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VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

Door de Uitgevers aangezocht om de bewerking van den tweeden druk van dit Woordenboek,
door wijlen den heer J. Jurrius begonnen, voort te zetten, heb ik na eenig aarzelen die tank
aanvaard en is het mij aangenaam het than opnieuw ollooide Werk bij liet Publiek te mogen inleiden.
tljit 17 afleveringett, d. i. nagenoeg '/3 van 1 geheel, waren door den -heer Jurrius met zorg herzien, toen een mare ziekte• en daarop gevolgde mod hem aan het Werk onttrok. Met bladzijde
823 begint meer bepaald 'Mkt aandeel in dezen druk, Waarbij, tot mijn spijt, geen aanteekeningen of
erwijzingen van de hand der Irroegere hewerkers mij ten dienste stonden. Ook het Aanhangs el is -- ter vervanging an het in den eersten druk loorkomend Register door mij aan het
Werk toegevoegd.
flartelijk hoop ik, dat deze Men we UligaVe eenigermate moge heantw oorden aan de eischen,
welke men in onzett tijd aan een Geographisch Woordenboek der Geheele Aarde
kan stellen en dat het bock hj oortduring als een brtakbare gids V oor de verschillende standen
der maatschappij zal kunnen NN Orden aangemerkt. Geen nmeite is ter bereiking van dit doe! ontzien. De staatkuudige en maatschappelijke toestand in !andel' en yolken, itoortdurend aan verandering onderlteN ig, went op de hoogle all den tijd gebracht; slatistiek van handel, nijverheid
en verkeer Iterzien ru bijgewerkt ; met de nieuwsle aardrijkskuudige onderzoekingen en ontdekkingen in den vreemde rekening gehouden. Ook op de beteekenis der geographische namen, welker
erklaring zoo menigntaal een eigenaardig held op It betrokken plants zelve o erpt, werd, nog ineer
lair in den eersten link, met zorg gelet. Door het opuemen an Yele Mame, ook Nan de nieuwste
plaatsnamen is het eheel net 'Muster's een paar duizend. artikets vermeerderd.
Wat de belolking aii lawlen, stolen en kleinere plaalsen betreft, deze is, ook minder dat tilt telkens afzonderlijk werd yermeld, afkomstig an de laatste jaren ; geeft zooveel mogelijk zelfs het
cijfer, door de jongste telling of schatting• aangewezen. Zoo kon in de litatste alleveringen voor
Nederlandsche plaatsnamen nog gebrttik worden gemaakt van de bevolkingslijsten in de Neder I.
S t aat scourant en Ian NIttart 1882; your steden van het Duitsche rijk van ktini g's
nes Stadte-Lexicon" 1881 ; OM Z Wit Seria 11(.1 an S c It ulthess ”Neues Orts- nod BevalkerungsLexicon", 1881; veer andere landen Nan de ‘erspreide opgaN en in Carl Arend r s ', Deutsche
Rundschau far Geographie mat Statistik", enz. Voor 't overige Averden vat dit punt betreft van
geraadpleegd Behm und Wagne r' s bekend wet -k, BevOlkerung der Erde", I—VII
lee! VII, pas in Aug. 1882 verschenen, alleen voor de allerlaatste vellen) en Johnston's ' , Gazetteer of the World".
Is een Aardrijkskundig Woordenboek we! eens - - o. a. bij de aankondiging van den eersten druk
van dit Werk, in 1855 -- een ”onmisbaar meubel in de huishouding van elk fatsoenlijk man" genoemd een meubel evenwel, dat ,, 00k zonder nog geheel versleten te aim, van tijd tot tijd ems
(client te worden) vernieuwd"; die vernieuwing in casu naar eisch te hebben verricht zou NO01.'
de bewerkers van den onderhavigen druk een schoone voldoening zijn. En zal er hier of daar op
't wijde wereldrond wel eens een plants wat al te zeer beneden peil zijn blijven staan, of soms -wat erger zou zijn -- door onze omwerking er onder zijn geraakt; men houde zulks ten goede,
gedachtig aan 't bekende: n magnis voluisse sat es t". En van het gest reef d te
hebbe n, hiervan zullen, naar ik vertrouw, althans verscheiden plaatsen de duidelijke sporen dragen. Overigens geldt ook van 't bewerken van een Woordenboek der Geheele Aarde: ' ,Ultr a.
posse nemo obl.igatur".
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De yorm van het Lexicon is in onze eeuw achtereen -yolgens op schier alle yakken yan wetenschap
toegepast en heeft een algemeenen bijval geyonden. Ook kan die orm, bij de steeds toenemende behoefte aan veelzijdige kennis, die onze tegenwoordige maatschappij medebrengt, niet anders dan welkom zijn aan zoo velen, die, bij hunne veelyuldige beroepsbezigheden, td hebben noch lust gevoelen om zich met wetenschappelijke nasporingen op te houden of eenig Yak van wetenschap tot het
yoorwerp eener bijzondere studie te maken. Het opgeslagen Woordenboek geeft als met een oogopslag
de gezochte inlichting, omtrent een of ander punt, en komt alzoo 't gemis eener grondige kennis te
gemoet, ja schijitt die zelfs min of meer ontbeerlijk te maken. Zonder nu bier na te gaan, of dat
steeds toenemend gebruik van Woordenboeken niet ook zijne schaduwzijde heeft en niet krachtig,
die oppervlakkigheid in de hand werkt, waaroyer men heden ten dage rechtmatig klaagt, meen ik
te mogen beweren, dat onder alle wetenschappen wellicht niet eke zich zoo bijzonder tot den vornt
.des Woordenboeks eigent, ja zelfs dien vorm zoo zeer noodig 1 -weft, als de Aar dr ij ksbes chr ijv i n g, bepaaldelijk die, welke wij gewoon zijn politische of staatkundige Aardrijksbeschrijying te
noemen. Wie toch is er al moge hij ook op een veelomvattend en yasthoudend geheugen bogen,
en al heeft hij van de Aardrijkskunde een hoofdyoorwerp Yan studie gemaakt --- die zich beroemen
kan, dat hij de zoo uitgebreide en steeds aangroeiende nomenclatuur, welke deze wetenschap in haren
ganschen omvang hem voorlegt, voor een tiende, zeggen we voor een honderdste deel slechts, in zijn brein
heeft opgenomen en gestadig blijft bijhouden? En is het zoo gelegen met den man van 't vak, hoe zal
'tin dezen dan an met den dilettant en met den yreemdeling op 't gebied, die toch, 't zij als handelaar,
als industrWel, als dagbladlezer en in zoo menige andere betrekking, seller dagelijks behoefte heeft
om zich aangaande eenig geographisch onderwerp te vergewissen ? --- Zoo ergens, dan is 't bier even
noodig als nuttig, een zoodanige vraagbaak bij de hand te hebben, waarin men met weinig moeite 't
gevraagde onderwerp yinden kan, tegelijk met de merkwaardigste daaraan verknochte bijzonderheden.
Het Geo graph i sch Woo r denbo ek was dan ook steeds en is nu meer dan ooit, voor zoover
het eenigszins aan de vereischten voldoet, allerwege een gewilde waar bij bet beschaafd Publiek.
Ten onzent, nadat men langen tijd met de werken van Hubner en Bachiene (om van geen vroegere
te gewagen) was te rade gegaan, trad yoor ruim dertig jaren de ijyerige en bekwame J. van Wijk
Roelandsz. met een Algemeen Aardrijkskundig Woordenboek op, dat, ondanks zijn vrij hoogen prijs,
.een grooten aftrek, een wel verdienden algemeenen bijval yond, en den gelijktijdigen arbeid van G.
Bruning schier geheel in de schaduw stelde. Maar 't is een onloochenbare waarheid, dat weten-schappelijke boeken in 't algemeen, wel verre van te deelen in 't voorrecht eener altijd frisschejeugd,
dat aan de door kunstsmaak voltooide t_zewrochten van 't genie eigen is, al spoedig oud en min
bruikbaar worden, hoe groot anders ook hunne verdienste zij. De nimmer rustende geest des menschen doet telkens een nieuw licht over de wetenschap opgaan, Yerrijkt haar door nieuwe waarnemingen en ontdekkingen, brengt het onhoudbare van yroegere meeningen aan den dag en zet hare
grenzen meer en meer uit. Dat spoedig verouderen en onbruikbaar-worden is inzonderheid met het
Geographisch Woordenboek 't geyal: ”Zoo'n ding, een onmisbaar meubel in de huishouding van
leder fatsoenlijk man," zoo als Dr. 'Nap (zie A str e a, lste Jaargang, blz. '279) yrij luimig zegt,
zonder nog geheel versleten te zijn, van tijd tot tijd eens vernieuwd worden, of Hever, het.
moet om de 25 of 50 jaar zijne plaats ruimen voor een ander van beter allooi ; want het gaat daarmede als met de kamerlampen, die volstrekt geen erfstukken kunnen wezen, en die men niet alleen
om den beteren vorm, maar ook om het meerder en zuiverder licht der carcels, uit de salons wegneemt en naar de vlieringen doet oprukken : sic transit glo r ia m und i."
Dat in onzen tijd yooral een nieuw Geographisch Woordenboek der geheele Aarde eene behoefte
geworden was, die luid 0111 vervulling vraagde, zal wel geen betoog behoeyen. Of heeft niet de ken.
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nis der Aarde sedert de laatste jaren zoo veelvuldige als helangrijke aanwinsten gedaan, en is er
niet door de ontdekkingsreizen, zoowel aan de polen als tusschen de keerkringen, licht verspreid over
landen en volken, die vroeger geheel niet of slechts .bij naam of hoogst gebrekkig bekend waren
Reeft niet de statistiek in hare veelomvattende nasporingen de uitkomsten van allerlei schoone waarnemingen en berekeningen aan den dag gebracht, die eene plaats in de Geographische Woordenboeken vragen. In de rij der Staten zijn geheel nieuwe opgetreden, andere zijn er nit verdwenen or
hebben aanzienlijke yeranderingen ondergaan ; groote handelssteden zijn als met een tooverslag verrezen en hebben der industrie nieuwe vertierwegen geopend. Handel en industrie beide, zij hebben
voor de maatschappij een geheet andere en gewichtiger beteekenis gekregen, dan zij vroeger hadden , thin invloed heeft ze reeds op den voorgrond der sociale betrekkingen geplaatst, en the invloed,
steeds grooter en algemeener wordende, grijpt zoo steeds dieper in 't leven en tont zich, onder anderen, ook daarin, dat de beteekenis van vele steden, vlekken, dorpen, rivieren enz. door het handelsverkeer veelzijdig is veranderd en gewijzigd, waardoor zij Met meer zijn, at zij waren. Zoo
hebben, b. v., door den aanleg en de verbinding der spoorwegen en kanalen, ook door de stoombootdiensten, sommige kleine plaatsen eerie belangrijkheid gekregen, die zij vroeger geheel misten..
Niet minder krachtig heeft de industrie plaatselijk gewerkt. In Mt woord, de bestaande Geographische Woordenboeken tnoesten wet in menig opzicht yoor de tegenwoordige behoefte te kort schieten;
en dit werd zoo algemeen erkend, dat alien, die de eerste bladen van dit nieuwe Woordenboek
aankondigden of de eerste Atleyeringen beoordeeklen, eenparig en zonder nitzondering het plan toegejuicht en bet Werk welkom geheeten hebben.
leder, die dikwijls het 'Woordenboek moet hanteeren, wed, hoe lastig en tijdroovend het is, wanneer zulk een Werk zich in yerscheiden boekdeelen splitst, zoodat men menigmaal van 't eene deel
naar 't andere wordt yerwezen. Daarom heb ik, Met enkel op 't nut, maar ook op 't gemak van
den gebruiker bedacht, dit mijn Werk besloten binnen den otnyang van een enkel niet te lijvig boekdeel, en ik ylei mu, dat het Publiek mu j daarvoor zal dank weten. Die beknoptheid van -‘orm
loch is niet verkregen ten koste van de (altijd betrekkelijke) volledigheid, en heeft geen inbreuk gemaakt op de vereischte zaakrijkheid van den inhoud. Immers door 't gebruiken yan eene
maar duidelijke letter, compres in groat, formaat gezet, door 't aatmemen van een getnakkelijk verstaanbaar stelsel van verkortingen, door 't samenvatten der gelijknamige plaatsen onder 6ene alinea,
door 't vereenigen der talrijke verwijzingen in een beknopt Register, werd het mij mogelijk, op eene
bladzijde den tekst van verscheiden gewone paginaas te hrengen en zeer vele duizendtallen van artikelen, waaronder een menigte vrij breed uitgewerkte, in eelt enkel boekdeel saam te vatten.
gen enkele zwakzichtigen den letterdruk van dit Werk wat al te klein yinden, yoor yerreweg de
meeste gebruikers zal htj geen noemenswaarde zwarigheid opleveren, en (lit te minder, daar een
Woordenboek uit zijnen aard niet bestemd is tot doorloopende lectuur, maar op zijn hoogst voor
weinige minuten slechts wordt opgeslagen.
Wat aan alle Geographische Woordenboeken gemeen is : de yermelding en beschrijving van de
werelddeelen, van de landen of staten en hunne politische afdeelingen, van de steden, vlekken en
voornaamste dorpen, die zij bevatten, yoorts van de hoofdtrekken der eigenlijk gezegcle physische
aardrijksbeschrijying, zoo als zeeen, zeeboezems, meren, rivieren, bergen, vulkanen enz., ;Ales in
strikt alphabetische orde -geschaard, wordt natuurlijk ook in dit Werk aangetroffen. Bat ik een
menigte geheel onbeduidende plaatsen, welker dorre opsomming elders de bladzijden schier doelloos
vult, heb achterwege gelaten, zal men mu j wel ten goede houden, yooral zoo men bevindt, dat ik de
daardoor gewonnen.ruimte heb gebezigd tot de vermelding van een groot aantal wetenswaardige
bijzonderheden, geput uit de nieuwste en beste geographische en statistische . werken, alsmede nit de
jongste reisverhalen, grootendeels geschriften, die voor de meeste nederlandsche lezers niet licht toegankelijk zijn. Die bijzonderheden betreffen inzonderheid Groot-Brittanje en zijne kolonien,Frankrijk,
Belgie, Duitschland, Rusland, Spanje, Italie, Afrika, de Vereenigde Staten van Noord ,-Amerika, Centraal-Amerika, Brazilie, de Indien. Bovendien worden allerwege, Yoor zoo ver de beperkte ruimte
't gedoogt, berichten gegeven omtrent de geologie, de physische, meteorologische en mineralogische
gesteldheid der landen en gewesten, en ook de voornaamste historische trekken hebben een plaatsje
gekregen. Wel wetende, hoe weinig de Lezer doorgaans gebaat is met onbepaalde uitdrukkingen,
die wel is waar weinig vat aan de kiitiek geven, maar ook de wetenschap niet vooruit brengen,
heb ik overal zoo veel mogelijk bepaalde opgaven gedaan en cijfers geleverd, die aan officieele sinkken of gezaghebbende schrijvers ontleend zijn , en waar het niet wel mogelijk was, bij vergelijking
der voorhanden bronnen, de uiteenloopende opgaven tot genoegzame zekerheid te brengen, is dit met
woorden gezegd of door een (?) aangeduid. Bijzondere zorg is er besteed om bij de vermelding der
zee- en handelssteden nauwkeurig te zijn in tie opgaven van de geographische breedte en lengte, van
den nit- en inyoer, van den toestand en de bruikbaarheid der havens en reeden, ten einde het Werk
ook voor den Handelaar en Zeeman zoo bruikbaar mogelijk te maken. Met gelijk oogmerk heb ik bij de
-aanzienlijkste koopsteden eene opgave gevoegd van de daar gebruikelijke maten, gewichten en munten
-
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(voor zoo ver die den handei betreiren), en the alien zoo nauwkeurig doenlijk tot nederlandsche herleid.
Met opzicht tot de meerdere of mindere uitvoerigheid in de behandeling der verschillende landen
of staten en hunne onderdeelen, gaf de bestemming van dit Werk zelve den maatstaf aan de hand.
Voor de Nederlanden geschreven, moest het ook dit rijk, met zijne kolonien, op breeder schaal behandelen en daaraan een betrekkelijk veel grootere plaats inruimen dan aan eenig ander land, 't ztj
in of buiten Europa; een kleine kantons-hoofdplaats of een bevaarbare beck van Onzen bodem had
bier meer aanspraak op yermelding en beschrijving, dan menige enkel bij onwissen naam bekende
stad van China of Japan, wharaan men 50- of 100,000 inwoners geeft, of dan een groote bijrivier
van den Yang-tze-Kiang, welker bronnen en loop men niet of zeer gebrekkig kent. Van de Nederlanden zijn dan ook alle gemeenten, steden en dorpen, ook de kleinste, hier opgenomen, Met echter de buurten, buurschappen, gehuchten, landgoederen en wat dies ineer i, tenzij deze door eene
of andere merkwaardigheid recht op een afzonderbike yermelding kregen wie derhalve belang
heeft bij de kennis der laatstgenoemde zaken, of vie in 't algemeen meer uitvoerige en tot in de
geringste bijzonderheden afdalende beschrijvingen van nederlandsche plaatsen begeert, moet niet dit
Werk opslaan, maar raadplege bet doorwrocbte Woardenboek der Nederlanden van A. J. van - der
waarin liii zijn verlangen dienaangaande naar hartelust kan bey redigen. Wat andere landen
betreft, bij deze moest nog veel meer dan bij de Nederlanden. worden uitgesloten; want ook het meest
volumineuse Algemeene Woordenboek zoo ontoereikend zijn, wilde men ook daaryan alle gemeenten, steden en dorpen opnemen. Om dit in te zien, behoeft men slechts te weten, dat alleen Frankrijk b. Y. 37,252 gemeenten felt, welker opnoeming en beknopte omschrijying in den Dictionnaire
des Commun" de France yan Giraud de Saint-Forgeaud 3 deelen in 1 , van meer clan 2,100 blad
zijden in 3 kolommen beslaat. :Het meerder of minder yolledige en uityoerige moest bij yreemde
landen afhankelijk gemaakt worden van bun meerdere of mindere nabijheid, van hun IMUNVere ni
lossere betrekking tot het land, yoor 't welk dit bock is samengesteld. Zoo beslaan dan
Frankrijk, Duitschland, de Pruisische Rijnprovincien, Hannover, Engeland, bier betrekkelijk meer
plaats dan de overige landen van Europa: terwiji Nan de huiten-europeesche landen een bijzondere
aandacht gewijd is aan de Vereenigde Staten, alsmede aau de opbloeiende kolonien in Australie of
Nieuw-Holland en op Van-Diemens-Land of Tasmanie. Nlocht echter deze of gene plaats, waar ook
op aarde gelegen, door een of ander historisch felt, eene physische of andere bijzonderheid merkwaardig zijn, dan is zij ook, hoe onbeduidend ze anders wezen moge, bier opgenomen.
De cijfers der bevolking zijn, voor zoo ver dit mogelijk was, aan den jongsten algemeenen census
of, waar geen census bestaat, aan officieele opgaven ontleend. Zeer dikwtfis is het jaartal, waarop
de bevolking betrekking heeft, er duidelijkshalve bijgevoegd, en waar dit Met geschied en de bevolking in ronde getallen aangegeyen is, moet dit cijfer als het approximatief getal, tijdens het artikel
geschreven went, beschouwd worden. Voor de nederlandsche gemeenten is de beyolking die van
den census op 19 November 1819, tenzij een later jaartal er bij uitgedrukt staat. Voor de Vereenigde
Staten moest aanvankelijk de census van 1810 gevolgd worden, daar de resultaten van de yolkstelling van 1850, tijdens de druk van dit Werk werd aangevangen, nog niet openbaar gemaakt waren; doch zoodra door Fisher's Seventh Census de bevolking der ',counties", en later door Hayward's
United States' Gazetteer die der "cities" en "townships" in de staten Mayne, New-Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode-Island, Connecticut, New-York, New-Jersey, Ohio en Michigan (van
de overige staten zijn zij mg niet openbaar gemaakt) bekend was geworden, heeft men oyeral van
hunne opgayen gebruik gemaakt, doorgaans met bijvoeging van het cijfer der Yolkstelling in 18i9:
terwij1 voor bet then reeds afgedrukte gedeelte in 't achtergevoegd Register melding gemaakt is van
die plaatsen, waar de aanwas of (in enkele gevallen) de vermindering der bevolking merkelijk van
de opgegeyene verschilde.
leder weet, dat de uiteenloopende spelling der geographische eigennamen bij de verschillende naflea, en vaak ook bij dezelfde natie, als een der grootste zwarigheden bij 't Nervaardigen van een
bruikbaar Geographisch Woordenboek te beschouwen is. Voor namen uit talen, die 't latijnsche
alphabet gebruiken, is gewis de geschiktste weg, hen te spellen volgens de beste schrijvers van 't
land, waartoe zij behooren, en Fransche, Engelsche, :Floogduitsche, Italiaansche, Spaansche, Portugeesche e. a. namen, zoo in de Oude als de Nieuwe wereld, zijn dan ook in den regel bier zoodanig geschreven; doch de eigenlijke naam wordt onmiddellijk gevolgd door de bedorven of afwijkende
namen. Waar evenwel die vervormde naam door het vaststaand gebruik ten onzent zoodanig is
gewettigd, dat men de plaats schier alleen onder dezen algemeen kent, is zij ook onder die benaming
opgenomen. Zoo b. v. vindt men bier
Keulen, Geertsbergen, niet Aachen, Coln of Koln, Geeraertsbergen, gelijk de nationale naam gespeld wordt: doch in dat geval is deze laatste met doorschoten of gespatieerde letters tusschen () er bij geplaatst. Mocht zij behalve dezen bij Engelschen,
Fransehen, Duitschers enz. nog andere namen dragen, dan zijn ook deze el aan toegevoegd, gelijk
in de gegeven voorbeelden met de fransche namen Aix-la-Chapelle, Cologne, Grammont 't geval is.
Voor de slavische en hongaarsehe namen van de onder duitsehe heerschappij staande landen, /weft
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men in den regel den duitschen vorm, voor de poolsche bezittingen in 't Russische rijk en voor Finland den poolschen of zweedschen vorm behouden, met bijvoeging echter van de slavische, hongaarsche of russische spelling. -- Maar de gezegde zwarigheid doet zich vooral gevoelen bij die landen,
welker taal met eene andere dan de latijnsche letter wordt geschreven, en waarvan de plaatsnamen,
veelal door de Engelschen, uit arabische, hindoesche, maleische e. a. handschriften zijn overgenomen, enkel om de uitspraak ten naastebij at te beelden, zonder in 't minst op de beteekenis acht te
geven, terwijl Franschen en Duitschers then engelschen vorm weder naar de eischenhunner uitspraak
hebben gewijzigd. Zoo vindt men b. v. den naam der hoofd- en residentiestad van 't Gwalior-gebied
nu eens geschreven Oojein of Ojain, dan Oudjein, dan Udschein, al naar gelang het woord door Engelsche, Fransche of Duitsche schrijvers wordt gebezigd : -- de perzische zeehaven Gombroen komt
ook voor onder de vormen Gountroum, Goomroom, Gumrum, Gomberun, Gamrun, terwijl zij nog
daarenboven ile namen Bender-Abassi, Bunder-Abbas of Bander-Abbas draagt (om niet van hare
oudere namen Hormuz, Hormozia te spreken) : -- de woordvormen Prome, Prone, Prin, Pri, Pre,
Pye-Mew, Paai-Mew, duiden dezelfde stad in 't Birma-gebied aan, en de yormen Garoe, Garloe,
Garro, Gardtop, Gortope, Gertope, Gordan, Gurdan, Gurdon, Garudunmoeten dezelfde stad
in Tibet voorstellen. Ten opzichte van deze namen on heeft men her geen beter stelsel weten te
volgen, dan dat, 't welk door de ”Royal Geographical Society" is aangenomen, behoudens die wijzigingen, welke door onze uitspraak of we! door 't gevestigd gebruik gevorderd worden, zoodat der Engelschen Oojein, Julalpoor, Shoosha, hier als Oedsjein, Dsjoelalpoer, Sjoesja voorkomen, terwijl men
echter, om des gehruikswille, de voorkeur heeft gegeven aan Guzerate, Cutch,Surate,boven Goedsjerat, koetsj„Sjoerat.

Gouda, Mel 1855.
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LIJST
der in dit Woordenboek gebezigde verkortingen.
NB. De verkortingen duiden zoowel den verbogen am s onverbogen toestand, zoowel het enkelvoud ala het meervottd
der daarvoor vatbare woorden aan. De zin, waarin zij voorkomen, neemt van zeif alien twijfel weg.

AL,
aartsbisschoppelijk.
administratief.
Adriatisch.
adsistent-residentie.
afrikaansch.
aldaar.
ambtshoofdplaats.
amerikaansch.
arabisch.
archipel.
arrondissement.
artikel.
Atlantisch.
australisch.
Australie.
aziatisch.

aartithiss.
admin.
Adriat.
ads. reaid.
.Jr. of afrik.
aid.
ambtshfdpl.
amer.
arab.
arch.
arr. of arrond.
art.
Atl. of Atlant.
austr.
Austr.
aziat.

13.
buurt.
belgisch.
bergstad
bewoners.
beiersch.
bijrivier.
bisschoppelijk.
boekdeelen.
boheemsch.
braziliaansch.
britsch.

b.
brig.
berg,st.
bew.
beier.
bijriv.
bissch.
boekd.
boh.
bra..
brit.

C.
centenaar.
Centraal.
chineesch.
Christelijk gereformeerd.
circondario lomstreek, ge•
[bird.)
Citra of Citeriore.
collegie.
comitaat.
compartimento.

cent.
Centr.
chin.
Chr. geref.
circ.
Cit.
coll.
cam.
comp. of compart-

D.
dorp.
dcensch.
delegatie.
departement.
dat is.
district.
divisie.
dito.
dollars.
Doopsgezind.

d.
deen.
del. of deleg.
dep. of depart.
d.
distr.
do.
doll.
Doopsgez.
E.

e. a.
eert.
eng.
enz.
eur. of europ.

en andere.
egyptisch.
eiland.
engelsch.
en zoo voort.
europeesch.

fabr.
Fahr.
fr.
free.

fabriek, soma fabrikaat.
Fahrenheit.
fransch.
francs.

geb.
geb.pl .

gebergte, some geboren.
geboorteplaats.
gehucht.
gelijknamig.

gels.
gelijkn.

gemeente.
genoemd.
geographisch.
gereformeerd.
gulden.
gothisch.
gouverneuaent.
groot.
Groote.
groothertogdom.
grieksch.
graafschap.

gem.
gen.
geogr.
geref.
Cl.
got h.
gouv.
gr.
Gr.
gr.hertd.
griek.
grs.

1-I.
Hectaren.
hannoveraansch.
havens.
havenplaats.
havenstad.
heerlijkheid.
hertogdom.
hervormd.
heasisch.
hoofdplaats.
hoofdstad.
historisch.
hollandsch.
hongaarsch
hoogduitsch.

H.A.
hann.
hay.
havenpl.
havenst.
heed.
hertd.
here.
hess.
hfdpl. of hoofdpl.
hfdst. of hoofdst.
hist.
hull.
hong.
hoogd.

I.
id.

idem, als de vorige, ale voren, als boven.
iersch.
illyrisch.
indisch.
intendentschap.
invoer.
inwoners.
Israelieten.
italiaansch.

illyr.
lad.
intend.
Israel.
ital.

J.
Jansen.
ja
j ans
p. en.

Jansenisten of Oud-Roomschen.
jansenistisch of o ud roo ms eh.
japansch.

kant.
kant.hfdpl.
kath.
Kerk. Stt.
kersp.
K. of kilogr.
Kt of kl.
KM.
kol.
koopst.
kr.
kr.dir.
kr.hfdpl.
kr.st .

1.
1. ( op 't einde van landsnamen )
1. o.
landdr.
lat.
leg.
lomb.
lomb. yen. of venet.
L. steel.
lath.

kanton.
kantons-hoofdplaats.
katholiek.
Kerkelijke Staat.
kerspel.
kilo's of kilogrammen.
klein.
Kilometers.
kolonie.
koopstad.
kreits.
kreits-directie.
kreits-hoofdplaats.
kreitsstad.

aan de linkerzijde.
land, b. v. Hall., Engel.
linker oever.
landdrostei.
latijnsch.
legatie.
lombardisch.
lombardisch-venetiaansch.
Ponden sterling.
lutherseh.
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XII.

romeinsch.
russisch.

roM.
TU9s.

M.
wand.
Mennon.
menu. of mennoa.
met.
mete.
mejic.
Middell.
mint. of mil.
mill.
mktvl.
moray.

Mons, Monte (berg).
mijlen.
mandamento.
Mennonieten of Doopsgezinden.
mennontetisch of doopsgesind.
meters.
metriek, metrisch.
mejikaansch.
Middellandsche.
militate.
millioen.
marktvlek.
moravisch.
marktvlek.

N.t.O.
N.t.W.
NW.
NW.t.N.
NW.t.W.

1100rW.

pool.

port.
Pr. of penis.
pees. of presid.
prod
Prot, of Protest.
pent. of protest.
proy.

T.

o.

reg.

regdst.
remonstr.
rep:
mid.
etc.
R. Kath.
r. kath.

u.
nits.

nur.
nitvoer.
Ultra of Ulterior,.
universiteit.

Yen. of venet.
verk.

Oost, Oosten.
onder anderen.
Oosterlengte.
Oostnoordoost.
Oost-ten-noorden.
Oost-ten-miden.
Oostzuidoost.
observatorium.
ontspringt.
oostenrijksch.
oudtijds.

vi.

voorgeb.
voorm.

voorn.
voorst.
voortbr.
vorstd.
sulk.

vo6r Christus.
Vereenigde Staten.. Noord
Amerika.
venetiaanseh.
verkorting.
sick.
voorgebergte.
voormalig:
voornaamst. isOmR voorna.l.
voorstad.
voortbrengselen.
vorstendom.
vulkaan.
VV,

partido.
pasjalik.
perzisch.
plants (ook in samen"telling:
hoofdpl. havenpl. enz. ,
poolsch.
portuseetich.
pruitasch.
presidentschap.
producten.
Protestant..
protestantSeh.
provincie.

R.
r.

te weten.
toscaansch.
temperatun T.
turksch.

V. Chr.
V.S.

e.
part.
pasj.
pers.
1,1-

stoomboot.
syrisch.

w,
tome.
temp.
turk.

univ.

O.
0.
o. a.
O.L.
ONO.
0.t.N.
0.t2.
OZO.
observ.
•ontspr.
°oaten,
omit.

havenst.,hoofilst , hoop's.,

yoorst. enz.)
stoat.

P.

Neordwest-ten-wesseo.
nieuw.
napolitaansch.
natuurlijke historic.
nederlondsch.
nederduitsch.
nootniveegsch.

nw.
nap. of napol.
nat. hist.
ned. of nederl.
nederd.

St.

st.

syr.

Noord, Noorden.
Noorderbreedte.
namelijk.
Noordnoordoost.
Noordnoordwest.
Noordoost.
Noordoost-ten-noorden.
Noordoost-ten-oosten.
Noord-ten-oosten.
Noord-ten-westen.
Noordwest.
Noordwest-ten-noordeik.

NO.t.O.

sandsjak of sandsjakaat.
sardinisch.
schotsch.
siberischsiciliaansch.
slavisch, slavonisch.
spaansch.
spoorweg.
San, Santo, Santa, SI,
Sint, Saint, Sankt.
stad ( ook in samenstelling

Stt.
stoomb. of stmb.

N.
N.
N.B.
nl.
NNO.
NNW.
NO.
NO.t.N.

S.
sandsj.
sard.
schot.
sib. of siber.
sicil.
slay., Mayon.
sp.
$13w.
S.

W.
W.L.
WNW.
W.t.N.
W.t.Z.
WZW.
wend.
wart.

Z.
z.
Z.
Z.B.
GO.
ZO.t.O.

Z.
Z.t.O.
Z.t.W.
ZW.
ZW.t.W.
ZW.t.Z.
ZZO.
ZZW.
seek.
west.
tweed.
twit.
ZO.t.

rechts, aan de rechterzk)de.
rechter oever.
regentschap.
regeerings-district.
remonstrantsch.
repnbliek.
residentie.
rivier.
Roomsch-Katholieken.
roomsch-katholiek.

West, Westen.
Westerlengte.
Westnoordwest.
West-ten-noorden.
West-ten-snidest.
West.idwest.
wendisch.
wurtembergsch.

TEEICENS.
Ell beteekent vierkante.
=
gelijk aan, zooveel als.
C
0
I,
graden.
I,
minnten.
'
ii
seconden.
ii
overleden, gestorven.
t
(fl p.;eeft twijfel of onzekerheid te kennen.

Zuid, Zuiden.
Zuiderbreedte.
Znidoost.
Guidoost-ten-oosteu.

Zuidoost-ten-zuiden.
Znid-ten-oosten.
Zuid-ten-west en.
Zuidwest.
Znidwest-ten-westen.
Zuidwest-ten-zuiden.
Zuidzuidoost.
Zuidznidwest.
zeehaven.
zeestad.
zweedsch.
zwitsersch.

CEOCR APHISCH

WOORWENBOEK
der Cliched° Aarde.
Laa, versterkte st. in Neder-Oostenrijk, aan de Thsya en
aan de grenzen van Moravië, stat. van de Ooatenr. staatsbean en de Keizer Ferdinand N.baan, 10 u. N. Weenen; met
een gelijkn. burgruIne. Een der oudste steden in Oostenr.,
met 3 poorten en 5 pleinen. 2489 mw.
Lacher-meer, merkwaardig meer in Pruisen, Rijnprov.,
, 6 a. WNW. Coblenz. Het is de krater eens uitgebranden
vnlkaans, heeft een lengte van 2643, een breedte van 2400
en een diepte van 69 met., en vriest hoogst zeldzaam toe.
In de nabijheid een voorm. Benedictijner abdij, die eens
een der rijkste en beroemdate van Dnitachland was. Van
1863-1873 een eigendom der Jeztfieten.
Laagnienwkoop, ned. gem., prov. en arr. Utrecht,
kant. Maarten; met de buurt Laagnieuwkoop (11/4
U. NW. Brenkelen-Nyenrodel en de geh. Varkensbuurt,
Gieltjensdorp, Lage-Haar, Portengen en Kortrijk. 394 mw.
Laak, 1 ) ned. d., prov. Limburg. arr., kant. en 3 u. Z.
Roermonde, gem. Ohe-en-Laak. 270 inw. — ) at. van Illyrie; zie Bisehofolaak.
Laaland, of Lolland, deco. ell. in de 0.zee, tusschen
54 0 38' en 54° 58' N.B., 11° ep 11° 52' 0.1,.; groot 213/4
m., met 65,000 inw. De grond is laag, vlak en zeer
vruchtbaar, vooral in gTanen; ook brengt hij hennip, hop,.
ooft, mostaard, komijn en timmerhout voort. Het is
door een menigte eilandjes en zandbanken omgeven. Be
hfdpl. is Mariboe.
Laar. pr. d., Rijnprov.. regdstr. Dtisseldorf, kr. Mulhelm a/Ruhr, bij Ruhrort, aan de Emscher; groote ijzerhut en walswerk met staalwerk (Phenix 11 /, en de Emscher ijzerhut. 3500 mw.
Laarat, Carat, een der Znidooster eil. van Banda, NO.
en bij Timorlaut, 7° 5' Z.B., 132° 39' O.L. Het is bewoond
en heeft een baai in 't W.
Laa., oostenr. stadje, Illyrie, Krain, ruim 8 u. Z. Laibach; met looierijen en handel. 500 mw. In de nabijheid
is een druipsteengrot en vischrijk meer.
Laasphe, pr. mt., prov. Westfalen, regdst. en 1) u. ZZO.
Arnsberg, aan de Lahn; met ijzerwerken en fab. van naalden en katoenen stoffen. 2125 inw.
Labartbe-Riviere fr. gem. en d., dep. Opper-Garonne,
s. 1724 inw.
arr. en kant. St.-Gauden
Labbro, ital. vi ., prov. Perugia, distr. en 21/s u. NW.
Rieti• met wijn- en olijfbonw en een hospitaal. 1500 mw.
Caliper, drie kl. rivieren in Beieren; de Z W a r t e-,
Groote en Klein e-L a b e r; die zich in den Donau
ontlasten, de eerste bij Sinzig, de tweede bij Ober-Motzing,
en de derde bij Landsdorf. Aan de Zwarte-Laber ligt het
mv1. Laber, of Laaber, kr. Opperpalts-en-Regensburg,
met een kasteel, ijzerfabrieken en veel molens. 1526 mw.
Labes. pr. at., prov. Pommeren, reydst. en 12 u. ONO.
Stettin, kr.hfdpl., stat. der bean Berlijn-Stettin, aan de Rega; met burgruine en eenige industrie. 5020 mw.
Labiau, Lapian, pr st.,. prov. Pruisen, regdst. en 8 u.
ONO. KOnigaberg, aan de Dome; met een slot. 4486 inw.
Labisebin, Labiszin, pr. st.. prov. Poles, regdst. en
31/i u . ZZW. Bromberg, op een eil. der Net., 2382 mw.
Laboean, Cabman, Laboan, Laboen, Labow....,

0.ind. eil. bij de W.kust van Borneo, voor de baai van
Borneo; het midden op 5° 22' N.B., 115° 1 0.L.. lang 3
U., breed 11/2 u.; met em n vrij goede haven, rijie steen-

koolbeddingen en overvloed van water. De Engelschen heb ben in 1846 over dit eil. volgens ern verdrag met den sultan
van Borneo de voile souvereiniteit gekregen.
Laboen, Labun vi. in Russ. Polen, gouv. Volbynie, aan
den Khorim, 14 u. WZW. Jitorair. 3200 mw.
Labon, at. op 't eil. Sumatra, W.kust, op de gelijkn.
kaap; met handel in stofgoud en kamfer. 3° 10' N.B.
Lahong, at. in Achter-Indie, rijk Siam, Laos, bij de
hfdpl. Tsjangmai.
Labour, fr. landstreek in de oude prov. Guienne, hfdpl.
Bayonne, nu begrepen in 't dep. Neder-Pyreneeen.
Labrador, grout schiereil. van Britsch N. Atnerika, tusschen 51 en 62° N.B., ,5 en 78 0 W.L., bepaald ten Z. en
ZW. door Neder-Canada, ten W. door de James- en de
Hudsons-baai, ten N. en NW.door de Hudsons-straat en
den Atlant. oceaan, ten ZO. door de straat van Belle-Isle
en de golf van St.-Laurens. De grootte wordt ten minste
op 20,000 m geschat, terwijl de bevolking, die uit Eskimo's, Naskopics, Berg-Indianen en eenige Europeanen
bestaat, flirt veel meet? dan 4000 zielen zal bedragen. Be
kusten zijn meestal worst en dor; 't binnenland, dat van
tijd tot tijd nog door pelsjagers en handelaren bezocht
wordt, heeft slechts enkele kleine posten, die alleen in
den zomer bewoond zijn; 't is in sommige oorden bergachtig; de berg Thoresby verheft zich tot 830 met. Erns waren er veel bosschen, doch herhaalde branden hebben deze
bijna geheel verwoest. In een enkelen zomer brandden
woudstreken af van weer dan 53 us-en lang Aileen in
sommige kuatstreken, bij voorbeeld aan de Lewisbaai, zijn
nog wooden. Daarom is de jacht op pelsdieren ook minder winstgevend geworden. Verscheidene gr. rivieren, die
rijk zijn in visch, werpen zich aan de kusten in zee. Het
klittutat is zeer gestreng, echter minder nevelig en mistig
dan in Newfoundland, dat zich als pen zachter Labradoe, als een voortzetting van 't schiereil., vcordoet en
vroeger daarmede onder e6nen gonverneur stood. Koren wil er niet rijpen; men teelt er slechts enkele keukengroenten. Be walvisch-, kabeljauw-, zalm- en haringvisscherij houden de industrie der inwoners bezig. In
het visch-seizoen rekent men, dat 20,000 britsche onderdanen met de vischvangst bezig zijn, waarbij nog de beraanning komt van enkele schepen nit de V. S., die ieder jaar
deze kust bezoeken. Be geheele jaarlijksche opbrengst aan
visch, traan, 'enz. wordt op 12 mill. gld. geschat. Be enrol,.
kolonien liggen alle op de 0.kust; zij zijn Br ador
bay, Fo rtea u-b ay A nse-1 e-Bla n c (die ook ineden
winter een pear dozijn bewoners tellen ), en de Hernhutter-volkplantingen Okha k, Hopedale of Hoffe nI h a 1, en Hebro n. De Hernhutters hebben zich groote
verdienste omtrent de beschaving en bekeering der inlanders verworven ( van de; Eskimo's zijn er ongeveer 130
tot het christendom overgegaan)i bij elken zendelingspost
is een kerk, een goederenmagazijn, een woonhuis voor de
zendelingen en werkplaatsen voor de inboorlingen. Ook
de r. kath. hebben 3 statien op de 0.kust. L. weed eerst
door Cabot 1n1495 ondekt, later, in 1630, door Hudson op
nieuw gevonden.
Labrede, fr. gem. en d., dep. Gironde, kant.hfdpl., arr.
en 41/2 u. Z. Bordeaux; met voortreffelijke witte wijnen.
1499 inw. Geb.pl. van Montesquieu.
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Labrit

Labrit, [lLeporeturn], fr gem. en d., dep. Landes,
kant.hfdpl., arr. en 41/2 urn N. Mont-de-Marsan; met de
rulnen van 't kasteel van Hendrik IV. Vroeger was 't eene
at. en droeg den naam Albre t. 1143 mw.
Labruguiere. fr. gem. en d., dep. Tarn, kant.hoofdpl.
arr. en 15/2 u. ZZO. Castres, aan den Taure, 1. o.; met fabr.
van laken, mutsen, flanel, hoeden. 3740 inw.
at. in W. Afrika, Senegambie, in den Stt. PoetaDsjallon, 17 U. NNW. Timbo. Men wil, dat zij fabr. van
lakett, metaalwaren, enz. en 5010 inw. heeft.
Lac,arakoenda, (eng. Lacaracoond a), at. van Be.
Indie, Neder-Bengalen, distr. Birbhoem, 33 u. NO. Calcutta
Lacaune, fr gem. en st., dep. Tarn, kant.hfdpl., arc
en 7 u. ONO. Castres; met een geref. kerk 3578 inw.
Lacue, fr. gem. en vi., dep. Tarn, arr. en 41/., u. NO.
Castres, aan den Gijon; met lakenfabr. 2078 inw.
1Lacedogna. Lacedonia. [Aquilonia], st. in Napels,
Campanie, prov. Principato Ult., kant.hfdpl., )1/. ? u. OZO.
Adrian°, zetel van een bisschop, met seminarie. 6172 mw.
Lacepede, groep van 3 lage, zandachtige eil., aan de
NW.kust van Nieuw-Holl., bij Dampiers -land. 't NW.lijkate eiland ligt op 15° 49' 40" Z.B., 122° 15' 24" O.L.Aan
de kusten houden zich veel walvisschen, visschen en slangen op. — Be Laceped e-b a a i, Z. Nieuw-Holl., is dat
gedeelte der Encounter-baai, 't welk onmiddellijk N. KaapBernouilli ligt.
Lachen, zwit. vi .. kant. en 4 u. NNO. Schwyz, aan den
Z.oever van 't Ziiricher meer. 1555 mw. r. kath.
5,Lachiarella, ital. vi ., Lombardije, prov. Milaan, N. bij
Pavia. 3810 mw.
Lachlan, Lachlin, riv. in 0. Nieuw-Holl., ontspr. uit
vele bronnen in de grs. King en Bathurst (Nieuw-ZuidWales , vloeit W.waarts en vereenigt zich met de Murrumbidgee. om de Murray-riv. te vormen, ongeveer op 34° 30'
Z.B., 144° 10' O.L. In 't laatste gedeelte van haren loop
verbreedt zij rich ter vorming van vele moerassen. Haar
geheele loop kan op 170 our geschat worden. Zij geeft
haren naam aan een distr. tusschen de rivieren Lachlan
en Murrumbidgee, dat 700 0 m. groot is en ve6r weinig
jaren 22)0 inw. telde.
La Chrorna, eil. der Adriat. zee, 11/. ? u. 0. Ragusa, waar
Richard Leeuwen hart landde bij zijn terugkorast uitPalestina.
Lachowski. russ. eil. in de N.lijke IJszee, tegenover
Kaap Swiatoi-Nos.
Lachsa, Lahsa. ook Badsjar of F1.111assa, naam der
arab. 0.kuststreek aan de Perzische golf, goed besproeid en
door de machtige Arabieren-stammen van BennKhaled bewoond. He mw. staan onder geen vorsten of emirs, en
zijn ten deele zeeroovers. Tegenover 't eil. Bahrein ligt aan
de Perz. golf, de st. Lachsa of ALl.Ahria.
Lackawanna, gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie,
grs. en 2 u. ZW. Mercer; met een hoogoven. 5153 inw. In
de nabijheid een steenkolenbedding.
La Clede, nieuw grs der V. S., Stt. Missouri; hoofdpl.
Lebanow.
Laconi. vl . op 't eil. Sardinie, prov. en 13 u. N. Cagliari,
mand.hfdpl., op een heuvel. 2099 mw.
LaconiZ, oude afd. van Griekenl., bevattende het Z.lijkste ouder-schiereil. van More. De hfdst. was Zimowa
[Ariopolis], aan de 'W.kust.
Lactacunga. Latacunga. at. in Ecuador, 17 u. Z.
Quito, bij de bron van de San Felipe, 1. o. 1° Z.B., 78°
50' W.L.; zij ligt in een vlakte aan den voet van de Andesketen. Veel aardbevingen. In 1699 werden 600 huizen verwoest; in 1877 werd zij op nieuw verwoest. Zij had men
10,000 inw..
Ladakh, of TUiddel.Tibet, landstreek van Centr. Azie,
tusschen 32° 48' en 35 0 30' N.B.. 76° 30' en 79° 30' 0.L.,
bepaald ten Z. en Z W. door de Himalaja-bergen, die het
van Kasjemir e. a. onderhoorigbeden van den Pengab scheiden, ten N. door de Karakorum-bergen, die 't van Chin.
Turkestan scheiden, ten 0. door Groot-Tibet en ten NW.
door Haiti of Klein-Tibet. De grootte wordt bepaald op
13281/4 0 m., met 20,601 mow. De oppervlakte is geheel
bergachtig, afgewisseld door enge valleien, waaronder de
voorn. die van den Indus en zijne bijrivieren, de Shayok
en de Zanskar zijn. De grond is dor, want er salt weinig
regen. 't Klimaat gestreng; koude winters en heete Somers;
Be rivierzomen echter, die met steenen dijken voorzien
zijn, worden ijverig bebouwd en leveren een vrij goeden
oogst van tarwe, gerst en boekweit op, zoo ook appelen
en abrikozen. Men vindt er overvloed van prangos,
een bijzonder Boort van voederkruid, zoo ook van rhabarber. De zwavel-, ijzer-, lood- en koper-mijnen zouden met
voordeel bewerkt kunnen worden. Hit de meren wordt borax gewonnen. Dit land is de groote stapelplaats voor de
wol, die tot vervaardiging der kasjemiren sjaals wordt gebezigd. De veeteelt bepaalt zich tot den yak, koeien, paarden, geiten en schapen. Be transito-handel met al de naburige streken is uitgebreid en wordt meest door middel
van muilezels en schapen gevoerd. L., vroeger een kon.,
is thans een der Outlying Governorships, behoorende tot
Kasjemir, dat schatplichtig is aan 't Indo-Br.-Keizerrijk.
De hfdst. is L e h.
lidadany (K6ros-L.), bong. d., corn. Bekes, aan de Snelle
KOrOa. 6244 mw.
Ladeinoi-Pole, rum. stadje, gouv. Olonetz, aan den
Swir of Swirlia, 81/2 u. van diens mood in 't meer Ladoga.
Hier werden onder Peter den Gr. Be eerste rum. schepen
voor de vaart op de 0.zee gebouwd. 518 maw.
Ladenburg, [Lupodum. ILupudanurn], st. in Baden,
kr. Manheim, amtszetel, aan den Neckar, r. o.; met een
station aan den Main-Neckar-spw., 2 u. OZO. Mannheim;
met een hoogere burgerschool, rijk hospitaal, veel tabaksen meekrapteelt en velerhande industrie. 3041 maw.
Ladignac, fr. gem. en mvl., dep. Opper-Vienne, arr.,
kant. en 2 u. van St.-Yrieix; met hoogovens. 2495 maw.
Ladik, (Y or ga n-L a d i k), hedendaagsche naam van 't
oude Laodicia Combust a, Kl. Ade, ejal. en ruim 6
U. NNW. Konieh, aan een meer; met velerlei overblijfsels
der oudheid.

Lagoa
Ladoga, 1) grootste meer van Europa, meest tusschea
59 0 58' en 61° 46' N.B., 30° en 33° 0.L., omgeven door de
gone. St.-Petersburg, Olonetz en Wyborg; grout bijna 329
0 in De diepte is zeer ongelijk. Be oevers zijn over 't
geheel laag, en bet bevat verscheiden eilanden met een
menigte rotsen en banken van vlugzand. Het ontvangt
ongeveer 70 rivieren, outlast zijn overtollig water door de
Newa in de golf van Finland, en staat ook door den Swar
met het meer Onega in verband. — Het Ladog a-k an aa 1,
20 u. lang en 221/2 met. breed, 21/4 met. ( in de lente 31.f.
met.) diep, met 32 sluizen, verbindt de Wolga met den
Wolkhow en doet de gevaarlijke scheepvaart op het raeer
vermijden; het wordt jaarlijks door 25,000 schepen bevaren,
en vormt met de Siasi- en Swir-kanalen een bevaarbare kanaalketen langs geheel de Z.- en ZO.zijden van het meer.
Ook is het em n deel der waterverbinding tusschen de Oostzee en Kasp. zee. — Hit kanaal droogde echter dikwijls
uit of werd zoo ondiep, dat de vaart gestremd werd; daarom werd van 1858-1866 het 108 kilom. lange Nowo-Ladogakanaal bijna evenwijdig met het eerste gegraven. — 2)
(Nliewavv.), of Tkovaja.L., russ. it., aan den mood van den
Wolkhow in 't meer Ladoga, gouv. en 20 u. 0. St.-Petersburg; met scheepvaart en visscherij. Ten Z. van daar ligt
het d. 0 u d- of S tar o i-L ad og a, 50 huizen.
Ladro•Eilanden, reeks van hooge, woeste eil., bij de
NW.kust van 't schiereil. Malakka.
Ladronen. 1} of Dieven.Eilanden, ook Marianne',
Eilanden en Larrarus.Archipel, ( fr. Iles desLar-

r o n 5). eil.groep in den Stillen oceaan. aan Spanje behoorende, meest tusschen 13 en 21° N.B., 144 en 146° O.L.
Zij bestaan nit een 20tal eil., waarvan slechts de 5 of 6
Z.lijkste bewoond zijn. Zij zijn van vulkanischen oorsprong.
Hun gezamenlijke grootte wordt op 197/10 E m., hunne bevolking op 8000 zielen bepaald. De oorspronk. bevolking,
die hi; de ontdekking wel 100,000 zielen sterk was, is geheel uitgestorven. De tegenw. bewoners zijn een mengeling van Spanjaarden, Tagalen en ingevoerde Indianen van
Peru. die allen r. kath. zijn. De kol. staat under een gouverneur, die afhankelijk is van den gouverneur van Manilla. De bovengen. 6 eil. zijn Guahan of G u a m,
Rota, Tinian, Saypan,Agrigan,Assuncion,
of Songson g. Op het eerstgen. ligt de hfdst. Agana of
St.-Ignacio-de-Agana. Zij werden in 1521 ontdekt door Magelhaens. — 2 kl. eil.groep in de Chin. zee, tegenover den
ingang der Canton-riv., 5 u. ZO. Macao Het 0.1ijkste en
groote beet Hansa n.
Lady., at. van N. Hindostan, hfdst. van een kl. vorstendom, 6 u. ONO. Koernal.
Ladybank, stat. op den Edinburgh-Dundee-and-Perthspw., Schotland, gm. Fife, aan de baan naar Perth.
Lady.Julia-Percy.Island, ii. eil. bij de Z.kust van
Nieuw-Holl., Portland-Bay, 3','° 35' LB., 141° 51' 0.1,'
Laeken, Laken, brig. gem. en bekoorlijk d., stat. der
belg. staatsspw., prey. Brabant, arr. en 1/2 u. W. Brussel,
waarmede het door erne laan verbonden is. Het heeft een
kon. resid. slot en park ( zie Brussel), en bestaat grootendeels uit kasteelen en buitenplaatsen, die met elkaer in
sierlijkheid en pracht wedijveren. Ook lokt het in 't schoone seizoen em n menigte bezoekers nit de hfdst., 't geen mede 't geval is met het lieve gehucht Tr oi sFontaine s,
1 u. verder dan Laeken. 16,147 mw.
La Fayette. verscheiden gm s in de V. S.: 1) in 't Z.
van Louisiana, gr. 85 D m.; hfdpl. V erm illionv ill e.
— 2) in 't N. van Mississippi; gr. 38 0 m.; hfdpl. 0 xf o r d. 3) in 't W. van Missouri; gr. 21 m.; hoofdpl.
Lex in gto n. — 4 in 't Z. van Arkansas; gr. 60 m.;
hfdpl. La F ay et t e. — 5) nieuw gra. in Wisconsin;
hfdpl. Darlington. — 6) in Florida; hoofdpl. M a cIn tosc h. — Ook de naam van meer dan 20 gem. en vl.
of dorpen, waarvan de voorn. zijn: 7) Stt. New-York, grs.
Onondaga, 40 u. WNW. Albany. 2600 inw. — 8) Stt. Geor gie, in 't NW.lijk gedeelte. 100 Mw. Rechthuis en academie — 9 1 Stt. Indiana, aan de bevaarbare Wabash, lai./ 2
u.NWIndiaopls,rekmt'Erievbouden. Aanzienlijk kruispnnt van spw., seminarie, levendig,e indnstrie en handel. 13,506 mw. — 10) Stt. Louisiana,
de NO.lijke voorstad van New-Orleans uitmakende; met
een stoombootveer over den Mississippi. — Het bevallige
stadje La Fay ett e in den Stt. Tennessee is op 24 Febr.
1851 door een orkaan overvallen en in den letterlijken tin
voor 't grootste gedeelte weggewaaid.
Lafferde (Gross- en Klein.), twee pr. d., prov. Hannover, landdr. Hildesheim, amt Peina; het eerste is een
poststat. tusschen Brunswijk en Hildesheim, heeft een aan.
zienlijke jaarmarkt en telt 1306 mw., het tweede 680 law.
Laforce, fr. gem. en d., dep. Dordogne, kant.hfdpl., arr.
en 2 W. Bergerac. 1063 mw.
1Laforche, 1 ) tak van den Mississippi. V. S., Sit. Mississippi; hij verlaat die rivier bij Donaldsville en vloeit
26 u. ZO.waarts in de golf van Mexico. — 2 ) gra. in Louisiana, Eastern-distr., groot 420 0 m.; hfdpl. T h b o- i
deauxville.
1Lagan, riv. in Ierland, Ulster, valt in Belfast-harbour,
is van boven Lisburn bevaarbaar gemaakt, van waar een
kanaal haar met Lough-Neagh verbindt.
Lage, 1) st. in Meklenburg-Schwerin, kr. Wenden, aan
de Recknitz. 31/2 u. NO. Gilstrow. 2053 mw. — 2) mv1. in
Lippe, aan de Werra, 2 u. WZW. Letogo. 2781 law.
Lagnaseo, ital. vi ., Piemont, prov. Coni, ruim 1 uur
ZO. Salim°. 2065 inw.
Lagnieux, fr gem. en d., dep. AM, kant.hfdpl., arr. en
51/2 u. N. Belley, bij de Rhone, waarover hier een kettingbrug voert; met stroohoedenfabr. 2796 mw.
Lagny, fr. gem. en st., dep. Seine-en-Marne, kant.hfdpl.,
arr. en 3 U. ZW. Meaux, aan de Marne; met een atat. aan
den spw. van Parijs op Straataburg, kaasbereiding en groote
graanmarkt; fabr. van albast-goederen, ens. 4272 law.
Largo, ital. st., Napels, prov. Calabria Cit., distr. en 4
U. ZZO. Paola. 3139 low.
Lagoa. vi. in Brazilie, aan de 0.kust van 't eil. Sta.Catharina. — Zie ook op Delagoa.

Lago-Maggiore

Laigueglia
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Lago-Maggiore, of Lago-Werbano. (fr. L ac-M aj e n r, eng. L a k e-o f-L ocarn o, duitsch L a ngen-see),
Mamas Verbanus]. sneer van N. Italie, behoort gedeeltelijk tot Italie, gedeeltelijk tot 't zwit. kant. Tessin.), zijnde het W.lijkste der groote meren in dit gewest. Be gedaante is zeer onregelmatig, de lengte bedraagt ruim 11
our, de breedte gemiddeld 1 use, de grootste diepte 854
met. De rivier Tessino of Ticino loopt er door, terwill er
meer dan 40 kl. riv. in niCoopen. Het water is kristalhelder, in den N.lijken arm groen, in den Z.lijken donkerblauw; de temperatuur hoog. Zijn ontstaan wordt, even
als van de andere meren in de Alpen, toegeschreven aan
de Gletschers Zie Peschel). Aan zijn hoogst schilderachtige oevers liggen Arona, Canobbio, Locarno, Luino en
Lavena, en het bevat de beroemde Borromeische eilanden.
In 1826 is de stoombootvaart op dit meer begonnen, die
nu reeds een 6tal booten heeft.
Lagonegro. Lagonero, ital. at, prov. Basilicata, distr.
hfdpl., 3 U. NO Policastro met een oud kasteel en fabr.
Tan laken en mutsen. 4412 inw.
Lagor, fr. gem. en vi., dep. Neder-Pyreneeen, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. ZO. Orthez, aan den Gave-de-Pau, 1. o.; met
goede roode wijnen. 1200 mw.
1Lagorce, ) fr gem. en d., dep. Ardeche, arr. en 21/ a U.
ZO. Largentiere. 1722 mw. — 2) id., dep. Gironde, arr.
Libourne, kant. Guitres. 1350 mow.

Lahamalde, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr.
Ath. 1251 mw.
Lahar, twee st. van Hindostan: 1) gebied en 16 u. 0.
Gwalior. — 2) Br. Indie, NW. Prov., 15 u. OZO. Agra. 't
Is tevens een vesting.
Lahidsjan, 1) of 1Lahadsjan. ook Labajan, pen. at.,
prov. Ghilan, 85/2 U. OZO. Resjd, niet ver van de Kaspische zee. Zij ligt aan den grooten weg longs de knelt
van Salian near Astrabad, is zindelijk, fraai, heeft mid
beeldhouwwerk en drijft sterken handel over Astrakan 'mar
Rusland. 8000 mw. iv. a. 15,000) — 2) vlakte in Perzie,
prov. Azerbidsjan, ZW. het meer Oeroemia.
Lahn, riv. van Centr. Duitschland , ontspringt in Westfalen, loopt meest W.waarts door Pruisen, Hessen-Nassau,
en volt ma een loop van 28 u. in den Rijn, ruim 1 u. ZO.
Coblenz. Zij neemt 1. de Ohm, Weil, Ems en Aar, 'r. de
Lumbde, Dell en Elbe op. Het dal, waardoor het Westerwoud, 't Hessische berg- en heuvelland en ook de Taunus gescheiden worden, is beroemd om zijne natuur-

Lagos, 1) [Lacobriga], versterkte st en zeeh. van
Portugal, prov. Algarve, hfdpl. van een comarca ( vroeger
van de prov.), 30 U. Z. Lissabon. Zij ligt aan de gelijkn.
ruime baai, en heeft een kleine haven met eenige vestingwerken. 7771 inw. — 2, of San-Juan-de-los-Lagos, st.
in Mexico, Stt. en 28 u. ONO. Guadalajara; met rijke zilvermijnen in de nabijheid. 3) at. in Opper-Guinea, vroeger hfdst. van den gelijkn. Stt. ( ook Aoeani geheeten),
aan een baai van de golf can Benin, op een eil. ass den
mood der Lago-rivier, 46 u. W. Benin en ZO. Abomey. In
Dec. 1851 is L. door de Engelschen bemachtigd, nadat zij
schier geheel vernield was door een 3daagsch bombardement,
ten gevolge van de weigering des konings om een tractaat ter afschaffing van den slavenhandel te onderteekenen. De Enctelschen plaatsten toen zekeren Atokoi op den
troon. Docli in 1861 is de geheele staat aan Engeland gekomen en van toen af werd Lagos langzam, rhand era groote stad met steenen huizen en kerken; nu is het de zetel
van een gouvernement en telde in 1871 met orntrek 36,005
hoofdzakelijk Negers. Er wordt veel handel gedreyen in palmolie, die de plaats van den slaaf heeft ingenomen. Uitvoer 8 mill. gld. — 4) [Bistonus Pains], baai
in Eur. Turkije, Roemili, sandsj. Gallipoli; aan hare oevers
ligt een gelijkn. plaats, 25 u. ZW. Adrianopel.
Lagosta, Agosta, (slay. Las t e v o, Z.lijkste eil. van
Dalmatie, in de Adriat. zee, lang I u., breed ruim 1 u.
Aan de N.kust ligt een gelijkn. d., met een kleine haven.
1200 mw.
Lagow, stadje in Polen, prov. en 10 u. WZW. Sands.
our. 15)0 mw.
La Grange. 1) grs. der V. S., in 't NO. van Indiana;

ver van den mond der Lahn en van Niederlahnstein.
Zij heeft de ruinen van 't nude kasteel Laneck, zilveren koperhut en hamerwerk en zuurbronnen. 5400 mw.
2) L. (Nieder-). regdstr. Wiesbaden. aan den mond der
Lahn, station der Rheinische spoorbaan; wijnbouw, scheepvaart. 2600 mw. In de nabilneid het hut- en hamerwerk
Hohenrhein.
Laholm, at. en zeeh. van Zweden, Ian en ruim 4 u. ZZO.
Halmstad, aan de Laga-An, bij haren mond in 't Kattegat;
met zalmvisscherij. 1325 inw.
Lahore, Lahor, 1) afd. van den Pengab, tusschen de
riv. Ravie en Setledsj, grootendeels vruchtbare vlakte, doorsneden van den spw. Delhi-Pesjawar en Moeltan-L. Grootte
422 0 m., 1,889,495 mw. — 2) distr. aldaar; 170 1 /2 0 11,1-,
7 ,9,666 inw. — 3 hfdst. van de gelijkn. afd., distr. en
den Pengab, Britsch Indie, aan een bijriv. van den Ravie
en kruispunt der gen. spw. Zij is door een dubbele linie
van verdedigingswerken omsloten, waarvan de buitenste
omtrent 2 u. in omtrek heeft. Be straten zijn nauw, morsig en buitengemeen volkrijk; de huizen van baksteen en
bong. Zij heeft een hoogere vormschool voor Moslemin
en Hindoes, de zetel der hoogste overheden, verder vele
groote en schoone moskeeen, en verscheiden mijlen in 't
rood ziet men groote mohommedaansche rulnen, met het
schoone graf van keizer Jehangir en den tuin van SjahJehan. Hier zijn ook vele Hindoe-tempels, wet voorziene
markten en een citadel met een paleis der Sikhs. Be bevolking bedraagt 98,924 mw. 31° 30' N.B., 74° 18' O.L.
Onder de movlsche keizers had de st een veel grooters
nitgebreidheid. In 1748 viel zij in de handen van AhmedSjah, in 1798 werd Rundsjiet-Singh als gouverneur en radsja aangesteld, en in 1049 na de eindeltjke nederlaag der
Sikhs, namen de Britten Lahore in bezit.
Lahr, at. in Baden hr. Offenburg, aan de Schutter, ruim

gr. .18 0 m., met gelijkn. hfdst. — 2) gem. en vi., Stt.
New-York. grs. Dutchess. 2050 mw. — 3) id., Stt. Ohio,
u. NNO. Columbus. 1600 mw. — 4) id., Stt. Alabama,
pro. Franklin, bij Russelville; met een methodiaten-college. — 5) id. Stt. Georgie, 31 u W. Milledgeville. 2053
mw. — 6) id., in Texas, grs. Fayette, 17 u. ZO• Austin.
Lagrasse fr gem. en st., dep. Ande, kant.hfdpl., arr.
en 6l/ u. ZO. Carcassone, aan den Orbieu, linker oever.
1280 mw.
Laguiole fr. gem. en st., dep. Aveyron, kant.hoofdpl.,
arr. en 4 u. NNO.
Espalion. 1986 mw.
'
Laguna, 1) prov. van 't Philipp. eil. Luzon, aan 't

lijkn. meer; goed besproeid en vrnchtbaar. Prod.: rtist, indigo, cacao, fine houtsoorten. — 2) of San-Antonio-della-L., vi. in Brazilie, prov. Sta.-Catharina, 17 u. ZW. Nossa-Senhora-do-Desterro, aan den mond eener lagune, wear Tan 't zijn naam ontleent. 1000 mw. — 31 id., in Yucatan,
-op 't eil. Carmen v66r den mond van 't sneer Terminos;
met handel in Campeche-hout. — 3) st. in Ecuador, prov.
Assuay, hfdpl. der prov. Mag,nas, aan de Huallaga, op 5°
10' N.B., 75° 40' W .L. — 4), of San-Cristoval-de-laL., at. op de NO.kust van 't eil. Teneriffe, in een hooge
en gezonde vlakte, zetel eens bisschops; opgeheven klooster, hoogere scholen en handels-tribunaal. 4645 mw. Vroeger hfdpl. en handelsst., doch sedert de vernietiging der
haven van Guaruchio niet meer.
Lagune-del-Madre. strandmeer in Texas, °Ts. San-Patricio, dat zich lungs de kust bij den mood der Rio
b Grande
-del Norte tot dim der Nueces uitstrekt en met de golf gemeenschap heeft door 3 smalle doorvaarten tusschen de cit.
del Padre, de Bayin, enz., en eindigende ten N. in CorpusChristi-baai. Lang van N. tot Z. 30 u., hr. 3 u.
Lagunen, naam, waaronder men in 't algemeen ondiepe
strandmeren en moerassen ( fr etangs) aanduidt, ratter dien
men meer bepaald geeft aan een samenhangende reeks van
mike meren.. die zich in Italie langs de Adriat. zee van
den mond der Piave tot aan Ravenna uitstrekken. Zij zijn
zoo vele veroveringen door de zee op het kustland gemaakt,

worden door lage n smalle landtongen of vlakke
zandeilanden (itlidi" ) van de zee gescheiden en deelen in
eh en den vloed van dem door diepe, voor de scheepvaart zeer geschikte kanalen. In den zomer zijn zij door
hare uitdampingen zeer ongezond.
Lab. militaire post in Scinde, door de vorige amirs bezet
ter inning van de tolrechten tusschen Catch en Haiderabad. 23° 59' N.B. 63° 41' O.L.
La lineha, st. in Columbia, prov. Magdalena. 3500
mw. Haven.
Lahadsch, (eng. L a b aj, fr. L a had ), st. van Arable,
Yemen, 5 U. NW. Aden. Zij ligt in een mime, welbebouwde vlakte, door tuinen omsloten, en heeft een bazaar en

fie

een residentie-slot des sultans. 5001 mw.
Cahaina, Lahina, niet onbelangrijke havenpl. op het

Sandwich-cit. Maoei. 3000 mw.

schoonheden.
Cahn, pr. stadje, prov. Silezie, regdst. en 61/2 u. ZW.
Liegnitz, aan den Bober; met fabr. van handschoenen, horloges, groeve van graphiet en zandsteen. 101 mw.
Lahnstein, of Oberlahnstein, 1) kr.st., prov. Hessen-

Nassau, regdstr. Wiesbaden. stat. van de Rhein- en Nassau'sche baan, 21/3 u. WNW. Nassau, aan den Rijn, niet

5 U. ZZO. Straatsburg; met 1 prot. en 1 reaal-gymn., ambachtsschool, hoogere meisjesschool, belangrijke fabrieken
en handel; won- en ooftbouw. 8149 inw.
Lai, at. in Afrika, Opper-Guinea, Goudkust, ten W. van
den mond der Volta.
Enamel', Layhaeh, ( slay. Lublan a, ital. Lubi an a), DiEmona. in de middeleeuwen Lahaeum], hfdst.
van 't oostenr. Broonland Krain, gelegen aan de riv. L a ibach I die bier den Gradaschebach opneemt en zich vervolgens in de Sau ontlast ), en aan den spw. van Weenen
near Triest. Zij heeft vele schoone openbare gebouwen,
daaronder een kathadraal en verscheiden andere kerken,

een goth. stadhuis, schouwburg, bissch. paleis, 't paleis
van Auersberg met zijne kunstkabinetten en bibliotheek,
de kazernen, de citadel, as een gevangenis, de gerechtshoven, eon. Men heeft bier een lyceum met theol., medische en philos. faculteit, een gymnasium, bissch. seminarie, een industrie-school, een in 1s74 door de L. spaarkas prachtvol gebouwde hoofd-reaalschool, kweekschool
voor onderwijzers en onderwijzeressen e. a. scholen, genootschappen voor landbouw, toonkunst, enz. De st. drijft
een levendigen transito-handel tusschen Duitschland en
Triest, ook vooral een actieven wijn- en graanhandel, en
heeft vale fabrieken, o. a. van porselein, geraffineerde sulker, linnen. In de rivier, die als Poik bij Adelsberg ontspringt, door de nicer dan 28 -4 met. lange Adelsberger gent
loopt, waarin zij hare watervallen en een mere vormt, bij
Plavina als U n z weder te voorschijn komt om op nieuw
te verdwijnen en bij Ober-Laibach weer in het daglicht te
vloeien, vangt men grouter zoetwaterkreeften Jan ergens
elders. 23,593 mw. 46° l' 49" N.B., 14° 30' 0 L. — L.

werd in 1797 door Bernadotte, in 1809 door Macdonald
ingenomen. In 1821 weed bier een monarchen-congres gehouden. — WZW. van L. ligt het d. Ober-Laibac h,
met 1400 mw.
Laiehingen, wurt. mvl., Donaukr., 4 .1/2 u. NW. 11m;
met sterke linnenweverij. 2440 inw.
Laighpoer, at. van Scinde, 17 u. ZZW. Haiderabad, op
24° 34' N.B., 68° 22' O.L.
Laigle. 1) of L'Aigle, [Aquila], zie Aigle 2. — 2 )
dl. van Nader-Canada, gevormd door de samenvloeiing van
de rivieren Prairie en St.-Laurens.
Laigne en Belli', fr d., dep. Sarthe, arr. Le Mans,
spw. stat. 1358 mw. Lijnwaadfabr.
1Laignes, fr. gem. en vl.. dep. Cite-d'Or, kant.hoofdpl.,
arr. en 3 u. W. Chatillon-sur-Seine, spw. stat., bij de bron
der riv. Laignes (die te Polity in de Seine valt), met fabr.
van hoeden en linnen. 1391 inw.
Laigueglia. of Langueglia, ital. mvl., prov. Genoa,
distr. en 2 u. ZZW. Albenga, aan de Middell. zee; met

scheepswerven, ansjovis- en tonijnyangst. 1000 inw.
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Lailatpoer

Lailatpoer, Lullutpore, Lallatpur, 1 ) distr. der
aid. Jaren van de Indo-Br. NW. Prov., 91/2 0 m. 212,661
mw. — ) hfdst. in gen. distr. 8976 mw.
en I...illy. twee fr. gem. en d.: 11 dep. Ille-enVillaine, arr., Redon, kant. Guichen; bijna 2000 mw. — 2)
dep. Loiret, arr. en 4 U. ZW. Orleans. 2043 mw.
Lairate. ital. mvl., Lombardije, prov. en 3 u. NW.
Yilaan; bekend door 't prachtig pales van 't Janis Litta.
4222 inw.
Lair*, eng. d., gm. Devon; met een /station aan 't eind
an den Exeter-and-Plymouth-spy., 1/2 U. 0. Plymouth.
Laisjov, Laisehew, runs. at., gonv. en 81/2 u. ZO. Kassa, aan de Kama; met handel in mut en ijzer. 4.154 mw.
Laissate„ fr. gem. en vi., dep. Aveyron, kant.hfdpL, arr.
en 7 n. NW. Milian; met potterijen en papierfabr. 1400 mow.
Lai.tsjoe. Laitsjeou, versterkte chin. zeest., prov.
Fdan-toeng, dep.hfdpl., aan de golf van Pe-taje-lie, 80 u.
ZO. Peking. 37° 9' 36/ N.B., 120° 13' 4" O.L.
Lajatieo, ital. vi ., Toscane, NW. van Volterra; met wijnen objvenbouw. 1200 mow.
Lajno, ital. navl.,N apels, prov. Calabria Cit., 6112 n. NW.
Camaro, bij den Lao. 2600 mw.
Lak (Nagy. of Groot.), hong. mvl., corn. Csanad of
Tajanad. 6661 mw.
Lakahurrah. vi . van den Pengab, 17 u. NO. Modtan,
aan den weg van daar near Lahore.
Lake, verscheiden grs. der VS.: 1 ) in 't NO. van Ohio;
ge, m.; hfdpl. P ainesv ill e. — 2) in 't NW. van
Indiana; gr. 22 0 m.; hfdpl. Crown Poin t. — 31 in 't
N. van Illinois; gr. 20 0 m.; hfdpl. Waukegaar. — Ook 4
gem. en vi., Stt. Ohio, 38 U. NO. Columbus. 2350 mw.
Lakediven. Laceadiven, 1Laquediven, of Lakediwische-Eilanden, (Laksja Dwipa, d. i. een lak of
100,001 eilanden), groep van lage en gevaarlijke eilanden in
den Indischen oceaan, zich uitstrekkende van 10 tot 12°
N.B., 72 en 74° 0.L., gemiddeld 4) our W. de host van
Malabar. Zij bestaan nit 19 hoofdeilanden van koraal-for=Attie, en een menigte kleinere eil. en rotsen, die in 't
geheel 20 groepen vormen. De voornaamste zijn Anderoet,
Ameni, Kardmut, Cu.barita, Akhaloe, Kalpeny met de beste
haven der groep), Keltair, Cheltac, Coritti, Minscoy. Hun
geztunenlijke grootte bedraagt 35 0 m., hunue bevolking
6800 mw. van mohamm.-arabische afkomst; zij worden
1/1 oplay a genoemd, staan onder hoofden die vroeger nun
Teppo Sahib, sedert 1855 aan Engeland schatplichtig zijn.
De hoofdproducten zijn kokossuiker, bananen, cacao en
betelnoten, met wat rijst, torte aardappelen en klein
'wee. Van de vezels der Lakedivische kokosnoten worden
de beste kabels gemaakt.. Vasco de Game ontdekte dem
groep in 1492.
Lahenham. eng. kersp. en d., grs. Norfolk, een voorst.
van Norwich uitmakende. 4030 Mw.
Lakenheath, eng. kersp., gm. Suffolk; met een station
aan den East-counties-spw , 11/2 u. WZW. Brandon. 1800 mw.
Lakoera, eng. Lakoor a), vi. in Beloedsjistan, prov.
Dsjhalawan, 17 U. ZW. Kelat.
lankor.of Lokketeeen der bewoonde Zuidwester-eilanden
van Banda, op 8° 20 Z.B., 128° 17' O.L.
Cala, ruinen eener groote at. in Griekenland, Morea, bij
Phanari. 37° 42' 6" N.B., 21° 44' O.L.
lLalaing, Lallaing, fr. gem. en d., dep. Noorden, arr.,
kant. en 11/4 U. ONO. Douai. 2072 mw.
Lalbenque, l'illbenque. fr. gem. en st., dep. Lot; kant.
hfdpl., arr. en 21/2 u. ZZO. Cahors. 2116 Mw.
Lalinde. fr gem. en stadje, dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 3./2 n. van Bergerac. 2263 Mw.
Lalita-Patan, St. in N. Hindostan, Nepal, ruim 11 2 u .
Z. Khatmandoe. 24,000 Mw. ( ? )
Lutlie. ( cog. L a 11 e e), st van den Pengab, tusschen
de riv. Tsjenab en Dajhaillum, 27 u. WNW. Lahore. soar mew.
Lalpoer, st. in Afghanistan, in de vlakte van Dsjelalab,
aan de riv. Kaboel, 10 U. WNW. Pesjawar.
Raslek., russ. St., gouv. en 77 U. ONO. Wologda, aan de
Loran; met veel handel op Siberie, Moskon, em. 583 mw.
Lalsoent. (eng. Lalsoon t), st. in Hindostan, Radsjepoetana, gebied en 11 u. ZO. Dsjeypoer; in een bergengte.
Lama, 1) fr. gem. en d., dep. Corsica, kant.hfdpl., arr.
Baatia. 400 mw. — 2) ital. d., Napels, prov. Abru.zzo Cit.,
kant.hfdpl., 6 Si. Z. Chieti. 3016 Mw. — 3) ital. vi ., Marken, prov., distr. en 2 u. ONO. Ascoli. 1680 mw. — 4)
ital. d.. Venetie, prov. en 21/2 U. OZO. Rovigo. 5) russ.
riv., gonv. Moskou, valt in de Wolga, 7 U. N. Klin.
Lamar. 1 ) gem. en vl. der V. S., Stt. Pennsylvania, grs.
Clinton. 1300 law. — 2) nieuw gra. in Texas; met de hfdst.
Paris. — La-Mar. sic Cobija.
Lamarche, fr. gem. en d., dep. Vogeezen (Vosges), kant.
hfdpl. arr. en 6 u. Z. Nenfchateau, aan den Mouton, r. o.
1700 inw.
Lambaeh, mvl. in Opper-Oostenrijk, distr. Wels, aan
de Tenon en ado den spw. tueschen Gmunden en Linz, 7 n.
ZW. Lenz. Het heeft em n Benedictijner klooater en een bibliotheek van 23,000 boekdeelen en 400 MSS. 1699 Mw.
(met het d. Ebense e, aan de overzijde der riv .)
Ranneballe, fr. gem. en at., dep. Noorderkusten, kant.hfdpl., arr. en 4 u. OZO. St.-Brieuc, !Mat. der fr. W.baan,
aan den Goueausant; met een kweekschool voor onderwijzers,
gem.college, schoone goth. kerk, minerale wateren; gewichtige vee- en paardemarkt en veel halide. 4255 mw. Naar
de meening van velen was dit de oude hfdst. der A m b
list e s, waarvan Ctesar spreekt.
Lambay, visacherseil. in de Ierache zee, Leinster, gra.
Dublin, 1 U. ZO. Rush-Point. 100 mw.
Lambayeque. vi . in Peru, dep. en 34 u. NW. Trujillo,
aan de rivier Lambaveque, niet ver van haren mond in
den Stillen oceaan. kii is de hfdpl. van em n der vruchtbaarste pros. des lands en heeft velerlei fabrieken. 10,000 mw.
Lambert (St.) 1) -de.la-Poterie, fr. gem. en dorp,
dep, Maine-en-Loire, arr. Angers, kanton Thonarce; met
kalkovens. 500 mw. — 21 .des-Levees, fr. gem. en vl.,
zelfde dep., arr., kant. en 1 U. N. Saumur. 1950 mw.
3 ) .dis-Lattay, id. , zelfde dep., arr., kant. en 3./2a. ZZW.

Lampong
Angers; met marmergroeven en een entrepet van bloedzui gene 138 mw. — 4) d. in Neder-Canada, aan den St.•Lauyens, tegenover Montreal.
Rasnaherteehafren, ned. d., prov. N. Holland, arr. Alkmane, kant. en 11/2 n. WZW. Medernblik, deels gem. Abbekerk-en-Lambertschagen, deels gem. Hoogwoud-en-Aartswond. 250 inw.
Lambertville, fabr.at. in V. S., Stt. New-Jersey, aan
de Delaware en den spw. Belvedere-Delaware, met het tegenover gelegen New-Hope door em n brug verbondeni machinefabr. en andere ijzerwerken. 3.42 mw. Rijke tjzermijnen in den omtrek.
Ramesh..., fr. gem. en at.. dep. Monden-van-de-RhOne,
kant.hfdp1 , arr. en 31/2 n. WNW. Aix; marmergroef, fabr.
van kaarsen, wijn en she. 2829 mw.
Lambese. fr. strafkolonie in Algerie, dep. Constantine,
2 u. ZO. Batna, aan de NW.helling van den Dschebel
Aures. Hier stond eens de nude Numidiache hfdst. Lambesis in Mauritania Sitifensia. Veel overblijfselen nit den
romeinschen tijd.
Lambeth, cog. kersp., grs. Surrey, uitmakende het
grootate gedeelte van het ZW.lijk kwartier van Londen, ten
Z. van de Theems, over welke hier de Waterloo-, Hungerford-, Westminster-en Vauxhall-bruggen liggen.
Lambesellee, fr. gem. en st., dep. Finistere, arr.,
kant. en 3/4 u. N. Brest; met fabrieken. 2243 mw. (in de
gem. 12,379 mw.)
Lambourn, cog. mvl. en kersp., grs. Berks, 2 u. NNW.
Hungerford en 2 u. ZO. het Shrivenham-station van den
Great-Western-spw. 2529 mw.
Lamprecht (St.), 1 ) beier. d., Paltskr., stet. der Pelts Lndwigsbaan, 5 u. W. Spiers; met fabr. van wollen stoffen, garen en katoen; koperhut. 2980 mw. — 21 oostenr. d.,
Stiermarken, kr. en 5 u. WZW. Judenburg. 575 low.
Lansbeheim, beier. mvl., Paltskr., kant. en 2 u. ZO.
Frankenthal; met ooftteelt en wijnbouw. 2700 jaw.
Lamego, ()Lawn], port. st ., prov. Beira, hfdpl. van een
comarca, aan den Balsam 4
- o, nabij den Douro, 13 u. 0.
Oporto; met vele belangrijke moorsche en eenige ram. overblijfsels, een goth. kathedraal, een bissch. paleis en een
kasteel. 7700 Mw.
Lamentin (Le- r, 1) vi. op 't eil. Martinique, W. Indie.,
arr. en 3/4 NO. Port-Royal. 11,156 inw. — 2) vl. op Guadeloupe, aan de N.kust; met warme bronnen en een haven.
4197 mw. Bride vl. zijn ongezond.
Lamia. later Zeitoen, of Seitoun, ook Isdin, grieksche st., hfdpl. der nom. Phthiotis Phocis, ,nabij de turkache grens en den zeeboezem van Zeitoen (die de N.punt
van Eubeea van 't vasteland scheidt). Zij is de zetel van
een aartsbisschop, gerechtshof van len aanleg, wordt beschreven as een Athene in miniatuur, met een akropolis,
era citadel, arsenaal, kazernen, enz. 4878 mw.
LamIssh, schot. d. en goede, veilige haven, aan de 10.z ijde van 't eil. Arran. 4 u. ZZO. Ayr.
Lammermoor-Hills, bergrij, die van 't ZO.einde van 't
grs. Edinburg door Haddington en Berwick loopt en de
waterscheiding maakt tusschen Forth en Tweed.
Lamoe. st en zeeh. van 0. Afrika, aan den Ind. oceaan
bij 2° 14' Z.B., 41. 0.L.; met veel handel. 5000 mw. (?
Lamoelle. grs. der V. S., in 't NW. van Vermont; hfdpl.
Hydepark.
Lamone, ri v. van Toscane; zij valt na een NNO.lijken
loop van 15 u. in de Adriat. zee, 3 u. N. Ravenna.
Lamongang, 1 I regentschap en afdeeling in de ned.
resid. Soerabaya op 't eil. Java, met een gelijkn. hoofdpl.,
een achoone dessa, aan een zijtak van den grooten weg, 6
U. W. Grisse en mini 1 u. W. Deket. — 2) Lemongan,
een der werkzaamste vulkanen op Java, resid. Probolingo, niet meer dan 1600 met. hone". Door de menigvuldige
nitbarstingen, ook nog in 1869,heeft
'
de berg ter halver
hoogte geen plantengroei mere.
Lamotte-Brebiere, fr d., dep. Somme, arr. Amiens;
met een stat. aan den spw. tusschen Amiens en Corbie.
Lansaw, of Lomow, twee ruse. at., gouv. Pensa, aan.
de riv. Lamov: 1) (Nisini. of Neder.). 181/5 u. WNW.
Pensa, bij Kerensk. 9514 inw. — (VVerehni- of Boven.),.
181J2 u. WNW. Pewpa. 8072 mw.
Lamps, kl. St. in Peru, ,dep. en 44 re Z. Cuzco, prov.
hfdpl., aan een riv., die in 't meer van Titicaca valt. Veeen vigogne-teelt, mijnbouw op zilver.
Lampaul.Guimiliau, fr. gem. en d., dep. Finistere,
arr. en 3 te WZW. Morlaix, kant. Landivisian 2427 mw.
1Lampedusa, of Lampadooa, [Pelagia], eil. van de
Middell. zee, onitrent halfweg tusachen Malta en de host
van Tunis. Nadat het eenigen tijd door de Engelschen beset
was geweest, kwam het in 1842 weder aan den koning van
Nape's, die 't als een verbanningsplaats gebraikte. Be eilandjes Lamp ione en Cinosa behooren er bij.
Lampertheim, vl. in Hessen-Darmstadt, prov. SlackenburF, aan den Rijn r. o., 6 u. ZZW. Darmstadt; met °oft,
kruul- en tabaksbouw. 5617 mow.
1Lampeter, 1) mvl. in 't eng. gm . Candezan, Wales,
aan de Teify; latijnsche school, St.-Davids-college voor anglik. geestelijken, met bibliotheek van 3),1® banden. —2)
gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie, gra. Lancaster,
aan den Conestoga. 3500 mw.
Lampong, of Lampongsche.Distrieten' med. resid.
m., met
aan 't Z.ede
m van 't eil. Sumatra, groot 475
118,024 inlanders, 201 chin., 78 cur., 8 arab. en 6 vreemde
oosterlingen. Het W. en Z. deel heeft bergen; de 0.1ijke
keten loopt lungs de 0.kust van de Lampongbaai en bereikt de grootste hoogte in den Radja Basra 0370 met); de
middelste keten loopt 0. langs de Keizersbaai (Keizerspiek„
2300 met. 1; de W. keten in 't Z.deel van den Boekit Barisen, hier Sawah. Het overige des lands is vlak en seer
blootgesteld atm overstroomingen. In de vale en groote
wouden huizen de gevaarlijkste wilde dieren. Ann de meest
lage en moerassige knst vindt men in Straat-Soenda) de
Lampong-, of Tolok-Betong- en de Reizers-, of Semangkabaai, alsook de kapen Tandjong-China, Tandjong-Tekoes,.
Varkenshoek, Klip-Pigang, enz. Bij de host liggen de lot-
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fensehe-eil., Sebeasi, Saboeko, Logoendie en vele andere in
de Lampongs-baai, Laboean in de Semengka-baai. Het
ell. Krakatan met de omliggetide kleinere Range, Sertong,
enz. rekent men ook tot de L.-distr. Het land worth besproeid
door de rivieren de Man Oedji, die gedeelijk de grens vormt
naar den kant van Palembang, de Pedada, Toelang-Bewang,
Troersan, Sepoete, Pennat, Bampong. De voorn. pleats is
Telok Betong, aan de Tolok-Betong-baai, een Id. vi., wear
de resident On verbliji houdt.
juimporecehio, weleer versterkte St. in Italie, Toseane,
prov. Florence, ten Z. van Pistoja. 5293 mw.
Lamysaki, Lamsaki. Lapsaki, fLamdsacus]. vi.
in Klein Azie, aan den Hellespont, bijna tee enover Gal'
dem at.
lipoli, door tuinen omgeven. Themistocles kreeg
van Xerxes.
Lamspringe„ pr d., Hannover, landdr. en 4 u. Z. Hildesheim; met glasblazerij. 1608 mw.
Lanark, 1) (Graafschap). of Lanarkshire. of Clydesdale. binnenlandsch grs van Schotland, omeeven door

de grs. Dumbarton, Stirling, Linlithgow, Edinburgshire,
Peebles, Dumfries, Ayr en Renfrew; groot 414/5 1 m., met
765,339 mw. Het bestaat nit geheel het boven stroomgebied der Clyde en hare bijrivieren; de grond is vlak in 't
N., golvend in 't midden I "middle ward" 1 en bergachtig
en dor in 't Z. ("upper ward"). De hoofdprod. zijn haver,
gerst, tarwe, repel' en aardappelen, yen l ooft; beste trekpaarden en goad rundvee. De mijnen van dit grs. hebben 't
tot een der rijkste van Brittanje gemaakt: steenkool de rijkste lagen van geheel Schotland; lood in 't Z. van dit grs.,
de voorn. van geheel Brittanje; ijzer in het gewest van
Coalbridge, voor de Clyde-Iron works. De industrie levert
ijzer-, wollen-, katoenen en zijden goederen, linnen, tapijten, glas, porselein, enz. Levendige handel. Hoofdst. der
industrie is Glasgow. Voorn. steden zijn: Lanark ; Hamilton, Airdrie, Kilbride, Carluke, Douglas en Biggar. — 2)
hfdst. van gen. grs., 8 112 u. ZW. Edinburg en 6 , I2 ZO.
Glasgow, aan den spw. van Edinburg naar Carlisle, aan
de Clyde. Hare huizen zijn dens oud en met net gedekt,
deels modern en fraai; zij heeft 10 kerken, een lat. school,
ambachtsschool, bibliotheek, de gouvern. gebouwen en de
gevangenis van 't grs. sn een bijbank. In bare nabijheid
vindt men de beroemde watervailen van de Clyde, vela- corn.
en feudale overblijfsels. 5899 inw. Op 1/3 u. afstands ten
Z. ligt het vi. N g w-L an ar k, aan de Clyde, met uitgebreide katoenfabrieken (de ea-rate katoenspinnerij in Schotland). — 3) grs. van W. Nieuw- Holland, tusschen 35 en 36°
Z.B., omstreeks op 116° 0.L., bepaald ten Z. en W. door
den oceaan. — 4) naam eener afdeeling van 't distr. Bathurst in Opper-Canada.
Lancaster (Graafschap). 1) of Lancashire, grs in
Engeland, omgeven door de grs. Cumberland, Westmoreland, Yorkshire en Cheshire en door de Iersche zee; groot
88314 0 m., met 2,819,595 mw. Door de Morecambe-baai en
een smalle strook van 't gas. Westmoreland wordt 't grs.
in em n kleiner N. en een grooter Z.deel gescheiden. De grond
is in 't N. bergachtig, elders vlak, vaak boomloos en op
vele plaatsen rijk aan groote poelen en moerassen. In 't
Z.,lijk deel heeft men uitloopers van 't Penninische geb.; ook
bier vindt men groote moerassen. De voorn. rivieren zijn
de Duddon, Lune Wyre, Ribble, Mersey en Irwell. Het
meer Coniston belhoort geheel, Windermere gedeeltelijk tot
dit ..rs. De landbouw is er in vergelijkin o. met andere gra.
achterlijk; aardappelen wordeu hier meerdan
'
elders in Engeland geteeld. De veeteelt is aanzienlijk, en het L. rund
is beroemd. Aan den grooten overvloed van steenkolen
(161h mill. ton jaarl. ), ijzer (914,357 ton) en andere metalen, lood, koper, heeft L. hoofdzakelijk zijn groote
trie te danken, waarvan Manchester het middelpunt is. In
1872 warm n er 16,845 industr. etablissementen met 574,000
werklieden. De belangrijkste tak is de katoenfabr. ( 271/4
mill. spindels, 348,750 mechanische weefgetouwen; verder
de wolfabr., ijzerindustrie, machinenbouw, glas, koper, zijde, hoeden, enz. Nergens op aarde wellicht vindt men =Ike uitgebreide en belang,rijke fabrieken, als in de voorn.
ateden van dit gas., inzonderheid nor, behalve in gen. Manchester, te Preston, Bolton, Oldham, Wigan, Bury, Clitheroe, Ashton, Warrington, Rochdale, Blackburn, Chorley,
Lancaster en Liverpool. Een menigte spw. verbinden deze
steden met de fabr.-districten van Yorkshire en met alle
andere deelen van Engeland en Schotland; ook het Bridgewater-, Leeds-en-Liverpool- kanaal en veel andere kanalen
zijn daartoe bevorderlijk. Het grs. wordt verdeeld in 770
parishes en was vroeger begrepen in 't bisdom Chester; doch
laatstelijk is Manchester tot een bisschopszetel gemaakt.
— 2) [Longevieum, of Alannum?). cog. kersp., St. en
aeeh., hfdpl. van gen. gm . aan de Lime, waarover een
steepen brug, die de st met de voorst. Shea-ton verbindt.
6 U. NNW. Preston. De nt. ligt schilderachtig op een hoogte,
telt veel schoone steenen huizen, maar ook veel nauwe
straten, 'weft ten prachtige waterleiding, die het L a ncaate r-k an a a I, dat bij Houghton begint en bij Kendal eindigt, 121/2 met. breed, 14(5 met. diep is en 12 bruggen telt, over de rivier voert; een kasteel met 't gerechtshof, de gevangenis en 't tuchthnis van 't grs., een goede
lat. school, ten industrie-school e. a., een krankzinnigengesticht, een schouwburg, gezelschapszalen, baden, een tolen een markthuis, ern., en bloeiende fabr. van huisraad,
katoen, zijde, linnen en zeiidoek; ijzergieterijen, marmerslijperijen, scheepsbouw. De kusthandel neemt toe, maar de
buitenlandsche is voornamelijk naar Liverpool verplaatst.
De voortzetting van den Preston-spoorw. naar Carlisle en
Schotland stelt L. in vaardige gemeenschap zoowel met
N.- als met Z. Brittanje. 17,235 inw. in de st. — 1r1 ,1der V. S., in 't ZO. van Pennsylvanie, gr. 44 0 tn.; hfdpl.
Lancaster. — 41 id., in 't 0. van Virginie; groot SO
m.; hfdpl. Lan caste r.
5! distr. in 't N. van Z. Carolina; g-root 26 0 m.; hfdpl. L an ca st e r. —
in Nebraska; hfdpl. Lincol n. — 7) gem. en vi. Stt. NewHampshire, hfdpl. van 't gm. Coos, aan den Connecticut,
over welken bier twee bruggen liggen, 11 U. NNO. Haverhill; met een hoogere school. 2250 mw. S) id., Stt.
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New-York, gm. Erie, aan Cayugsw-creek. 4080 inw. — 9)
at. in Pennsylvanie, van welken Stt. zij weleer de hfdst.
was, nu hfdpl. van 't boven onder genoemd grs., 18 u.
W. Philadelphia, aan de Conestoga, met veel spoorwegverbindingen. Zij heeft breede, we1 geplaveide straten, die elkadr rechthoekig snijden, 15 kerken, de //academy" van 't
grs., ',Franklin college", in 1787 opgericht, ijzergieterijen,
fabr. van geweren, rijtuigen, locomotieven, landbouwwerktuigen en handel. Deze bijna geheel duitsche stad ligt midden in den "Tuin van Pennsylvanie", die mede door Duitschers in 't aanzijn is geroepen. 20,223 inw. 10) gem.
en vi., Stt. Massachusetts, 81/2 u. NW. Boston. 2 119 inw.
— 11 ) vi. in Ohio, r,rs. Fairfield, aan de Hocking-rivier
en een tak van 't Ohio kanaal, 81/2 u. ZO. Columbus. 4725
inw. Met veel spoorwegverbindingen en levendigen handel;
zeer vruchtbare omtrek. — De Lancaster-Sond is een
zeeengte in Britsch N. Amerika, die zich W.waarts van
de Baffinsbaai tot in de Barrow-straat uitstrekt, op 74 tot
75° N,B., 8 W.L.
Lancava. Langkayi, eil. bij de W.kust van 't schiereil. Malakka, behoorende tot een groep, die van het koninkrijk Quedah afhangt. 6° 15' N.B., 99° II' O.L.
Laueheater. eng. kersp. en d., gas. en 2 u. NW. Durham; met een bezienswaardige kerk en een unie-werkhuis.
2409 inw.
Lanciano, [Anxanum, Lancianum], ital. st., Napels,
prov. Abruzzo Cit., aan de Feltrino, distr.hfdp1 , I u. van
de Adriat. zee en 4 u. ZO. Chieti. Zij ligt bevallig op 3
heuvels, heeft een kathedraal. een aartsbissch. pains, 10
parochie-kerken, verscheiden opgeheven kloosters, en schola-n. In de middeleeuwen had zij bloeiende fabrieken en
gewichtigen handel. 13,000 inw. in de gem. (8758 In de at.)
Lancon. fr gem. en d., dep. Monden-van-de-Rhone,
arr. en 5 u. WNW. Aix; met oliefabrieken. 2000 inw.
Lancnt, Lanezut, of Landshut, oostenr. St., Galicie,
kr. en 3 , /.2 u. 0. Rzeszow; aan de Wysloka; stat. der Galicische Karel-Lodewijks-baan; met ten schoon vorstelijk
slot en fab. van linnen, lakes, leder en likeuren. 3398 inw.
Landa, rijk in 't NW. van Borneo, omgeven door Sambas, Lam, Soekadana en Hermata.
Landak, bet rijk, behoorende tot de afd. Pontianak, die
een gedeelte uitmaakt van de nederl. resid Borneo's W.
kust, is grnot 162 0 m., met 20,000 inw. Het wordt door
een gelijkn. riv. besproeid en heeft de versterkte st. L a nd a k, met het planken huis van den Panembahan. Het
is nob de residentie van den Controleur en den Kapitein
der Chineezen. In dit distr., dat rijk aan gond, diamanten
en voortreffeliik ijzer is, hadden de Chineezen tot in 1841
eene kolonie voor den mijnbouw.
'Ganda., fr gem. en d., dep. Noorden, arr. en 5 u. NO.
Douai; met b,estemarkten. 2360 mw.
Landau.
sterk bevestigde us:.. Beieren, Paltskr., hfdpl.
van 't gelijkn. landgericht, aan de Queich, 5 u. NW. Carlarube en een kruispunt der paltsische spw. Hare verdedigingswerken werden in 1680 door Vauban aangelegd. Nadat de st. in 1689 door brand vernield was, weed zij regelmatig weder opgebouwd. Zij heeft een schoone stadskerk,
een g,ymn., industrieschool, hoogere meisjesschool, gewichtige fabrieken, vooral van azijn. tabak; wijnbouw en kleinhandel. 7544 mw. Na den Nijmeegschen vrede nam de knows
van Frankrijk L. in bezit, herkreeg de st. andermaal bij den
vrede van Rastadt in 1714 en behield ze tot 1815. — 2)st.
in Neder-Beieren, hfdpl. van een landgericht, aan de Isar,
stat. van den beier. staatsspw... 8 u. NO. Landshut. 2864
mw. — 3 ) stadje in 't vorstd. Waldeck, tan de Wafter, 2
U- ZO Arolsen; met een slot. 10 '0 mw.
Landean. fr gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr., kant.
en 11/2 u. NO. Fougeres. 1451 mw.
Landeck, 11 pr. at., prov. Silezie, regdst. Breslau, 4
u. OZO. Glatz, aan sic Biel; met 2 r. kath. kerken, en
beroemde warme baden in de nabijheid, bij het d. 0 b enthalhei m. 2536 mw. — 21 id., prov. Pruisen, regdst.
en 23 u. WZW. Marienwerder, aan de Kudde en aan be
pommersche grens. 1009 mw. — 3) oostenr. d., Tirol, 1 t 1 /2 U.
WZW. Innsbruck, aan de Trofana en de Inn. 1001 mw.
Landegem, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.
Gent, kant. Nevele; met een stat. aan den spw. van Gent
op Brugge. 1689 mw.
Landeleau en Ear:4(101es, twee fr. gem. en d.: 1) dep.
Finistere, arr. en 5 u. 0. Chateaulin. 1230 mw. — 2 ) dep.
Calvados, arr. en 2 u. NW. Vire. 1700 inw.
Landelies, brig. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. en
ZW. Charleroi, aan de Sambre; met steengroeven. 138', mw.
Llanden, brig. gem. en d., prov. Luik.. arr. en 151// U.
NNW. Huy, kant.hfdpl., aan den Grand Central beige en de
belg. staatssp.wegen Zij was weleer een attn.. versterkte
St. In hare nabijheid ligt de hint. vermaarde vlakte van
Neerwinden (zie dat word). 1300 inw.
Lande-Patri (La). fr gem. en d., dep. Orne, arr. en
3 u. N. Domfront; met spijkerfabr. 1516 low.
Landeruean. fr . gem. en st., dep. Finistere, kant.
hfdpl., arr. en 31/2 u. ONO. Brest, aan den mood der riv.
L an de r n eau of Elor n in de reede van Brest; stat.
der fr. W. en Orleansbaaw. Zij heeft een gem.college, ten
haven met goede kaaien, een studs- en marine-hospitaal,
een fraaie fontein, fabr. van witte en gedrukte linnena,
boa-den, kaarsen, stoommachines, landbouwgereedschappen,
enz. en veel handel. 8195 in w.
Lainderoo„ zwit. stadje, kant. en 21/2 u. NO. Neufchatel,
bij 't Bieler-ma-er, waar het de Thiele opneemt. )239 inw.
Landes, aan zee gelegen dep. van Frankrijk, gevormd
uit een gedeelte der oude prov. Gascogne, omgeven door
den Atlant. oceaan en de dep. Gironde, Lot-en-Garonne,
Ger. en Neder-Pvreneeen; gr. 1691/5 0 m., met 303,507 mw.
Hfdpl. Mon t-de-Marsan. In 't Z. is de grond overdekt met
uitloopers van de Pyreneeen; ten N. van de Adour bevat
het hoofdzakelijk zandige vlakten, afgewisseld door moerassen en heidevelden (”landes" ), van welke 't zijn naam ontlea-nt. Aan de kust vindt men een menigte ,i6tangs"
(strandmeren of lagunen ), die met de zee gemeenschap
hebben, en tusschen deze liggen uitgestrekte duinen, we)-
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ker zand tegen verstuiving gedeeltelijk beschermd wordt
door plantsoenen van pijnboomen. De voorn. onder die
etangs zijn die van Cazau, Biscarosse, Parentis, Mimizan.
Leon, Soustons en Orx. De hoofdrivieren zijn
de Leyre, de Adour met zijne bijriv. Midou, Dome, Gavede Pan, Gave-d'Oleron, Bidouze e. a. 't Klimaat is zacht
en vocht, regenachtig in 't landschap Chalosse en 't dal
der Adour, maar aan de kusten ongezond. In 't Z. en
langs de rivierboorden is de grond vruchtbaar, en levert
granen, vooral main en gierst, wijn (in 1874: 588,941 hectol),
vial, en hoot. Van mineralen vindt men hier bzer, jodenlijm, turf, veel schulpaand, molensteenen, pottersklei,
bouwateen en gips; ook zijn er vele minerale bronnen. Be
hoofd-industrie der mw. is echter de veeteelt, aan de hist
de vischvangst. Het dep. wordt verdeeld in 3 arr. (Dax,
Mont-deMarsan en St.-Sever), 24 kantons en 331 gemeenten. Het is begrepen in 't ressort van het oppergerechtshof te Pau, het bisdom Aire en behoort tot het 18de
legercorps.
Landevant, fr gem. en d., dep. Morbihin, arr. en 3 u.
0. Lorient. kant. Pluvigner; spw. stat. 1617 mw.
Landiraa, fr. gem. en d., dep. Gironde, arr. en 6 u.
ZZO. Bordeaux; met g,roote veemarkten; uitmuntende witte
wijn. 1942 inw.
Landiviaiau, fr. gem. en at., dep. Finistere, kant.hfdpl.,
arr. en 31/2 U. WZW. Morlaix, tan den Elorn; met looierij
en linnenweverij. 2352 mw. (2116 in de at.)
ILandivy, fr. gem. en vi., dep. Mayenne, kant.hoofdpl.
arr. en 6 u. NW.Mayenne. 2005 mw. (in 't vi. 573.)
Landoura, at. van Britsch Indië, NW.provincien, Mirat, distr. Serahunpoer.
Landport. (vroeger Half-way-Houses), groote
voorst. van Portsmouth, Engeland, gm. Harts in de laatste
jaren yen]. verfraaid en vergroot. Aan hare Z.einde is de
terminus van den London-and-Southern- spw.
1Landrecies, Landreey, fr. gem. en versterkte st.. dep.
Noorden, kant.hfdpl., arr. en 3 u. W. Avesnes, aan de Sambre en de fr. N.baan; met handel in vee hater en kaas,
fabr. van spijkers, she en verfstoffen. 4183
' mw. Be Franschen namen haar in 1665, de Oostenrijkers in 1793, de Geallieeerden in 1815 in.
Landreville, fr. d , dep. Aube, arr. Bar-sur-Seine, aan
de Ourse, r. o. 1567 inw. IIandel in wijn, graan, brand,wijn en hout.
Landriano, ital. vi ., Lombardije, prov., distr. en 3 u.
NNO. Pavia, aan den Lambro; met rijstbouw. 2350 inn.
1Lancl.berg, 1) pr. nt., peon. Brandenburg., regdst. en
11 1 /2 u. NO Frankfort ai0., kr.hfdpl. , aan de Warthe. stat.
der pr. Oostbaan. Zij is door muren omsloten, bestaat nit
eon nude en nieuwe at., met 5 voorsteden, 3 kerken, een
gymnasium, reaalschool, hoogere meisjesschool, verbeterhums, hospitaal en weeshuis. Zij heeft fabr. van wollen
stoffen, leder en papier, brouwerijen en branderijen, en
veel graan- en wolhandel. 21,444 mw. — 2) at. in Beieren,
hr. Opperbeieren, hfdpl. van een landgericht, aan den Lech,
atat. der beier. staatsbanen, 6 u. Z. Augsburg; met een
voorbereidingschool, weeshuis, Dominikanessen-klooster,
hospitaal, veel industrie en hopbouw. 4955 mw. — 3 ) pr.
at. prov. Pruisen, ree..,dat. en 8 u. Z. Konigsberg. 2723 inw.
) id., prov. Saksen, regdst. Merseburg, aan den Landsberg; stat. van den spw. Anhalt-Berlijn. 145 — )
id., prov. Silezie, regdst. en 9 u. NO. Oppeln, aan de
poolsche grens. 1150 mw. — 6) (410, id., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam, 4 u. ONO. Berlijn, aan de gelijkn. riv. 220 ) mw.
Landacheid, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr., kant.
en 1 u. N.t.W. Diekirch, gem. Bastendorf. 152 inw.
Land's-End. [Bolerium Promoutorium], vermaard
voorgebergte, dat de W.lijkste punt van Engeland uitmaakt
en zich in den Atlant. oceaan uitstrekt, aan 't W.einde van 't
gin. Cornwall. Het bestaat nit granietklippen van 29 met.
hoog. Op 1(4 u. afstands W. liggen de gevaarlijke rotsen,
aLongships" .eeheeten, met een vuurtoren en vaste lichten;
op 50 0 4' 6" ''N.B , 5° 44' 44" W.L.
Landshut, 1) beier. at., hfdpl. van den kr. Nederbeieren, in een bevallig oord, aan den Isar en den staatsspw.,
11 U. NO. Munchen. Zij is hoogst schilderachtig en bestaat nit een made en nieuwe st., met 4 voorsteden, wanevan den op een eil. in de riv. Haar voorn. ,erebouwen zijn
een oud kasteel, een beroemde onder de 11 kerken, met
een zeer hoogen toren, een Cistercienser abdij, kon. paleis,
oud stadhuis., vele hospital., eenige kloosters, eon lyceum, gymnasium, een seminarie, reaal- en landbouwschool
e. a. scholen verschilleude wetenschappelijke vereenigingen. In 1800 word
de universiteit van Ingolstadt herwaarts
'
verplaatst, doch in 1826 ging zii weder naar MUnchen over.
be voorn. fabr. leveren wollen stoffen, kousen, tabak, papier, speelkaarten, leder, stijfsel, allerlei instrumenten,
ens., ook vindt men er veel branderijen en brouwerijen, en
handel in koren, vee en wol. 14,780 inw. — 2) versterkte
Pr. at., pros. Silezië, regdst. en 81/2 u. ZZW. Liegnitz, kr.hfdpl., aan den Bober en het Reuzengeb.; stat. der NederSil.-Mark. spoorbaan; met veelsoortige weverijen en drukken handel in garen, linnen en graan. 5915 mw. 3) oostenr. mvl., Moravie, kr. en 101/2 u. ZZO. Brilnn, bij de
March. 2.t00 mw. — 4) zie 1Laneut.
Landskauter belg. gem. en d., pros. 0. Ylaanderen,
arr. Gent, kant. 90osterzeele. 458 mw.
Landskron. 1) boh. st., hfdpl. van 't.gelijkn. district
en 101/2 u. OZO. Chrudim, bij de oostenr.-silezische grens,
aan de Sazawa; met een station aan den spw. van Praag
op 011miitz. Zij heefc 2 voorsteden, gymn., weefschool,
sod linnen- en katoenfabr. en bleeken, ook veel andere indnstrie-takken. 5012 inn. — 2) at. in Oostenr. Galicie, kr.
Wadowice, 5 u. ZW. Krakau. 1528 mw.
Landskrona, versterkte st en zeeh. van Z. Zweden,
lin Malmo, aan den Sond, 41/2 u. NO. Kopenhagen en stat.
van de apoorwegen Billebereen-L. en Engelholms-L. Zij
heeft een citadel, goede haven en fabr. 7223 mw.
Landsmeer. nod. d., pros. N. loll., arr. Haarlem, kant.
en 21h u. Z.t.W. Purmerend. Het vormt met het d. Wa-

tergang en 't geh. Cadoelen de gem. Landsmee r- e nWatergan g, die 1462 mw. telt.
Landatrass, Ivroeger Land eatros t, wendisch K osteina wecz a), stadje in Krain, op een eil. in de Gurk;
met akker-, kaatanje- en wijnbouw. 40 mw.
Landatubl, beier. at.. Paltskr., stat. der paltsische Lodewijksbaan, 41/2 tt. NO. Tweebruggen; met een oud slot
en veeteelt. 3453 mw.
Lane-End, cog. at., grs. Stafford, distr. Potteries, 3/4 u.
ZO. Stoke; fabr. van porselein en aardewerk. 15,150 inw.
Laneaporough, iersch mv1., Leinster, gin. Longford,
aan den Shannon. 3 )0 inw.
Lanfains, fr. gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en
4 u. ZZW. SL-Brieuc. 2000 mw.
Langbroek (Neder- en Over-), twee ned. d., prov
en arr. Utrecht, kant. en N. Wijk-bij-Duurstede. Zij ma-.
ken samen de gem. 0 v e r-e n-N e d e r-L an gbroe k nit,
die 1178 mw. telt.
Langdorp, belg. gem. en d., pros. Brabant, arr. Leuven, kant. Aerschot. 2267 inn.
Latageae, fr. gem. en st., dep. Opper-Loire. kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. ZZO. Brioude, aan den Allier, I. o.; stat. der
sp.baan Parijs-Lyon-Middell. zee; met kantfabrieken, zijdeteelt; kolenmijn, grooves van molensteen, slijp3teen, loud
en antimonium; minerale bronnen. 4552 inn.
Langeals, fr gem. en St., dep Indre-en-Loire, kanton
hfdpl., arr. en 42/3 u. ZW. Chinon, aan de Loire, 1. o.;
station der Orleans-baan; met steen- en pottenbakkerijen.
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4552 mw.

Langedijke. ned. d., pros. Friesland, arr. Heerenveen.
kant. Beetsterzwaag en 13/4 u. Oldeberkoop, gem. Stellingwerf-Oosteinde. 19 1 inw.
Langefield. gob. in Noorwegen op do grens der atiften
Agershuus en Bergen, met de zijtakken Sogne-, File-, Hardangereeld, enz.; 80 u. lang en 13 a 16 )+, met. hoog, met
goede weiden, moerassen, venen, rneren. watervallen, glet.
schers, ens. Hoogste topper' zijn: SkagtOlstend, 2470 me-ter, Sneehraen 2274 meter. Kaap Lindesnes is de zuideLike punt.
Langeland. deer sch oil., in de Groote-Belt, tusschen
Flinen en Laaland, lang van N. tot Z. 91/2n. , gemiddeld
breed 1 u., grunt 5 0 m., met 2 P,000 mw. Be vlakke
grond brengt, koren, appelen, vlas en bout voort;eeteelt
en visscherij zijn er hide van belang. De hfdpl. is Itudkjabing, aan de W.kust
1Langelsheim, mvl. in Brunswijk, aan de Innerste, 11/2
u. NW. Goslar; stat. van den spw. Maagdeburg-Halberstadt;
met zilver- en loodmi(nen. 2016 inn.
Langentarek. belg. m.v1., pros. W. Ylaanderen, arr.,
kant. en 1 u. N. Yperen; met kantenfabriek en linnenwe-

verij. 6720 inn.
Lange, mvl. in Hessen-Darmstadt, pros. Starkenburg,
2 , /2 u. NO. Darmstadt; met een station aan den Main-

Neckar-spw., en zandsteengroeeen. 4087 mw.
Langesau, 1) 'suet. mvl., Donaukr., aan do Nan, stat.
van den Wurt. spw., 13 u. NO. Ulm; met een slot en sterken vlasbouw. 3785 inw. - 21 huh. d., kr. Leitmeritz; met
glasfabr. on handel. 2300 mw. - 3) beier. (1., kr. Opperfranken, landgericht Ludwigstadt; met ten minerale bron.
651 inw. - 14 dorpen in Pruisen voeren den zelfden naam,
waaronder Ober- en Nieder-L.. 2 d. in 't regdst. Breslau, aan de Neisse; met minerale bronnen en Baden. Elk
1800 inn.
Eangenberg. 1) pr. st., Rijnprov., regdst. en ruim 1 tr.
N. Elberfeld; stat. der Berg.-Mark. baan; met sans. fabr.
van zijdenstoffea en linten, zijdeweverij ; groote werkplaats sour spw. herstellingen. 4619 mw. — 2) mvl. in
Reuss-Schleiz, aan de Elster. 1578 inw.
Langenbrfieken, d. in Baden, kr. Karlsruhe, I u. N.
Bruchsal; met eon stat. aan den spa. tusschen Carlsruhe en
Heidelberg, en het zwavelbad Amali en ba d. 1440 inw.
Langenburg, wurt. stadje, Jaxtkr. bij de Jaxt, 13 u.
NO. Stuttgart; met het resid.slot van vorat Hohenlohe-Langenburg. met schoone kabinetten en thin. 1500 inn In de
nabijheid de lustsloten Lindenbronn en Ludwigsruhe.
Langendijk, samenhangende reeks van 4 dorpen aan een
ouden straatweg in de nod. pros. N. Holl., arr. on kant.Alkmaar, beginnende met Broek-op-Langendijk, 11/2 u. NNO.
Alkmaar, en voortgezet in N.lijke richting met Z. Scharwoude, N. Scharwoude en Oud-Carspel.
Langeness, pr. eil., eon der zoogen. Halligen (the
dat woord), Sleeswijk bij de W.kust, ruim 112 u. Z. Fohr.
Langenkandel, of Mandel, beier. mvl., Paltskr., 2lh
u. ZZO. Landau, aan den Otterbach; stat. der Palts-Maximiliaaan-baan. 3445 mw.
ILangenleuba-Aliederhain en Oberhain, saks. dorp,
maar ten halve oek tot Saksen-Altenburg behoorende, 21/ 2
ILangenlois, 1) mv1. in Beneden-Oostenrijk, 2 u. NO.
Krems. 3624 maw. — 2) pr. d., pros. Saksen, regdstr. en
ONO. Erfurt.
Langenols. 2 samenliggende pr. d., pros. Silezie, regdst.
Liegnitz, slat. der Neder-Sil.-Mark.-baan, bij Greiffenberg;
met weverijen. 3600 mw.
Langenproselten, beiersch d.. kr. Nederfranken-enAschaffenb,g, aan den Main, bij Gmunden; met een
veer. 1206 tow.
Langennalsa. pr at., pros. Saksen, regdst. on 51/2 Ln,
NW. Erfurt, kr.hfdpl., aan de Saha. Zij is door muren
omsloten, wordt door eon kasteel verdedigd, en heeft een
slot, eon aanzienlijk raadhuis met bibliotheek, een lat.
school, hoogere burgersehool, polytechnische school, hoogere meisjesschool, fabr. van geweven atoffen, papier en
salpeter, en een in 1811 ontdekt zwavelbad. 10,000 inwon.
Overwinning der Hannoveranen op de Pruisen, 27 Joni 1866;
doch de Hannoveranen moesten zich den 29 overgeven.
Langenachwalbaeb. of Slelavvalbaeb, pr. atad, pros.
Hansen-Nassau, 21/2 u. NW. Wiesbaden. Zij wordt als badpleats bezocht, en van haar mineraalwater worden jaarl.
130,000 kruiken verzonden. Het aantal badgasten bedraagt
ongeveer 50 )0. Zij heeft eon bezienswaardige goth. kerk
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en nog 3 andere, en een prachtig nieuw aliurhaus".2734 inw.
LangenselboId, pr. at., prov. Hessen-Nassau en 2 u.
ONO. Hanau; met een slot en stat. aan den spw. Frank. fort-Bebra. 3064 inw.
Langensteinbach, d. in Baden, kr. Karlsruhe, opperamt Durlach; met een mineraalbad. 1254 mw.
Langenthal. twit. d., kant. en 7 u. NO. Bern, stapelpl.
voor den kaas- en linnenhandel van 't heerlijke beneden
Emmenthal; stat. van den centraal-spw. De industrie in
Hnnen, wollen, zijden en lederwaren gaat steeds veoruit.
3984 mw.
Langenwetzendorf, d. in Reuss-Schleiz, aan de Leube,
U. WNW. Greiz; weverijen, olie- en zaagmolens. 2160 mw.
Langenwiesen, vl. in Schwarzburg-Sondershausen, aan
de 11m; met fabr. van salmiak, berlijnsch blauw, poppen,
teer, ens. en in de nabijheid de ijzerhut Got t ess eg e n. 16 52 inw.
Langenzenn, beier. at., kr. Middenfranken, aan den
Zenn, 5 u. NO. Anspach en stat. van den staatsspw.; met
weverijen, ooft-, tabak- en hopteelt. 1700 mw.
Langerak, 1 I ned. gem. en d., prov. Z. Holland, arr.
Dordrecht en 2 , /2 U. NNW. Gorinchem, kant. Sliedrecht,
bij Nienwpoort. 930 geref. inw. Geb.pl. van F. Halma. —
2) (Willige.), id., prov. 'Utrecht, arr. Rotterdam, kant. en
bij Schoonhoven, langs de Lek. 576 mow.
Langeroog. pr . eil. in de N.zee, landdr. Aurich. ruim
1 U. van de kust, tegenover Esens. Het is door den stormvloed van 1525 in 3 eil. gesplitst en heeft 200 mw.; een
klein zeebad en reddingstation.
Lange-Rnige-Weide, nederl. gem., prov. Z. Holland,
arr. Rotterdam, kant. Gouda en ZW. Woerden. Zij bevat
de geh. Lange-Weide, Ruige-Weide en Kortenhove.576 inw.
Langerwehe, pr. mvl., Rijnprov., rezdst. en 4 U. 0.
Aken; station aan den spw. van daar op Keulen. 1700 inw.
Lange-streek, samenhangende reeks van 7 dorpen in
de prov. N. Holl., beginnnende met Bovenearspei, 1/ 3 n.
Enkhuizen, en W.waarts voortgaande met Grootebroek,
Lutjebroek, Hoogcarspel, Westwoude, Ooster-Blokker en
Wester-Blokker.
Langesund, noorw. stadje en zeeh., stilt Ag,ershuus,
amt Brodsberg, aan een kl. baai van 't Skager-rak, 3 u.
WZW. Laurvig; met een haven en handel in hoot. 760 mw.
1Lange-Zwaag, ned. d., prov. Friesland, arr. Heerenveen, kant. en 2 u. ZZW. Beetsterzwaag, gemeente Opsterland. 1381 mw.
Langholm, 1) schot. mwl. en kersp., grs. en 7 u. ONO.
Dumfries, aan de rivieren Esk en Ewes, bevallig gelegen
en wel gebouwd; met weverijen en ververijen, twee hulpbanken en bibliotheken. 1775 inn. — 2) een der eilanden
van 't zweedsche Malermeer, waarop Stokholm gedeeltelijk
gebouwd is.
Langley-Marsh, of St.-Mary's, cog. kersp., grs. Bucks;
met een station aan den Great-Western-spw., bij Slough.
1874 mw.
Langley-Point, kaap aan Engelands Z.kust, grs. Sussex, tusschen Pevensey-bay en Beachy-head (Bevezier).
Langnau, schoon .na rijk twit. kersp. en d., kant. en
41/2 u. O. Bern, in 't Emmenthal; station van den spw.
Jura-Bern-Lucern; met een slot, fabr. van linnen, katoen,
laken, hoeden, horloges, coo., looierijen en kaasbereiding;
in de nabijheid een hospita.al voor 400 personen. 6214
mw. (kersp.)
1Langfien, Langoe, een der N.lijkste en grootste van de
Lofoden-eil., bij Noorwegens NW.kust, lang 10 u.; door den
Hasselt-fjord van 't eil. Hindelen gescheiden.
Langogne. fr gem. en at., dep. Lozere, kant.hoofdpl.,
arr. en 8 u. NO. Mende, aan de bron van den Allier; spw.
station der baan Parijs-Lyon-Middell. zee; met ververijen,
looierijen, enz. 3511 inw.
Langoiran, fr. gem. en d., dep. Gironde, arr. en 4 u.
ZO. Bordeaux, bij de Garonne, r. o.; met een goth. kasteel. 2062 mw.
Langon, 1) fr. gem. en at , dep. Gironde, kant. hfdpl.,
arr. en 31/2 u. N. Bazas, aan de Garonne, 1. o.; met een
hangbrug over de riv., en een haven, die veel wiju //Yin
de Grave") van de omstreken uitvoert naar Bordeaux, met
welke at. en met Agen zij stoomboot- en spw.gerneensehap
onderhondt. 4740 mw. 2) fr. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr. kant. en 2 u. NO. Repon, aan de Vilaine, 1. o.
1962 mw. — 3 ) (Le), fr gem. en vi., dep. Vendee, arr.,
kant. en 2 u. WZW. Fontenay-le-Comte. 1563 mw.
1Langonnet, fr gem. en vi., dep. NIorbihan, arr. en 7
n. W. Pontivy. 3929 Mw.
Langport. eng. mv1. en kersp. p..,rs. Somerset, aan de
Parret, 9 u. ZZW. Bath; met een lat. school en veel handel. 1133 mw.
Langres, [Audomatunum. later Liagonum]. fr.
gem. en versterkte st., dep. Opper-Marne, arr.hfdpl., bij de
bron der Marne, 5 u. ZZO. Chaumont. Zij ligt op een steilen berg, op 445 met. hoogte en is alzoo de boogst gelegen at. in Frankrijk. Zij heeft een overoude kathedraal, een
rom. burg, een nienw stadhuis, een openbare bibliotheek,
een grunt en klein seminarie, vele hospitalen, een fraaie
openbare wandeling en fontein, gem.college, museum, handels-tribunaal, bissch.zetel. Zij is de hoofdplaats der fr.
fabricatie van messenwerk, vervaardigt porselein, leder,
wollen goederen en drijft veel handel. 10,376 inw. Geb.pl. van Diderot.
Langriek-Ville, eng. kapelgemeente (nchapelry"), grs.
Lincoln; met een stat. aan een tak van den Great-Northernspw., tusschen Boston en Lincoln.
Langrune-sur-Mer, fr gem. en d., dep. Calvados, arr.
en 22/3 u. N. Caen; met zeebaden. 1046 mw.
Langatraat. of Langestraat (de), collectieve naam
van cent rij dorpen in de prov. N. Brabant. Zij begint
ten W. met het dorp Raamsdonk ( kant. Oosterhout, 1 u.
NO. Oosterhout, en zet zich in alijke richtng voort met
de dorpen Waspik, Capelle, Besoyen, Waalwijk, Baardwijk,
Nieuwkuik en Vlijmen. Ook de ten Z. tandem reeks gelegen dorpen Sprang en 's Gravenmoer kant. Oosterhout)
worden gemeenlijk tot de Langstraatsche dorpen gere-
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kend. Dc Langstraat is, behalve door het daar gewonnen
voortreffelijk hooi, vooral bekend door de schoenen en muilen, die er in menigte gemaakt en door 't gansche land
gezonden en rondgevent worden.
Languedoc, oude pros. van Frankrijk, weleer hoofdst.
Toulouse was, no uitmakende de dep. Tarn, Aude. Ilerank, Gard en Ardeche, met gedeelten van Opper-Loire,
Opper -Garonne en Tarn-en-Garonne. Zij werd verdeeld in
Opper-Languedoc, Neder-Languedoc en Cevennes. — Het
Kanaal-van-Languedoc, of ',Canal-du-Midi",
of //C a n a 1-cl e s-D e u x-M e r s (omdat het de Midd. zee
met den Atlant. oceaan verbindt ), begint in de Garonne,
bij Toulouse, en eindigt in 't strandmeer (iletangs") Than
bij Marseillan ( Herault). Het is 38 u. lang, heeft C2 sluizen, meer dan 100 bruggen, loopt op 55 plaatsen op bogen
ov er andere wateren, gaat door een 234 met. langen tunnel
( berg lklalpas), weed reeds onder Frans I ontworpen maar
eerst uitgevoerd under Lodewijk XIV ( van 1667 tot 1611),
'
op last van Colbert, under de leiding van Andreossy en op
kosten van Riquet ( 17 1 )2 mill. fr.' Dit 20 met. breede en
gemidd. 2 met. diepe kan. draagt schuiten van 120 ton.
Langueux, fr. gem. en d., dep. Noorderkusten, arr.,
kant. en 1/2 u. ZO. St.-Brieue. 2893 mw.
1Languidie, fr gem. en vi., dep. Morbihan, arr. en 3 u.
NO. Lorient, kant. Hennebont. 6433 mw.
Langweer, Langeweer, ned. d„ prov. Friesland, arr.
Heerenveen, kant. en 3 u, N. de Lemmer, gem. Doniawarstal;
met het gern.huis, de oude Donma-state en veel doortocht
van vaartuig. 570 mw. ( met onderhoorige gehuchten.)
Laniiicat. fr . gem. en d., dep. .Noorderkusten, arr. en 5
u. WNW. Londeac, kant. Goarec. 1500 mw.
Lanjaron, sp. mvl., prov. en 71/, u. ZO. Granada, part.
hfdpl., aan de Z.lijke helling der Sierra Nevada, in een
schoone streek; met een moorsch kasteel op een naburigen
heuvel. Het wordt des comers druk bezocht om de frischheid der lucht en de minerale wateren. 34 ,8 inw.
ILankeran. Lenkoran. russ. st ., Kaukasie, gouv. Bakoe, distr.hfdpl., aan de Kaspische zee, 111/2 11. Z. den
mond van den Knee (Kur). Sedert de Russell deze st. bezitten, is zij van gewicht your den handel g,eworden. In den
omtrek zveavelbronnen. 15,933 inw.
Lanrneur. fr . rem. en st., dep. Finistere, kant. hfdpl.,
arr. en 2 u. NO. Morlaix. 2595 inw
Lannarvilly. fr d., dep. Finistere, arr. B1 eat; met leinerale bronnen.
1Lannemezan, fr gem. en stadje, dep. Opper-Pyreneeen,
kant.hfdpl., arr. en 31/2 u. ONO. Bagneres-en-Bigorre, spw.
stat. 1602 inw.
Lannen, d. in 't gr.hertd. Luxemburg:, arr. Diekirch,
kant., gem. en 3/4 u. MV. Redingen. 256 inw.
Lannepax, fr. gem. en stadje, dep. Gers, arr. en 4 u.
ZZW. Condom, kant. Eauze. 1550 inw.
Lannilis, fr. ..em. en vi., dep. Finistere, kant. hfdpl.,
arr. en 32/3 n. N. 'Brest. 3270 mw.
Lanni.... fr. gem. en st., dep. Noorderkusten, arr.
hfdpl., 10 WNW. St.-Brieuc en omtrent 2 u. van 't Karma, aan den Guer, r. o. Zij heeft ten haven, die voor
schepen benedfn 20 ton toegankelijk is, eene parochiekerk uit de 12de eeuw, ten gem.-college, een kweekschool
voor onderwijzeressen, openbare bibliotheek, kazernen, hospitalen en fabr. van linnen, hoeden, messen en wapens.
In haar gebied vindt men ijzer, zilver, amathysten en minerale wateren. 6294 inw.
Lannoy, fr. gem. en stadje, dep. Noorden, kant.hfdpl.,
arr. en 2 n. NO. Lille (Rijsel); vroeger versterkt en menig,malen genoruen en hernomen; met spinnerij en weverij. 1906 mw.
Lanouaille. fr . gem. en d.. dep. Dordogne, kant.hMpl.,
arr. en 71/2 u. van Nontron. 1574 mw.
Lanouer, fr gem. en d. dep. Morbihan, arr. Ploermel,
kant. Josselin; met grofsmederijen. 32L8 mw.
Lanrivain en Lanrodee. 2 fr . gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. Guingamp: t lste met 1590 inw., 4 u.
het 2de met 1670 inw., 2 u. JO. Guingamp.
Lansargues. fr gem. en vl., dep. Herault, arr. en 3 u.
ONO. Montpellier. 1670 mw.
Latn.down, hooge streek tafelland in Engeland, grs
Somerset, 3/4 u. Noordwest Bath; vermaard door schapenfokkerij.
Lansdowne, grs. in W. Nieuw-Holland, aan 't N.einde der kolonie, tusschen 31° 10' en 31° 40' Z.B. 118° en
119° 0.L., hebbende NW. en Z. de districten darnarvon,
Durham en Beaufort.
Lansing. 1) gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, grs.
Tompkins, 51 u. W. Albany .8 10 mw. Met hoogovens,
looierij, velerhande molens. — 21 at. in de V. S., hfdpl.
van den Stt. Michigan; centraalpunt van een spoorwegnet,
aan de Grand River; met een statenhuis, verscheidene hoogere inrichtingen voor onderwijs. 5241 inw.
Lansingburg, fabr. en handelsst. der V. S., Stt. NewYork, grs. Rensselaer, u. NO. Albany, aan de Hudsonriv. 6372 inw.
Lans-le-Bourg, fr. mvl., dep. Savoie, arr. en bij Grenoble, aan den Arc, r. o., 1 u. NW. Mont-Cenis. 1470 inw.
Lanta, fr gem. en d., dep. Opper-Garonne, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. N. Villefranche. 2624 inw.
Lantao, of 1Lintao, chin. T y-h o), chin. il. , aan den
mond der riv. Canton, 5 u. 0. Macao en 1/3 u. van 't vasteland. 't Is lang, mai en bergachtig, met yen]. baaien en
kapen. Op de NW.kust ligt het vlek T y-h o.
Lantosea. Lantosque, fr mvl., dep. Zee-Alpen, arr.
en 6 u. N. Nizza. 2145 inw.
Lantsjang, Lanehang, Lan-Zayn, of Zandapoeri,
hfdst. van 't land Laos, ZO. Azie. aan de riv. Menamkong,
op 15 0 40' N.B., 104° 30' O.L. Men wil, dat zij door een
hoogen muur omsloten en wel gebouwd is.
Lan-trajoe, Lan-tsehen, chin. st., hfdpl. der prov. Kan
Sue, Ran den Hoang-ho, op 36° 8' N.B., 103° 50' O.L.
Lanusei, mvl. op 't eil. Sardinie, prov. en 16 u. NNO.
Cagliari; zetel van een bisschop. 2487 mw.
La....elle.. en Lanvollon, 2 fr. gem. en d.. dep. Noor-
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derknsten: ) arr. en 21/2 u. ZZO. Lannion, met 1961 mw.;
— 2) kant.hfdpl. arr. en 311, u. NW. St.-Brienc. 15 )0 mow.
1Lasmarote, Laneerote,
'
ook Laneellotta. het NO.lijkate der Canarische ell., wroot 22 0 m., met 15,524 mw. In
't midden verheft het zich tot 600 met. hoogte, en aan 't
W.einde staat een hooge vnlkaan. 't Is apaarzaam besproeid,
de bodem is waterarm mane toch vrnchtbaar en geeft or
neille en 'mine; ook brengt hij den fljnaten wijn en de
beste druiven der groep voort. Ann de ZO.kust ligt de
hfdst. en haven Arecif e, den 1 lden Jail 1852 tot een
vrijhaven verklaard, en ten Z. van daar Tegnia e.
Lanz., ital. at., Piemont, pray. en 8 u. NNW. Turijn,
aan de Stura; stet. der Opper-Ital. spw. 2625 mw. Zij
bevat 8 bijna aaneenliggende gehuchten; met ijzeramelterijen en fabr. van spijkers en ijzerwaren; ook zijdeweverij en
kaasbereiding. In 't distr. liggen ijzer- en kopermijnen.
Laon (Ribrax, of Lugdunum Clasatum der Ouden,
Lanthanum in de middeleenwen], fr gem. en at., hfdpl.,
van 't dep. Aisne, stat. der fr. N. en 0.baan, 22 u. NO.
Parija. Zij liet op een berg van 23 I met. hoog,te boven
den oceaan, heeft luchtige straten, goede huizen en een
gezonde lucht. Tot hare merkwaardigheden behooren : de
nude goth. kathedraal, de kerk St.-Martin nit de 12de eeuw
't hotel der prefectuur, het stadhuis, de nieuwe citadel, de
hellende toren, de kazernen. het hospitaal, de schouwburg,
het bedelaarsgesticht, 't HOte)-Dieu, de bibliotheek van
17,000 boekdeelen. Iii heeft een gem.college, een depart.
normsalschool, een klein seminarie, fabr. van konsen, wollen dekens, gewoon laken, lijnwaad, leder, hoeden, spijkers, enz., en in haren omtrek veel wijngaarden.
1.1,000
mw. Hier komen ter markt de weefsels van St.-Quentin.
bet gins en de spiegels van St.-Gobain, de tizer- en blik waren van Folembray. Op 9 en 10 Maart 1814 vie] onder de
muren dezer stad een bloedig gevecht voor tusschen Napoleon I en de Geallieerden, ten gevolge waarvan de stad
door de laatsten werd bezet; en in 1815, ofschoon ontmanteld, hield zij tegen de Geallieerden nog em n 14daagsch helm nit. De 9 Sept. 1870 moest zij de Duitschers binnen
hare muren ontvangen en 't kruitmagazijn zien springen.
Lairmnai.. fr. landstreek in de oude provincie Ile-deFrance, met de steden Leon, Noyon en Chauny; no begrepen in 't dep. Aisne.
Laos, Lao. land van ZO. Azle, beslaande het middengedeelte van 't schiereil. van Achter-Indie, omweven door
't gebied van Birma en van Siam, door Cambodsja, Tonkin en de chin. prov. Yun-nan. Grootte en grenzen zijn
ons Europeanen nog zeheel onbekend; de bevolking is ten
ruwste op 1 mill. geraamd. Het wordt besproeid door de
rivieren Menem en Mekong en moet een vruchtbaren bodem
hebben; de dunne bevolking leeft meest bij rondzwervende
horden. die bijna alien in naam de heerschappij der naburige rijken erkennen. Zij behoort tot het yolk der Thai
of Shan, waarom de L.staten ook wel Shan-staten beeten.
Het geheel land is bergland, doorsneden door near 't Z.
loopencle ketenen, waartusschen riv. els Irawady, Saloeen
en Mekong de scheiding vormen. De Lawn's aan den hoyen Mekong leveren ijzer, tin en katoen, de Liloes ten N.
der aan den Mekong gelegen Lolostad Kiang-hung beretden opium, de Paloeng zijn ferme theeplauters gelijk de
mw. van Kiang-hung. 't Land derIzoogen. mode Karen heeft.
naar men wil, een chin. bebouwing van den bodem. Groote
Lao-steden, by. Labong, 't ZW. van Kiang-hum; gelegen Kiangtoeng zi3n het doe] van den chineeschen overland-handel. In zeden, gewoonten, godsdienst en taal hebben de bewoners van Laos de meeste overeenkomst met
de Birmanen.
Lamar. st. in Br. Indie, Bengalen, Assam, distr. Sylhet.
32 u. NNO. Dacca. Zij heeft een actieven uitvoerhandel in
tout en kalksteen
La Pan. I dep. van Bolivia, meest tussehen 14 en 18'
Z.B., 67 en 70. W.L., hebbende W. Zuid-Peru en 't nicer
Titicaca, en aan de andere zijden de dep. Ouro. Cochabamba en Potosi. Be ?..,rootte 2025 0 m., de bevolking 457,322
zielen. Het worcit doorkruist van de keten der Andes en
bevat de bergen Illimani en Sorata. den bovenloop der
rivieren Beni en Desaguedero, de steden La Paz, Chulumani en Apolobamba. Tot de voorn. producten behooren good
en kina-bast. 21hfdst. van gen. dep., gelegen op een hoogte
van 1717 met. Zij is de zetel van een bisschop, heeft godsdienstgestichten met aanzienlijke inkomsten, 9 kerken.
waaronder een kathedraal; universiteit, 2 gymnasiums, seminarie, letterkundig instituut, en boogt op welvaart en
bloei. ale zijnde de stapelplaats voor Paraguay-thee, good,
kina-bast en europeesche goederen. 76.372 inwon. 16. 30'
N.B., 68. ii' W.L. — 3) (Bahia-de-Santa-Cruz). hfdpl.
van 't mexic. territoir Californie, aan een heerlijke baai
van de Californ. golf, die een uitmuntende haven vomit;
levendige handel. 10,000 mw.
Lapeer. grs. der V. S., Stt. Michigan ; met gelijkt.
hoofdplaats.
Lapin ital. vi ., Napels, pros. Principato Ult., 4 u. WNW.
St.-Angelo-dei-Lombardi. 2324 mw.
Lapland, i laplandach Sameanda of Somella nd a, bij de Russen S *mien d, fr. Laponi e), landstreek in N. Europa, die gedeeltelijk aan Rusland, gedeeltelijk Ran Zweden behoort, tusschen 64 en 71. N.B., 10 en
42. 0.L., omgeven door Finland en Zweden ten Z., Noorwegen ten W., de IJszee ten N. en de Witte zee ten 0.
De grootte wordt op maim 7000 0 m geschat, waarvan
2/3 in 't runs. .gebied liggen. De bevolking zal ..niet sneer
dan 60 ),00 zfelen bedragen, en onder deze zijn slechts
9000 Lappen, terwij1 e overigen nit finsche, zweedsche,
roan. of zelfs duiteche kolonisten bestaan. De greed is in
't W. bergachtig, elders meeat vlak, met ran menigte memen. De voorn. rivieren zijn de Tonle, Kenai en Kola.
Het land bevat slechts enkele verstrooide dampen of sick ken. waarvan de voorn. op muss. grond Enontekeis, Enara
en Kola zi,jn. Zweedsch-Lapland of Lapmark
was in de vorige eenw verdeeld in Jamtlands-, Asele, of
Angermannlands-, ITmett-, Pitea-, Lulea-, Tomes- en KemiLapmark. Dit laatste en een deel van Tornea-L. behooren
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g,eeft men ook wel den naam van Noorw eegac h-L a p1 a n d; de grensscheiding tusschen dit laatste en ZweedschLapland werd in 't begin der 17de eeuw de aanleiding tot
een oorlog tusachen Christiaan IV van Denemarken en Karel IX. — Be Laplanders of Lappen behooren
tot het Finsche ras, mar sunken een aftonderlijken stem
nit. Zij zijn klein van gestalte, vrorden onderscheiden in
Berglappen ( bergbewoners ), Rendierlappen en Vischlappen
( zoo genoemd naar hunne hoofdbezigheid ); de laatsten
vooral leiden een ellendig leven en staan op een teem lagen trap van ontwikkeling. Het karakter van alien wordt
one ongunstig voorgesteld : men noemt hen zelfzuchtig, gierig, wantrouwend. De rnss. L. belijden den griekschen, de
overigen den protestant. godsdienst. Het rendier is hun
grootste rijkdom, en voorziet in hunne meeste behoeften.
Het koude klimaat gedoogt weinig of geen graanbonw; mane
vele mossoorten en besdragende struiken verschaffen een
dragelijk voedsel. Allen handelen in pelterijen, visch, remdierkaas, kinderspeelgoed, enz.
Lapleaa. fr . gem. en d., dep. Correze, kant.hfdpl., arr. en
8 n. van Tulle; met steenkooldelvin,g. 6100 mw.
Ea Pointe, nieuw grs. der V. S.. Stt. Wisconsin.
La Porte, gra. der V. S., Stt. Indiana ; met gelijkn.
hoofdptaats.
Laprairie. d. in Neder-Canada, aan den St.-Laureus.,
r. o., 21/2 u. ZW. Montreal. In 1846 werd bet schier geheel en al in de asch gelegd.
Lapte. fr gem. en d., dep. Opper-Loire, arr. en 2 u. NW.
Brioude, kant. Yssingeaux. 2883 mw.
Lar. 1) pert. St , hfdpl. der pros. Laristan en weleer
van een arab. koninkrijk, 52 u. ZO. Sjiraz. Zij ligt in een
gr. vlakte, heeft een versterkt residentie-elot van den gnurerneur, een gxooten. schoonen bazaar en eenige fabr. van
wapens, buskruit en katoenen stoffen. 12,000 inw. I? I — 2)
perz. rivier, prov. Mazanderan, salt in de Kasp. zee.
Laragne, fr. gem. en vi., dep. Opper-Alpen, kant.hfdpl.,

arr. en 6 n. ZZW. Gap, aan den Bueck. I. o. 1 ,0 ) mw.
Larajamme. fr gem. en d.. dep. Rhone, kant. St.-Syraphorien-sur-Coise. 2371 mw.
ILaranjeira•. st. in Brazilie, prov. Sergipe, tan de Cotindiba, 1. o., 6 u van haren mood. 3000 mw.
Larantoeka, Larentoeka. een landstreek van 0. Flo-

res, zich uitstrekkende van 't O. af tot T. Gadoeng aan de
N. en T. Roeoe aan de Z.kust. In 1859 ging dit gewest
van Portugal a. Nederland over en sedert 1869 is em in de
nt. L. bij de strait van Flores een ned. ambteuaar geves-

tigd; ook is zij de resid. van een radsja; zij heeft handel
en een warme bin op eenen berg in de nabijheid. In 't
rijk van L., dat nog altijd zijn radsja heeft, zijn de meeste
inboorlingen r. kath. De Jeznieten hebben er twee statien te Lorantoeka wear 2 geestelijken buiten de hoofdkerk
en de kerk te Posts nog 7 of bedehuizen in den omtrek
bedienen, hebben zij ook een school van 60 b 80 kinderen;
het aantal christenen bedraagt hier 4000. De 2e stat. is
te Maumerie, wear ook 2 geestelijken gevestigd nun, die
men school hebben en ,n christenbevolking van 10,100 tielen bezorgen
Larbert, schot. kersp., grs. Stirling, 1/2 u. NW. Falkirk,

met het d. Carron; met steenkoolmijnen. Geb.pl. van den
reiziger Bruce. 1000 inw. in 't kersp.
Larehamp. fr. gem. en d , dep. Mayenne, arr. en 5 u.
WNW. Mayenne, kant. Ern6e. 2132 mw.
ILarehe, fr. gem. en stadje, dep. Correze, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. WZW. Brives. aan de Vezere. 960 mw.
Lardy. fr d., dep. Seine-en-Oise, aan de Joint; met een
stat. aan den spw. van Perlis op Orleans. 700 inw.
Laredo, sp nt. en zeeh., pros. Santander, 91/9 u. WNW.
Bilbao; met eene haven en zeevaartschool. 3200 mw
Laren. 1) ted. gem. en (1., prov. N. Boll., arr. Amsterdam, kant. Hilversum en 1 u. ZO. Naarden; met I r. katiz.

en 1 geref. kerk en eenige fabrieken van paklinnen, koedekken. vloerkleeden. enz. 2048 meest r. kath. mw . Geb.pl. van den schilder P van Lane (Bambochia). — 2) of 1Laar,
id., prov. Gelderland, arr. en kant. Zutfen, 1 u. N.t.W. Sochem. 3983 metalt geref. mw. (met de geh. Groot- en KleinDochteren, Nettelhorst, Ampsen, Oolde en Earl 1. Hier
zijn veal groote landgoederen.
Largeatiere, 1 1 fr gem. en et., dep. Ardeche, arr.
hfdpl., 7 u. ZW. Privas, Ran de (Acne; met zijdefabrieken
en oud slot. 292 mw. — 2, gem. en d., dep. Opper-Alpen,
kant.hfdpl., 21/2 U. ZW. Briancon.
Largo, schot. kersp. en d., gm. Fife, tan een bocht van
de golf van Forth. Het d. wordt om de zeebaden bezocht,
en heeft een haven, nit welke rem stoomboot op Newhaven
vaart. 2501 inw. Hier werd Alexander Selkirk. de prototype
van Defoe's Robinson Crusoe, geboren.
Large, schot. vi. en tech., gm. Ayr, aan een gelijku.
baai, 6 U. WZW. Glasgow; met sierlijke badinrichtingen,
goede bibliotheek, helpbanken, aanleAplaats voor stoombooten, veal fraaie villa's, enz. 2760 mw.
Lan, 1) ital. mvl., Toscane, pros. en 4 u. ZO. Pisa.
1081 mw. in de gem. — 2) at. in Centr. Afrika, aan den
NW.oever van 't racer Tsjad, 28 u. NW. Koeka. Zij geldt
voor de hfdpl. van 't rijk Kanem.
Larike, (1111ila-en-). distr. op Amboina, aan de ZW.kust
van 't schiereil. Hitoe en niet behoorende tot de 7 gespanschappen ( zie ). Het bevat de d. Oring, Asiloelo,
Larike en Wakashioe. Larike heeft de steenen vesting Rotterdam, Pen moskee op ten heuvel, veel nageltninen en
een hoofdkantoor met 2 ambtenaren.
Lashes, [Larinum]. ital. at., Naplea, prov. Molise, distr.
hfdpl.. 6 u. NO. Campobasso; zetel van een aartsbissehop,
gerechtshof, seminarie. 6739 mw.
Larissa. of Jamitajer. at. van Ear. Turkije, hfdpl. der
pros. Thessalie ejalet Janina, sandsj. Trikkala; aan den r.
o. der Salembria (Penens), waarover bier een steenen
brug voert. Zij ligt ale in een case van geboomte en groen
in midden van ten zandvlakte en is door muren omaloten;
zetel van een aartsbiseehop en pasja; zij heeft wollen- en
zijdeweverij, tabaksfabr.; aanzienlijken handel. 30,0 )0 mw.
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39° 37' N.B., 21° 28' O.L. Zij is in de geschiedenis der
-oudheid zeer verntaard.
Lariats's' prov. van Fervid, hebbende ten Z. de Pers.
golf, en landwaarts de provincien Fars en Kerman, groot
760 0 m. 't lo grootendeels een dorre woestijn, doormengd
met zout-steppen, De hoofdprod. zijn zout, zkide en kameelen. Voorn. bandelspl. is Bender A bassi; andere voorn.
plaatsen zijnt Lar, Forg en Taroen.
Larkhall, schot. d., gm. en 21/2 u. WZW. Lanark; met
weverij en bleekerij. 4971 inw.
1Larkhana. Larkhanoe, versterkte stad van Scinde,
hfdpl. van 't distr. Shikarpoer, 42 u. NW. Haiderabad en
n. W. den Indus, waarmede zij gemeenschap heeft door
't Larkhan•kanaal. Zij heeft een citadel (eertijds 't artillerie-depOt der amirs van Scinde ), een goeden bazaar, fabr.
van zijden en katoenen stoffen en em n der voorn. koorn-markten des lands. De handel wordt begunstigd door de
ligging der at. aan den grooten we van Z. Scinde naar
den Bolan-pas. 10,643 mw.
Larnaka, Larniea, [Chinni], at. bij de ZO.kust van
het aan Engeland behoorende Cyprus, 61/2 u. ZO. Lefkosia.
Zij heeft een citadel, groote watervergaerbakken e. a. overblkjfsels der oudheid. Hare haven is de best bezochte van
van 't eil. en de residentie van vele europeesche consuls
en kooplieden. Zij heeft grieksche en C. kath kerken, is de
aanlegplaats der Lloydstoombooten, en hoofdhandelsst. van
ell. Uitgevoerd wordt : zijde, grove zijden weefsels, wol,
olie, enz. Ingev. ruw katoen, wollen doeken, roode mutsen, papier, ijzer, koloniale waren. 12,000 inw. Bij de
stad ligt Kaap -Chit i, die nog den naam der oude
atad herinnert.
Larne. iersche it. en zeeh. ors. Antrim, aan Lough-Larne,
een baai van de zee, 5 u. NNO. Belfast; met fabr. van katoen,
zeildoek en touw, bleekerijer en kalkbranderijen. 342.1 mw.
La Roche, Laroche. 1 brig. gem. en stadje, prov.
Luxemburg, kant.hfdpl., arr. en 3 n. OZO. Marche. aan de
Ourthe; omringd door sterke rotsen ( waaraan zij haren
naam ontleent ,, op welke de bouwval van een citadel prijkt,
die men gelooft van corn. oorsprong te zijn. 1454 inw. —
2 ) fr. st., Savoie, 4 u. ZO. Geneve. 2945 inw.
La Reda, sp St., prov. en 7 u. NW. Albacete; stat.
der baan Cordova-Malwra; vermaard door hare verdediging
tegen de Carlisten in 1840. 55W mw.
Larraga. [Tarraga], sp. stadje, prov. Navarra, 5 u.
ZZW. Pamplona. 1712 inw.
Lars. sterk fort en vl. van Z. Rusl , gouv. Caucasie,
aan den weg,, naar Georgie.
Lame. nieuw grs. der V. S., Stt. Kentucky;
Lamm, fr. gem. en stadje, dep. Neder-Pyreneeen, kant.
hfdpl., arr. en 42/3 ZZO. Oloron. 2252 mw.
Larvego, ital. vi . en gem., prov. Genua. 3999 mw.
Lasalle. 1) rrs. der V. S., in 't N. van Illinois, gr. 8S
0 m.; de gelijkn. hfdpl. telt 5200 inw. — fr. gem. en
d., dep. Gard, kant.hfdpl., arr. en 51/2 u. van Le Vigan;
met zijdefabrieken. 2175 low.
Laseelle, fr gem. en d., dep. Cantal, arr. en kanton
Aurillac. 1356 mw.
Lasenarre, sp. vi ., provincie en 12 our 0. van Huesca.
1000 mw.
1Lasgird, versterkt pers. vi ., prov. Khorassan, ruim 4 u.
ZW. Semnoen, op em n heuvel.
Cask, of Lasko, poolsche st., goov. Petrowks, hfdpl.
van den gelijkn. kr ., aan de Niewolka; met laken-, katoenen linnenfabrieken. 406'2 mw.
Lassie, belg. gem. en d., pro,. Brabant, arr. Nivelles,
kant. Wavre, 31/2 u. Brussel. 1955 mw.
Las.a, of
(”Oord van 't goddelijk verstand"),
hfdst. van Tibet en resid. van den Dalai of Grooten-Lama
en van den Tazin of chin. resident, aan de rivier Moeran,
een bijrivier van den San-po. Zij he eft fraaie straten, een
aantal torens, bazaars en tempels met vergulde koepels.
De huizen zijn meestal van steen en hebben verscheidene
verdiepingen, doch hoe schoon zij er ook van buiten sitzien, zegt Hue, zijn gepleisterde graven", van binnen
alien vuil. He groote tempel van Bendha, ook 't verblijf
van den Dalai-Lama, den priestervorst van Tibet en Oost
Azle, is een grout vierkant gebouw, dat met zijne voorhoven eenig,e bunders beslaat en in 't midden met een vergulden koepel prijkt; daaraan grenzen Ran de 4 zijden 4
beroemde kloosters, naar men wil door 4100 monniken bewoond, en druk bezocht door de Chineezen en 1VIong,olen, als
scholen voor den boedhistischen godsdienst en hunne wijsbegeerte. Lassa drijft ook grooten handel in zijde, wol, geitenhaar, wollen, kasjemiren en linnen stoffen, unwed, assafcetida, bezoar. vruchten, good- en zilverstaven en edelgesteenten. Haar handel strekt zich sit tot Hindostan,
China en vele gedeelten van Centr. A zie, en hare juweliers,
metaalwerkers en g,raveurs worden in bekwaamheid naast
de Chineezen geplaatst. De bevolking bedraart naar gissing
2.5,010 ( ander. hebben 81,000., waaronder MOO man garnizoen. 29° 30' N.B., 91 0 40' O.L.
Lassahn, pr. at., prov. Pommeren, regdst. en
111/. u. ZO. Straalsund, aan de Peene; drukke paardemarkten. 2421 mw.
Lassay, fr. gem. en st., dep. Mayenne, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. NNO. Mayenne. 2467 mw.
Lassem, 1Lassam, st. op Java, resid. Rembang., aan de
riv. Rembang, 1/4 van zee en aan den Grooten Weg; wel
bevolkt; met handel.
Lassenbe. fr gem. en vi., dep. Neder-Pyreneeen, kant.
hfdpl., arr. en 2 u. ONO. Oloron, aan de Baisse, 1. o. 236i inw.
Lassignv, fr gem. en d., dep. Oise, kant.lifdpl., arr. en
u. N. Oompiegne. 10 10 mw.
Calumet., ( ern:. Lassoor I, st in Britsch Indie, pres.
Bombay, distr. Candelsch, u. NW. Tsjopra
Lam., 'afr. landschap, Abessinie, rijk Tigr, geheel bergachtig. Hfdpl. Sokota, Ran de Atbara of Takazze.
Lastra-a-Signa. of L..di.Gangalandi.ital.d. en kersp.,
'MacRae, prov., distr. en 11/2 u. W. Florence, aan den Arno,
I. o•; hoofdzetel der stroohoeden-fabricatie. 10,276 mw.
Laster, sp. vi ., Asturie, 9 u. ONO. Oviedo; met een

veilige haven en kaap aan de golf van Biscaye. 700 Mu.
1Lastrup, d. in Oldenburg, km. Kloppenburg. 1850 mw.
1Laswarie, , cog. La s w a re e ),,d. in Br. !Mid, NW.prov.,
distr. en 19 u. NW. Agra. De eng. troepen versloegen hier
de krijgsmacht van Scinde in 1803.
Lasnezow, Lasehtschow. Lasaow, poolsch stadje,
gouv. Lublin, kr. Tomasehow en 6 u. ZZW. Hrubieszow.
894 inwon.
Lata. at. van Turksch Armenie, ejal. en 13 u. NW. Wan.
Zij heeft een garnizoen van 1000 man.
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Latakia, Ladikieh, Latakieh, [Laedieea ad Mare],

St. en zeeh. van Syrie, ejal. Syrie en 20 u. N. Tripoli, aan
den mood van den riv. Nahr el Kebir in de Middell. zee.
Zij bestaat nit een boven en beneden stad, door tuinen
gescheiden. De laatste, die vooral door zeevarenden be.
wound wordt, ligt langs een wel beschutte, maar ondiepe
haven en heeft aan hare N.zijde de ruinen van een kastee; men vindt er het tolhuis en vele groote magazijnen.
De bovenstad, door herhaalde aardbevingen geteisterd, heeft
nauwe en onregelmatige straten, steenen huizen met platte
daken, moskeeen en 10 grieksche kerken, een mom. triumfboog en vele overblijfselen der nude stad. Men voert van
hier voornamelijk beste tabak, boomwol, was, scammonium en spoon uit, terwijl suiker, koftle, specerijen, katoengames, gedrukte stoffen en wollen goederen ingevoerd worden. L. is de zetel eens bisschops. De.bevolking wordt gesteld op 14,000. 35° 30' N.B., 35° 48' O.L.
Laterina. ital. d., Toscane, pros. Arezzo, aan de Arno
met mini-male bronnen. 2192 inw.
Laterza, ital. vi ., Napels, prov. Lecce, distr. en 7 u. NW.
Taranto. 5271 mow.
Latham. eil. bij Afrika's 0.kust, op 6° 54' Z.B., 40 0 0.L.,
3 10 met lang; v66r weinig,e jaren geheel met guano bedekt.
Lathum. of 1Lathem. ned. d., prom. Gelded., arr. Arnhem, kant. en 3/4 u. WZW. Doesburg, gem. Angerlo, bij
den Nieuwen-IJsel; met I oud slot en tabaksbouw. 21.1 inw.
Lathy's, fr gem. en d., dep. Vienne, arr., kant. en 21/2
u. ZO. Montmorillon; spw. stat. 2374 mw.
Latille, fr gem. en vi., dep. Vienne, arr. en 3 1 / u. WNW.
Poitiers; met papierfabr. 1350 mw.
Latisana, ital. vl.. Venetie, prov. en e1/ 2 it. ZZW. Udine. 4 113 inw.
Latour-d'Auvergne, fr. gem. en d., dep. Puy-de-Dome,
kant.hfdpl., arr. en 10 u. van Issoire. 2235 mw.
Latronieo. ital. st ., Napels, prom. Basilicata, kant.hfdpl.,
distr. en 4 u. 0. Lagonegro, 3177 inw.
Latta-Eilanden, eil.groep in den Molukschen archipel,
bij 'Gilolo's W.kust. Het grootste, L at t a-L a t t a, ligt op
00 13' 45" Z.B., 127° 4' 44" O.L.
Eattakoe, Littakoe_, of Koeroeman, volkrijke st. in
Z. Afrika, Land der Beetsjoeanen, 160 u. NO. Kaapstad;
op 27 0 10' Z.B., 24° 30' O.L. Oud-Lattakoe ligt
omtrent 10 u. NO.waarts.
Lattier (St..). fr gem. en d. dep. Isere, arr., kant.
en 2 u. ZW. St..Marcellin, aan de Isere, r. o.; spoorweg
stat. 1743 inw.
Lanbach, 1) st. in Hessen-Darmstadt, prom. Opperhessen, ruim 4 u. OZO. Giessen, aan de Wetter. Zij heeft een
schoon slot, met een bibliotheek van 45,000 boekdeelen;
ijzergieterijen en verscheiden jaarmarkten. 1801 mw. —
2) station aan den spw. tusschen Linz en Gmunden, in
Opper-Oostenrijk.
Lanham of Luben, pr. at., prom. Silezie, regdst. en 1l1/.
U. WZW. Liernitz, kr.hfdpl., ass den Queis en den Neder- Si le z .-Mark. spw.; met 3 kerken, een voorm. nonnenklooster, nu ziekenhuts; een gymnasium, hoogere meisjesschool en fabrieken van lakes, katoen, linnen en tabak.
10,022 inw.
Laubenheim, d. in Hessen-Darmstadt, prom. Rijn heasen,
bij Nieder-Olm; stat. der Hess.-Lodewijksbaan; vermaard orn
zijn wijn. 1070 mw
Laucha, pr. at– prom. Saksen, regdst. en 41/2 u. WZW.
Merseburg, aan de Unstrut; met wijnbouw, suikerfabr. en
klokkene,ieterij. 2209 in w.
Lauchheim. wurt. stadje, Jaxtkr., bij de Jaxt, opperamt Ellwangen; met een synagoge; spw. stat. 1230 illy,
1Laelistadt. pr. st., prom. Saksen, regdst. en 3 u. NW.
Merseburp..,, aan de Laucha; met een slot en zwavelbad.
1901 mw.
Lauda, at. in Baden, km. Mosbach, amt en 11/4 n. Z.
Tauberbischofsheim, aan de Tauber; stat. en kruispunt der
badensche staatsspw.; werkplaatsen your spw. materiaal,
bierbrouwerij, wijnbonw. 1398 mw.
Landenbach. 1) wurt. ii., Jaxtkr., opperamt en 2 u.
OZO. Mergentheim. aan den Vorbach; met een slot en bedevaartskerk. 1070 inw. — 2 ) d. in Baden, km. Manheim, amt
Weinheim; met den beaten Bergstrasser-wijn 14 4 mw. —
3 I beier. d., km. Nedertranken-en-Aschaffenburg, aan den
Main; hi) Carlstadt; met men slot, kersenteelt en Main-overvaart. 880 mw. — 41 of Lautenbaeh, id., zelfden km., in
't landgericht Klingenberg„ bij R011feld, mede aan den Main;
met een veer over de rivier.
Lauder, schot. st . en kersp., grs. Berwick, hfdpl. van
't distr. Lauderdale, Ran den Leader, 6 , /2 u. ZO. Edinburg;
met em n bijbank en boekerijen. 1850 mw.
Lauderdale. 1) grs. der V. S., in 't NW. van Alabama;
gr. 32 m.; hfdpl. Flor en c e. — 21 id., in 't 0. van
Mississippi; gr. 33 0 m.; hfdpl. Morio n. — 3) in 't W.
van Tennessee; gr. 18 0 m.; hfdpl. Riplu y.
Laudun, fr. gem. en vi., dep. Gard, arr. en 4 u. NO.
Uzes; met geachte wijnen. 2119 inw.
een in 1876 met de kroon van Pruisen
Lauenburg.
vereenigd hertogdom, dat tot 1864 tot het kon. Denemarken behoorde, en van 1865 door persoonlijke unie met Pruiaen
was verbonden, tusschen 52° 21' en 53° 4S' N.B., (o. 13' en
110 3' 0.L., bepaald ten N, door Lilbeck, ten 0. door Meklenburg-Schwerin, ten Z. door de Elbe en ten W. door Holstein; grunt 2114 0 m., met 48,818 mw. Het is nu de pr. km.
Hertogd. Lauenburg. Hier ligt het 8100 het. groote Saksenwoud, dat Keizer Wilhelm in 1871 aan prins Bismarck
gaf. — U hfdst. van gen. hertd., aan den spw. Hamburg-

Lauenstein

Laurent

Berlijn. Zij heeft enkele overblijfselen van 't oude resid.slot, em n tolhnis en uitgebreiden transito-handel. 4734 mw.
(met de voorsteden ) — 2) pr. at., rov. Pommeren, regdst.
en 20 n. ONO. KOslin, aan de I:eba, r. o.; stat. van den
spw. Berlijn-Stettin; met em n slot, doofstommen-instituut,
eenige fabr. en visscherij. 7182 mw.
Lauenstein, 1) salts. at., kr.dir. en 6 u. ZZO. Dresden;
met een bergslot. 810 mw. — 2) pr my!. en amtszetel, Hannover, vorstd. Kalenberg, OZO. Hildesheim; met de rulnen
der gelijkn. burg. 8 JO mw. — 3 ) beier. d., kr. Opperfranken,
aan de Loquitz; met kobalt-, silver- en kopermijnen , metaalfabrieken en bierbrouwerij. 700 mw.
Lauf. beier. at., hfdpl. van een landgericht in den kr.
Middenfranken, 3 u. ONO. Neurenberg, aan de Pegnitz;
stat. der staatsbanen; met fabr. van metaaldraad, naalden, spiegels, enz.; hop- en saffraanbouw en een slot. 3293
mw. — 2 d. in Baden, kr. Baden, amt Btihl. 1651 inw.
Laufach. beier. d., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg,
21/, th ONO. Aschaffenburg, aan de Laufach; stat. der staatsspw.; met ijzerwerken. 1031 mw.
1Laufen. 1) beier. grensst., kr. Opperbeieren , aan de
Salzach, 3 n. NNW. Salzburg; met een slot, veel bierbrouwerijen en levendige scheepvaart. 1987 mw. — D twit.
stadje, kant. Bern, 272 u. ONO. Delemont Delsberg), a.
de Birs, die hier een waterval heeft. 1801 inw. — 3) twit.
d., kant. Zurich, een kl. our beneden Schafhausen, aan
den 1. o. van den Rijn, die hier den beroemden prachtigen
waterval vormt; op een hoogen rots stoat een middeleeuwsch
slot, met veel torens en tuinen. In dit slot is no een hotel en een kunsthandel; door de rots leidt em n tunnel van
65 meter naar de Zwitsersche 0.b.n, 150,1 mw. — Zie
ook Lauffen.
Laufenburg, of Groot-Laufenburg, zwit. stadje,kant.
Aargau, 3 n. Aarau. stet. der badensche staatsspw., aan
den 1. o. van den Rijn, die hier em n flirt hoogen, maar
schoonen val of liever snelstrooming heeft, waarover een
steenen brug voert naar het badensch stadje Klein-Laufenburg, aan den r. o. des Rijns, met 450 mw. Bij G. L., dat
770 mw. telt, ligt de burgruine Habsburg-Lauenburg.
Lauffen. Laufen, zeer nude wurt. at., Neckarkr., aan
beide oevers van den Neckar, stat. der Wurtemb. staatsspw.,
2 n. ZZW. Heilbronn; met een slot op een rots in de riv.,
en met het tegenover liggend d. L a u f fe n, dat ook tot
de at. wordt gerekend en nog granter is dun deze, en door
een steenen brug d.rmede verbonden. 3418 mw.
Eaughbarne. 1Llacharn, -ng. St. en zeeh., Z. Wales,
grs. en 2 1 /2 u. ZZW. Carmarthen, aan den mond van den
Taff en Towy; met de rumen van een kasteel. 2,00 inw.
1Lauingen. beier. st ., kr. Zwaben-en-Neuburg, hoofdpl.
van een landgericht, aan den Donau, station der Beier.
ataatsspw , 71/g U. NW. Augsburg; met een kasteel, schoon
raadhuis, fraaie parochie-kerk, normaalschool en fabricken. 3785 mw.
Laujar. of Lanjar, sp. vi ., prov. en 5 u NW. Almeira,
.rt de Z.lijke helling der Sierra Nevada. 4435 mw.
Lama. boh. st ., kr. en 3 U. NO. Saitz, met een schoone
brug over de Eger; met tom- en ooftbouw, fabr. van suiker en metaalwaren. 3843 mw.
Launceston, 1) mc. at. en kersp., grs. Cornnwall, waarvan het, samen met Bodmin, de hfdpl. is, aan de Kensey,
31/2 u. NW Tavistock en 6 U. NNW. Plymouth. Zij heeft
nauwe straten, maar meest goede huizen, de ruinen van
een kasteel, een granieten kerk, lat. school, gevangenis en
unie-werkhuis, een bibliotheek. 3459 mw. — 2 NO.lijkst
distr. van Tasmanie, hebbende ten N. de Bass-straat, ten
0. den oceaan, ten Z. het distr. Campbelltown en ten W.
de vlakten van Norfolk. De oppervlakte is bergachtig, en
heeft in 't Z. Ben-Lomond, hoog 1360 meter. De Tamar
vloeit geheel binnen binnen dit distr. in NW.lijke richting tot aan haren mond., Port-Dalrymple. — 3) hfdpl. van
't grs. Cornwall en tweede st. van Tasmanie, aan de samenvloeiing der riviert-n N. en Z. Esk met de Tamar, 9
U. ZO. Port-Dalrymple. Zij is bloeiend en drijft een gewichtigen handel met Z. Nieuw-Holland en Victoria; schepen van aanzienlijken diepgang ankeren aan hare kaai. De
gebouwen zijn een mime steenen kerk, een gouv.hula, gerechtshuis, gevangenis, kazerne, openbare scholen,
postkantoor en bank. Zij heeft fabrieken, een openbare
bibliotheek en is de resid. van een burgerlijkert commandant. Een groote weg verbindt haar met Hobartown en
stoombootdienst met de kol. Victoria. 10,669
Laupen, zwit. stadje, kant. en 3 u. WZW. Bern, stet.
der Zwits. W.baan, aan de Saane., bij hare samenvloeiing
met de Sense. 882 inwon. Bij deze plants versloegen de
Zwitsers onder Rudolf van Erlach de oostenr. troepen op
21 Toni 1339.
Laupheivn, wurt. vi ., Donaukr., aan de Rottum, stat.
der staatsspw., 3 u. ZZO. Wiblingen; met een slot en hospitaal. 4312 mw.
Lauragaits, kl. fr. landschap in Languedoc, hfdst. Castelnandary; no begrepen in de dep. Opper-Garonne en Aude.
LauralNutte, pr. gem. en d.. regdstr. Oppeln, stat. der
baan van den Donau r. o.; groot ijzerwerk, zinkhut; steenkoolmijnen. ;964 mw.
Laureana, ital. vi , Napels, prov. Calabria Ult. I, kant.
hfdpl., 3 u. OZO. Nicotera. 5807 mw.
Laurel-Mountains, 1) tak van 't Alleghany-geh. in de
V. S., loopende van Pennsylvanie door Virginie en Kentucky, waar zij den naam van Cumberland-Mountains aannemen. — 3) gr.. der V. S., in 't ZO. van Kentucky; grunt
19 0 m.; hfdpl. Londe n. —3) st. in T. S., Stt. Ohio,
gra. Hoching. 1322 mw.
Laurence-Kirk, schot. vi . en kersp., grs. Kincardine, 3
n. N. Montrose; met weverijen. 1611 mw.
Laurens, 1) distr. der V. S., in 't NW. van Z. Carolina;
grout 44 0 m.; hfdpl. Lauren s. — 2) grs. in 't midden
van Georgie; gr. 37 0 m.; hfdpl. Du bli n. — 3) gen , en
vi. in New-York, grs. Otsego, 24 U. W. Albany 2300 mw.
Lau ren. (St.-1. 1 ) cog. S t.-L a wr enc e), belangrijke
Ay. van N. Amerika, die em n gedeelte van de N.grens der
T. S. uitmaakt en het schoonst gedeelte van Britsch Ame-

rika besproeit. Deze stroom wordt geacht te ontspringen,
onder den naam van S t.-L o u i s, op 47° 45' N.B., 93°
W.L.; hij vloeit 0.waarts en treedt in 't ZW.einde van 't
Bovenmeer. Na zich een weg gebaand te hebben door de keten van groote meren, verlaat hij het meer Ontario aan 't
0.einde, bij Kingstown, en krijgt bier den naam van St.Laurens (vroeger rivier der Irokee z en of ook C a t araqui geheeten ). Hier is zijne bedding z66 breed, dat
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men hem 't meer der Duizend Eilandennoemt
( zie Disizend-Eilanden). Na stroomt hij NO.waarts,
vormt andermaal vele eilanden en ook snelstroomingen
(Long-Sault en Big-Pitch), die ofschoon zij de vaart afwaarts
niet belemmeren, toch door kanalen : Rideau, Welland, Creneville, vermeden worden, welke diep genoeg zijn voor middelmatige zeeschepen. Beneden Cornwall verbreedt hij zich
tot het meer S t. -Fran ci s, aan welks einde op nieuw
snelstroomingen beginnen (Coteau-du-Lac, Cedern. SplitRock on Cascades), die de scheepvaart over een lengte van
4 tot 5 u. afbreken. Nogmaals zet zich de stroom in de
breedte nit en vormt het meer S t.-L o u i s, welks watervat door 't La Chine-kanaal omgegaan wordt. Weldra ontvangt hij no de Ottawa-riv., waarmede hij vein nil. vormt,
op een van welke de stad Montreal zich verheft. Van dit
punt verschijnt de groote stroom als een prachtige, niet
meer belemmerde vloed, die ook voor schepen van 600 ton
bevaarbaar is. Twintig u. lager vormt hij het meer S t.P e ter en na nog 40 u. loops de snelstrooming Richelieu.
Na Quebec bespoeld te hebben, wordt hij aanzienlijk breeder; 10 U. lager wordt zijn water door inmenging van tat
der zee, crest beak, en na nog 36 u. loops, bij Katnuraska,
geheel tout, waarna hij zich te Gaspe-Point in de golf van
St.-Laurens werpt door eenen mood van omtrent 20 nor
breedte. Zijne lenp..,te van 't mere Ontario tot aan de golf
bedraagt ruim 30 , u., maar gerekend van 't begin zijner
bronrivier St.-Louis, ongeveer 900 n. Men rekent dan, dat

het waterbekken van den St.-Laurens ruim 23,640 0 mtjlen
beslaat, w.rvan 4500 door de wateren van de groote meren bedekt worden. Hij ontvangt een aantal groote bijrivieren nit het N., m.r niet em n van aanmerkelijke lengte
nit het Z. De zeevloed duet zieh tot aan het distr. ThreeRivers gevoelen. Linieschepen kunnen hem tot Quebec opvaren. Deze riv. is de belangrijkste handelswaterweg der
wereld, want de geheele handel van Canada loopt er over.
Verscheiden zijriv., de groote Ottawa, St.-Maurits en de Saguenay, r. Richelieu, alsmede veel spoorwegen, die tot aan
de oevers loopen. voeren de prod. aan nit het binnenland. Ook
staat hij door kan. in verbinding met den Mississippi en
diens zijriv. den Ohio alsmede met den Hudson en Susqueenis nog verhoogt, te meer als men
hanna, wat zijne beteek
bedenkt dat St. als Milwaukee, Chicago, Detroit, Cleveland,
Buffalo, Toronto, Montreal en Quebec in zijn gebied liggen. — Van Nov. tot Mei gewoonlijk dicht gevroren. —21
(Golf-van.). groote zeeboezem van den Atl. oceaan in N.
Amerika, tusschen 46 en 50° N.B., 58 en 65° W.L., omsteven
door 't britsche koloniaal gebied Neder-Canada, NieuwBrunswijk, Kaap-Breton en Newfoundland. De twee laatste
eil. sluiten ze voor t grootste gedeelte af van den oceaan, met
welken 7.ij gemeenschap heeft lan, 3 wegen, waarvan de N.hike de straat van Belle-Isle en de Z.lijke de "Gut-of-CanSo" is. Be gemidd. lengte en breedte bedragen elk S our.
Aan hare W.zijde vindt men de baaien Chaleur en Miramichi en den wijden mond des St.-Laurens-strooms. Zij bevat
de eil. Anticosti, Prince-Edward, Magdalena en vele andere.
Hare visscherijen zijn hoogst belangrijk.
Laurens (St..). ned. d., pron. Zeeland, eil. Walcheren,
arr., kant. en 1/2 u. N. Middelburg, aan den straatweg naar
Domburg. met het ridderslot Popkensburg. Het vormt met
het geh. Brigdamme de gem. S t. -Laurens-en-Br gdamme, die geref. mw. telt.
Laurent (St..), 1) belt. gem. en d., prov. 0. Vlaande-

ren, arr. en 41/, u. NW. Gent, op de nederl. grens. 3440
mw. — Ook de naam van ern menigte fr gemeenten en
vlekken of dorpen, o. a.: 21 (ital. S a n-L or en. o), dep.
Corsica, kant.hfdpl., arr en 2 u. van Corte. 5i0 low. —
3 1 dep. Jura, kant.hfdpl., arr. en 41/3 u. N. St.-Claude.
1264 mw. — 41 -Mangy, dep. Pas-de-Calais, arr. en 3/4 u.
van Arras Atrecht); met smederijen en fabrieken. 1506
mw. — 5) -de-Cerda, of de-Cerdans, dep. 0. Pyreneeen,
arr. en 5 u. ZW. Ceret, 2 3 u. van de sp. grens; met smederijen en fabrieken van spijkers, wapens, en.. 2362 mw- 6) -de-Ceris, dep. Charente, arr. en 3 u. ZW. Confo•
lens. 1265 mw. — 7) -de-Chamotsa.ett, kant.hfdpl., dep.
RhOne, arr. en 5 u. W. Lyon; met spinnerijen en weverijen. 1760 mw. — 8 -de-Guy., dep. Manche, arr. en 3 u.
NW. Mortain. 1227 mw. — 91 -de-l'Ain, of Le.-Macon,
dep. Ain, arr. en 6 u. WZW. Bourg-en-Bresse, aan de SaOne, 1. o., tegenover Macon, waarmede het door een steenen brug gemeenschap heeft; met ijzergieterijen; fabr. van
stoommachines, leder, eat. en groote markten. 14 )0 low.10) -de-la-Salanque, dep. 0. Pyreneeen. arr. en 2 u. NO.
Perpignan, bij den mood der Agly in de zee; met groote
spijkerfabr. 4609 inw. — 11) -et-Benon. dep. Gironde,kant.
hfdpl., arr. en 3 U. ZZO. Lesparre. 3019 mw. — 1)-de-ltlure, dep. Isere, arr. en 32/3 u. NO. Vienne. 1285 mw. — 13)
-de-Neste, dep. Opper-Pyreneeen, arr. en 4 u. ONO. Bagneres, bij de Neste. 1503 low. — 14 I -des-Autels, dep.
Maine-en-Loire, arr. en 4 u van Beaupreau; met een groote
pottenbakkerij. 1487 mw. — 15 ) -des-Rains, dep. Ardeche,
arr. en 53/4 u. WNW. Largentiere; met een druk bezochte
warme bron. 700 mw. — 16) -des-Mommes of du-Douhie, dep. Dordogne, arr. en 41/ ZZW. Riberac, bij de
Isle, 1259 mw. — 17) -de-lrerre-Gatte, dep. Manche, arr.
en 21/1 u. ZZO. Avranches. 1250 mw. 18) -d'Olt, dep.
Aveyron, arr. en 7 u. u. N. Milian. 1972 mw. — 19) .du.
Papa, dep. Ardeche, arr. en 3 n. NO. Privas, aan den
Eneux, bij zijne samenvloeiing met de RhOne. 1299 111w.
— 20) -du-Pont, dep. Isere, kant.hfdpl., arr. en 6 1/1 n.
N. Grenoble, bij den Guiers-Mort; met hoogovens en linnenfabr. 2584 mw. — 211 -du-Var. dep. Van, arr. en 32/3
U. ONO. Grasse. aan den Var, r. o., bij zijnen mood; met
een lange honten brug over de Var. Voor de inlijving van

Laurentius
Nina bij Frankrijk was het de laatste frausche plaats tan
dezeu kant der italiaansche grens; spw. stat. Goede muskaat-wijn. 806 jaw. — 22) -en-Caux, dep. Beneden-Seine, arr. en 3 u. NO. Yvetot. 1119 mw. — 23) -en-Royans,
dep. Drome, arr. en 8 u. ONO. Valence; met hoogovens en
zijdespinnerij. 1148 law. — 24) -11e-Itlinier, dep. Gard, arr.
en 144 u. ZZO. Le Vigan, bij den Iris 1. o.; met papierfabr.
1000 jaw. — 25) -sur-Gorre. dep. Opper-Vienne, kant.hfdpl., arr. en 2 u. OZO. Rochechouart. 2422 inw. — 26)
..sur-Sevre. dep. Vendee, arr. en 11 u. NO Napoleon
(Bourbon) -Vendee. 2861 inw.
Caurentius (St.-). (eng.St.-Lawrence ofC lark1s1 an d), eil. in de Behringzee, aan den 0.ingang der Behringstraat, op 63° N.B., 170 0 W.L.; lang van 0. tot W.
23 a., breed 8 , /, n.
Laurenzana, ital. vl., Napels, prov. Basilicata, kant.
hfdpl., distr. en 4112 u. ZZO. Potenza. 7950 jaw.
1Lauria, ital. st„ Napels, prov. Basilicata, distr. en 2 u.
ZZO. Lagonegro. Zij bestaat nit een boven en beneden st.,
en heeft fabr. van grove linnen stoffen. 10.696 jaw.
Lauricoeho, of Lauri-meer, mere in Peru, 36 u. NNO.
Lima, bron van den Maraiion of Amazon-n-stroom.
Lauriere, fr gem. en vl., dep. Opper-Vienne, kant.hfdpl.
arr. en 6 u. NNO. Limoges; spoorweg-station; met papierfabr. 1584 mw.
Lauringen. of Stadtlauringen. beier. stadje, kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, aan de Lauer, 2 , 12 u. NW. Hofheim; met em n slot. 886 mw. Daarbij ligt Oberla uringe n, era d., mede met een slot. 830 mw.
Laurin() en Laurito, twee ital. vl., Napels, prov. Principato Cit., distr. Il-Vallo, kant.hfdp1.; het eerste it.
NO., en het tweeds 22/, u. ZO. Il-Vallo, respectievelijk met
246, en 1460 inw.
Lauri's, fr. vi., dep. Vaucluse, arr. Apt, aan de Durance, 1. o. 1644 mw. Zijdehaspelerij.
Lauriston, of 1Laweraton, schot. d., grs. Stirling, 1 /2
U- 0. Falkirk; met spijkerfabr. en weverijen. 1230 jaw.
Lauro, twee ital. vi ., Napels, prov. Terra di Lavoro. 1)
41/2 U. 0. Gaeta; — 2) 2 u. ZO. Nola. 2.527 mw.
Laurvig, St. CO zeeh. van Noorwegen, stift Agershuus,
vroeger hfdpl. van een gelijkn. gm . (ugrevskab"), nu amtshfdpl., aan den mond van den Laaven-Elf, bij den ingang
des Christiana-fjords, 181/2 u. ZZW. Christiana. Zij heeft
een zeevaartschool, em n kanongieterij, era grant ijzerwerk,
snuiffabriek en branderijen. 7681 inw. In 1873 liepen binflea 609 zeilschepen en 25 stoomschepen en bezat L. zelf
110 schepen van 12,118 last.
Lausanne, (ital. Losann a), [Lansonium] zwit. st .,
hfdst. van 't kant. Waadtland, omtrent 10 minuten van het d.
Ouchy (hare haven aan den N.oever van 't meer v. Geneve,
waarmede de st door een pneumatischen spw. verbonden
is) en aan de Z.lijke helling van de Jura-bergen (Jorat ).
137 met. haven 't meer, stat. der W.Zwits. baan, 9 u. NO.
Geneve. Zij ligt op em n hoogen grond in een verrukkelijk
landschap, en heeft nauwe, goed geplaveide straten, die
echter van jaar tot mar verbeterd worden; de op 2 henvelen
gelegen deelen der st., St.-Francois en St.-Larent, zijn door
em n trotschen viaduct ( Grand Pont) verbonden. Er zijn
eenige goede gebouwen, waaronder de schoonste kathedraal
van Zwitserland met de tombe van Pans Felix V en die
van Lady Stratford Canning door Canova; het stadhuis met
vele oudheden; een massief kasteel, em n kantons-hospitaal,
krankzinnigen-gesticht, een blindeninstituut, tucht- en verbeterhuis, kazernen en schouwburg. Voor opvoeding en
onderwijs heeft zij een academie, een kantons-college,
vormschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, twee
hoogere meisjesscholen, industrieschool, militaire, teekenen andere scholen, opvoedingsgestichten met kweekelingen nit bijna alle landen der aarde, veel letterkundige genootsschappen en kabinetten van wetenschap en kunst.
Men vindt er oak fabr. van wollen stoffen, papier, leder,
goad- en zilverwerk, ene. Er zijn garde herbergen en logementen, verscheiden openbare baden, bibliotheken, een cog.
kapel, enz.; vooral onderscheidt zich de stad door hare goede gezelschappen, want zij is 't geliefd verblijf van emn
groot getal vreemdelingen, waaronder veel Engelschen. Hier
woonden era tijd lang Voltaire, Haller, Tissot, Byron, hier
schreef Gibbon ( men der beste hOtels draagt nog zijn naam)
de laatste helft van zijn ',Decline and Fall of the Roman
Empire". 26,520 inw. — Onder 't eerste fr keizerrijk was
L. de hfdpl. van 't dep. Leman.
Lauscha, fabr.d. in Saksen-Meiningen, kr. Sonnenberg,
in een dal aan de Lauscha; 3 glashutten, glas- en porseleinschilderingen, fabr. van houten dozen. 2019 mw. her
stond de eerste glashut in 't Thiirins,rerwoud.
Causigh, saks, nt., kr.dir. en 5 n. ZZO. Leipzig; met
wolweverijen, fabr. van pluche en vilt en de minerale bran
H ermannsbad. 3530 mw.
Lausitz, Lausnitz, mote landstreek in Duitschland
tusschen Bohemen, den kr. Meissen ( in Saksen ), Brandenburg en Silezie, verdeeld in de bride markgrs. Niede ren 0 b e r-L ausit z. Zij behoorde weleer aan Bohemen,
maar werd donor Keizer Ferdinand II geheel aan Keur saksen afgestaan, waarbij het tot 1815 bleef. In dat jaar
kwam de geheele Nieder-Lausitz en he00.1ijk deel van
de Ober-Lausitz (46 0 m. aan Pruisen. Dit laatste behoort no tot het regdst. Lieg-nitz, terwijl de Neder-Lausitz
in de regdst. Frankfort en Merseburg is begrepen. Het
aan Saksen gebleven deel der Ober-Lausitz omvat bijna 39
0 m., en heeft Bautzen (Budissin ) tot hfdpl. Aanzienlijk
is de industrie der linnenweverij in de Ober-Lausitz, vooral
in 't saks. gedeelte (2 1,00) handstoelen met ongev. 49,000
arb., en van deze ongeveer stoelen met 32,030 arb.
voor 't linnen. Be geheele linnen-handweverij in OpperLausitz verwerkt jaarlijks 103,000 schok linnen garen en
21/i mill. kilo katoenen garen ). In de Boven-Lausitz bevindt zich ook het zoogen. Lausitzer -gebergt e,
zijnde bet gedeelte van de Sudeten tussehen 't Isargeb. in
't 0. en de Elbe in 't W. Het heeft geen eigenlijke hoofdketen, maar wel den norm van men plateau met ingesneden
dalkloven en spitse bergen.
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Laussonne, fr. gem. en d., dep. Opper-Loire, 3 u. ZO.
Le Puy. 1597 inw.
Lautenburg, pr St., pros. Penmen, regdst. en 13 u.
ZO. Marienwerder, aan de Welle; met ijzergieterij, fabr.
van landbouwwerktuigen. 3825 mw.
1Lautenthal, pr. nt., Hannover, distr. en 11/2 u. NNW.
Clausthal, in den Harz, aan de Innerste en stat. van den.
apw. Maagdeburg-Halberstadt; met mijnbouw en zilverhut.
3825 inw.
Lauter. 1 I riv. in Rijn-Beieren (Paltskr. ), die eertijds
voor een gedeelte de grens tusschen Beieren en Frankrijk
vormde, en no ern loop van 13 u. bij het d. nage nbach (1300 jaw.) I. in den Rijn valt. — 2 ) bijriv. van.
den Donau, in Wurtemberg, ontspr. in Offenhausen en outlast zich bij Neuburg. — 3 ) saks. d., kr.dir. Zwickau, amt
Schwarzenberg; stat. der saks. spw. 2667 inw.
Lauterhach, 1) st. in Hessen-Darmstadt, prov. OpperHessen, 4 u. WNW. Fulda, op den Vogelsberg en aan de
Schlitz; met een stat. der Opper-Hess. baan, 2 kasteelen,
papiermolens, gewichtige linnen- e. a. fabrieken en bleeken. — 2) saks. d., kr.dir. Zwickau, amt Lauterstein; kousenweverij. 1436 inw. — 3) at. in 't boh. distr. Falkenau;
mijnbouw op tin, zaag- en oliemolens. 1982 mw.
Cauterberg, pr. mvl., Hannover, vorstd. Grubenhagen,
4 u. ZO. Clausthal, stat. der hann. staatsspw.; met ijzeren steenkoolmijnen, fabr. voor wagens, menbelen, spijkers,
machines en inciters; talrijke smederijen, bzergieterijen, de
ijzerhut Konigshatte, enz. 393( mw.
Lauterburg, gem. en voorm. versterkte at., regdstr.
Neder. Elzas, kr. en 3 u OZO. Wissembourg. Weissenburg),
stat. der Elzas-Loth. en Paltsische baan, aan de Lanter, r.
o., bij hare samenvloeiing met den Ruin; met potaschfabr.
en ijzergieteri); seminarie voor onderwijzers. 1932 inw. In
1793 namen de Franschen hoar weg door 't vermeesteren
van de vermaarde ”Weis4enburger , of ”Lauterhurger-liniOn", ern wal met grachten, die zich langs de Lauter opwaarts tot Weissenburg uitstrekt
Lautcrbrunneu, zwit. at. en kersp., kant. en 91)2 u.
ZO. Bern, in 't Oberland; met 1911 inw., verstrooid wonende in men ml , besproeid door de Witte-Ltitschine, vermaard door zijn schilderachtige tooneelen, en z66 omsloten door 3 a 500 met. hooge rotsen hi) een breedte van 1
kilom., dat er des zomers de zon niet v66r 's ochtends 7
ure zichtbaar is. Het bevat den prachtigen waterval Stan bbach en men menigte andere claseaden.
Lauterecken, Lautereck, beier. stadje, Paltskr., aan
de samenvloeiing van de Lauter met de Glan, 5 u. NW.
Kaiserslautern; met steengroeven, wijnbouw, rundvee en
schapenteelt. 1296 mw.
Lautrec, fr. gem. en st., dep. Tarn, kant. hfdpl., arr.
en 23/4 u. NW. Castres. stat. der fr. Z.baan; met wijnbouw en handel in vee. 3151 jaw.
1Lantschin, boh. d., kr en hi) Bunzlau; met men slot:
park, diergaarde en minerale bronnen. 65 I mw.
Lauvre. belg. gem. en d., prov. W. Vlaanderen, arr.
Kortrijk, bij den spw. van Kortrijk op Meenen. 2712 inw.
Lauvvers. ned. riv., prov. Fries)., vroeger aanzienlijk,
nu minbeduidend; zij vloeit op de grens van Friesland en
Groningen langs Stroobos, Visvliet en Pieterzijl, en ontlast
zich bij Munnikezijl in de Lau wee s a e e, een golf der
Z..ee tusschen de beide gen. prov., die door indijking steeds
kleiner wordt. De Hunze of het Reitdiep is afgesloten door
een kolossalen dijk van 1/2 U. gaans, met 2 groote uitwateringssluizen, waarvan eene in den eigenlijken afsluitingsdijk van 't Reitdiep nit 4 stroomsluizen en men schutsluis
bestaat voor e scheepvaart.
Lauzerte, fr. gem. en st., dep. Tarn-en-Garonne, kant.
hfdpl., arr. en 3 u. NNO. Moissac. 2852 mw. ( 1386 in de st.)
Lances, fr. gem. en d., dep. Lot, kant. hfdpl., arr. en
4 u. 0. Cahors. 440 mw.
Lauzet (Le), fr. gem. en vl , dep. Neder-Alpen, kant.
hfdpl., arr. en 3 u. WNW. Barcelonette. 900 mw.
Lauzun, fr. gem. en st., dep. Lot-en-Garonne, kant.
Lavacca. get. der V. S., Stt. Texas.
Lasagna, ital. vi ., prov. Genoa, distr. en 1), u. ZO.
avari, stat. der Opper-Ital. spw., aan de golf van Genus.
3230 jaw. (met de voorst. 5055).
Lavagno. ital. d., Venetie, prom., distr. en 2 u. 0. Verona. 2,70 mw.
Laval. [Varna Guidonia], fr gem. en st., hfdpl. van
't dep. Mayenne, 43 u. WZW. Parijs en 12 u. 0. Rennes.
Zij ligt schilderachtig in men dal en aan men steile helling,
heeft een stat. op de fr. W.baan, is door oude versterkte
muren omsloten en bestaat nit een node wijk met nauwekromme straten en veel houten huizen, en uit men nieuwe
wijk met breede, regelmatige, wel bebouwde straten. Haar
voorn. gebouwen zijn era oud kasteel, nu gevangenis, 't
paleis van justitie, de kerk der Drieeenheid, die der Cordelimes en van St. Venerand, de linnenhal (nu veranderd in
een industrie-hal, waarin gewoonlijk tentoonstellingen van
kunst en industrie plaats hebben), 't hotel der prefectuur
en de schouwburg. Zij heeft men museum van oudheden,
een kabinet van nat. historic, men bibhotheek van 16,0)0
boekdeelen, men gem.college, een vormschoel voor onderwijzers en onderwijzeressen, doofstommen-instituut, men bandels-tribunaal; gewichtige fabrieken van linnen, garen en
doek, tafellinnen, calicots, enz., ververijen, looierijen, bleeken en een levendigen handel in linnen en katoenen stoffen. 27,107 jaw. De Eng. namen haar in 1466 in, doch zij
weed in 't volg. jaar door de Franschen heroverd. Veel iced
zij door den Vendeeschen oorlog in 't mind der vorige meow.
Geb.pl. van Ambroise Pare, moor wien in 1840 men bro.=
standbeeld is opgericht.
Laval-Itoqueceziere, fr. gem. en d., dep. Aveyron,
arr. St.-Affrique, kant. St.-Sermin. 1616 mw.
1Lavainiinde, d. in Karinthie, 9 u. 0. Klagenfurt, tan
de Drau, waar die de Layout opneemt. 1615 inw.
Lavanaari, russ. eil. in de Finsche golf; met 3 havens.
Eavardac, fr. gem. en stadje, dep. Lot-en-Garonne,
kantons-hfdpl., arr. en 11/4 u. KW. Nerac, aan de Bnise
r. o. 2663 inw.
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Lavardens

Lavardens. fr. gem. en vi., dep. Gera, arr. en 3 uur
NNW. Anch; met warme mineiale wateren. 110(1 mw.
1Lavaur, [Vera, of Vora], fr gem. en st., dep. Tarn,
arr.hfdpl., ft , h U. ZW. Alby, aan den Agout, 1. o. Zij heeft
een gem.college„ openbare bibliotheek, zijdewormenteelt;
fabeleken van zwaar zijden damast e. a. stoffen, en is de
atapelplaata voor de zijden fabricaten van Opper-Languedoc.
6563 mw. — In de 13de eettw was zij erne vesting der Albigenzen, wear Simon van Montfort, na ze in 1821 genemen te hebben, op afgrijslijke wijze hub; hield.
Lavelanet. fr gem. en vi., dep. Ariege, kant.hfdpl., arr.
en 6 u. 0. Foix; met fabr. van wollen stoffen. 3095 mow.
Cayenne, fr. gem. en d., dep. Vogeezen ;Vosges), arr.,
kant. en 11/2 n. OZO. St.-Die, eon de riv. Laveline. 2371 inw.
Lavelle, [Labelitam], ital. at., prov. Basilicata, distr.
en 21/2 U. NO. Melfi. 5709 mw.
Lavenhana. of Panhana, eng. kersp. en mel. , gee.
Suffolk, 42/3 u. WNW. Ipswich; met garenfabr. 1c23 inw.
Lavern, ital. vi ., Lombardiae, prov. en 61/, u. WNW.
Como, aan 't Lae o-Maggiore. i482 mw.
Laventie, of'La Venthie. fr. gem. en vi., dep. Pas-dekant.hfdpl., arr. en 32/3 u. NO. Bethune; met bijenteelt en linnenfabrieken. 4065 mw. 1121 ,0 in 't vlek.)
Laviano. ital. vi ., Napels, prov. Principate Cit.. distr.
en 32/3 n. NO. Campagna. 2531 mw.
Lavington (East.), cog. kersp. en mv1., grs. Wilts, 11/2
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1Lavis, oostenr. mv1., Tirol, ice. en 11/2 u. N. Trente
aan den Avisio, wear die in de Adige volt; stet. der oostenr. Z.baan; zijdespinnerij. 2391 maw.
Comic Lavit.de-Lontagne. fr. gem. en stadje, dep.
Tarn-en-Garonne, kant.hfdpl., arr. en 31/4 u. ZW. Caste!.
sarcasm. 16)0 low.
Lavras-de.Funil, at. in Brazilie, prov. Minas-Geraes,
30 u. WZW. °um-Preto. 120, 10 law.
Lawrence. 1) gas. der V. S , in 't N. van Alabama; gr.
350 me hfdpl. Moulto n. — 2) id., in 't Z. van Tennessee; gr. 37 0 m.; hfdpl. Lawrencebur g. - 3) id.,
in 't Z. van Mississippi; gr. 38 0 m.; hfdpl. Mont ic e 1 I o. — 4) id., in 't N. van Kentucky; grunt 31 0 m.;
hfdpl. Louis a. — 5) id., in 't Z. van Ohio; gr. 31 m.;
hfdpl. Barlingto n. — 6) id., in 't midden van Indiana; gr. 21 m.; hfdpl. Bed for d. — 7) id. in 't NO.
van Arkansas; gr. 0 0 m.; hfdpl. Smithville. —8)
Id., in 't ZO. van Illinois; gr. 27
m ; hfdpl. L a wre nc,e b u r g. — 9) grs. in Missouri; hfdpl. Mountve rn o.n. — i0) id., in Pennsylvanie; met de hoofdpl. N e wc ast 1 e. — — Ook: 11) gem. en el. der V. S.. Stt. Ohio,
grs. Stark; aan 't Ohio-kanaal. 2075 inw. — 12 , id., Stt.
New-York, grs. St.-Lawrence, 7 u. NO. Canton. 2828 mw.
— 13) id., Stt. New-Jersey, I u. NO. Trenton. 2824 mw.
— 14)
gem. in Ohio, grs. Tuscarawas; met 3 dorpen en
1523 inw.—Lawrenceburg en Lawrenceville
zijn de namen van een menigtekl. plaatsen in de V S.
Den eersten naam treft men aan in de hfdpl. van 't grs.
Dearborn in Stt. Indiana, aan den Ohio en verscheidene
epoorwegen. 3159 inw.
St..Lawrence. is een g.,rs. in
New-York; hfdpl. Canto n. — Zie ook St.-Laurens.
Laxas. riv. van Centr. Amerika, valt in 't meer van
Nicaragua, 41/2 u. ZO. Nicaragua.
Laxenburg. Lachsenburg. cowl. in Neder-Oostenrijk,
21/2 u. Z. Weenen; met een station aan den spw. tusschen
Weenen en Glognitz; keizerl. lustslot, park 1 op 17 door de
Schwechat gevormde eil., een der schoonste van Europa)
en ridderburg. 964 mw.
Lay, 11 pr. d., Rijnprov., regdst. en kr. Coblentz, aan
de Moezel; met wijnbouw. 620 mw. — 21 fr. riv., dep.
Vendee, ontspr. bij St.-Pierre en valt in den Atlant. oceaan, tegenover 't eiland Re. — 3) fr. vi., dep. Loire, arr.
Roanne.
Layrac. fr. gem. en st., dep. Lot-en-Garonne, arr. en
2 u. Z. Agen, aan den Gers en de Garonne, stet. van den
Z.spoorw.; wijnbouw, handel in gratin en wijn. 2782 low.
(mn in de at.)
La, fr gem. en d., dep. Finistere, arr. en 31/2 u. OZO.
Chitteaulin, kant. ClAteau-neuf-du-Faou. 1259 low.
Lazarfalva, d. in Zevenbergen, Land der Szeklers, nederkr. van den stoel Csik; met eene zwavelgroeve.
Lazio, ital. vi ., Venetie, prov. en 4 u. WNW. Verona,
aan den 0.oever van 't mere Garda. 2953 low.
Lazzaro.degli.Araneni (St..). kl. ell. in de lagnne
van Venetie; met beroemd klooster en armenisch college.
— 2) L..Alberoni (St..), ital. d., prov. Piacenza; met een
seminarie. 2901 low. — 3) L.-di-Savena (St..). ital. vi .,
prov. en distr. Bologna. 5026 low.
Lea, cog. riv., ontapr. in 't gra. Bedford, vloeit door
Beets, voorbij Hertford, Ware, Cheshnnt en Waltham,
voorts tusschen Middlesey en Essex been, en valt in de
Theems te Blackwell na een loop van 12 nu, — L e a
Green is een station aan den Liverpool-and-Manchesterspw., 3 U. 0. Liverpool.
Leaeock, gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie, grs.
Lancaster, 12112 uur OZO. Harrisburg. 4090 inwoners.
Leadhills, schot. d., gra. en 5 u. Z. Lanark; met eenige
der rijkste loodmijnen van Schotland. 1200 low.
1Leake, gra. der V. S., Stt. Mississippi.
Leal, (esthlandech Lihol a), rues. vi ., gouv. Esthland,
lkit.hfdp1., 6 n. ZZO. Haps'.
Leamington, cog. at. en badp1. 7 grs. en 3/4 u. 0. Warwick, waarmede 't vi. verbonden is door een tak van den
London-and-Birmingham•spw. 't Is een der bevalligste pleatsen van Engeland, heeft een schoone goth. kerk, goede
badinrichtingen waaraan de at. haren snellen bloei te danken heeft), een schouwburg, museum, college, lat. school,
blindenschool, schildergallertj, prachtige hotels en heerlijke openbare tninen. 12,864 low. in 1841 en 20,910 in 1871.
Leao.tong. Liao.tong, of Mockden, Monkden. of
Tsjin.king, Chin-king. prov. van 't Chin. rijk, ten 0.
van den Grooten menu en nominaal begrepen in Mongoiie,
maar van 't overige dier landatreek en van Korea gescheiden door palissaden. De oppervlakte is bergachtig en be-
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vat het Regent s-Z wear d, een schiereil. in de Odle
zee. dat ten 0. de golf van Leao-tong bepaalt, in welke
de voorn. riv. der pros., de L e a o, zich uitstort. Tot de
producten behooren peulvruchten, meel, boomwol, vee en
visch. De hfdst. is Moekden. — L e a o-t o n e is ook een
der Damen van den Jean-Potocki-Archipel. — De'G o I f-v a nL e a o-t ong is een boezem van de Gele zee, ruim 40 u.
lang en van 20 tot 35 breed.
1Leatherhead, eng. kersp. en vi., gra. Surrey. ass den
Mole, maim 1 U. W. Epsom en aan den London-and-Portsmonth-spw. 2072 law.
Least, (tied. Zout-Leeu w). belg. gem. en stadje,
prov. Brabant, kant. hoofdpl., arr. en 6 n. 0.t.Z. Leuven,
vroeger een gewichtige vesting, die menig beleg verduurde.
1873 low.
Leavenworth. at. in V. S., Stt. Kansas, lifdpl. van 't
gelijkn. grs. aan den Missouri, waarover 1/ 2 u. opwaarts
een spw.bru„e ligt; belangrijk kruispunt van spw.; grootsche
bedrijvigheid, drukken handel; een fraaie r. kath. kathedraal; seminarie voor onderwijzers, I schouwburgen, 1 u.
van de stad de staatsgevangenis. 17,873 inwon., waarvan
5900 Duitschers.
Lei's, pr stadje, prov. Pommeren, regdst. Kiislin, 81/,
U. NO. Stolpe, aan den mood der riv. Leba in de 0.zee, de
N.lijkste st. van Duitschland (het N.lijkste punt van Duitschland is de naburige landspits Rixhooft of Ruck sh o f t, met era vuurtoren1. 2911 inwon. De r i v. Leba
ontspr. in 't regeist. Dantzig, vloeit NW.waarts, en vormt
voor hare uitwatering het meer Leb a.
Lebach, pr. vi., Rijnprov., regdst. Trier, kr. SaarLouis. 10 ei law.
Lebak, of Labak-Prahiang, 0.ind. d., oude hfdpl.
van 't Zuider-regentschap der resid. Bantam, op Java, 7
u. Z. Pandeglang; met een verlaten fort; in de nabijheid
steenkoolmijnen.
Lebanon. 1) gm. der V. S., in 't ZO. van Pennsylvanit; gr. 17 0 m.; hfdpl. Lebano n, aan den Quitapahilla; kruispunt van spoorwegen, met bezochte markten. 6721
low. — 2) gem. en vi., Stt. Pennsylvanie, 7 n. 0. Harris
burg. 67, 0 low. — 3) id., Stt. Maine, grs. York, aan den
Piscataqua. 25 u. ZW. Augusta. 2278 low. — 4) id., Stt.
Connecticut, grs. New-London, 7 n. OZO Hartford. 2211
low. — 5) id., Set. New-Jersey, grs. Hunterdon, 111/2 u.
NW. Trenton. 3910 mw. — 61 id., stt. New-York, gra. Madison, 31 u. NW. Albany. 1510 inw. — 71 id., Stt. NewHampshire, gm. Grafton, aan den Connecticut, 1. o. 3094
low. — ) helpl., van 't grs. Warren, in Ohio; met weverijen. — 9) hfdpl. van 't grs Wilson in Tennessee. — 10) hfdpl.
van 't grs. Russell, in Virginie. — 11) hfdpl. van 't grs.
Boone, in Indiana. — 12) (North. en South-). twee pleatsen in Pennsylvanie, grs. Waine; met 1430 en 2000 low.
— 13) (New.), Kwakers-kolonie en vi. in New-York,
grs. Columbia, 7 u. ZO. Albany; met een minerale
2500 low.
Lehbeke. belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen. arr. en
3 /4 u. Dendermonde; met brouwerijen. 5556 mw.
ILebedjan,
of Lebedian, ruts. st ., gouv. en 32 u.
WNW. Tambow, kr.hfdpl.„ bij den Don; met beroemde
jaarmarkten. 6010 law. — 2) of Lebedin, id., gouv. en 22
u. WNW. Kharkow, kr.hfdpl.r aan dr Olehana of Atsjanaja;
gewicbtige branderijen en veel handel. 11,897 mw.
Lebida. Lebeda, of Letitia, [Leptis Magna], verwoeste at. van N. Afrika. 1`, u. 0. Tripoli, ass de Midden.
zee. Bij deze pleats werd Septimus Severus geboren in 146.
Lebrija, 1, sp. St., prov. en 8 u. ZZW. Sevilla, bij den
Guadalquivir, I. o.; stet. van den spw. Sevilla-Cadix. Zij
ligt in een moerassig oord, heeft nauwe straten en geringe
huizen; baste voorn. gebouwen zijn een kerk, vroeger een
moskee; een college en een vervallen kasteel. Zij heeft fabr.
van lakes, potten-goed en Jeep en is vermaard om hare olie.
10,090 law. — 2) riv. van Z. Amerika, Nieuw-Granada, valt
in de Magdalena, 35 u. NW. Pamplona.
Lebus. pr at. prov. Brandenburg, regdst. en 11/2 u. N.
Frankfort, aan den Oder I. o.; vroeger een gewichtige sterk bevolkte grensvesting. 27(36 low.
Leca-do-nalio, port. d., prov. Minho, 2 u. NNW. Oporto, aan den Atlant. oceaan; met een kl. haven. 1796 low.
Lecce (ook Terra d'Otranto), pros. van 't kon. Italie,
bevat het apul. schiereil., begrensd in 't N. door de prov„
Bari en de Adr. see:, in 0. door de str. van Otranto, in 't
de Jonische zee, in 't ZW. en W. de golf van Taranto en
NW. de prov. Potenza. De grond is doorgaans vlak,alechts
voor 1/3 heuvelachtig; de kleine maar talrijke riv. brengen veel toe tot de vruchtbaarheid van den bodem; 't kitmeat is aangenaam en gezond. De veestapel is aanzienzoowel als de bijen- en zijdeteelt. Be industrie levert
wollen en katoenen goederen, kant, sluices, stroohoeden
en kunstbloemen. De prow. wordt gesneden door de spoorlijn Bologna-Otranto en Bari-Otranto.
Leer., [Lupia, of Aletinm], nap. at., hfdpl. der prov.
Otranto of Lecce, stet. van den Z spw., 61h n. NW. Otranto. Zij is door muren omsloten, en heeft een kasteel, gr.
kathedraal en 39 andere kerken, vele opgeheven kloosters,
een kon. college, teehnische school, nationaal-convict, vondelingsgesticht en schouwburg, ook een schoon gonvern.hula en nienw stadhnis. Behalve een icon. anniffahr., vindt
men bier fabr. can wollen, katoenen en zijden stoffen, kant
en garen. 11,446 inw. (in tie gem. 23,247)
Lace.. ital. mvl., prov. en 41/2 u. ONO. Como, station
van den Opper-Ital. spw., aan het meer Lecco of den Z.lijkeu arm van 't meer Como, wane de Adds afvloeit; met
fabr. van zijden, katoenen en wollen stollen, ijzer; veel wijnolijf- en zijdeteelt. 9117 low,
Leeelle., fr gem. en d., dep. Noorden, arr. en 2 1/1 u.
NNW. Valenciennes; met oliefabrieken. 2188 low.
Lech, [Liens], riv. van Z. Duitachland., ontstaat nit
het Formanin-meer op de grens tuaschen Vorarlberg en
Tirol, vloeit in N.lijke richting over de Zwab.-Beier. hooglakte en volt, sin een loop van 50 u., bij Niederschonfeld,
11/3 n. N. Augsburg. in den Donau. Zij heeft een stark
verval, is wel vlotbaar main niet bevaarbaar, neemt r. de
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Halb itch en Mach, 1. de Vila en Wertach op, benevens de
atwateringen van verscheiden meren. Bij Augsburg ligt de
landatreek Le c Ii f ci d, met een gelijkn. d., beroemd door
de nederlaag der Hongaren in 955.
Lechenfeh, Lechnich, [Legioniacum], pr. mvl.,
Rijnprov., regdstr. en 4 nor ZW. Henlen, aan de Nassel.
2987 mw.
Leehhausen. beier. d., kr. Opper-Beieren, aan den
Lech, 1/, U. NNG. Augsburg; met linnenweverij, ijserwerk,
kalkevens. 6724 mw.
1Leachllade, eng. my!. en kersp., grs. Glo'ster, aan de Leach en Isis en aan 't kanaal van Theems en
Severn, 11 4IL. OZO. Fairford; met fraaie kerk. 1323 inw.
Leetoure, [Lactora. Civitas Laetoratium], fr gem.
ea at., dep. Gem, arr.hfdpl., stat. der fr. Z.baan, 6 u. N.
Anch. aan een berg, bij den Gera, r. o. Zij heeft een oud
bissch, pads, nu de prefectuur, een schoone goth. kerk,
gem.college, hospitaal, enz. Hare fain. leveren serge en
grove wollen stollen, beetwortelsuiker en zadelwerk, en zij
drijft een levendigen handel in vee, wi,jn, brandewijn en
granen. 5507 inw. Geb.pl. van den maarschalk Lannes,
wiens marmeren standbeeld de esplanade versiert.
at. in Polen, pros. en 4 u. ONO. Lublin, aan
den Wieprz; met een groote veemarkt. 3178 inw.
Leczyea, at. in Polen, gouv. Kalisch, kr.hfdpl., aan de
Baum; met een gymnasium, philol. kr.school. 6803 inwon.
In de nabijheid fabr. your suiker, laken en wollen stoffen;
aanz. katoenspinnerij.
Ledbury. eng. st en kersp., p..,rs. en 4 u. 0. Hereford,
aan 't kanaal van Hereford en Gloucester; met een unie •
werkhuis, hospitaal, 2 bijbanken en fabr. van touw en pakdoek. In den omtrek hopbouw, boomgaarden em marmer
groeven. 5540 inw.
Cede, belg. gem. en d., pros. 0. Vlaanderen, arr. Aalst
en 2 u. ZW. Dendermonde; met een kasteel. 4350 inw.(met
eenige onderhoorige gehuchten )
Lede-Acker, ned. d., pros. N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. en 1 u. W. Boxmeer, gem. Oploo-St.-Antho nis-en-Lede-Acker. 25 ,1 inw. (met het gels. Berkenbosch ).
Ledeghem, belg. gem. en d., prov. W. Vlaanderen, arr.
Roesselare en 1 u. WNW. Kortrijk; met lijnwaadfabrieken.
3237 mow.
Ledesma, [Bletissa]. versterkte sp. at., prov. en 6 u.
NW. Salamanca, aan de Tormes, over welke bier em n schoone oud-rom. brut ligt; met wel bezochte warme minerale
baden. 291)0 mw,
Ledetsch (Leder), St. in Bohemen, hfdpl. van 't gelijkn. distr., aan de Sazawa; oud bergkasteel; eenige nijverheid. 2104 mow.
Ledignan, fr. gem. en d., dep. Gard, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. Z. Alais; met looierijen. 650 mw.
1Ledyard, 1) gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, 49 u.
W. Albany. 2140 inw — 2) id., Stt. Connecticut, 131/2 our
ZO. Hartford. !910 mw.
Lee, 1) [Savenus]. riv. in Ierland,Munster, gee. Cork,
ontstaat uit het meer Gougane-Barra, vloeit 0.waarts en
valt na een loop van 10 u. in Cork-harbour. — 2) gra.
der V. S., in 't ZW. van Virginie; gr. 24 0 m.; hoofdpl.
J. on es vill e. — 3) id., in 't ZW. van Georgie; gr. 29
0 in.; hfdpl. St ark v ill e. — 4 ) id., in 't NO. van Illinois; gr. 34 0 m; hoofdpl. Dipo n. — 5 ) id., in 't Z.
van Iowa; gr. 29 0 m.; hfdpl. Ma diso n. — 6) id., in
Mississippi. — 7) id. in Alabama; hfdpl. Ope bi k a. —
8 ) gem. en vi. der V. S., Stt. Massachusetts, grs. Berkshire; met smederijen, katoenspinnerij, 12 papiermolens. 3860
mw. — 9) id., Stt. New-York, grs. Oneida, 21/2 u. NW. Rome; hoogovens, 14 zaagmolens, wolfabr. en looierij. 3200
mw. — 10) id., zelfden Stt., grs. Strafford. 1000 inw.
Leeds. 11 cog. St. en kerap., grs. York, W. Riding, a.
de N.zijde der Aire, over welke zij met verscheiden bruggen ( waaronder 2 kettingbrugmen) gemeenschap beeft met
hare voorsteden Holbeck en Hunslet, 81/2 u. N. Sheffield
en 56 u. NNW. Londen, terwij1 kanalen haar met den Mersey en Humber en spoorwegen met het grootste gedeelte
van Engeland verbinden. Deze st., de hoofdzetel der fabricatie van lakens en fantaisiestoffen in Engeland, is in
haar oud gedeelte onregelmatig gebouwd, maar heeft in
het nieuwere gedeelte veel goede, mime straten en pleinen en wordt door groote waterwerken van water voorzien. Haar voorn. gebouwen zijn de beide lakenhallen, de
handelsgebouwen met nieuwa- en concertzalen, de centrale
markt, de korenbeurs, 't gerechtshof, het in 1858 geopende
stadhuis I een der schoonste gebouwen van 't rijk ), de kavallerie-kazernen, 't gebouw van het litterarisch en philosophisch genootschap, de schouwburg, de muziekzaal en
eenige openbare baden. Onder hare menigvuldige kerken
(nicer dan 100) zijn 30 tot 40 bedehuizen voor Dissenters.
Talrijk zijn er de scholen, liefdadige instellingen en genootschappen ter bevordering van kunst en wetenschap en
menschenheil. Onder de laatsten is er eene ter opleiding
van jonge meisjes tot dienstboden. De ligging van L. in een
steenkooldistr. en hare overvloedige middelen van gemeenschap met de bride zeeen en met de grootste handelsteden
hebben hoar als fabriekst. een buitengemeene hoogte doen
bereiken. Omtrent 52,500 personen zijn hier in de 2543 nijverheids-etablissementen werkzaam, waaronder de wolfabr.
de eerste plaats bekleeden, waarin jaarlijks voor ongeveer
85 xni.11. gld. gefabriceerd wordt, en ook de fabrieken van
machinerien, van chemicalien, glen- en aardewerk, tabak en
zeep zijn even menigvuldig als uitgebreid. Zij heeft een
tak van de bank van Engeland en verscheiden andere banken. Naar berekening telde zij in 1876: 291,580 mw., terwijl hare bevolking in 1871 was 259,212 zielen. — 2) grs.
in Opper-Canada, met een gelijkn. hfdpl., 4 U. ONO. Kingston. — 3) gem. en vl. der V S., Stt. Maine, grs. Kennebee, 173) mw. — 4) id., Stt. Virginie, grs. Westmoreland,
aan de Rappahannoc.
Leefdael. belg gem. en d., pros. Brabant, arr., kant.
en ZW. bij Leuven; met bierbrouwerij. 1778 mw.
1Leegemeeden, of Lagemeeden, en 1Leegkerk, of
Leegekerk, twee ned. d., prov. en arr. Groningen, kant.
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Zuidhorn, het eerste, gem. en 1 u. Z. Aduard, telt met 3
onderhoorige gehuchten 180 mw.; het tweede, gem. en 1/ 2 u.
N.t.W. Hoogkerk, telt met een gedeelte van 't gehncht
Gaickingadijk 270 Mw.
Leek, cog. kersp. en fabr.st ., grs. Stafford, aan den Churnet, 31/2 BO. Macclesfield. De at., gelegen in de "Moorbands", heeft een nude goth. kerk, 1 r. kath. kerk en veracheiden bedehuisen voor dissenters, een pyramidaal kruis,
dat gehonden wordt van deenschen oorsprong te zijn, 1 uniewerkhuis, industrie-school en gewichtige zijde- en linnenfabrieken. Een kanaal dat de Trent en Mersey met elkander verbindt, benevens een groote overvloed van steenkolen
in den omtrek, bevorderen hare bedrijvigheid. 10,045 mow.
Leek We), schoon en bloeiend ned. d., pros. en arr.
Groningen, kant. en 13/4 u. Z. Zuidhorn, aan de Drentache grens en aan het Leeksterdiep, niet ver van 't Leekstermeer; met een geref. kerk en een synagoge, veel scheepvaart en doortocht, het heerlijk landgoed Nienoort, uitgestrekte veenderijen en trekschuitgemeenschap met de stad
Groningen. Het vormt met de d. Lettelbert, Midwolde„
Oostwolde, Tolbert en Zevenhuizen benevens eenige buurten de gem. de Lee k, die 4041 mw. telt.
Leende, ned. gem. en d., pros. N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. Eindhoven, 3 u. WZW. Assen ,aan den Kleinen-Dommel, 1. o.; met beestemarkten. 1436 r. kath. inw.(met
4 onderhoorige gehuchten ), waarvan in het dorp.
Leens, ned. d., pros. en arr. Groningen, kant. en 3 u.
W.t.N. Onderdendam; met een geref. en een afgesch. kerk.
830 mw. ( met bijbehoorende buurten Met de d. Hoorn,
Mensingeweer, Warfhuizen, Wehe en Zuurdijk, benevens een
12tal buurten, vormt het de gem. Leen t, die 3850 mw. telt.
Leer, pr St. en amtszetel, pros. Hannover, landdr. en
5 u. Z. Aurich, aan de Leda, bij hare samenvloeiing met
de Eems (Ems), en aan den spw. van Emden near Miinster,
die door middel van een schoone brug nabij deze st over
de Leda gaat en aan dim n van Bremen op Oldenburg. Zij
heeft verb industrie, groote paardemarkten, aanzienlijken
handel en scheepvaart. In 1878 kwamen bier binnen 424
schepen (waaronder 2 ned.), samen metende 54,800 registertonnen, en werden 612 schepen ( 3 nederl. ) met 57,137 register-tonnen uitgeklaard. Er is een gymnasium, reaalschool,
Industrie- en zeevaartschool. 9339 mw.
Leerbeek, belt. gem. en d., pros. Brabant, arr. Branse, kant. Hal. 552 mw.
1Leerbroek, ned. gem. en d., pros. Z. Ho!!., arr. Tie!,
kant. Vianen en t u. NNO. Gorincnem, 721 meest allen
geref. inw.
Leerdam, ned. gem. en plattelandst., pros. Z. Hull.,
arr. Tie!, kant. en 2 u. Z. Vianen, aan de Linge, r. o. De
et. is regelmatig gebouwd, door beplante wallen en grachten omringd, en heeft een geref., een luth. en een r. kath.
heck, een aanzienlijke paardemarkt en eenige industrie, o.
a. eene hardglasfabriek. 3402 mw. (met eenige buurten
en gehuchten)
Leermeno, 1Leermis, ned. d., pros. en arr. Groningen,
kant. en 1 u. NW. Appingedam, gem. 't Zand. 48 ) mw.
(met de onderhoorige buurten Lutgerijp en Terhorn).
1Leerne-sur-L,s, of Martens-Leerne, belg. gem. en
d., pros. 0. Vlaanderen, arr. Gent, kant. Deyme 627 mw.
— Rachte-Maria-L., zelfde pros., arr. en kant. 1366 mw.
— Leernes-sur-Sambre. id ., pros. Henegouwen, arr.
Charleroi, kant. Fontaine-l'Eveque 1549 mw.
Leers, 1) Lees, fr. gem. en d., dep. Noorden, arr. en 21./,
U. Lille (Rijsel), kant. Lanuoy. 3409 mw., waarvan 29i
in 't d. — ) -et-Fosteau. belg. gem. en d., pros. Henegouwen, arr. Thuix, kant. Merbez-les-Chat. 1238 mw. — 3)
-Nord, id., zelfde pros., arr. Doornik, kanton Templeave.
860 tow.
ned. gem. en d., pros. en arr. Utrecht, kant.
Wijk-bij-Duurstede en 2 u. NW. Rhenen, aan den streetweg van Utrecht naarlArnhem. 1255 meest geref.'inwon.
(met de buurt Ginkel)
1Leest, belg. gem. en d., pros. Antwerpen, arr. en kant.
Mechelen. 1410 mw.
Leeuw, of Leeuw-St.-Pierre, (nederl. Pieter aLe euw 1, brig. gem. en d., pros. Brabant, arr. en 0. bij
Brussel. 4489 inw.
Leeuwarden, 1 ) arr. van Nederland, verdeeld in 7
kantons: L., Berlikum, Dockum, Bergum, Harlingen Sneek,
Bolsward. — 2) kant. van gen. arr., bestaande nit 'de stad
Leeuwarden, de gem. Leeuwarderadeel, Idaarderadeel, Baarderadeel. — 3 ) hfdpl. der pros. Friesland en van bovengen. arr. en kant., grootste 180 hect.) en meest bevolkte
st. der pros., aan den samenloop van verscheidene stroomen en wegen, die hear in onmiddellijke gemeenschap
met alle deelen van 't gewest stellen, 10 u. W. Groningen.
en 21 NO. Amsterdam. Voor 130 lag deze st aan den wijden zeeboezem, die den naam van Middel zee of
Boorndiep voerde; maar later is die binnenzee allengs
geheel en al opgeslibd, zoodat L. van eene zee- eene
landstad is geworden. Zij is een bloeiende, net gebouwde
stad, van een aantal grachten doorsneden, en omgeven
door wallen, die weleer met bastions, ravelijnen en poorten versterkt warm, maar thans afgegraven, beplant en
tot schoone wandelwegen aangelegd zijn. Em n heerlijk verlustigingsoord bezit de at. in haren zoogen. Prinsentuim,
den voorm. hof der friesche stadhouders, die met zijne
slingerlanen, bloemperken, vijver, rotonde, muziektent,
enz., gewis een van de schoonste lus
twaranden des lands
mag geheeten worden; terwijl ook de beplante buitensingel en meer dan een nieuwe aanleg bevallige wandelingen
aanbieden. Sedert de laatste 25 jaar is de stad aanzienlnk
verbeterd en verfraaid; hare voorn. openbare en bijzondere
gebouwen zijn thans: het kon. paleis, weleer het hof der
stadhouders van Friesland, met een aantal vorstelijke portretten; het gouvernementshuis of college; het nieuive paleis van justitie; de goth. kanselarij of het hot van Friesland, nu het huis van burgerlijke en militaire verzekering;
het voorbeeldig ingerichte en sedert 186 1 bijna gebeel vernienwde rijks-tuchthuis, met het vroegere blokhuis, no de
woning van den commandant, de Oldehoof, een antieke
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stornpe toren van 40 met. hoog,te; de Nieuwe- of St.-Jakobtoren, met een klokkenspel; het stadhuis, met de nienwe
raadzaal, de stads-bibliotheek, belangrijke en nitmnntend
gerangschikte archieven en schoone schilderstnkken; de kazerne Prins-Frederik ( die in 1850 afbrandde, doch in den
zelfden stijl weder opgetrokken weed), de infirmerie, de
schouwburg, de concertzaai, de vrijmetaelaars-kge, SinIds winkelgebonw e. a. Onder de godsdienstgebouwen,
van well, men er hier 4 voor de Geref. (wastronder 1 waalache of fransche ), 2 voor de R. Bath., 1 voor de Luth., 1
voor de Menn., 1 voor de Afgesch. en 1 voor de Israelieten vindt, onderscheidt zich de Groote- of Jakobijner-kerk
door sierlijke en doelmatige inrichting en een voortreffelijk
orgel, ofschoon zij haar vroeger sieraad, de prachtige ton,
ben der friesche stadbouders, sedert 1795 moet derven en
nu slechts een eenvoudig monument voor den grooten frieschen opvoedkundige J. H. Nieuwold heeft. Talrijk en nitmnntend zijn de inrichtingen van openbaar onderwijs, van
stadswege ingesteld; de vroegere lat. school is in 1848 veranderd in een gymnasium, verder de hoogere burgerschool
voor jongens en een voor meisjes en de burger dag- en
avondschool, rang- en muziekschool, zwemschool en gymnastiekschool, normaal-inrichting voor onderwijzers. L. is
ook de zetel van 't provinciaal genootschap ter beoefening
van friesche geschied-, oudheid- en taalkunde, van een natnurkundig genootschap en van menige andere wetenschappelijke vereeniging, terwijI zij tevens op een aantal doeltreffende instellingen van weldadigheid mag bogen. Hare
voorn. bestaanbronnen vloeien voort uit den kleinhandel
in friesche producten, nit den invoer en verkoop van zulke levensbehoeften, welke de provincie niet oplevert, nit
de bloeiende weekmarkt en groote jaarmarkt, en uit eenige
fabrieken en trafieken, van welke de voornaamste zijn: emn
gasfabriek, 2 brouwerijen, 2 azijnmakerijen, 1 steen- en 4
pottebakkerijen, 2 kalkbranderijen, 3 zeepziederijen, 2 cichorei-fabr., 2 friesch-groen-fabr., 1 linnenweverij, 3 kopergieterijen en 1 ijzergieterij, 4 leerlooierijen vu lijmziederijen, 6 lijnbanen. 8 scheepstimmerwerven, 11 takaks- en
cigarenfabr., 22 stroohoedenfabr., 25 meuhelfabr. 25 gooden zilversmeden, 1 zoutkeet en velerlei molens, enz. Op 1
Jan. 1875 telde de stad met haren klokslag en voorsteden
( Camstraburen, Oud-Galileen, Vliet, Schilkampen, Grachtswal, Vijverbuurt, enz. 27,926 inw. ( 14,q00 in 1785). —
Geboortepl. van den stadhouder Willem IV, van den letterkundine Valckenaer, van de dichters en staatsmannen
Willem en Onno Zwier van Haren en van veel andere beroerade personen.
Leetawarderadeel, gem. der ned. prov. Friesland, arr.
en kant. Leeuwarden, omgeven door Ferwerderadeel, Tietjerksteradeel, Idaarderadeel, Baarderadeel, Menaldumadeel
en 't Bildt; groot 8917 bond., met 9071 mw. Het bevat
de dorpen Wirdum ( waaronder Wytgaard), Zwichem, Goatam, Huizum, Hempens, Teems, Stiens, Finkum, Hijum,
Britsum, Cornjum, Jelsum, Lekkum en Miedum. Het grietenij- of gem.huis staat te Leeuwarden tegenover het koninklijk paleis.
Leen-wen, Lessen, ned. d., prov. Gelderland, arr. Tiel,
kant. en 3J
W. Druten. gem. Wamel, bij ' de Waal. 1.o.;
met een r. kath. en een geref. kerk; 't slot ('t Huis te Leeuwen) is in 1817 gesloopt. Veel tabaksteelt. 2800 meest r.
kath. mw . Pit d. heeft in '831 door een doorbraak veel
gelednn. Een steenen pyramide, in 1874 opgericht, hensfleet aan de persoonlijke hulp door Koning Willem III verleend bij de algemeene ellende.
Leeuwergem, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen,
arr. Aalst, kant. Sottegem. 758 mw.
Leeuwinsland, Land.der-lLeeuvvin, naam van het
grootste gedeelte der kolonie W. Nieuw-Holland, ten Z. van
30° Z.B., zoo geheeten naar 't nederl. schip de Leeuwin,
waarmede dit kustland in 1622 ontdekt weed. Tot haar
behooren Australind, de Geographen-baai, Kaap-Naturaliste
en Kaap-Leeuwin.
Leeward-Islands,zie onder Antilles. blz. 45, kolom II.
Leffinghe, Ealing. belg. vl., prov. W. Vlaanderen, arr.
en ZZW. Ostende, aan 't kanaal op Nieuwpoort. 1712 mw.
1Lefke. 1) d. in Kl. Azie, Anatolie, 13 u. ONO. Broesa;
net gebouwd van in de zon gedroogde steenen. — 2) d. op
Ithaca, Ionische eilanden, 1/2 NW. Vatbi.
Lefltosia. Leukosja, of Nikosia, [Nikosia], hfdst.
van 't no Britsche eil. Cyprus. ongeveer in 't midden. Men
mag ze eene venetiaansche stad, in eene turksche hes schapen heeten, want zij heeft bebolwerkte wallen, moskeeen,
die alle kerken geweest zijn (waaronder een fraai goth. gebouw is), verscheiden grieksche en r. kath. kerken en
kloosters, een grieksch priester-seminarie, bazaars, serail,
de woning van den engelschen gouverneur, karavanserai's,
eenige baden, huizen met balkons en tuinen; maar hare
straten zijn nauw en morsig; zij is over 't geheel in yenval. Men vindt en echter nog eenige fabrieken van zijde,
vloerkleeden, gedrukte katoenen en rood leder, alsook
wat handel in boomwol en wijn. 15 a 20,000 low. waarvan % Turken.
1Leganes, sp. vi ., prov. en 2 u. ZW. Madrid, welker be woners het vaak bezoeken. 2938 mw.
Leggin. beier. mvl., kr. Zwaben-en-Neuburg, bij Kimrathshofen; een bedevaartskerk en veemarkten. 1767 low.
Lege, fr. gem. en vl., dep. Beneden-Loire, kant. hfdpl.,
arr. en 61/2 ZZW. Nantes. 4438 mw., waarvan 949 in 't vl.
Legelshurst, d. in Baden, kr. Offenburg, amt Kork; met
hennip- en , graan-, voorkl tarwebouw. 1450 mw.
Legemecr. Leegemeer, Lagemeer, ned. dorpje, prov.
Fried.. arr. neerenveen, karst. en 21/2 u. N. de Lemmer,
gem. Doniawarstal. 65 inw.
Leger (St..), 1 ) belg. gem. en d., prov. Luxemburg,
arr. en karst. Virton, aan den Ton; met papiermolen. 1910
low. — Ook de naam van vele fr. gem. en d.: 2) -de-Foucheret, dep. Yonne, arr. en 2]/ a. ZO. Avallon. 1400 inw.
— 3 ) -de-Peyre, dep. Lozere, arr., kant. en 1 n. N. Marvejols; met een kopermijn en warme bronnen. 1500 inw. —
4 ) -IIIIaynazeix, dep. Opper-Vienne; arr. en 41/2 n. NO.
Bellac. 170 inw. — 5 ) -sous-Beuvray, dep. Satme-en-
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Loire, kant.hfdpl., arr. en 3 n. WZW. .Autun. 1470 mw.
— 6 ) -sur.d'Henne. zelfde dep." arr. en 21/3 u. WNW.
Chalon-sur-Saone. 2000 inw. — 7) -des-Vignes, id., dep.
Nievre, arr. Nevers, N. Decize, aan de Loire r. o. 1894
low. Flesschenfabr.
Legmeer, 1) of sic Poel, vischrijk meerlin de ned. prov.
N. Holl., 2 n. Z. Amsterdam; wordt drooggelegd. — 2) meertje in Friesland, gem. Wonseradeel.
Legnago, versterkte st. in Italie, prov. en 6 u. ZO. Verona, hfdpl. van 't gelijkn. distr.; aan de Olona en de Adige, over welke laatste een brug naar Porto L.; station der
Boven-Ital. spw.; met een gymnasium, schouwburg, 2 hospitalen, fabr. van leder en mote korenmarkten. 3514 mw.
(in de gem. 1335).
Legnaja (Borgo-di-), ital. vi , Toscane, prov., distr.
en een voorst. van Florence ten W. uitmakende, bij den Arno.
Legman., ital. vl., Lombardije, prov. en 41/ 2 u. NO.
Milaan, aan den r. o. der Olona, die 't van 't vl. Le gn ar e 11 o scheidt; stat. van den spw. Arona-Milaan; zijdespinnerij, katoenspinnerij en weverij, ververij. 4602 mw. ( in
de gem. 6685 ). Hier weed Frederik Barbarossa door de Alilaneezen geslagen.
1Legrad, mvl. in 't ZW. van Hongarije corn. Szalad, aan
de Bran, r. o., 3 u. N. Kopreinitz; met messenfabr.
2753
'
mw. Recht tegenover deze plaats, aan de samenvloeiing
van de Hun en Kanisa, is in 1835 het mvl. -tiienw-Legrad aan,legd.
Legue,'fr. d.,dep. Noorderkusten, arr. en kant. St.-Brieuc,
aan 't Kanaal; met een veilige haven, g,roote scheepstimmerwerven en tolkantoor. 340 low.
Leguevin, fr gem. en d., dep. Opper-Garonne, kant.
hfdpl., arr. en 3 u. W. Toulouse. 950 mw.
Leh, Le, Lei. of Ladakh. st. in Centr. Azie, hfdst.
van het distr. Ladakh (Klein-Tibet). in de door met sneeuw
bedekte beroen gevormde vallei en )1 u. N. van den Indus,
ten N. van 'den Himalaja. Zij is door eenen muur en torens orasloten, zeer onregelmatig aangelegd, en heeft huizen van ongebranden steen, the gewit zijn en platte daken
hebben. Men vindt er vele boedhistische tempels en 't paleis van den radja, eene munt, waarin veel zilver gestempelt wordt, en zij drijft een actieven handel in sjaalwol en is het punt van doorgang voor den g-rooten karavaanhandel van Jarkand, Lassa en vender nit Rusland
naar Kasjemir, Lahore en het overige Hindostan. Men
schat de bevolking op 4001 zielen. 34° 10' N.B., 77° 45' O.L.
Lehesten, stadje in Saksen-Meiningen, 2 u. ZO. Gra.fenthal; met een belang-rijke groeve van dakleien ( opbrengst
463,000 gld.) 1359 mw.
Lehigh, 1) gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie,
gm. Northampton, aan de gelijkn. riv., ter plaatse waar zij
door den trotschen pas der Blauwe-bergen voert, 81/2 uur
NW. Easton, waar de riv. in de Delaware valt. 440 inw.
— 2) grs. in 't 0. van Pennsylvanie; grout 19 mijlen;
hfdpl. Allentown.
1Lehnin, pr mvl., prov. Brandenburg, regdstr. en 4 u.
WZW. Potsdam; met de graven van vele vorsten uit het
Anhaltsche huis in ens mid klooster. 1980 iuw.
Lehirie, Lehri, (enc. Lehr ee ), aanzienlijke st. van
Cutch-Gundava, Beloedsjistan, 10 u. NO. Bhag, door muren
omsloten; met em welvoorzienen bazaar en levendigen handel met Bhag e. a. naburige steden. 6000 low.
Lehrte, pr. d., Hannover, landdr. Luneburg, amt Celle;
kruispunt der spoorwegen: Berlijn-Stendal-Hannover,Maagdeburg-Halberstadt en de baan op Hamburg, Branswijk,
enz. 2633 low.
Lei, of Leye, ned. riv., prov. N. Brabant, ontspr. in
Belgie, bij Welde (prov. Antwerpen), vloeit N.- en NO.waarts voorbij Tilburg, Heukelom, Oisterwijk en Hock, en
valt beneden Vught in den Dommel. Zij neemt bij Goirle
de Oude-Lei, bij Haren deReusel enRosep enbij
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st in den Pengab, distr. Derajat, nabij den Indus, 16 u. Z. Dera-Ismael-Khan. Zij drijft een actieven handel in indigo meekrap, sulker, zijde en boomwol. 17,033 mw.
Leibitz, Along. Laibicz, slav.Libicziuml,hong.
mvl., corn. Zips, bij Kesmark; een der 16 geprivilegieerde
Zipser kroonst.; met zwavelbaden en lakenfabr. Aanzienl.
vlasbouw; ijzermijnen. 2510 law.
Leibnitz, (wend. Lipniza), oostenr. mvl., Stiermarken, kr. en 5 rt. NNW. Marburg, aan den Sulm en in 't
zoogen. Leibnitze r-v e 1 d; met wijnbouw en zijdeteelt;
stat. der Oostenr. Z.baan. 2040 mw. In de nabijheid ligt
het bissch. slot Seckau of Seckauberg, met men schilderijverzameling, bibliotheek en veel mm. ondheden, gevonden
op 't Leibn. veld.
Leicester, 1) (Graafsehap), of Leicestershire, binnenlandsch grs. van Engelaud, ongeveer in 't midden, omgeven door de gm. Derby, Notts, Lincoln, Rutland, Northampton en Warwick; groot 37 1/2 0 m., met 269,311 Mw.
De golvende pond, welks hoopte punt in den Bardonhill 260 met. bereikt, wordt besproeid door de Trent (aan
de N.grens) en de Soar, heeft meer wei- dan bouwland, en
bevat steenkoolmijnen ( die in 1874: 1,100,465 ton leverden ),
alsook eenige ijzer- en loodmijnen. Het grs. is vooral vermaard om zijn voortreffelijk paardenras en om zijn vossejacht en heeft ook nitmuntend rundvee en langwollige schapen. De vermaarde Stilton-kaas wordt vooral hier gemaakt
en L. is tevens de hoofdzetel der vervaardigino . van wollen
kousen en mutsen, worsted-, wollen- en katoenen goederen, zijdeweverij, kantklopperij. Het grs. wordt doorsneden van den Midland-counties-spw., waaraan zich een stelad van zijbanen aansluit; ook is 't door kanalen met alle
gedeelten van het rijk verbonden. Het bevat 6 hundreds
en 216 parishes. De voorn. plaatsen zijn Leicester,Longhboro', Hinckley, Market-Harboro', Ashby-de-la-Zoch en Melton-Mowbray. — 2 [Rata, Coritanornm], eng. fabr.st .,
hfdpl. van gen. grs. aan de Soar en aan de verbinding van
't Grand-Junction- en Grand-Union-kanaal; krnispunt van
't spoornet in 't grs., 8 u. ZZO. Derby. Zij is over 't geheel we! gebonwd en zindelijk. Hare voorn. gebouwen
zijn 4 bruggen over de Soar, 40 kerken ( waarvan twee r.
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kath.), een concert- en nieuwssaal, industrie-school, museum van 't philos. genootschap, schouwburg, beurs, ziekenhums, het krankzinnigengesticht, tucht- en gevangenhuis
van 't gra., een unie-werkhuis, overblijfsels van een kasteel, in welks groote zaal 't gerechtshof van 't grs. is, en
een fraai spw. station. De stad heeft veel weldadige inatellingen en houdt met hare fabrrieken van wollen e. a.
stoffen, vooral van kousen en kant, meer clan 25,000 handen bezig. 95,220 in w. (43,167 in 1841) — 3 ) gem. en vi. der
V. S., Stt. New-York, grs. Livingston, aan den Genesee,
1 1 /2 u. W. Genesee. 2415 inw. — 41 id., Stt. Massachusetts, grs. Worcester, 12 u. WZW. Boston. 2768 inwon.
Wol- en katoenfabr.
Leichlingen, pr my!. en gem., Rijnprov., regdst. en 4
U. ZO. Diisseldorf, 1. aan de Wupper; stat. der Berg.-Mark.bean. De gem. bestaat nit 82 afzonderlijk benoemde plaatsen; fabr. van taken, katoenen goederen en papier; wolspin.
nertj, turksch rood-ververij, bleeken, en.. 533G inw.
kant. van 't arr. 's Gravenhage,
Leiden, 'Leyden, 1
verdeeld in 13 gemeenten Leiden, Leierdorp, Zoeterwoude, Voorsehoten, Valkenburg, Katwijk, Warrnond, Noordwijk, Sassenheim, Rijnsburg, Oegstgeest, Noordwijkerhout
en Voorhout. — 2) [Lugdunum-Batavorum], nederl.
gem. en st., prov. Z. 'loll., hfdpl. van gen. kant., aan den
Ouden Rijn, 2 U. van zijne nitwatering m de N.zee. 61/ s u.
ZW. Amsterdam en 5 U. N. Rotterdam, met welke beide
voorn. koopst. des lands zij door een spw. en kanalen gemeenschap heeft, terwijl zij door een andere lijn ook nog
met Woerden in verbinding is. Zij ligt te midden van
voortreffelijk weiland, is omgeven door buitenovederen en
lusthuizen, door schoone plantsoenen en wandeldreven op
de singels of bolwerken, en doorsneden van een tak des
Ouden Rijns, van de Does, Mare en Vliet. Orschoon weleer herhaalde malen uitgelegd (6maal van 1294 tot 16591,
zoodat zij eene groote oppervlakte bedekt (187 hect.), die
tot boar tegenwoordige bevolking geenszins in gelijke verbonding staat, is zij toch een der regelmatigst ontworpen
steden van Holland; zij prijkt met schoon bebouwde grachten en straten, en under de laatsten vindt de Breedstraat,
die met hare beide verlengingen, de Hoogewoerd en 't
Noordeinde, de stad in hare grootste lengte doorsnijdt,
schaars hare wedergae in 't gansche land. Het groote plein,
de Ruine geheeten, deels tot exercitieveld gebezigd, deels
tot wandeldreef aangelegd, is ontstaan door 't ontploffen
van een schip met buskruit op 12 Jan. 1807, welke ramp
een schoon gedeelte der stad, het Rapenburg, deed instorten en zeer vele slachtoffers maakte. L. heeft 6 kerken
voor de Geref., 4 voor de fr of waalsche, 1 voor de Remonstr., 1 voor de Luth., 1 voor de Mennon., 2 voor de
Chr. Geref., 4 rear de R. Rath. en 1 voor de Jansen., benevens een synagoge; onder die bedehuizen munt de Denoteof St.-Pieterskerk nit door haren bouwtrant, haar oud en
schoon orgel, hare ontdekte middeleeuwsche fresco's en
vooral door hare tomben en gedenkplaten voor bier rustende groote mannen Boerhave, G. en J. Meerman, van
Kerckhoven, Camper, Luzac, Brugmans, Kemper, van der
Palm, Scaliger e. a.); — ook de Hooglandsche of Pancraskerk is als bouwgcwrocht merkwaardig; zij bevat o. a. een
marmeren monument voor den bier begraven P. A. van der
Werff, den burgemeester der st tijdens het vermaard beleg in 1574. Tot de andere merkwaardigheden der at. behoort in de eerste plaats: de universiteit, wier glans eenmaal alle crelijksoortige inrichtingen der wereld overstraalde en nog 'haar nudes roem handhaaft; zij werd in 1575
opgericht als belooning aan de burgern voor 't verduren
van genoemd beleg., en telde in 1878: 828 in,schreven studenten ( vroeger soma we! 120) ); tot haar beehooren een observatorium op het universiteitsgebouw, een voortreffelijk
toegeruste plantentuin, 's Rijks museum van nat. historic,
voorts een kabinet van natuursunde en van landbouw, een
teconomische tom, een herbarium, een museum van fraaie
kunsten, een japansch museum, een ander van oudheden,
een kabinet van munten en penningen, van pleisterbeelden,
een theatrum anatomicum en een anatomisch kabinet, een
nosocomium of academisch ziekenhuis, een zeer uitgebreide akadem. bibliotheek ( rijk in Grieksche en Oostersche
handschriften ) en de bibliotheek van Thysius ( vooral rechtsgeleerdheid. vaderl. kronieken 1. Andere instellingen van
hooger, middelbaar en bijz. onderwijs zijn: 's Rijks instelling voor onderwijs in de Ind. taal- land en volkenktmde,
rt 1873), een gymnaseminarie der Remonstranten (sede
sium, hoogere burgerschool met 5 jar. cursus. Van de overige inrichtinp.mn your wetenschap en kunst, op welke L. bogen mag, noemen wij slechts het industrie-college, de teekenskademie, de muziekschool (424 leer!-), een kweekschool voor
de zeevaart, met em n fraai standbeeld van haren stichter
prins Hendrik der Nederlandcn en een menigte zoo open
bare als bijzondere lagere scholen. onder de genootschappen onderscheiden zich de Maatschappij der Nederl. Letterkunde; 't wiskundig genootscbap uMathesis Scientiarum
Genetrix"; eeue afdeeling der Boll. Maatschappij van fraaie
kunsten en wetenschappen; eene zeer bloeiende afdeeling
der Nederlandsche maatschappii ter bevordering der nijver
heid; eene andere van de Maatschappij ter bevordering der
Bouwkunde, enz. Als merkwaardige gebouwen munten
de burcht, een historisch vermaarde vest in 't midden der
et.; het groote en deftige stadhuis, met kostbare portretten, schilderijen e. a. kunststukken en em n toren met klokkenspel; het huis van arrest 's Gravensteen; het gemeenelandshuis van Rijnland; de waag, de lakenhal ( waarin sedert 1873 bet stads-museum, de kazernen, de schouwburg,
't societeitsgebouw Minerva, Musis-Sacrum, e. a. Ook de
albasten spring,fontein op de Vischmarkt, alsmede die in de
Warmoesstraat en de Botermarkt, verdient als rent zeldzaamheid in Holland, vermelding. Verscheidene
inrichtingen van allerlei aard, als een invaliedenhuis, 't Ceeilea-gasthuis, Fluiszittenhuis, Minnehuis, Oude-Mannen- en
vronwen-huis, Armen-weeshuis, r. katholiek Weeshuis,
Luth. Wees-, Oude-Mannen- en Oudevrouwen-huis, etc., en
dan nog een werkhuis ter wering van de bedelarij, die alle
pogen te voorzien in he behoeften van bet overgroot ge-
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tal armen en gebreklijdenden, die men hier vindt. Deze
stad toch, die welter aan duizenden handen week verschafte door hare menigvuldige fabrieken, vooral van laken, saai grein, baai, dekens, enz. en een zeer uitgebreiden handel dreef in deze producten barer nijverheid, heeft,
zoo door den druk der tijden als door den wedijver van
vreemden e. a. omstandiglaeden, ontzettend veel geleden; de
vele duizenden stukken van verschillende stof, die de fabr.
in haar beste tijdperk jaarlijks leverden, krompen in tot
ettelijke honderdtallen, en hare 100,00 ) mw. van 't midden
der 17de eel, w waren in 1815 tot 28,000 gedaald. Sedert
laatstgen. jaar is die zoo schroruelijk gedunde bevolking
met de herlevende welvaart weder eenig,szins toegenomen,
en telde zij in 1878: 41,240 inw. wier voorn. bestaanmiddelen geleg!en zijn in de voordeelen der h000Tschool, in
eenige fabrieken van lakens, dekens, baai, duffel, polemiet,
sajet, wollen, garen, boezel, katoen, leder, zeep, ijzerwerk,
enz., in de zeer belangrijke weekmarkt en in den handel
met de natuurproducten van ongeveer 63 dorpen nit den
milden omtrek. Er zijn thans 68 stoomwerktuigen, samen
ongeveer van 850 paardekrachten. — Geb.pl. van de Graven
Willem II en Floris V. van den natuurkundige P. Musschenbroek, van de schilders G. Douw, F. van Miens, Jan
Steen en vele andere beroemde mannen. — 3 ) gem. en vl.,
der V. S., Set. NewYork, gm. Lewis, 31 u. NW. Albany.
2430 mw. — 4) id., Set. Massachusetts, crrs. Franklin. 740
mw. — 5) eil. bij de N.punt van 't eil. Ceilon;
door Ma'
leiers bewoond, die ten deele r. bath. zijn; met rundvee en
schoone paarden. — 6) of Muggen-Eiland, (P oel o Nj am o k 1, eil. op de reede van Batavia, 4 u. 0. Onrust; bewound. — 7) eil. bij NieuwGuinea, in de Geelvinksbaai.
Leiderdorp. Leyderdorp, ned. gem. en d., prov. Z.
Ho!!., arr. 's Gravenhage, kant. en ongeveer 1/, u. 0. Leiden, aan den Ouden Rijn, waarover bier eene brug ligt;
met ten wees- en armhuis, fraaie lusthuizen, steenbakkerijen, stoomolieslagerijen; kweekerij van uitheemsche gewassen. 2957 mw. (met de Buurt-aan-Spanjaartsbrug en de
Buurt-aan-de-Doesbrug)
Leitische-Buurt, ned. d., prov. Z. Iloll., arr. 's Gravenhage, kant. Leiden, gem. Oegstgeest, waarvan 't nagenoecr 't middelpunt is.
Leidschendam, Leydoehendam, ned. d., prov. Z.
Hall., arr., kant. en 112 U. 0. 's Gravenhag:e, dcels tot de
gem. Veur c. a., deels tot die van Stompwijk ( en dan tot
't kant. Delft) c. a. behoorende; een geref. en een r. bath.
kerk. 680 inw.
Leigh, of Weett-lLeigh. cog. kersp. en at., grs. Lancaster, aan den Bolton-and-Liverpool-spw., 2 u. ZW. Bolton; met een lati)nsche school en fsbr. van moesselien,
kamerijk, bombazijn en katoenen stoffen. Be stud heeft
overvloed van steenkolen, en staat door een kanaal in gemeenschap met het Leeds-and-Liverpool-kanaal. 33,574 inw.
(in de st. 10,62.!.
Leighiin (Old.), vervallen at. nu d. en een bisschopszetel in Iceland, Leinster, oTs. en D/2 u. Z. Carlow; met
een eerwaardige kathedraar nit de 12de eeuw. — Leigh.
lin-Bridge is een mvl., 3/4 u. 0. het vorig,e, aan de Barrow, waarover bier ten brug van 10 bogen ligt; spoorweg
stat. 1200 mw.
1Leighton-Buzzard, eng. at. en kersp., gr. Bedford, bij
de Ouse en ass het Grand-Junction-kanaal, en met ten
station aan den London-and-Birmingham-spw., 11 n. NW.
Londen; met een unie-werkhuis, groote Lancaster-school
en aanzienlijke fabrieken van stroovlechtsels en eenige van
kant. 4694 inw.
Leigne-sur-Ussean, fr. gem. en d., dep. Vienne, kant.
hfdpl., arr. en 21/2 u. van Chatellerault. 350 mw.
1Leignon, belg. gem. en d., pray. Namen; arr. en 2 u. 0.
Dinant, kant. Ciney. 1396 mw.
Leilan, perz. d., prov. Azerbidsjan, 7 u. ZO. het meer
Oeroemia; met wijd uitgestrekte ruinen.
Leimhach, 1 ) pr stadje, pray. Saksen, regdst. en 8 ZW.
Merseburo., aan de Wipper; met kopersmelterijen, vitrioolhut. 1170 mw. — 2) ten der kleine bijriv. van den
Rijn, in Baden.
1Leimen, vl. in Baden, be., amt en 1 u. Z. Heidelberg;
met goeden wijnbouw en tabaksfabr. 17410 inw.
1Leimeraheim. beier. d., Paltskr., aan den Rijn, 2 u. Z.
Germersheim. 1333 mw.
Leimuiden, Leymuiden, ned. d., prov. Z. Hall., arr.
Haarlem, kant. Haarlemmermeer en 4 u. ZW. Amsterdam.
Het vormt met de gehuchten Vriesekoop en Bilderdam,
de gem. L eimuide n, die in 1875 bij de veranderde
grenzen 1354, in 1978: 1553 inw. telde.
1Leinach- (Oher- en Unser.). twee beier. d., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, bij Rossbrunn, aan den Main, I.
o.; met wijn- en ooftbouw. 1260 mw.
Leine. 1) riv. in NW. Duitschland, ontspr. in 't pr.
regdst. Erfurt; W. bij Worbis, en valt na ten krommen
N.waartschen loop van 40 u. door de pray. Saksen, 't hert.
Brunswijk en de prov. Hannover voorbij Gottingen, Alfeld,
Gronau, Neustadt en Hannover, I. in den Alice, bij 't d.
Eikeloh, ten 0. Ahlten. Zij neemt r. de Rhume, Innerate, Gunde, I. de nine? Ihme, Spiilig, Kaspaue op. Van
Hannover tot de Iller is zij bevaarbaar. — 2), of Lein,
bijriv. van den Kocher in Wurtemberg.
Leiningen (Alt- en Neu.). twee bijeengelegen d. in
Beieren, Paltskr., ZW. en bij Griinstadt; het eerste met de
ruInen van 't familie-slot der graven van Leiningen in de
nabijheid, en 877 Mw., meest mijnwerkers; — het tweede
met de ruInen van de ridderburg Battenberg.
Leinater een der 4 groote afdeelingen van Iceland, aan
de 0.zijde, bevattende
'
12 gra. ( zie Ierland, tabel ); groot
335112 0 m., met 1,335,96 mw. in 1871 (1,973,731 in 1841).
Alleen het Z.lijk gedeelte dezer prov. vormde het oude
iersche koninkrijk Leinster, terwijl het noorderdeel het
kon. Meath uitmaakte Het N. is een groote slechts door
kleine heuvels afgebroken vlakte met best bou
w- en weiland, doch oak uitgestrekte moerassen, die in den jongsten tijd echter voor een deel drooggelegd zijn. 't Is ten deele
heuvelachtig ( hoogste punt in de Lugnaquilla (926 met.)
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Riv, zijn : Shannon, Boyne, Liffy, Barrow e. a. Meren:
Lough Bee, Ernie!, Owel, Deravaragh, Lene. 't
kanaal en 't Groote kan. en 3 groote spw. die van Dublin
nit near N., NW. en W. loopen, doorsnijden de prov., die
32./0 bouw-, 52% wei- en 2% boschgrond heeft.
Leippat, lioimaisch-Leippa, (bob. C e a k aL j p a), bob. grens- en fabr.st., distraddpL en 7 n. ONO.
Leitmeritg met een gymnasium (leeraren van de August-15n. orden), gem. hoofd-reattisehool, synagoge, Augnstijner klooster, fabr. van katoen-, bzer- en staalwaren, van
geweren, cichorei, wollen en katoenen stoffen, gins en
aardewerk. Hoofdverdeelingspunt der boh. Noordbaan.
9244 law.
Leipheins, beier. stadje. kr . Zwaben-en-Nenburg; met
een brag over den Donau, 3 n. 0. Ultn. 1450 mw.
Leipmak, Lipnik. at. in Moravie, distr. Weiskirchen, 15
U. NO. Brann, nun de Becrwa en den spw. tlusschen Prerau
en Weisskirchen; met een piaristen-college, lakenfabr. en
een der schoonste kerkhoven van Dnitschland. 6051 mw.
Leipzig. ( fr. Lei psi c k, eng. Lei p si c, ital. en lat.
Lipsia), grootste handelst. van 0. Dnitschland, tweede
hfdett. van 't kon. Saksen, hfdpl. der kr.dir. Leipzig ( gr.
643/4 0 m., met 639,203 mw. I, aan de eamenvloeling der
Witte Elster, Pleiase en Parde, 4 II. ZO. Halle. 17 n. NW.
Dresden. Zij ligt 106 met. boven den N.zee-spiegel, in een
geheel vlakke, mane vruchtbare, hoogst welbebonwde streek
en is regelmatig gebonwd, met nauwe straten en zeer hooge huizen. De eigenlijke st is klein: 3/4 u. in omtrek;
haar voorm. vestingwerken zijn in aangename wandelingen
en tuinen herschapen, condom welke de voorsteden hggee, die met ieder jaar in grootte en schoonheid toenemen, zoodat de tegenwoordige middellijn der at. 35 ft 40
min. hang is. Tot hare aanwinsten behooren de wijk eNene
Anban" en de uitbreiding der voorsteden Friedrichastadt
en Marienstadt, die on tot aan het d. Reudnitz reiken. L.
telt vele historisch merkwaardige en andere prachtige gebonwen, o. a. de Pleissenburg, een weleer versterkt slot,
dat no de r. kath. kerk, de knnstacademie, het chemisch
laboratorium, menig greet goederen-magazijn en een gevangenis bevat en welks ronde toren tot observatorium dient;
daaraan grenst een pas voltooide kazerne; het Paulinum,
een tot de universiteit behoorend schoon gesticht, dat door
een nieuwen aanbonw ( het Augusteum met een bibliotheek
van 400,00) boekdeelen en een schoone aula of gehoorzaal )
aanzienlijk verg,root is; het eGewandhaus" ( lakenhal ), in gericht tot verkoopingen, bals en concerten en dat ook
de aanzienlijke raadsbibliotheek bevat (200,000 banden en
2000 handschriften ) en die steeds grooter wordt. Het
conservatoir der muziek, in 1843 onder medewerking
van Mendelssohn Bartholdy en door vele volgende virtuosen tot grooten bloei gebracht. telde in 1877 2690
kweekelingen; het groote eGeorgenhaus", met een tucht-,
een wees- en een krankzinnigen-huis; het schoone, nieuwe
eSchiesshaus" (schuttershuis ); de insgelijks nieuwe en sierHike schouwburg; het niet minder schoone postgebouw
voor de Grimmasche point; het ouderwetsche zeer breede
raadhuis, met een groote sash; de Boekverkoopers-beurs, in
1836 ingewijd; de eCentralhalle", waar men met Berstmis
een bazaar van kerstgeschenken openzet; een grout getal
schoone particuliere gebouwen, en daaronder de Auerbachs
hof, die een groote eel speelt in de legende van Dr. Faust.
Onder de kerken verdienen ten bijzondere vermelding de
inwendig schier al te versierde Nikolai-kerk en de schoone
onde Thomas-kerk; de geref. of Pauliner-kerk, een eenvoudige zeal in 't voorm. postgebouw, die door Luther zelven
op 12 Aug. 1845 tot den prot. eeredienst ingewijd werd, en
ouder wier altaar Tetzel (een geboren Leipziger) tot 1652
begraven lag; de Johannes-kerk, op wier kerkhof Gellert
ligt begraven. Talrijk zijn de kabinetten en vereenigingen
voor wetenschap en kunst, ook de toevluchtsoorden voor
semen, ouden en zieken, de instellingen voor opvoeding en
onderwijs; aan het hoofd der laatste staat de in 1419 gestichte universiteit, waaraan een museum van nat. historic,
een bet. tuin e. a. hulpinrichtingen verbonden zijn en die
in:de laatste jaren meer dan 15 ) prof. en leeraars telde en door
ongeveer 3000 studenten weed bezocht; voortts heeft men 2
gymnasia' met bibliotheken, een industrie-echool, vele burgee- en armenscholen, een handelschool, een doofstommeninstitunt (het eerste in Duitschland), ens. Onder de geleerde genootschappen staan boven aan naast het kon. genootschap der wetenschapen en 't J. Jablonowski'sche genootschap, het Dnitsche Morgenlandsche genootschap en
de in 1863 in Heidelberg opgerichte astronomische vereeniging. Meer echter dan aan dat tiles ontleent L. haar luister en bloei aan hare 3 allandelsmessen" of jaarmarkten
de Paaschmis, Michaelismis en Nieuwejaarsmis) en aan
haren boekhandel. Op die missen tech, bij welke in 1826
ook een groote wolmarkt gekomen, kwamen in 1874 bijna 46 mill. kilo goederen, in 1875 mini 42 mill„ waarbij
de graan- en erpeditie-handel niet cents medegerekend is.
De belangrijkste artikelen zijn katoenen (288,500 kilol, glas,
leder, zijden, linnen en wollen goederen (laken, ens. 747,400
kilo), huiden (21/7 mill. kilo ruwe huiden). De outset op
de boekhandelsmissen, waartoe op de Paaschmis vele hoederden bnitenlandsche boekverkoopers herwaarts komen
wordt op 16 millioen gulden jaarbjks geschat In 1076 onderhielden bier 4529 bnitenlandsche boekhandelaren 117
commissionaire. De Niettwejaars en Michaelismis worden
door een grooten toevloed van vreemdelingen (op de laatstgen. mis dikwijls 30- tot 40,00)) nit de meeste landen van
Europa en ook nit W. Ade bezocht. L. alleen telt meer
dan 303 boekwinkels, 5 lettergieterijen en omtrent zestig
boekdrukkerijen, met ruim 200 persen, wtutrvan vele ook
door stoom werken. Ook de industrie is er vrij aanzienlijk, en men vindt hier vele en velerlei fabrieken, hoewel
niet op die groote actual alt in eigenlijke fabr.steden; zij
leveren zijden en halfzijden stoffen, konsen en mntsen, leder, wasdoek, speelkaarten, tabak. snuif, chocolaad, stijfzeep, likeuren, good- en zilverwaren, mnziekinstrumen▪
ten (5 pianofabr. leverden veer 1 1 /3 mill. gld. ), en.. Deze st.,
die voor 't overige rijk is aan groote en goede hotels, ba-
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den, logementen en koffiehnizen, kan in harm omtrek menig scboon verlustigingsoord aanwijzen. In L. loopen samen de spoorwegen: Berlijn -A nhalt, Halle-Sorau-Guben,
Maagdeburg-Leipsng,Tlearinger-baan in I lijnen: near Zeit. en
Horbetha, en 4 lijnen der saks. banen: L.-Riesa-Dresden,
L.-Meissen-Dresden, L.-Altenburg-Hof en L-Gaschwitz-Menselwitz. 127,337 law. ( waaronder 3352 Isr., 3907 r. kath.
en 116,361 Lath.). Opmerkelijk is het dat slechts 36,4%
geboren Leipzigers sun. Gemidd. jaarstemp. 46,4.; winter
32.; somer 60,3. Fahr. Geb.pl. van Leidnitz, Thomasins,
Histner. In Leipzigs omstreken liggen de 2 vermaarde slagvelden nit den 30jarigen oorlog: Breitenfeld en Letzen: ook
weed bij dem stad de gedenkwaardige veldslag (VOlkerschlacht") van 16-18 Oct. 1813 geleverd, die met de eerste
groote nederlaag van Napoleon I eindigde, en waarmede de
verlosaing van 't verdrukte Duitschland en van schier geheel Europa een aanvang nam.
Leiria, port. at., prey. Estremadura, hfdpl. van een comare*, aan den Liz, r. o., 22 u. NO. Litisabon. Zij heeft
een kathedraal. 2 colleges, een hospitaal, glasfabr. en kolenmijnen en is de zetel eens bisschops. Het omliggend
district is seer vruchtbaar, en de zandverstuiving van de
kust, wttarmede het bedreigd werd, is gelukkig gestuit door
't planten van pijnboom en.
Leisnig. macs. st ., kr.dir. en 7 u. ZO. Leipzig, amtshfdpl., aan de Freiburger Mulde, 1. o., stet. van den spw.
Leipzig-Dresden; met het schoone kasteel Mildenstein aan
de overzijde der riv.. 2 kerken, een gymnasium, reaalschool,
handelsschool, ook voortgezet onderwijs, en fabrieken van
wollen stoffen, linnen en tabakspijpen. 7045 mw. Geboortepl. van B. Schwarz, die als uitvinder van het buskruit
genoemd wordt.
Leith, lvroeger Inv er leit h), schot. st . en tech., grs.
en 2/3 u. NO. Edinburg, tan den mond der riv. Leith in
de golf van Forth. 't NW.lijk van de riv. gelegen gedeelte
der st. heet North L., is slechts een voorst. van 't tegenovergelegen South L., wear de zaken worden afgedaan„
wear de kantoren zijn, wear de koopman thin verblijf heeft.
Zij heeft met Edinburg gemeenschap door een spw. Haar
voorn. gebouwen sun de kon. beurs, 't stadhuis, tolhuis,
verscheiden banken, ',Trinity house", of 't Maritt-hospitaal,
en de Seafield-baden. Leit h-f o r t, 1/2 U. W. het tolhuis,
is een geschikt artillerie-station. De voorn. inrichtingen
van onderwijs zijn de Leith High school, Dr. Bell's school.
Hen openbaar instituut werd in 1867 geopend in Tolbooth
Wynd. Men telt er 21 kerken, waaronder 1 r. kath. Be
haven is in de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid en verdiept; zij heeft groote natte en droge dnirken, en een herstellings-dok, dat de grootste schepen kan opnemen. In
de haven liepen in 1878 binnen: 1621 schepen, met. 575,184
ton; nit: 11)4 schepen, met. 434,589 ton. Onder ned. vlag
kwamen binnen 98 en gingen nit 97 schepen. Be fabricken der st. zijn van niet veel beteekenis. Zij breidt zich
voortdurend nit en reikt door middel van Leit h-W a 1 k
tot am' de huizen van Edinburg. Van hier vaart o. a. ook
eene stoomboot op Rotterdam.
Leitha, 1) riv. der Oostenr. states, ontstaat bij Neustadt (Unter-Wienerwaldkr. ), nit de vereeniging van de
Schwarzau en Pitten; vloeit eerst NO.-, dan ZO.waarts
naar Hongarije, en valt bij Presburg in den Donau, na 25
u. loops. Zij maakt voor ten deel de greet nit tusschen
Oostenrijk en Hongarije; daarvan de onderscheiding in Cisen Trans-Leithaansche landen, welke imitate tot de Hong.
kroon behooren. — 2) L.-gebergte, een uitlooper der Stiermarksche Alpen, strekt zich NO.waarts nit voorbij het Neusiedler meer tot Hainburg, wordt in 't W. door de Leitha
afgesloten, dan gebroken en bereikt hij Eisenstadt in den
Sonnberg een hooirte van 48i met. L. is een scheiding tusschen
de Oostenr. en Hong. vlakte, en vormt met de Rh. Harpaten
een engte, waardoor de Donau bij de Presburg heenbreekt.
Leitimoe, schiereil., uitmakende het Z.lijk en kleinste
gedeelte van Amboina, dat door de landengte, den pas van
Bagoeala, met het .N.lijk gedeelte Hitoe samenhangt. Men
vindt er, behalve de hfdpl. Ambona, de stranddorpen Hoetoemoeri, Roeton. Leahari, Hative, Messanivel, Leylale,
Oerimessen, Hative-ketjil, Mardeika, Halon, Taweri en Laten, met de bergdorpen Soya, Hatalae Nako, Kilang, Ema
en Hoekorila, die alle vrij onbeduidend
Leitnaeritz, Lentsneeita, (L it omerice ), lush. st .,
hfdpl. van 't gelijkn. district, aan den r. o. der Elbe, wearover bier een ijzeren brug ligt, stet. tier Oostenr. NW.baan,
10 U. NNW. Praag, in eene landstreek, zee rijk aan koren
en wijn, dat men hear het eboheemsche paradijs" pleegt
te noemen. Zij heeft 8 voorsteden, 8 kerken, waaronder
een kathedraaL verscheiden kloosters, een gymnasium, een
bissch. seminarie, reaaLschool, verschillende bijzondere hoegere scholen, velerlei fabrieken en archieven; handel in koren, visch en wi,jn. 12,000 mw.
Leitontisehel, 1Lentomisehel, (Litomisslel,boh
St., hfdpl. van 't gelijkn. distr. en 7 u. ZO. Chrudim, aan
de Lautschna, bij den den spw. van Praag near Brtnn; met
een slot en park, 4 kerken, waarvan die in 't piaristen-college een der schoonste van Bohemen, gymnasium, reaalschool, aanzienlijke brandewijnstokerijen, looierij en linnenhandel. 8000 mw.
Leitrim, 1) iersch get., Connaught, omgeven ten N. door
't get. en de haat van Donegal en aan de andere zijde door
tie grs. Fermanagh, Cavan, Longford, Roscommon en Sligo; gr. 284/5 0 m., met 95,562 mw., waarvan 90% r. kath.
De oneffen en meest schrale grond wordt besproeid door
de rivieren Shannon, Bonnet en Blackwater. en bevat de
meren Allen, Melvin en Gill en nog bijna 5 1 kleinere.
Hoofdprod. zijn koren, aardappelen en visa. Men delft er
veel steenkolen, good ijzer, koper en bed, kalk ,teen en
graniet. Be industrie levert hoofdzakelijk linnen voor eigen gebrnik. Het get. is verdeeld in 5 baronies en 17 parishes. Hfdpl. Carrick-on-Shannon. — 2) d. en hfdpl. van
gen. grs., aan den Shannon, waarover hier een brng van 6
bogen voert, 1 u. NO. Carrick. 300 mw.
Leitakaia, of Niloster-lLieeke. pr . mvl. (vroeger st.),
prov. Saksen, regdst. Maagdeburg, kr. Jerichow I., 2 nur

Leixlip
WZW. Burg; met een slot en veel kersenteelt. 1200 mw.
Leiz4ip. fraai gelegen iersch mvl. en kersp., Leinster,
gra. Kildare, aan de samenvloeiing van de Liffey en Rye;
met een station aan den Midland-Great-Western-spw., 3 u.
WNW. Dublin; met een kasteel. 1086 mw.
Lehr., sp. stadje, Navarra, prov. en 6 u. NW. Pamplona; met weverijen. 1722 mw.
Leann (El), Ledsjun, [Legia, waarschijnlijk 't Megiddo der IL Schrift], d. in Palestina, 61/2 u. ZO. Acre,
In de vlakte van Esdrselon.
Lek (de), naam, lien de hoofdarm van den Rijn in
Nederland bij zijne splitsing te Wijk-bij-Duurstede aanneemt en welken hij beboudt tot aan zijne samenvloeiing
met de wateren der Masa en Noord bij Krimpen. Zij
vormt eerst de grensscheiding tusschen de prov. Gelder-

land en Utrecht, dan tusschen Z. foil. en Utrecht. Aan

hare severs liggen o. a. Kuilenburg, Vreeswijk en Vianen,
Nieuwpoort en Schoonhoven. Velen houden haar voor eene
gegraven vaart, die echter allerwaarschijnlijkst alleen terug

te vinden is van Ameide tot Krimpen.
Lekkerkerk, ned. gem. en d., prov. Z. Holland, arr.
Rotterdam, kant. en 21/2 u. WZW. Schoonhoven, eau de
Lek, r. o. 3009 inw. Aan de overzijde der riv. ligt het d.
Nieuw - Lekkerland, arr. Dordrecht, kant. Sliedrecht, dat
met het lager liggende geh. het Elshout een gemeente
vormt, die 24)1 mw. telt.
Lekkum. Leekum, ned. d., prov. Friesl., arr., kant.
en 1/2 U. NNO. Leeuwarden, gem. Leeuwarderadeel. 520
mw. (met het daarbij behoorend geh. Snakkerburen).
lLekno, pr stadje, prov. Posen, regdst. en 10 u. ZW.
Bromberg, kr. Wongrowiec. 770 mw.
Leksmond, Lexmond. ned. d., prov. Z. loll.. arr.
Tiel, kant. en 1 u. WZIN Vianen, aan de Lek, r. o., en aan
den straatweg tusschen Vianen en Gorinehem. Het vormt
met de buurteu Achthoven, Lakerveld en Kortehoeve de
gem. Lek smond-A chthov en-en-Lakerv eld, die
1569 nicest geref. mw. telt.
Leics.. hong.. at., corn. en 3 u. ONO. Zemplin. 3169 mw.
Edict's, ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en 3 u.
W.t.Z. Appiugedam, gem. Ten-Boer. 175 inw. (met het gehucht Heemwerd of Heemert)
Lellig en Lellingen, twee d. in 't groothertogdom
Luxemburg; het eerste arr. Luxemburg, kant. en 1 u. N.
Grevenmacher, gem. Manternach. 200 low.; het andere
arr. Diekirch, kant. en 1 u. NO. Wiltz, gem. Wilwerwiltz.
199 mw.
Le.Maire - Straat, zeeengte in Z. Amerika, tusschen
Tierra-del-Fuego, of 't Vuurland, en Staten-eiland, op 54°
40 Z.B., 65° W.L., breed 31/g U. Zij weed in 1616 door den
nederl. zeevaarder Jakob le Maire ontdekt.
lLembach. gem. en d., Elzas-Lotharingen, Neder-Elzas,
kr. en 2 u. WZW. Wissembourg, (Weissenburg). 1419 inw.
Lembeeq, of ILembeek, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. en 3 u. ZZW. Brussel, kant. Hal; met een stat.
aan den spw. van QuiAvrain op Brussel. 3210 inw. (met
15 onderhoorige gehuchten )
Lembeke, Lembeek, belg. d., prov. 0. Vlaanderen,
arr. Eecloo, kant. Caprycke. 2785 mw.
Lemberg, 1) ( poolsch L w o w, ital. Leopol i, fr.
Ldopol , , st. in Oostenr. Polen, hfdst. van Galicie, aan
den Peltew of Peltao, 42 0.t.Z. Krakau. Zij is de zetel
van een burgerlijken en militairen gouverneur, alsook van
een r. kath., een grieksch getinieerden en een armenischen
aartsbisschop, een prot. super-intendant, eostersche geestelijke, lands-rabijn, en was vroeger een belangrijke vesting;
doch thans zijn hare wallen in fraaie wandelwegen herschapen. De eigenlijke st. is 'dein en beperkt; maar de 4
voorsteden zijn schoon uitgestrekt. Hare voorn. gebouwen zijn de r. kath. kathedraal, in 1370 gebouwd, nog 2
domkorken en 28 andere kerken; een grieksch kath. kerk,
met de sierlijke residentie van den aartsbisschap; een Dominikaner kerk met schoon schilder- beeldhouwwerk, en behalve deze een prot. kerk en 4 synagogen; een fraai nieuw
raadhuis en een schouwburg. Hare in 1784 gestichte universiteit had in 1878: 42 prof en 1,037 stud. en een bibliotheek.
Voorts heeft zij een letterkundig instituut, met eene boekerij van 58,0 5) deelen, meest over slavoniache geschiedenis en letterkunde; 1200 MSS., 10,000 gedenkpenningen en
een groote verzameling van schilderijen en prenten; twee
gymnasien, een normaalschool, een doofstommen- en een
blinden-instituut en verscheidene r. k., g*,rieksche en pent.
scholen, 2 seminaries. twintig openbare volksscholen en
veel instellingen van weldadigheid: een inrichting voor 400
armen en 600 weezen, 6 weeshuizen. De se. is vermaard
om hare goede hotels, en bezit voor vreemdelingen veel
aanlokkelijks. L. is de hfdpl. voor de industrie en den handel
des lands en heeft belangrijke fabr. van azijn, rosoglio,
zeep, lucifers, en drijft een gewichtigen transito-handel en
heeft groote koren- en veemarkten. Zij is door spw. verbonden met Krakau, Brody, Podwoloczyka, Czernowitz en
Druk bezochte Driekoningen-mis. In hare nabijheld liggen de badplaatsen Szeklo en Lubie n. Bijna
101.000 inw., 75,010 mw. in 1'45, waaronder 1/4 Joden. (In
1773 had zij 2%000 inw.) — L., te voren nooit bezweken,
werd in 1704 door Karel XII stormenderhand ingenomen.
— 2) beier. d., Paltskr., 4 u. OZO. Tweebruggen. )4,19
mw — 3 ) gem. en vl., in Lotharingen, kr. en 4 u. ZO.
Sarreguemines; spw. stet. 2717 inw. Fabr. van laken, kristal, porselein, glas en aardewerk.
Lembeye. fr. gem. en stadje, der. Neder-Pyreneeen,
kant.hfdpl., arr en 4 1 /, u. NO. Pau. 1231 mw.
Lemele, ned. d., prov. Overijssel, arr. Zwolle, kant. en
gem. Ommen; kreeg in 1062 een herv. kerk en telde in 1870
975 inw. Groote beetsuikerfabr.
Lemelerberg, een 81 met. hooge heuvel in de gem. Ommen; drie bronnen komen bier te voorschijn. Er worth veel
leem nit den berg gehaald om passes te vervaard(gen.
Lemforde. pr my]. en amtszetel, landdr. Hannover,
gm. en 3 u. Z Diepholz; stet. van den Kola-Mindener-spw.
iVenlo-Hamburg); met ganzenteelt. 776 mw.
/Lemgo, stad in 't vorstendom Lippe, aan de Bega,
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u. N. Detmold. Zij bestaat uit een nude en nieuwe stad„
heeft verscheiden kerken, een klooster, vorstl. paleis, gymnasium. seminarie voor jonge dames en weeshuis, een idioten-school, klooster voor nude vrouwen, begynenhof 't Is
de hoofdzetel der fabr.industrie in dezen kl. staat, en levert
wollen en linnen stoffen, leder, meerschuimen pijpekoppen en cigarenpijpen, en.. Weleer was zij een der Hansesteden en ook een rijksstad. 5154 inw.
Lemlum, of Lernloem. vi . in Aziat. Turkije, ejal.
Bagdad, aan den Euphraat, 18 U. ZO. de ruinen van Babylon. Ten ZO. van deze pleats l(ggen de moerassen van
Lemlum, een groote, geinundeerde streek, die gedeeltelijk
tot den rijstbouw dient.
Lemmer (de), kant. van 't arr. Heerenveen, verdeeld
in de at. Slooten en de gem. Lemsterland, Doniawarstal
en Gaasterland. — 2) hfdpl. van gen. kant., een bloeiend
vl. en belangrijke zeeh.; met een Chr. geref., Her,. en een
r. kath. kerk, een synagoge, het grietenij- of gem.huis van
Lemsterland, een groot en uitmuntend schoolgebouw, eenige
industrie, een geschikte haven, scheepstimmerwerven, lijnbanen en veel scheepvaart en handel. Van hier is geregelde
gemeenschap zoo per stoomboot als per beurtman met Amsterdam en Stroobos, en per diligence en stoombooten met
Sneek, Leeuwarden en Groningen. 2800 mw.
Lemnos. of Stalymene. [Diopolis, Hyp.ipyle], eil.
van den griekschen archipel, aan Turkije behoorende, in
de lEgeische zee, 12 u. OZO. den berg Athos; gr. 9 1/5 C3
xn., met 12,000 mw. Het bestaat uit 2 schiereil., gescheiden door de havens Paradiso en San-Antonio. De oppervlakte is bergachtig, met uitgedoofde kraters; de vruchtbare dalen in 't Z. en W.lijk deel brengen koren, olie, wijn
en vruchten voort. Ook levert dit eil. de lemnische aarde,
een snort van bolus, die in Turkije als een beproefd m id.del tegen slangebeet en vergift beschouwd wordt en z egelaa r de wordt geheeten, omdat de zakken, waarin men
ze verzendt, met een zegel als teeken van echtheid worden
voorzien. — De hoofdplaats Lemnos of Lemno ligt
aan de W.kust, heeft een citadel, haven en scheepsbouw,
en 100) mw.
Letnpa, riv. van Centraal-Amerika, Stt. St.-Salvador,
salt in den Stillen oceaan, 10 u. ZO. genoemde stad.
Lemptles, 1. fr. gem. en vl., dep. Opper-Loire, arr. en
21/2 u. NW. Brioude; spoorw. stat. 1500 inw. — 2 ) id.,
dep. Puy-de-DOme, arr. en 12/3 u. W. Clermont-Ferrand.
1726 mw.
Lemps (Le Grand.), fr. gem. en vi., dep. Izere, kant.hfdp1 , arr. en 33/4 u. La Tour-du-Pin. 2042 inw.
Lemsal, of Limbasja, russ. stadje, gnus. Lijfland, bij
de golf van Riga, 81/a u. W. Wolmar; eens versterkt. 1300 inw.
Lernsterland, zeer waterrijke gem. der ned. prov. Fries1.,
arr. Heerenveen, kant. de Lernmer, palende ten Z. aan de
Z.zee en Overijsel, en verder omgeven door de gem. Gaasterland, Doniawarstal en Schoterland; gr. 6,602 bund., met
5263 mw. Zij bevat bet vl. de Lemmer, de hoofdpl. en de
d. Eesterga, Follega, Oosterzee en Echten.
Lemwig. Lemvig, deen. stadje, Jutland, aan den Z.oever van den Liimfjord, 9 u. N. RingkiObing. 1200 inw.
Lena, een der hfdriv. van Azie, de 0.1ijkste en grootste
stroom van Siberie, welks gebied tusschen dat van den J5nisei ten W. en de Jana en Indigirka ten 0. ligt. Zij
ontspr. in 't Baikal-geb. bij Irkoetsk, ten W. van 't Baikalmeer, vloeit eerst NO. tot Jakoetsk en van daar N.waarts
tot aan de IJszee, waarin zij valt door een aantal monden,
tusschen 72° en 73° 47' N.B., 125 en 129° O.L. Haar geheele loop wordt op ongeveer 700 a. gerekend. Haar voorn.
bijriv. zijn C. de Kirenga, Whim, Olekma, Talbatsjin, Aldan, I. de Ilga, Koeta, Wiloei, Moena. In hoar bovengedeelte is de riv. onbevaarbaar, heeft veel maalstroomen en
zijn de oevers bedekt met boschrijke bergen. Van Katschuga
af, waar zij in April vrij van ijs is, wordt zij bevaarbaar en is
niet meer dan 100 met. breed en 2 met. diep. In den middenloop, van den samenloop der Witim tot aan den mood van
den Aldan, treden de bergen meer terug, toch heeft men nog
veel bosch. Be riv. is reeds meer an 600 met. breed, en
heeft veel eilanden. Van 't d. Bestiak tot aan Boeloen tomen veel steenkolen voor. In den benedenloop splitst de
L. zich in talrijke armen, wordt zeer breed, soms wel 41/2
U- Bij de at. Jakoetsk, waar zij eerst in Mei vrij wordt
van ijs, is zij ruim 1 u. breed. De Lena-delta wordt gevormd
door 7 hoofdarmen, die eene lengte van 10 tot 20 u. en aan
den mond een breedte van 41/2 u. hebben; de 0.1ijkste is
de Bykowsky, de W.lijkste de Anatartych. De wateren zijn
eerst in Jun open. Be riv. is rijk ass visch; in de deltaarmen tot bij Boeloen worden zelfs haringen gevangen.
In de laatsten tijd waren er bij de 300 vaartuigen en twee
stoombooten, behalve de in 187i zich dear bevindende Lena, op de riv. De yours. havens zijn: Katschuga, Werchalensk, Witim, Olekminsk, Jakoetsk, Boeloen. — In 't brimgebied wonen Russen; aan den middel- en bovenloop ook nog
Jakoeten en Toengoezen. — Van de monding der Ilga neemt
de landbouw af en is jacht, cedernotenzamelen en veeteelt
hoofdbedrijf. In 't beneden dal van dezen stroom, aan den
mond van den Wiloee en om hare eigene monden heeft men
geheele ,geraamten van mammoetb, neushorens e. a. yourwereldlijke viervoeters aangetroffen. Jaarlijks worden er 1000
pod mainmoethstanden gewonnen.
Lenawee, grs. der V. S., Stt. Michigan; gr. 35 0 m.;
hfdpl. Adrian.
fr. gem. en vl., dep. Vienne, kant.hfdpl.,
Leneloitre
arr. en 3 a. W. Chatellerault, ass de Lavoigne. 1871 inw.
Lenezy, Lenezyea, poolsche at., gnus. en 23 u. WZW.
Warschau, distr.hfdpl., aan de Bzura. 64 ,7 mw. ( 1/2 Joden)
Lendelede. belg. gem. en d., pron. W. Vlaanderen, arr.,
kant. en bij Kortrijk. 2504 low.
Lendinara, ital. at., Venetie, prov. en 21(2 u. W. Rovigo. 6910 inw. 12523 in 't vl.)
1Lengefeld. Langefeld. saks. at., kr.dir. Zwickau, 4
n. ZO. Chemnitz; station der baan Chemnitz-Komotau; bij
katoede Flails; met fabr. van zijden, wollen, linnen

nen stoffen. 3494 inw.
Lengenfeld, 1) saks. at., kr.dir. Zwickau, 71/ 2 u. ZW.
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Chemnitz, aan de Golzsch; stat. der staatsspoorw. en der
Zwickau-L.-Falkenstein-baan, met velerhande weverijen en
spinnerij. 489• inw. — 2 ) 21 of ILAngenfeld, oostenr. vi .,
Ober-Mannhartabergkr., ten N. van Krems. 1450 mw.
Lengerieb, 1) of Margaretben-Lengerieb, pr stadje, prov. Westfalen, regdst. en 51/2 NO. Minister, aan den
Z.voet van het Teutoburgerwoud, station der baan VenloHamburg; met fabrieken van zijden, wollen en linnen stoffen, tabak en papier. 1622 inw. — 2 ) pr d., landdr. en 8
U. NW. Osnabruck, 't schoonste in 't grs. Lingen. 600 mw.
Lengfeld, vi. in Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg,
11/2 U. ZZO. Dieburg. 1120 mw.
1Lengfurt, beier. mvl., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, bij Homburg, tan den Main, r. o.; met em n druk veer,
steengroeven, scheepvaart en expeditie-handel. 847 mw.
Lengnau, verscheiden d. in Zwitserl.: 1) kant. Bern,
1 U. N. Bfiren; met ten badinrichting. 1012 inw. — 2) Ober.
en tinter.), kant. Aargau, 1 U. ZZO. Zurzach. 1526 mw,
(daaronder 376 Joden met synagoge).
Lengsfeld, 1) st. in Saksen-Weimar, vorstd. en 41/, U.
ZZW. Eisenach, aan de Felda; met 3 adellijke kasteelen, 2
kerken, een synagoge, wolkammerijen en fianelfabr. 1558
mw. — 2 ) of Sehenk-Lengsfeld, pr. mvl., prov. Hessen-Nassau, regdstr. Kassel. kr. Herzfeld; met de burgruine
Landeck in de nabijheid. 1120 in,
Lenhaan, cog. vi . en kersp. grs. Kent, 21/2 U. OZO.
Maidstone. 2016 mw.
Leak. twit. d. en kersp., kant. Bern, in 't Simmenthal,
6 U. ZZW. Thun. 2306 mw.
Lenkoran, russ. at., Kaukasie, gouv. Bakoe, kr.hfdpl.,
aan den mood der gelijkn. rivier in de Kaspische zee;
met haven. 15,933 inwoners. In de nabijheid warme zwavel bronn en .
Leone. linker zijriv. der Ruhr, in 't pr. regdstr. Arensberg, ontspr. op den Kalen Astenberg; het dal is mg en
rijk aan natuurschoonheden.
Lennep, pr. at., Rijnprov., regdst. en 6 U. ONO. Dusseldorf, kr.hfdpl., sp, stat , aan de Lennep, in een bevallig dal; met groote fabr. van verschillende stoffen, die
grootendeels 1 /2 tot 11/ 2 U. van de stad aan de Wupper en
hare zijriv. liggen. 7782 inw.
Lenniek, 1) St.-Martin. belg. gem. en d., prov. Brabant, kant.hfdpl., arr. en 27. u. WZW. Brussel. 1440 mw.
— 21 -St.-Quentin. id ., zelfde prov., arr. en kant., 21/2
U- ZW. Brussel. 2824 mw.
Lenningen, 1) fr. Lennang el, d. in 't gr.hertd. en
arr. Luxemburg, kant. en 11/2 u. N. Remich. Met Canach
en em n 4tal gehuchten vomit het de gem. Lenningen
dia 1393 in, telt. — 2) (Ober. en Linter.). twee wars.
d., Donaukr., opperamt Kirchheim, aan de Lauter. Samen 1461 inw. Daarbij be slotruineu Wi elandstein
en Salzburg.
Lennox, [(Levin, of Elgovia]. nude naarn, van het
schot. grs. Dumbarton. — Lennox-bills, heuvelrij tunschen de gm. Dumbarton en Stirling. — Lennox-Town,
schot. d., grs. Stirling, 2112 U. N. Glasgow en aan den spw.
3917 inw.
Leno, ital. mv1., Lombardije, pros. en 31/2 U. Z. Brescia,
distr.hfdpl., bij de Mella; met weverijen. 4336 mw.
Lenoir, gm. der V. S., in 't ZO. van N. Carolina; gr.
14 0 m.; hfdpl. Kingston.
Lenola, ital. mvl., Napels, prov. Terra di Lavoro, distr.
en 41/2 u. NNW. Gaeta. 33t mw.
Lenox. 1) gem. en vl. der V. S.. Set. New-York, gm.
Madison, 81 U. WNW. Albany. 9816 mw. — 2) hoofdplaats van 't gm. Berks in Massachusetts; met ijzermijnen. 1955 mow.
Lens, 1) [Helenee vieus], fr. gem. en st., dep. Pasde-Calais, kant.hfdpl., arr. en 32/3 U. O. Bethune, aan
den Souchez; stat. der belg. staatsspw. en fr. N.baan; met
steenkoolmijnen, branderijen, looierijen. zeep-, olie;, kanten beetsuiker-fabrieken; weleer een vesting. 9:183 mw. —3)
belg. gem. en d., prov. Henegouwen, kant.hfdpl., arr. en
2 u. NNW. Mons (Bergen ). 2159 inw Oak 3 kl. d. in de
prov. Luik hebben dien naam. — 31 zwit. kersp. en d.,
kant. Wallis, 1 1 /, u. NO. Sion. 2195 inw. — 4) -Lestang, of -l'Etang, fr gem. en d., dep. Drente, arr. en
7 1 /2 U. ONO. Valence. 1410 inw.
Lent, 1) ned. d., pray. Gelderl.. arr. Arnhem, kanton,
gem. en 11/2 u. Z.t.O. Blat , aan de Waal, r. o., tegenover
Nijmegen, met welke st. het door een gierbrug en ijzeren
spw.brug gemeenschap heeft; met 1 geref. en 1 r. kath. kerk,
en sea moeskruiden- en kersenteelt. 1371 inw. — 21 -enDombes, fr. gem. en vl., dep. Ain, arr., kant. en 2 U. Z.
Bourg-en-Bresse, aan de Veyle, 1. o. 1291 mw.
Lentini, Leontini. [Leontiuna]. st. op Sicilie, prov.
Syracuse, op een heuvel bij 't meer Bi v ier e of L e nt i n 1, maim 4 u. ZZW. Catania; stat. van den spw. Messina-Syracuse; met men kruitmolen en visscherij op het meer.
10,578 mw. In 1169 werd zij door een aardbeving geheel
verwoest. Fata Morgana komt hier dikwerf.
Lenwa, runs. d., gouv. Perm, km. Sjolikamsk, aan een
gelijkn. zijriv. van den Oka. Groote zoutziederijen, jaarl.
opbrengst 11/4 mill. ctr.
ILenzburg, zwit. st ., kant. Aargau, distr.hfdpl., 2 u. 0.
Aarau, in em zeer vruchtbare streek, aan de Aar; station
der centraalbaan; met katoendrukkerij en fabr. van optische
en mathematische instrurnenten. 2102 mw.
Lenzen. pr st., prov. Brandenburg, regdst. en 24 uur
NW. Potsdam, stat. der baan Berlijn-Hamburg; flirt ver
van de Elbe. 2179 mw.
Lenzkireh (Ober- en Nieder-). vl. en d. in Baden,
km. Freiburg, 1 U. Z. Neustadt. Samen 1278 mw.
Leo ISan-), ital. stadje, prov. Pesaro, distr. Urbino, 2
U. ZW. San-Marino, zetel van een bisschop; met een klein
fort. 3349 low,
1Leoben„ Lenben. oostenr. St., Stiermarken, hfdpl. van
't gelijkn. distr. en 21/, u. WZW. Bruck, aan de Mur, den
Z.spw. en den Kroonprins-Rudolf spw., zetel van een mijngerecht en van een bisschop; met een mijnacademie,
school, reaalg,ymnasium en reaalschool, aanzienlijke bzer-
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werken, kolenmijnen en smederijen. 320 1 mw. Historisch
merkwaardig door den him (eigenlijk in 't naburig slot
Ec k w ald) gesloten vrede tusschen Frankrijk en °oatenrijk, op 11 April 097.
Leobersdorf, oostenr. vi ., distr. Baden, spw. Map
en 51/9 U. ZZW. Weenen; met zijdefabrieken en spinnernen. 1762 mw.
Leobschiitz. Liebsebutz. (slay. III ubz ien 1, pr. st.,
prov. Silezie, regdst. en 91/, U. ZW. Oppeln, station der
Wilhelmsbaan; aan de Zinna; met fabr. van wol, linnen,
damast, rijtuigen, machines, glas, minerale wateren, sjaals,
enz., glasslijperij en veel handel. 11,489 inw.
Leogane, zeest op Haiti, arr.hfdpl., aan de W.kust, 6
U. W. Port-au-Prince, aan den ZO.hoek van de G o 1 f-v a nL e ogan e, een inham van de Caraibische zee, die door
de kapen St.-Nikolaas en Tiburon bepaald wordt en in welke
eil. Gonave ligt, waarom zij ook de G o 1 f-v a n-G o n av e wordt geheeten. Zij is 35 u. lang.
1Leognan, fr gem. en d., dep. Gironde, arr. en 3 u. Z.
Bordeaux; met teem goede wijnen (Graves). 2290 mw.
Leominster, 1) eng. st en kersp., grs. en 31/2 u. NNW.
Hereford, aan de Lugg; met een lat. school, grotesk stadhuis, gevangeuis, industrie-huis, hulpbank, fabr. van leder,
handschoenen, hoeden. enz.. en 7 groote veemarkten. 583
inw. — 2; gem. en vl. der V. S., Stt. Massachusetts, grs.
Worcester. 10 U. WNW. Boston. 3194 mw.
Leon, 1) oude prov. en weleer koninkrijk in 't NW. van
Spanje, nu verdeeld in de provincien Leon, Salamanca en
Zamora. Bit gewest werd oorspronkelijk het koninkrijk
der Asturien geheeten, en is in 1230 met Castilie vereenigd. Be nieuwe prov. Leon in 't N.lijk gedeelte is 29 )
m. groat, met 351,392 inwoners. Zij telt veel kleine riv.:
Esba, Orbigo, Sil, Valderaduay e. a., heeft hooge berZens
behalve in 't zuiden en 't midden. De bodem is over het
geheel vruchtbaar. ofschoon alleen de dalen bebouwd en
bevolkt zijn. 't Gebergte is rijk aan wouden, weiden en in
't N. aan steenkolen, vooral in 't dal van Valdesabrio. Er
wordt rogge, vlas en hooi verbouwd, met tuinvruchten, groenten, ooft, noten en kastanjes; groote kudden runderen en
schapen; levendige handel in linnen, wol en ijslandsch
mos, dat op de bergen groeit. De industrie heeft weinig
te beduiden. Twee groote heerbanen loopen over 't ge,
bergte naar Asturie en N. Galicie; oak de spoorwegen Palencia-Branuelas en Leon-Oviedo-Gijon. — 2) [Legio septime gemina, of Germanica]. sp. st ., hfdpl. der gen.
prov., aan de samenvloeiing, van de Bornesga en de Torio,
17 u. ZO. Oviedo en 50 u. NNW. Madrid en station van
twee spw. 't Was vroeger een belangrijke at., doch is no
vervallen; zetel van een bisschop. De voorn. gebouwen
zijn de oude goth. kathedraal, die voor de sehoonste kerk
in geheel Spanje worth gehouden; 13 andere kerken en
vele voorn. ( thans opgeheven) kloosters, waaronder dat
van San-Isidoro, gebouwd in de I 1de maw, en 4 hospitalen. Zij heeft linnenweverij en fabrieken van konsen en
handschoenen. 1'1,296 inw. — 3) fr d.. dep. Landes, aan
een lagune, 5 u. NW. Dax. 1751 inw. — 4) gem. en vi. der
V. S.. Set. New-York, grs. Cataraugus. 1350 inw. — 51 st.
van Centraal Anierika, hfdst. van den Stt. Nicaragua, bij 't
NW.einde van 't mere van Leon, 3 u. van den Stillen oceaan, in 't midden der groote vlakte van Leon, omgeven
door weiden, mangelboomen en suikerplantages. Zij had
weleer 50,000 mw., maar zii is zeer vervallen en telt nu
slechts 20,000 mw., meest Indianen. Zij heeft echter nog
eenige schoone gebouwen, o. a. men kathedraal, 20 andere
kerken, eeuige kloosters, een medische hoogeschool, en.
eenip..e andere scholen, en wel voorziene markten. Be voortdurende naijver en de daaruit ontstane veeten tusschen
deze st. en Granada hebben haar veel schade gedaan. — 6)
at. van de Mexicaansche Staten, Stt. en 8 1 /2 u. WNW. Guanajuato. Zij heeft veel schoone kerken en is een der
meest industrieele steden van den bond (alt men het los
of niet samenhangend geheel van Mexico nog zoo noemen
magi. — 7( grs. der V. S., in 't N. van Florida; gr. 87 0
m.; hfdpl. T alla h ass e e. — 8) id , Stt. Texas; hfdpl.
Can tre v ill e. — 9) riv. van Centr. Amerika, valt in de
Caraibische zee, 22 u. W. Trujillo; tang 9 u. — 10) (Islade.), lang en smal eil. in Z. Spanje, pros. Cadix, in den
Atlant. oceaan, van 't vasteland gescheiden door 't kanaal
van Sand-Petri; lang van N. tot Z. 3 u., breed In u. De
oppervlakte is meest zandig en dor, met zoutwater-poelen.
Men vindt daarop de steden Cadix, San-Fernando en Gorda. — Zie oak Isla-de-Leon. — 11) (Meer-van.). Managua, of Metier., meer in Centr. Amerika, Stt. Nicaragua, op 12° 15' N.B., 86° 15' W.L., 10 u. lang en 5 op
zijn breedst. De waterspiegel ligt 8 1/4 met. boven dien van
't meer Nicaragua, waarmede het aan zijn Z.einde gemeenschap heeft door de rivier Tipitapa. — 12) (Nuevo- of
Nieuw.), dep. van de Mexicaansche Staten, tusschen 24 0
en27°30'N.B,914WL.omgevndrTamaulipas, San-Luis-Potosi, Zacatecas en Coahuila; gr. 1100
m., met 189,722 mw. Be vruchtbare grond is over 't
geheel bergachtig en bevat load, gond, silver en zout; de
hfdriv. is de Tigre. De voorn. steden zijn Monterey, de
hfdst., Florida, Saltilla en Linares. — 13) pros. der ZuidAmerik. republ. Ecuador, dep. Quito, in de Andes, tusschen Pichincha en Chimborazzo. 101,282 inw. Hoofdstad
Tacunga.
Leon (St..), naam van veel fr. plaatsen, waarvan de
voorn. ziju: 11 gem. en d., dep. Opper-Garonne, arr. en 1
U. OZO. Villefranche 1190 mw. — 2) -sur-l'Isle, id., dep.
Dordogne; arr. Perigreux, aan den Isle, 1. o. 1030 mw,
Leonard (St..), ( vroeger Noblac of S e Nob 1 e t), fr gem. en St., dep. Opper-Vienne, arr. en 4 u. 0.
Limoges, bij -de Vienne, r. o.; met een bezienswaardige kerk,
sehoone brag over de riv., fabr. van drukpapier, porselein,
wollen dekens, leder; wijnhandel. 5289 mw. — 2) fr. gem. en
d., dep. Loir-en-Cher, arr. en 5 u. N. Blois. 1250 mw. —
31 -des-Bois. id., dep. Sarthe, arr. en 6 u. W. Maulers;
wet messenfabrieken. 1670 mow.
Leonardo (San.). 1) sp. mvl., prov. en 7 n. WNW. Soria, 740 mw. — 2) ital. d., Venetie, prov. Udine, distr.
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S. Pietro. 2188 mw. — 31 fort, dat de haven van 't eil. Favignana, bij Sicilie's W.kust, verdedigt.
Leonardo (St..), cog. stadje, kersp. en badpl., grs. Sussex, grenzende ZW. aau Hastings. Het vi., dat eerst vbor
omtrent 20 jaren is aangelegd, is reeds tot hloei gekomen
en wordt druk door badgasten bezocht. 1700 inw.
1Leonberg, (weleer L ö wenb er g), wart. st .,Neckarkr.,
hfdpl. van 't gelijkn. opperamt, 3 u. WNW. Stuttgart, aan
de Glems; met een oud slot en paardemarkten. 2060 inw.
Geb.pl. van den wijsgeer Schelling
1Leondari of1Londari, [Leuetra. Megalopolis ?].
gTieksche at., Mores, eparchie Gortyr.ia. bij de bron van de
Rouphia [Alpheus], 5 u. ZW. Tripolitza.
1Leonessa, ital. St., Napels, prov. Abruzzo Ult. II, kant.
hfdpl., 612 u. N. Civita.-Ducale, aan den Corno; met ten
college, 3 parochie-kerken, 7 (opgeheven ) kloosters en 3
jaarmarkten. 545 inw.
Leoc.forte, of Lionforte. ital. se ., Sicilie, pray. en
101/2 u. WNW. Catania, station der Calabro-Siciliaansche
baan. Zij ligt in ten bergstreek, omslottn door source,
en driift on levendigen handel in koren, wijn en olie.
12,010 mw.
Leonhard (St..), 1) st. in Karinthie, distr. Wolfsberg,
10 u. NO. Klagenfurt, aan den Lavant; met ijzer- en steenkoolmijnen. 130(1 in w. — 2) cm. aid., 4 11. ZZW. Klagen-

furt. — 3 ) vl. in Onper-Oostenrijk, distr. Neder-Weissenbach, 71/2 u. Z. Street. — 4 vi. in Stiermarken, distr. en
2 1/s u. 0. Marburg. -- 5) zit. d., kant. Wallis, a. de
Rhone, I u. N. Sion.
Leon'', ital. vi, Napels, pros. Principato tit., distr. en 1
rt. Z. St.-Angelo-dei•Lombardi. 4486 inns.
Leopoldo (San. ) . duitsehe kolonie in de braz. pros.
Rio Grande do Sul, in 1844 door Duitschers gesticbt. In
1867 telde zij 15,296 inw. De gelijkn., naar een regelmatig
plan aangelegde St. heeft 13 inw. Deze kolonie is betrekkelijk de bests iii Brazilie.
Leopoldova en Leopolda, twee dorpen (ler Oostenr.
monarchic: 1) Z. Hongarije, Banaat, bij den Donau., 1. o.
2278 inw. — 2) Neder-Oostenrijk, 11/2 11. NNO. Weenen.
9)0 mw.
Leopoldstadt, (1, eopoldvar al, sterk bevestigde st.
van Centr. Hongarije, corn. Nentra, 26 u. NW. Pest, aan
de Waag; met I arsenalen, r. kat', en protest. kerken en
een synagoge. 1680 inw. — Daarbij het kl. vi . Le opol (1Neustadt.
Leovo. st. in Z. Rusl., goon. Bessarabie, aan den Proet;
14 u. ZW. Kisjenew.
Lepanto, 1) of Ainahakthi. tbans officieel Naupaetus. st. en zee' ,
van Griekenland, W. Hellas, nom. Acarnania, aan de N.kust van de golf van Lepanto, 31/, u. NO.
Patras; zetel van een bisschop, 2 scholen; ondiepe en seezande haven. 9 , 1 inw. — 3
Golf-van.), [Corinthiaens Sinus]. zie Korinthe 2). — 3) (Straat-van-).ingang tot de golf van Korinthe, op bet smalst gedeelte
door een kasteel, de kleine Dardanellen genaamd, verdedigd.
Hier weed up op Oct. 1571 de Turksche vloot door die
van Oosteurijk geheel verslagen.
1Lepe. sp. vl. en arch., pr-v. en 3 n. W. Huelva. 3797 inns.
Lepel 1) iNovoi. en Staroi.„ of Nieusv. en Oud - ).
twee vi. in Russ. Poles, gouv. Witebsk: 11 kr.bfdpl., aan
't meer Bareschta, I8 0. WZW. Witebsk. 4640 inw. — 2)
omtrent 1 U. NW. Novoi-Lepel.
Leprozen.Eiland, (fr. Ile-des-Lepreux, eng.
L ep ers s 1 e), een der nieuwe Hebriden, Stillen oceaan,
tusschen Espiritu-Santo en Aurora.
1Lequeitio, sp. zeest,, pros. Biscaye, 5 u. ONO. Bilbao.,
aan de golf van Biscaye. Hare haven wordt door verschei-

den forten verdedigd. 2783 inw.
Lenny. gem. en el. der V. S., Sit. Ness-York, grs. Jefferson, 21/2 u. NO, Watertown. 372 I inw.
Lereara Friddi. ital. st .. pros. Palermo, distr. Termini Imerese; spw. stat. 9154 mw.
1Lerehenfeld (Nieuvv.), (1. in Neder - Oostenrijk, bij
Weenen, waarvan 't em n voorstad uitmaakt, die druk bezocht wordt door de bevolking van Weenen. Veel wijn- en
koffiehuizen; geweerfabr.; invalidenhuis vone officieren; zomertheater. 11,110 inw.
Lere. fr. gem. en vi., dep. Cher, kant.hfdpl., arr. en 3
U. N. Sancerre, bii de Loire, 1. o. 1790 inw.
1Lerez, sp. mvl.. pron. en 11/2 U. 0. Pontevedra, aan de
riv. Len-a; met lederfabrieken. 2100 inw.
Lend. [Erieis Portus], ital. zeest., pros. Genua, distr.
Levante, sun de golf van Spezzia, 11/, u. OZO. Spezzia; met
olijvenbouw en visscherij. Druk scheepvaartverkeer: 800
schepen loopen in en uit. 5940 low.
Lerida, 1) sp. pros., NW.deel van Catalonie, grenst N.
aan Frankrijk, 0. aan de prov. Gerona, Z. sun Barcelona
en Tarragona; gr. 2241/2 m., 33 .,447 inw. De bodem is
bergachtig door de Pyreneeen met hunne uitloopers en vormt
em n romantisch bergland. De pro, wordt besproeid door
de Segre en hare zijriv. Noguerra Pallaresa, Noguerra Ribargorzana e. a. 't Bergland is rijk aan ertsen en steenkolen. Producten: paarden, muildieren, ezels, rundvee, var-
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Lerins. Lerinische.Eilanden. kl. fr . eilandgroep in
de Midden. zee. dep. Var, nabij de kust. De beide aanzienlijkste zijn S t e .-M a r g tier ite en S t.-H o n or a t,
[L e r o of Plan as i a en Lerin a]; op 'test-ate is een
vermaarde citadel. die tot staatsgevangenis dient ( de "Man
met het ijzeren masker" zat dour genangen; ook tnaarsehalk
Bazaine, doch deze ontvluchtte ); op bet tweede stond weleer een beroemd klooster; thans in bezit van den bisschop
van Frejus, die er een landbouwkolonie lo-eft aangelegd.
Van de overige onbewoonde eilanden (klippen) is St.-Fer1.601 't be!angrijkst.
Lerma, 1) sp. st., prov. en 61/ u. Z. Burgos, part.-

hfdpl.; met een paleis, gebouwd door den kardinaal hertog
van Lerma, minister van Philips Ill. 190 inw. — ital.
(I., pros. Genus, ZZO. bij Novi. 1050 inw. — 3) st. in den
Mexic. Set. Guanajuato, ZW. van Mexico. 3000 mw. ,?:
L ern, kl. eil. van den Griekschen archipel, bij de bust
van Ki. Azle, 10 u. Z. Samos, bergachtig maar vrtichtbaar.
3030 inw. Aan (le N.zijde is een tarnelijk gocale haven, en
sun de 0.zijde lig.,t het vi. L e r o, met ccaverns
llen kastee. 15)0 inw.
Le Roy. gem. en vi. der V. S., Sit. New-YorK, grs. Genesee, (8 u. NW. Albany. 4000 iow.
Lerwick, hfdst. der Shetlandsche ell., op Mainland,
aan Bressay-Sound, 6 n. NNO. Surnburgh-Head; met walnisch- en haringvisscherij en vervaardiging van stroovlechtsels. Zij wordt door een fort verdedigd, heeft nog zeer vest
othierwetsehe huizen en is de zetel van 't gerechtshof der
Shetlandsche eil. In (le nabijheid ligg -en de ruinen van 2
deensche baste • len. 3516 is iv
L eAa. ital. vl., Piemont, pens. Novara. distr. en l3/4 u.
Z. l'allanza, mand.hfdpl., oar. Logo-Maggiore. 173:) inn - .
1Lesaa-a. sp. -1., prov. Navarra, S u. N. Pamplona; met
ijzerwerken. kopermijnen en wolweverij. 2300 inw.
Lesear. [Laseura fleneharnum]. fr gem. en stud,
dep. Neder-Pyreneeen, kant.hoofdpl., arr. en 11/4 U. NW.
Pau, bij den Gsve-de-Pan. r. o.; station der fr. Z.baan;
normaaischool voor onderwijzers; kousen-weverijen en katoenspinnerijen. 1807 mw.
Lesehenault (Port.). kolonie en baai van W. NieuwHolt., distr. Wellington, onraiddellijk tegenover Australind,
oP ongeveer 33° 18' Z.B., 115° 37' W.L.; de haven is alieen
soot. blot,, vaartuig, gesebikt.
Leschkirch. Loseltkirch hong . . IJ j-E g y Ii a z, wall.
No k r ie Ii ), vi. in Zevenbergen, hfdpl. van den gelijkn.
stoel, 21 u. ZO. Klausenburg:. 1..26 mw.
Lesehnit, poolsch Lesn ic a ), pr stadje, pros. Site.
tie, regdst. en 6 u. 710. Oppeln. Het spw. stat. lilt 3/4 o.
van de st. 1463 mw. Naast de st ligt de Anna- of Chelmberg, met het am s bedevaartspl. beroemde dorp en voorm.
klooster S t.-A n ii ab er g.
Leseure, 1) fr gem. vi., dep. Tarn, arr., kant. en 2/ 3
NO. Albi. 1900 inw. — 2) fr gem. en d., dep. Ariege, u.
arr„ kant. en 12/3 It. (INO. St.-Giro.. 020 low.
Lesghiston, Caucasisch bergland, in 't NO. van Georgie, ten W. van Daghestan, hoofdzetel van de wilde en
roofgierige L esghier s, die zich in verschillende stuntmen splitsen, onder welke de Avaren en Kasi-Kalmukken
de voorn. aim. Be hfdpl. der eersten is K a bo e dan o;
gewichtiger is echter A v a r, ook Chuns a g en C h ds ack geheeten, aan den Ataba. De hfdpl. der anderen is
Ku em uk of Si a 11 a r-K o emu k. Bovendien liven in
L.Koebetsj e, of Koebasje, en Akoesja, of Ak a sc h a. Men schat het gets! der Lesghiers op 350,0,0,
die vroeger steeds de bait van vreemde veroveraars, eindelijk onder hun opperhoofd Schamyl het hechtste bolwerk
tegen Rusland vormden; (loch in 1859 kwamen zij met de
uitlevering van Schamyl onder russ. heerschappij.
Lesignano-di.Bagni, ital. d., pro'., distr en 4 u. ZW.
Parma; vermaard om time minerale bronnen. 3000 inwLesina, 1) [Pharos]. eil. van Dalmatie, distr. Lesina
en 6 , /2 u. ZO. Spalatro, in its Adriat. Zee, tusschen de eil.
Brazza en Curzola, en wordt 't Narenta-kanaal van 't schiereil. Sabioncelle gescheiden, lang 12 u., br. van 1/2 tot
u., met 13,000 inw. He golvende en nruchtbare grond ligt
grootendeels onbebouwd, ofschoon 't klimaat om zijne ge-

zondheid beroemd is. He hoofdprod. ziin vijgen, wijn, marmer, ansjovis en rozemarijn. De hfdpl. Le si n a is de zetel eens bisschops, heeft 2 forten, een kathedraal, Franciscaner klooster, Benedictijner klooster; fabr. van kant
nit aloevezels, en ruime haven; aanlegplaats van stoombooten. — 2) ital. st ., Napels, pro, Capitanata, S u. NW. Foggia, sun den Z.oever van 't M e e r-v a n-L es in a, [P 00t a n n s La cu s], een zoutlagune. die zich over 4 u. lengte
lungs de Adriat. zee uitstrekt. 1323 low.
Leshau, L esk ow), boh. vi ., distr. Wesevitz en 70.
WNW Pilsen, bij den Steinbach; met groan- en houthandel. 11,0 inn,
Leskowat, turks. St., ejal. Prisrend, aan de Morawa;
veel groenteteelt. inw.
Leslie, schot. kersp. en d., grs. Fife, 3 u. ZW. Cupar;
met vlasmolens en weserijen. 3800 inw.
1Lesmahagow. Abbe--green, sehot. kersp. en d., grs.
en 2 u. WZW. Lanark, • aan de Clyde, die hier hare beroenade watervallen heeft. 7746 inw. Ikersp.), sorest bezig
in Jr weverijen en de steenkoolmijnen.

kens; granen, zijde, vlas, hennip, wijn, enz. De spoorw.
Zaragossa-Barcelona en L.-Tarragona bevorderen het seebeer, dat nochtans met Frankrijk alleen door muildieren
onderhouden wordt. In de hooge Pyrenceen ligt de rep.
Andorra. — 2) [Lerida], versterkte sp. st., hfdpl. der pros.
Lerida. aan de Segre, waarover bier een schoone brug ligt,
24 u. W. Barcelona. Zij Hat aan de helling eens beuvels,
bestreken door een booge citadel. welke de bouwvallen van
em n oude kathedraal bevat. Hare voorn. gebouwen zijn een
nieuwe kathedraal in 't beneden gedeelte der st., 7 parochiekerken en een militair hospitaat. Hare universiteit weed
door Philips V opgeheven. '8.421 inwon. In de naburige
vlakte sloeg Scipio den Karthagcr Hanno, 216 jaren voor
Chr. L. werd door de Franschen stormenderhand vermees
terd in den Successie-oorlog, in 1707, en andermaal under
Suchet, in 1810.

distr. Monza. 1937 mw. Papiermolen.
Lesnev en, fr. gem. en st., dep. Finistere, kant.hfdpl.,
arr. en 4 , /2 n. NO. Brest; met een gem. college, korenbeurs, groot zeehospitaal, aanzienlijkeu graanhandel en 13
jaarmarkten. 2905 inw. In de nabijheid ligt de sehoone
goth. kerk van F olg ou t.
1Lesparre. fr gem. en St., dep. Gironde, arr.hfdp/., 10
u. NW. Bordeaux, in een vruchtbare streek, en omgeven
door wijnbergen; stat. van den Medoc-spw.; met spinnerijen
en weverijen. 3794 inw.
1Lessa. port. d. en zeeh., prov. Minho, 1 n. N. Oporto,
wier bewoners het tegenwoordig des zomers see! bezoeken.

Lerfn, [Iturisa]. sp. st., prov. Navarra, 10 n. ZZW.
Pamplona, op een bergvlakte, son den F.ga. 2000 inw.

Le@say, fr. gem. en vl., dep. Kanaal (Manche), kant.
a i r. en 4 u. N. Coutances, aan den Ay, 1. o. 1540 inw.

Lesmo,

vi., Lombardije, pros. en NNO. Milaan,
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Lease, 1) belg. rivier,_ontspr. bij Opont (Luxemburg),
vloeit eerst NO., dan NW. en valt na een loop van 14 u.
te Anseramme r. in de Maas. Zij is niet bevaarbaar.
1Lesseillon. Emeinon. fr d. en vesting, prov. Savoiejtan
den Arc; werd oorspronkelijk door Italie gebouwd ter verdediging van Mont-Cenis tegen Frankrijk. — Ook B r amante diende bier als grensvesting tegen Frankrijk.
Lessen, 1) ( poolsch La. a yn ), pr. stadje, prov. Pruisen,
regdst. en 5 U. ZZO. Marienwerder. 2349 mw. — 2; pr. d.,
prov. Silezie, regdst. en 9 U. NW. Liegnitz, aan de Bober.
600 low. — 3) zie Lessines.
Lemines, ned. Lessen), belg. gem. en at., prov.
Henegonwen, kant. hfdpl., arr. Soigniea en 61/2 uur NW.
Doornik, aan den Dender, 1. o. en den spw. Haar voorn.
gebouwen zijn de St.-Pieters-kerk en het stadhuis. Zij
heeft een letterkundiF genootschap, branderij, cichoreimolens, zoutraffinaderijen en een levendigen handel in keisteenen, steenkolen, our en timmerhout. Zij was weleer
versterkt. 6723 mw.
Lessnoi-Karamoeseh, rues. d , pony. en 14 U. ZZW.
Saratow. 276i) mw.
Lessee, of Laene, Lases, deensch eil., in 't Kattegat, 31/, u. ten 0. Jutlands N.deel; groot m., met
2100 mw., van welke de mannen de visscherij, de vrouwen
den akkerbouw drijven. Het eiland is vlak en door amidbanken omgeven
Lessolo, ital. vi ., Piemont, prov. Turijn, distr. en ' , /4 u.
NW. Ivrea; bij de Dora-Baltea, r. omand.hfdpl. 1916 mw.
nte, arr., kant. en
Lesterps, fr. gem. en d., dep. Chare
11/1 U. ONO. Confolent. 132 mw.
Lestrem, fr gem. en d. dep. Pas-de-Calais, arr. Be'
thune, kant. Laventie. 4263 haw.
Leave, belg. gem. en d., prov. en arr. Namen, kant. en
OZO. bij Fosse; met marmergroeve. 1558 mw.
Lesaniow, St. in Oostenr. Galicie, kr. en 8 u. NNO.
Zloczow; met belangrijken paardenhandel.
Leteher. nieuve grs. der V. S., Stt. Kentucky; hfdpl.
Whitesburg.
Leti, 1) of Late. Lette. een der Zuidwester eil. van
Banda, op 8° 18' Z.B., 127° 4,1' 0.L., bewoond; met riffen
bezet. — 2) moerassig ell. van Boelgarije, gevormd door
den Donau aan zijn delta, tusschen de monden Kilia en
Sulina; lang 12 u., be. 6 u.
Letitsjew, Letitsehew, (poolsch Letycew,Latyn, Fon, Podolie, kr.boofdpl.,
C e w), stadje in Russ. Pole
aan den Bog, 16 u. NO. Kaminiec. 5772 mw.
Letmathe, pr. d.. regdstr. Arnsberg, kr. Iserlohn, aan
de Lenne, stat. der bean Hagen-Siegen met een zijtak near
Iserlohn; walswerk voor geel koper, fabr. van papier, kettingen, vingerhoeden, enz. 3713 inwoners. In de nabijheid de Dechenhohle.
Leto eil., aan China behoorende, in de Gele zee, bij 't
schieren. Sjan-toeng; met een goede haven en kleine stad.
Letschin, pr. d., regdstr. Frankfort, kr. Lebus, station
van de spw. Berlijn-Stettin; met fabr. van olie, stijfsel,
koper en pannen. 3606 mw.
Lettelbert, Lettebert, ned. d., pray. en arr. Groningen, kant. en 11/2 u. Z. Zuidhorn, gem. Leek. 150 mw.
1Lettele, ned. d., prov. Overijsel, arr. Zutfen, kant. Deventer, gem. Diepenveen; met een r. bath. kerk. 350 inw.
Lettere, ital. at., prov. Napels, distr. en 1 u. ONO. Castel-a-mare; zetel van een bisschop. 5640 mw.
Letterkenny. 1) iersch mvl., grs. Donegal, aan de
Swilly, 2 U. NW. Raphoe; met era tucht- en unie-werkhuis
en eene haven, die schepen van 150 ton toelaat. 1960 mw.
— 2) gem. en vl. der V. S., Stt. Pennsylvanie, gm Franklin, 2 u. NW. Chambersbure.... 2101 inw.
Lettowitz, (L etowic e), vi. in Moravie, kr. en 6 U.
NNW. Briann; Lan de Zwittawa; stet. der Oostenr. noordstaatsbaan; met eenige industrie. 2100 mw.
Letur, sp. vi . , prov. Albacete, 81/2 u. N. Caravaca.1410 mw.
vi. en afdeeling van 't eil. Reunion, aan
Leu
de W.kust, 3 u. Z. St.-Paul, in een koffierijke streek. 6500
mw. — 2) -d'Esserent. fr gem. en vl., dep. Oise, arr.
en 2 u. NW. Senlis, bij de Oise, r. o.; met een stet. aan
den spw. van Parijs near Brussel. 1570 mw. — 3) -Waverfly. fr . gem. en d., dep. Seine-en-Oise, arr. en 2 U. ZO.
Pontoisei met een achoon kasteel en park en vele buitengoederen. 1201 mw.
ILeubus, pr stadje, prov. Silezie, regdst. en 8 n. WNW.
Breslau, aan den Oder. 720 inw. Daarbij 't gelijkn. dorp;
met de eertijds zoo beroemde en rijke Cistercienser abdij,
thane krankzinnigen-gesticht, en in de bijbehoorende gebonwen een kon. stoeterij. 2000 mw.
Leuea (Capo-di.), [Japigia Aker/a], ZO.lijkst einde
van Italie, Napels, prov. en 7 u. ZW. Otranto, bepalende
ten 0. den ingang van de golf van Taranto. 39° 48' 7"
N.B., 18° 22' 5" O.L.
aLeneate, [Leoeata], fr. gem. en vl., dep. Ande, arr.
en 7 n. Z. Narbonne, op een sehiereil., tusschen de gelijkn.
legume en de Midden. zee; spw. stet. 1612 mw. Het was
weleer eene versterkte at., die in 1664 weed ontmanteld.
Het meer (eetang") van Lencate is 3 U. lang.
Leuehtenberg, beier. my!., kr. Opperpalts-en-Regensburg, 6 ta. N. Amberg; met een kasteel, op een steilen henye!. 522 mw. Het heeft zijn naam .gegeven aan een hertogd.„ vroeger landgra., dat het etadje Pfreimdt tot hfdpl.
had en omtrent 6000 mw. telde. Dit landje, na landgrayen gehad te hebben, werd in 1817 tot een hertd. verheven ten behoeve van pains Eugene de Beauharnais, exonderkoning van Italie, en ging na diens dood (1324) aan
zijn ondsten zoon over, later (1835) aan liens broeder, die
in 1839 schoonzoon weed van keizer Nikolaas van Rusland
en in 1852 overleden is.
Leuetra. oude naam van verscheiden kl. plaateen in
Griekenland. Die, bij welke de Thebanen onder Epaminondas de Spartanen sloegen, 371 v66r Chr., lag in Bceotie.", 2
U. ZW. Thebe, en wordt nu Lefk a, of Lenka geheeten. — Een ander L. was een need. in Mores., gonv. Laconie, aan de golf van Boron, nem 3 n. NW, Tzimowa, en
beet nu Leftr o. Zie ook Leondari.

Levantina
Leudelingen of Lendelingen, (fr. Leudelange),
gem. en d. in 't ler.hertd. en arr. Luxemburg, kant. Each
en 1 U. NNW. Bettemburg. 665 mw.
Leuk, 1fr. Louec he la •ille), zwit. stadje, kant.
Wallis, dietr.hfdpl., aan de Rhone, wear die de Data opneemt, 4 u. ONO. Sion en 1413 met. boven de zee. — 11, 2
U. verder ligt de beroemde badplaats (L oueche les
Bain a). De baden worden van Mel tot October bezocht.
De St.-Laurens-bron heeft een temperatuur van 124° Fehr.
1Leun, pr. mvl., Rijnprov., regdst. Coblenz, hr. en 21/,
II. W. Wetzlar can de Lahn; met em n klokgieterij. 1000 Mw.
Leunen. ned. d., prov. Limburg, arr. Roermond, kant.
en 1 n. NW. Horst, gem. Venray. 360 mw.
Lear, 1) de Len, ned. d., prov. N. Brabant, arr.
Breda. kant. Zevenbergen en 12/, U. 0. Oudenbosch, gem.
Etten-en-Leur, aan de Lenr sc he vaart of hay e n;
met een r. kath. en een geref. kerh, brouwerijen en een
haven. 1200 mw. — 2) id., prov. Gelderl., arc Tie!, kant.
Druten en NW. bij Wychen, gem. Bergharen. 225 mw.
Leusden, Oud-Leusden, ned. gem., prov. en arr.
Utrecht. Zi,j bevat het dorp Niensw-Hensden, of Lenabroek, 1 u. ZW. Amersfoort, en de gehuchten Hamersveld, Heetveld, Donkelaar, Leusden en Snorrenhoef en
telt 1690 inw.
Leutenberg. stadje in Schwarzburg-Rudolstadt, 3 1 /e
ZZO. Rudolstadt, aan de Sormitz; met het slot Friedeburg
en eenigen wijnbouw. 1191 mw.
1Leutershausen. beier. at., kr. Middenfranken, hfdpl.
van een landgericht, aan de Altintihl, 2 u. WNW. Anspach;
met weverijen, veeteelt en een synagoge. 1482 mw.
Leath, 1) Lords. ned. d., prov. Gelded.. arr. Arnhem,
kant. en 11/e U. 0.t.Z. Nijmegen, gem. Ubbergen, aan de
belg. gem. en d., prov. Limburg,
pr. gems. 230 mw. —
arr. Tongeren, kant. Mechelen. 737 mw. — 3) pr. d., Rijnprov., regdst. Dusseldorf. kr . Geldern. 1437 mw.
Lenthen, 7 d. in Pruisen, waarvan 't belangrijkste is
dat in de prov. Silezie, regdst. en 22;3 U. WNW. Breslau;
met een slot. 1100 inw. 't Is historisch merkwaardig door
de aware nederlaag, die Fee erik de Gr. hier op 5 Dec.
1757 den Oostenrijkers toebracht.
Leutkirch, wurtemb. at., D3naukr., opperamtshfdpl.,
11 U. Z. Ulm; met linnenweverij en handel. 2797 mw. —
Op een grunt beideveld in den omtrek is vroeger, eeuwen
achtereen, een der keizerl. gerechtshoven gehouden, het
eLandgericht mil der Leutkircher Heide" geheeten.
Lents/than. ( hong. L U c e el, hon. vrijst. in N. Hongarije, hfdst. van 't com. Zips, op een heuvel, 35 u. NNO.
Pest. Zij heeft het oudste Luth. college in Hongarije, een
roomsch kath. en een luth. gymnasium, een oud, groot
raadhuis, een oud-gothische kerk met het grootste orgel
van Honp;arije, beroemde meebrouwerijen, linnenweverij,
ooft-, saffraan- en hopbouw; station van den spoorw. Ka-

schau-Oderberg. 6987 inw.
Leuven. (fr. Louvain, vlaamsch Love n, duitsch
Lowen ), belgische gemeente en stad, provincie Brabant, arr.hfdpl., ammo de Dyle en 't ban. van L., belangrijk
kruispunt van spoorwegen, 41/2 U. 0.t.N. Brussel. Deze at.
klom weleer tot een hooeen trap van bloei en rijkdom
door haren handel en de lakenfabrieken; in de 14de eeuw telde zij 40,00 , weefgetouwen en een bijna driemaal grooter
bevolking dams ttgenwoordig. Inwendige veeten deden haar
luister tanen, en L. vertoont thans het zcnderlin, beeld
eener stad, die binnen hare veste nitgestrekte ve61den en
groote tuinen heeft. Hare vestingwerken, die wel 2 u. in

omtrek hebben, zijn nu gedeeltelijk in beplante wandelwegen herschapen. Onder hare gebouwen onderscheiden
zich het heerlijke stadhuis, een meesterstuk van bouwkunst; de majestueuse St.-Pieterskerk met vele schoone
schilderijen nit de oude vlaamsche school; 5 andere bezienswaardige kerken; de citadel, de gevangenis, de gebouwen
der muziekschool. De vermaarde universiteit yaw L., gesticht in 1426, werd opgeheven in 1935 en vervangen door
een vrije C. bath. universiteit met 5 faculteiten, welke een
rijke bibliotheek, een kruidtuin en schoon kabinet van na-

tuttrkunde heeft en waarmede een zich sterk ontwikkelende
technische inrichting en een voor civiel-ingenieurs verbonden. Nog is er bier een academic van schilder-, beeldhouwen teekenkunst. Onder de bAjzondere kabinetten onderscheiden zich de schilder-gallern van Van der Schrieck en de
verzameling van medailles van Reynaerts. De boofdindustrie der at. bepaald zich thaws tot het bronwen van een bijzonder soort van bier, dat een rutm debiet vindt; voorts zijn
er nog eenige fabr. van wollen stoffen, kant, leder, glas,
gebeeldhouwile kerkmeubelen, en.. In de nabijheid der at.
ligt aan de Dyle het prachtig kasteel Heverle, den hertog
van Aremberg toebehoorende, een der schoolmate Febouwen
van then aard in Belgie, met een groot en wildrijk bosch.
34,440 mw. — L. was onder 't eerste fr. keizerrijk de
hfdst. van 't dep. Dyle. In den 10daagschen veldtocht moest
zi,j hare poorten voor de zegevierend wapenen der Nederlenders openen, die hear echter, ten gevolge van de ft.anache tusschenkomst, reeds 24 u. later ontrnimden.
Leuze. 1) belg. gem. en at., pray. Henegouwen, kant.
hfdpl., arr. en 3 u. 0. Doornik; stat. der belg. ataataspw.;
met veel fabrieken van kousen en mutsen, ververijen, kamgarenspinnerijen, looierijen, zoutziederijen, ens., en een seer
schoone kerk 6307 mw. — 2) belg. gem. en d., pros., arr.
en 2 u. NO. Namen. 1105 inw.
Levan., ital. vl. Toscane, prov. en 7 1 /e u. ZO. Floren5
ce, aan den Arno. 1600
mw.
Levant, (ital. Levant o), naam, dien men in de middeleenwen gaf aan die streken van de Midden. zee,. welke
ten 0. van Kaap-Matapan en de golf van Sydra zun galegen, en dien men doorgaans nog geeft aan de kusten van
Klein-Azie, Syrie en Egypte, ens.; in engeren sin bedoelt
men er de havens van Anatolie mede; 001 is werkelijk het
wooed Levant een jniste vertaling van het grieksch Anatolie. — Echelle s-d n-L event noemen de Franschen
de havens der 0.1ijke Middell. inzonderheid Constantinopel, Salonica, Cyprus, Alexandrie.
Levantina (Val.), Levet/dna, (fr.Levantine,

Levanto

Liang-tsjoe

duitsch Li v i n e r-t ii al, L i v en en), vallei van Zwitaerland, kant. Teasino, die zich uitstrekt van den St.-Gothard, tot aan de samenvloeiing der rivieren Tessin.) en
Memo; hfdpl. Faido.
Levant°, ital. vi ., prov. Genoa. distr. Levante, aan een
baai van de Midden. zee, 5 u. NNW. Spezzia; met een
hoofdtolkantoor. 4730 mw.
LeValllIZO. Levan's°. [Buceina, Phorbantia]. eil. in
de Middellandsche zee, bij de W.kust van Sicilie en 21/ 2

New-York, grs. Essex. 2100 low. — 2) eil, in den Dampierarchipel; bij de NW.kust van Nieuw-Holland, op 20° 35'
Z.B., 116° 33' O.L. — 9 ) of Great - Snake - river, (//Groote-Slangen-riv.") riv. der V. S., Oregon, ontstaat nit de
vereeniging van 2 rivieren, die in 't Rotsgeb. ontspringen,
en valt in de Columbia.
Lewisborough, gem. en vl. der V. S., Stt. en n1/ 2

achtig, maar vruchtbaar in granen, wijn, olie en vruchten. 4500 mw
Leven, naam van vele kl. rivieren in Gr. Brittanje, o.
a. 1) Schotl., grs. Fife, ontstaat nit het meer Leven en
valt in de golf van Forth, bij het dor p Lev e n, waar
zij em n haven vormt, die bij springtij schepen van 300 ton
toelaat. — 2) id., grs. Dumbarton, ontstaat nit bet meer
Lomond en ontlast zich in de Clyde te Dumbarton-Castle.
Zij besproeit Dumbarton, Alexandria, Bonhill en Renton.
— 3) Engeland, grs. Cumberland, ontstaat uit de vereeniging van de Black- en White-Leven bij Stapleton en valt
in de Esk, i u. Z. Longtown. — Loch - Leven is een
meer in 't schot. grs. Kinross, gedeeltelijk droog gemaakt.
't Ontvangt al de tie. van 't gra , is zeer vischrijk en bevat verscheiden eil.; op e6n daarvan, bij Kinross, zijn de
mines van een vermaard kasteel, waarin Maria Stuart in
1567 — (S gevangen zat, harm n afstand teekende op 4 Juli
1567, en op 2 Mei 1569 ontvluchtte.
Levenshulme, cog. gem. en vi., grs. Lancaster; met een
station aan den spw. van Manchester naar Crewe, enz.,
U. ZO. Manchester. 2100 mw.
lLevento. of Levenzo, (fr. L ev en s , fr. vi., dep.
Zee-Alpen, arr. en 3 u. N. Nizza. 1000 mw. Geb.pl. van
den maarschalk Massena.
Leverano. ital. vi ., Napels, prov., elistr. en 31/2 uur
WZW. Lecce, aan de golf van Taranto; met een visschershaven. 2858 inw.
Leveroi, nederl. d., prot. Limburg, arr. Roermond,
kant. en I u. 0. Weert, dens gem. Nederweert, deels gem.
Heythuizen. 410 mw.
Levet. fr gem. en d., dep. Cher, kant.hfdpl., arr. en 31/ 4
Levi. gm. der V. S., Stt. Florida.
Levico. °oaten, mvl., Tirol, distr.

Bor,o en 21/2 u. ZO.
Trente, bij een klein gelijkn. meer. 4942 low.
Levie, fr. gem. en d., dep. Corsica, kant.hoofdpl., arr.
en 21/2 u. van 'Sartene; met veehandt 1 1799 mw.
Levier. Leviers, fr. gem. en vl., dep. Doubs, kant.hfdpl., arr. en 31/4 u WNW. Pontarlier. 130 , low,
Lesrignac. fr . gem. en vi., dep. Lot-en-Garonne, arr.
en 2 1 /2 u. N. Marmande, aan de Save, r o. 1470 low.
Leviezano. ital. vi ., Emilia, prov. en 5 u. ZW. Modena. 1900 inw.
Lewistown, st. in Canada, prov. Quebec, tegenover de
at. Quebec, aan den St.-Laurens; spw. station; levendige
handel. 6691 low.
Levoeka, Levuea, belangrijke handelsst. op 't eiland
0 valaoe in de Fidsji-groep.
Levreau, Leherau, gem. en d., Elzas-Lotharingen,
regdstr. Opper-Elzas, 4 u. NW. Colmar, aan de Lebure. 2740
mw. In de nabijheid zilver-, koper-, loud-, arsenicum- en
antimonicum-nninen.
Learoux, [Gabationv], fr gem. en en d., dep. Indre,
kant. hfdpl., arr. en 31/2 u. N. Chateauroux, bij den Nedon; met aanzienlijke looierijen en zeemtonwerijen, en levendigen handel in koren, wijn en wol. Zij was vroeger
versterkt. 4277 low.
lLewarde fr. gem, en d., dep. Noorden, arr., kant. en
'
1 u. OZO. Donai;
met branderijen. 120 , 1 low.
Lewenz, (hong. L e v a), mvl. in Hongarije, corn. en
ruim 1 u. ZO. Bars; met een piaristen-college, een progymnasium, slotruinen, veel paardenhandel, tabaks- en -wijnbouw. 5914 low.
Lewes, [Thituantonis?]. cog. at.. grs. Sussex, aan de
Ouse, waarover hier een fraaie brug ligt , 12 1 /2 u. ZO. Londen, en langs den spw. 2 1 /2 u. NO. Brighton. Zii is een
kruispunt van sp.wegen, heeft 7 kerken, behalve de bedehuizen, ten industrie-school, een lat. school, schoon gerechts-,
gevangen- en verbeterhuis van 't grs., kazerne», een schouwburg, gr. weekmarkten voor koren, moot, wol en vee, en
aanzienlijken handel met Londen over Newhaven, aan den
mood der Ouse. 1 ,,758 low.
Lewis,. 1) kl. pr . grensst., prov. Silezie, regdst. Breslau, kr. en 4 u. W. Glatz; met weverijen. 1670 low. — 2 )
boh. vl., kr. en 3 u. NO. Leitmeritz. 800 low.
Lewis, 11 (met Harris). N.lijkste en grootste ell. van
de Buiten Hebrides, bij de NW.knst van Schotl., tusschen
570 40 en 58° 32' N.B., 6° en 7° W.L., van 't vasteland
gescheiden door den Minsh, een zeearm lang van N. tot
Z. 17 u., terwij1 de gTootste breedte 8 1 /2 u. bedraagt. He
grootte wordt gemiddeld op 371/5 m. gescbat, waaevao
het N.lijke deel Lewis, dat van 't schiereil. Harris wordt
gescheiden door de inhammen Loch-Reaaort en Loch-Seaforth, 28 0 m. bevat. De bevolking bedraagt 25,957 zielen,
meest van Celtische afkoinst; maar aan 't N.lijk voorgebergte, B u tt - of-Le wi s geheeten, woont een ras van
zuiver Scandinavischen oorsprong, ofschoon het de gaeliache taal spreekt. He gerst- en aardappelteelt, visscherij,
veeteelt en soda-bereiding zun de hoofdbezigheden d,r inw.
De kusten zijn diep door baaien of //lochs" ingesneden, en
de oppervlakte is serial oneffen en hoog, met vele lage,
moerassige streken afgewisseld, en vertoont nog vele druIdische gebouwen en vervallen sterkten. Lewis is verdeeld
in de 4 parishes: Stornoway, Uir, Barvas en Lochs. Stornoway, de eenige st. op 't ell., ligt op de 0.kust. Zie ook
Harris en Hebriden.1 — 2) grs. der V. S., Stt. NewYork; lifdpl. Mar tin s bur g. — 3) id.. Stt. Virginie;
hfdpl. West o n. — 4) id., Stt. Kentucky; hoofdplasts
CI a rk s bur g. — 5 id.. Stt. Missouri; hfdpl. Monticc 1 1 o. — 61 id., in 't Oregon-gebied; gr. 850 D m. —7)
nieuw grs., Stt. Tennessee. — 8) gem. env]. in den Stt.
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1800 inw.
Lewisburg, st. in V. S., Stt. Pennsylvanie, grs. Union,
fraai gelegen aan den Susquehanna, 33 u. N. Harrisburg.
3121 low. Baptisten-college.
Lewisham. cog. kersp. en d.. grs. Kent, aan den Ravensbourne (een bijriv. van de Theems), 11/2 u. ZO. Louden; met vele schoone buitengoederen. 22,9 0 low. (kersp.)
Lewiston, 1) gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, grs.
Niagara, aan de riv. Niagara, 85 u. WNW. Albany. Het
vl. heeft met Oswego door stoombooten en met Buffalo
door een spw. gemeunschap. 3200 low. — 2, id., Stt. Pennsylvanie, gra. Mifflin, ass ciP Juniata en aan 't Pennsylvanie-kanaal, 12 u. NW. Harrisburg. 3100 low. — 3, id., Stt.
Maine, grs. Lincoln. 61/2 u. ZW. Augusta; met een brug
over den Androscoggin, beneden zijne watervallen; belangrijk kruispunt voor spoorw. 13,600 low.
Lewistown. st . in V. S., Stt. Pensylvanie, g's. Mifflin, 31 u. WNW. Philadelphia, .n 't Kishcoquilles kanaal
en den spw. Er zijn 4 kerken, een academie, 7 scholen, 3
looierijen, enz. 2631 low.
Lexington. 1) st. der V. S., Stt. Kentucky, gm. Fayette, ass den Town-Fork, ten tab der riv. Elkhorn, 201/ 2
de oudste st. in den Stt., als zijnde in 1782 aangelegd. Zij
had in 1840 reeds 10 kerken, pen gerechtshof, gevangenis,
prachtige maconnieke loge, krankzinnigen-gesticht van den
Stt., hoogere school (tracademy";, 2 colleg, s en de Kentucky-universiteit, landbonwschool. Menigvuldig en bloeiend zijn hare fabric-ken; doch zij is thans mete em n wijkplaats dan een handelsstad. 14,8 , 1 inw. — 2) gem. en vl.
der V. S., Stt. Massachusetts, grs. Middlesex, 3 u. NW.
Boston; met een monument ter herinnering van den eersten kamp in den vrijheidsoorlog, die hier den 19den April
1775 gestreden werd. 2277 low. — 3, id., Stt. New-York,
gra. Greene, 8 u. W. Catskill. 241 , inw. — -1 , d. in
aan een tak van de James-riv., 32 u. W . Richmond;
met ten rechthuis, college en militair instituut van den
staat. 2773 low. 5) id., Stt. Missouri, 37 WNW. Jefferson. 50 )0 low. — 6 , gem. en vl., Stt. Ohio, grs. Stark.
1637 low. — 7) grs. of distr. van Z. Carolina; grout 43 0
m.; hfdpl. Le x i n g to n; met een luth. theol. leerschool.
— L. is nok de naam van de hfdpl. der grs. navidson in
N. Carolina, Henderson in Tennessee, Scott in Indiana,
Oglethorpe in Georgie.
1Leyburn, cog. mvl., grs. York, N. Riding, 2 u. ZZW.
Richmond; met lood- en steenkoolmijnen. 8 )0 mw.
Leyni. ital. d., Piemont, pent., distr. en 2 1 /2 u. NO.
Turijn. 3868 low.
Leyte. een der Philippijnsche ell., onmiddellijk ZZW.
Samar, lang 37 u., breed gemiddeld 10 u.; 169 0 m., met
285,491 low. 't Heeft hooge bergen, een g,ezond klimaat en
een op vele plaatsen vruchtbaren bodem, die rijst, boomwol en peulvruchten, ook ebbenhout e. a. fijne houtsoorten oplevert; hfdpl. Tacloban.
Leyton, tog. kersp en d., get. Essex, aan den EastCounties-spw., 1 1 /2 u. NO. Londe n. 4764 low.
Lee, 11 Lea. fr riv., dep. 116.rault, ontspr. in de Cevennes, vloeit Z waarts en valt na een loop van 6 u. in de
Midden. zee, 1 /2 u. ZO. Montpellier. Haar bevaarbaar beneden dee] wordt C an al d e-G r a v e geheeten. — 2) id.,
dep. Prom, valt beneden Mont-Dragon 1. in de RhOne.
Lezardrieux. fr gem. en vi., dep. Noorderkusten, kant.
hfdpl.. arr. en 5 U. ONO. Lannion, aan den Trieux, hi.)zijnen mood; met een tolkantoor en haven. 204fi low.
1Lerat. fr. gem. en onde at., dep. Ariege, arr. en 5 u.
NW. Pamiers, aan de Leze, 1. o. 2698 inw.
1Lexay. fr gem. en vi., dep. Bride-Sevres, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. ONO. Melle, aan de Dive. 2628 low.
Leraymk. At. in °oatenr. Galicie, distr. Lancut en 7 u.
NO. Rzes7ew, aan den San, 1. o. Benedictijner-klooster;
wolweverij, ververij. 4964 inw.
Lizignan. fr. gem. en vi., dep. Au/c, kant.hfipl., arr.
en 32/3 u. W. Narbonne, station der fr. Z.baan; met branderijen. 4670 low.
fe gem. en St., dep. Puy-de-DOme, kant.hfdpl.,
arr. to 2 1 /4 u. WZW. Thiers, ass den Allier, r. o. en stat.
der bass Parijs-Lyon-Midd. zee; met fabr. van aardewerk
en handel. 3655 low.
1Leruxa. [Lihisosona].sp. vi., 6 u. W.Albacete.1550 low.
Lgow. russ. or., gouv. en 10 u. W. Koersk, kr.hfdpl.,
ass den Sent, I. o.; stat. van den spw. Koersk-Kiew; met
distr.school en versclieiden fabr. 3,952 ins.
1L'Hay, fr. d., dep. Seine, arr. Sceaux, 1 3/4 Z. Parijs en
I/2 it. O. Sceaux, .n de Bievre. 500 tow. Gedurende 't beleg van Parijs, dikwijls genoemd; het doel van vele
uitvallen der Franschen, waarvan de voorn. 29 Nov. 1870.
1Lhonaur, st. in Indie„ Nizzams gebied, l u. ONO.
Dsjau(na 20° N.B., 76° 43' O.L.
'Anis. fr gem. en d., dep. Ain, kant.hfdpl., arr. en 012
u. van Belley. 1266 low.
Liamhye (Liamhy), naam van den bovenloop der riv.
Zambezi in Afrika.
[Cereitlius], riv. op 't ell. Corsica, ontspr.
in den berg Rotund°, vloeit ZW. en valt na ten loop van
6 u. in de Middell. zee, 3 u. N Ajaccio. Zij gaf in 1793
hares naam ass 't Z.lijkste der twee dep. van 't nil.
Lianeourt, L. - sous - Clermont, fr. gem. en v1., dep.
Oise, kant.hfdpl.„ arr. en ruim 1 ZZO. Clermont, aan de
Beronnelle, stat. der fr. N.baan; met veel schoenfabrieken,
waaronder een met 1100 arb.; landbouwgereedschappen;
veel handed. 3941 low.
Linna.tajoe en Lian - tsjoe. twee steden no dep.hfelpl.,
In China : 1) peon. Ran-sue, bij den Grooten mentr en
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Liban

40 u. NNW. Lan-tsjoe;-2)prov.Quar,-tong,70 u.ZW. Canton.
Lib*., bob. vi ., kr. Bidschow,'ZW. bij Gitschin; met
akker- en ooftbouw. 1500 mw.
Libanon, (fr. Liba n, eng. Lebanon, van 't hebr.
woord le ban Hwit"), vermaarde bergketen van Syrie, die
zich uitstrekt van ornstreeks Antagieh [Antiochie], op 7
U. afatands van de Middell. zee, Z.waarts tot nabij Sidon,
en die met de keten van den Anti-Libanon nog 3 tot 6 u.
verder 0.waarts reikt; haar Z.lijk gedeelte omsluit de vallei van Ccele-Syria. Het dichtst aan de Middell. zee gelegen gedeelte of de eigealijke Libanon (de Dsj e b- e 1-1 ib a n der Arabieren wordt door de rivier Aasi [Orontes]
doorbroken en eindigt can den r. o. van den Kasmie, NO.
Soer of Sur (Tyrus). Ten Z. van deze rivier stijgt de keten tot baar grootste hoogte in den T imaro en (3212 met.),
Dsje b-e akmel ( 3052 meter., en onder de andere
hooge toppen vindt men bier nog de bekende bergen Karmel, Ebal en Gerizim. De amerikaansche missionaris Jessup heeft onlangs not een 1 tel cederboschjm ontdekt,
waarvan een met 10,000 ceders. Nabij den Dsjeb-el-Makmel ligt een bosch van eenige honderden cederboomen, wanevan 8 zeer groot en oud nun. Be geheele bergrij bestaat
nit witachtigen kalksteen (van daar de naam ), en heeft
een menigte welbebouwde gronden en vlekken, bewoond
door de krijgshafte stammen der Maronieten en Druzen; de
eersten hebben dikwerf veel te lijden van de laatsten, en in
1860 lien dit zoo hoog, dot de Eur. mogendheden tusschen
beiden kwamen, den L. door een fransche legermachtfen
jaar lang dedeu bezett en en ten chr. gouverneur-generaal aanstelden, die het land, volgens een overeenkomst met Turkije aan wie het land eigenlijk behoort, bestuurt. De be
volkin
g van 't geb. wordt geschat op 400,000 koppen in 700
dorpen. — De A n ti-L iban on (de Dsje b-e 1-S jeik
der Arabieren ) strekt rich verder Z.waarts nit en splitst
zich in twee takken om de Doode zee, de Wady•el-Ghor,
in te sluiten. Van dere beide takken verliest rich de eene
0.waarts in de woestijn van Petreisch Arabie, terwill de
andere, al lager wordende, rich naar de landengte van Suez richt. De Arti-Libanon bereikt zijn grootste hoogte in
den Hermon 13000 met. 1. Door den rade' tnsschen beide
deelen loopt de we.. van Damaskus naar Beiroet. Voortbrengselen van 't geheele geberg,te nun: zijde, tabak, honig,
zuidvruchten, wijn, tarwe; huisdieren, schapen en geiten;
mineral.: best ijzer en ( sedert 1875) ook hamster',
ILibanovo. Strayro, [Stagira]. st. in fur. Turkije,
Macedonie, aan den Karasoe [Strymon], r. o., 14 u. ZZO.
Ghiustendil of Kostendil. Geb.pl. van Aristoteles.
ILibau, 15th. Lepel a; cuss. at. en zeeh., gnus. Koerland, aan Ic 0.zee ten N. van 't nicer Libau en 3 , ct
WZW. Mitau. Zij is ommuurd, heeft een schouwburg, luth-,
geref. en r. bath. kerken, een synagoge, gymnasium, boogere meisjesschool, hospitaal, weeshuis, reebaden, een kunsthaven met 2 vuurtorens en aanzienlijken handel. In 1877
bedroeg de uitvoer 131/3 mill. roebel. de in's:ter 21/4 mill.
roebel. Er kwamen binnen 882 schepen , 51 Ned. slag) metende 86,690 last, en liepen nit 892 (22 Ned. vlag ) metende 88,678 last.
Liberia. cmafhankelijke Neger-Republiek in W. Afrika,
die rich aan de kust van Guinea, tusschen Sietra-Leone en
Kaap Mensurado, over ecis lengte van 90 U. bii eeh gemiddelde breedte van 22 a. uitstrekt. Be bevolking wordt
op 728,. ,00 kleurlingen geschat, waaronder 18,0 )0 beschaafde negers en de overigen inboorlingen of van slavenhandelaars losgekochte Maven nun ; de eersten zijn meestal
christen, de andere nog fitisch-aanbilders. Geheel dit gehied weed sedert 1823 van tijd tot tijd aangekocht door
de amerikaansche kolonisatie-maatschappij. In 't klimaat
des lands zijn ;mote verbeteringen aangebracht zoo door
stelselmatige waterafleiding (drainage) als door bet vellen
van wouden. Hoofdprod. zijn palmolie, kamhont ( afrik.
roodhout ), ivoor, stofgoud, koffie ( waarvan naar Java, Brazilie en andere streken zaden zijn overgebracht ), indigo.
gember en arrowroot; ook cacao. suiker en boomwol willen er gedijen. Trekdieren willen er niet voortkomen, en
een grout gedeelte van het uitgevoerde kamhont wordt nit
het binnenland op menschenruggen aangebracht. Liberia,
weleer afhankelijk van V. S , werd in Juli 1848 als een
vrije en onafhankelijke republiek erkend. De regeering
berust bij een president, vice-president, een senaat van 8
leden en em n kamer van vertegenwoordigers van 13 leden,
welke gekozen worden door al de ingezetenen, die een werkelijke bezitting van 75 gl. hebben. Blanken kunnen geen
burgerrechten verkrijgen. De jaarl. inkomsten, ten bedrage
van omtrent 278,0 .0 gl., spruiten voort nit den landverkoop en de belasting op sterke dianken. Van de bevolking. spreken omtrent 50,0110 de engelsche taal; en nit de
onarangende Staten, van 1 0 en 140 rt. ver, worden kinderen herwaarts gezonden, om onderwijs te genieten op de
scholen van dezen jeugdigen stas.t, die ook zijne openbare
dagbladen uitgeeft. Door 't aanleggen van kerken, scholen en van bibliotheken tracht men beschaving aan te been• gen, doch met weinig goeden uitelag. De goede verwachting,
die men een tijdlang meende te mogen koesteren van den
bloei des staats, zijn niet uitgekomen;de verwildering schijnt
hand over hand toe te nemen. Bij de kenteekenen van
innerlijk serval komen sedert 1875 nog de aanvallen van
verscheidene 0.1ijk wonende negerstammen, die blijkbaar
gesteund worden door oorlogscontrabende aanbrengende eueopeesche mogendheden. De hfdst. en voorn. zeeh. is nog
Mon rovi a, die em n bevolking van 13,000 zielen heeft.
In 1852 is in 't distr. Bass a een nieuwe kolonie aangelegd met een handelskantoor. De haven, die voor deze kolonie tot gemeenschap met de zee dient, is diep en veilig. Be plaats is gezond en van uitmuntend water yourzien, en wordt nu in atede van Monrovia, veel door de
stoombooten tusschen Engeland en Fernando-Po aangedaan. Men heeft haar den naam van Cresson gegeyen, om daarmede hulde te brengen aan de verdiensten
des heeren Elliot Cresson in de bevordering van Liberia's
kolonisatie. De handel van L. wordt vooral gedreven met
Engeland, Nederland, Hamburg en (merika.

Lichtenfels
Liberty, 1) gm. der V. St., in 't 20. van Georgie, aan
den Atlaiit. oceaan en de riv. Alatamah; hfdpl. Hine s S i 1 1 e. — 2) id. in Texas; prairie en bosch; hfdpl. T r in i t y. — 3) gem. en vi., Stt.,New-York, 3 u. NNW. Monticello. 1569 inwon. — 4 id., Stt. Ohio, gm. Farfield,
aan 't Ohio-kanaal. 3:00 inwon. — 5) idem, zelfden Stt.,
grs. Adams. 160 ) mw. — 6) id., zelfden Stt., gm. Butler. 300 ) inwon. — 7) id., zelfden Stt., grs. Highland.
4200 mw. — 8) id., Stt. Missouri, grs. Marion 2188 mw.
— 9) id.. zelfden Stt., hfdpl. van 't grs. Clay, 47 u. NWJefferson-city. 1700 inwon. — 10) id., Stt. Pennsylvanie,
gm. Colombia. 1320 mw. — 11) d. in Indiana, hfdpl. van
't gm. Union, 19 tr. 020. Indianopolis. 1050 mw. — Hfd.
plaatsen van den zelfden naam hebben de gm. Amite in
Mississippi; Bedford in Virginie; Casey in Kentucky. —
1Lybertytown is een vl. in Maryland, gm. Frederick; met
kopermijnen.
1Libethen, (hong.L ibet h - B a ny a), hong.vrijst.,com.
Sohl, 4 u. 0. Neusohl; met ijzer en kopermijnen. 1530 mw.
boh. d., kr. Bidschow, aan de Clydlina; merkwaardig am s geb.pl . van den heiligen Adalbert; vroeger versterkt en hfdst. van 't hertd. der Chrowaten. 500 mw.
Libochowitz, bob. stadje, kr. en 3 u. ZW. Leitmeritz,
aan de Eger, 1. o.; met minerale bronnen. 1600 mw. Daarbij
de Hasenberg met de burgruine Hasenburg (Klappay ).
Eibokovo, Liboovo. st. in Europ. Turkije,
sandsj Avlona, 31/2 u. 20. Argypo-Kastro; met een no vervallen prachtig paleis, dat Ali-Pasja soon zijn wreede ouster
Chainitze liet bouwen. 00 inw. (?)
Libourne. fr gem., at. en rivierh., dep. Gironde, arr.
hfdpl., 5 u. ONO. Bordeaux, aan den r. o. der Dordogne,
waar die de Isle opneemt, en aan den spw. van Tours. Zij
heeft merkwaardige overblijfselen van vroegere vestingwerken, een handels-tribunaal en beurs, gem.college, hydrographische school, atheneum, openbare bibliotheek van
12,00 ) boekdeelen, zeevaartschool, g-roote kavallerie-kazerurn, fabrieken van wollen stoffen, glas, leder, spijkers,
beetsuiker, tonw, enz., scheepstimmerwerven, em n haven,
aanzienlijken handel met Bordeaux in wijnen, brandewijn,
rout en koren. Bij den vloed 'seen reeschepen tot hier.
Deze at.. die met een marmeren standberid van Montaigne
prijkt, weed in 1226 door Edward I van Engeland gebouwd
op den grond van 't oude Condat e. 15,231 mw.
1.4ilaye (Woentijn - van - ). Lihysche - Woestijn, wijd
uitgestrekte landstreek van N. Afrika, waartoe gedeelten
van Egypte, Tripoli en Bares behooren. Zij bevat o. a. de
oase Siwa h. met de gelijkn. hfdpl., ongeveer op 20° 12'
N.B., 26° 15' 0.L., en daarbij het d. G harm y, met overblijfsels van den tempel van Jupiter Ammon; ook de K 1 e in e-o a s e, 52 u. ZW. Cairo, met het d. Kass r, dat ruinen van rum. baden en een grieksche kerk heeft. — Het
Libysch e-G eberg te beschut het eigenlijk Egypte
tegen de zandwolken tier woestijn. Dere woestijn is nog
weinig onderzocht, ofschoon zij rijk is aan oasen. Wetenschappelijk weed zij bereisd door Rohlfs; hij vond 100 a.
150 meter hooge zandduinen. die rich mijlen ver van ZO.
naar NW. iiitstrekken en door het losse rand het reiren
hoogst gevaarli(k rnaken. Behalve de genoeuide oasen vindt
men nog: El Bair, Farafreh, Dachel e. a.
Lich. at. in Hessen-Darmstadt, pros. Opperhessen, aan
de Wetter, 21/3 n. 20. Giessen; star. der Opper-Hess. baan;
met een slot. 2423 inw.
Lichaden. eil.groep in den zeeboezem van Zeitoen,
Hellas, aan Griekenland behoorende.
Lichfield. Litchfield, cog. at, gm. Stafford, waarin zij
een grs. op rich zelve ):city county"; uitmaakt, aan het
Grand-Junction-kanaal, 5 u. 020. Stafford en 32 n. NNW.
Londen; kruispunt van spoorweg-en. Zij bevat em n zeer
schoone kathedraal met vele belangriike monumenten en
een bibliotheek, een bissch. paleis, een lat. school, aan
welke Addison, Ashrnole, Johnson en Garrick hunne opleiding ontvingen; een unie-werkhuis, raadhuis, gevanp..,enis,
verbeterhuis, schouwburg, 2 bijbanken, voortreffelijke brouwerijen, kl. fabr. van vloerkleeden en fen standbeeld van
Dr. Johnson. 7347 mow.
Lichtaard. ned. d., prov. Friesland, arr. Leeuwarden,
kant. Berlikum en 1 u. W.t.N. Dokkum, gem. Ferwerderadeel. 120 mw.
Lichtaert. brig. d., pros. Antwerpen, arr. Turnhout,
kant. Herenthals. 1631 mw.
Lichtenan, 1) pr. my!., pros. Westfalen, regst. en 131/2
u. Z. Minden, aan de Sauer; met leerfabr., graan- en glashandel. 1315 mw. — 2) stadje in de pros. Hessen-Nassau,
regdstr. Kassel, aan de Losse, 31/2 u. 20. Kassel; station
der lijn Waldkappel-Kassel en Berlijn-Metz. 1340 mw. —
3) stadje in Baden. km. Offenburg, nabij den Rijn, 71/, u.
ZW. Carlsruhe, met sterken hennipbouw, wol- en zijdeweverij. 1290 mw. 4) beier. mvl., kr. Middenfranken, bij
Heilsbrunn, op eert eiland in de Rezat; met em n slot, on
centraal tuchthuis. 1100 mw.
Lichtenberg, 11 vorstend. der pr staten, in 't Z. der
Rijnprov., tusschen Rijnbeieren ten 20. en Birkenfeld ten
NW., groat 93/4o m. Het weed in 1834 ass Pruisen afgestaan door den hertog van Saksen-Coburg, die het sedert
1815 beast. Het behoort nu tot den kr. St.-Wendel. — 2)
beier. stad, kr. Opperfranken, aan de Selbitz, op era hoogte bij de N.grens. 31/2 u. NW. Hof; met slotruinen en huten hamerwerken in den omtrek. 832 mw. — 31 d., ElzasLotharingen, regdst. Neder-Elzas, be. en 4 tr.. NNO. Saverne 1Zabern). 1075 jaw. — 4) pr d., pros. Brandenburg,
regdstr. Potsdam, 5/2 U. 0. Berlijn; station der Berltjnsche
ringbaan; met talrijke landgoederen der Berlijners.12,289inw.
Lichtenburg, pr. d., regdstr. Merseburg, be. Torgau,
dicht bij Pretten. 1700 mw.
Licbtenfebs, beier. at., kr. Opperfranken, hfdpl. van een
landgericht, aan den Main; met ran station aan den spw.
van Nenrenberg naar Neumark, 6 u. NNO. Bamberg; met
een slot, hospitaal, veel industrie en de voorstad B u r gb erg. 2359 mw. Ben our van L. ligt de voorm. Cistercienser abdij Langhei m, waar de Instate hertogen van
Meran, Otto I en Otto II, begraven liggen.

Lichtenhof
1Lichtenhof, beier. d., kr. Middenfranken, bij Neurenberg. Hier had Gustaaf Adolf in 1632 zijn hoofdkwartier.
Lichtenotadt, boh. stadje, kr. Eger; met kousenfabrieken. 1040 mw.
Lichtensteig, Lichtensteg, zwit. stadje, kant. en Oh
U. ZW. St.-Gallen, aan de Thur, r. o., hfdpl. van 't voorm.
grs. Toggenburg en den spw. der vereenigde Zwitsersche
banen; met de ruinen van 't nude slot Toggenburg, katoenfabriek, linnen- en transito-handel. 1 ,39 inw.
Lichtenstein, saks at, kr.dir. Zwickau, amtshfdpl., aan
de ROdlitz en den spw. Egidie-Stollberg, 4 u. WZW. Chemnitz; aan den voet eens bergs, waarop een grout slot ligt;
fraaie kerk, seminarie voor onderwijzers, papierfabr., bleekerij, weverij, steenkoohnijnen. 4862 mw.
Lichtenwoorde, ned. steedje of d. (vroeger versterkt,
no open), prov. Gelderland, arr. Zutfen, kant. en 12/4 u.
ZZW. Groenlo. aan de Vordensche beck; met een geref. en
een r. kath. kerk, vlasbouw en looierij. l;30 inwon. Het
vormt met eenige buttrten de g em. Licht env o or d e,
die 38)3 inw. telt.
Lichtenwald oostenr. d., Stiermarken, aan de San, I.
0., kr. en 4 U. ZZO. Cilly. 600 ins. (gem. 2010).
Lichterfelde. pr . d., regdstr. Potsdam, kr. Teltow, 2 u.
ZZW. Berlijn, station der spoorwegen Berlijn-Anhalt en
Berlijn-Potsdam-Maagleburg; inrichting voor kadetten in
1874 van Berlijn hierheen verlegd. 600 ins.
Lichtenwalde. salts. d., kr.dir. Zwickau, amt en NO.
Chemnitz; met een aanzienlijk slot en park. 65 inw.
Liehtervelde. belt. gem. en vle prov. W. Vlaanderen,
arr. Renders ( Rousselaere ), en 3 u. WZW. Brugge; station
der spoorlijn van W. Vlaanderen; fabr. van leder, kant, siroop en kaarsen; weverij, garenspinnerij. 6482 inw.
Lichtanis - Eilanden, ■ eng.Candlemass-Islands,
fr. Isle s-d e-1 a-C h a nd el eur }, kl. eil.groep in den Z.
Stillen oceaan bij Sand,' ich-Land, op 37° 10' Z .B , 30 0 W.L.
Lichwin, Lickvin, russ. St., gouv. en 8112 u. Z. Kaloega,
aan de Oka I. o.; 'net graanhandel en verschillende fabr. -2224 iow.
Licking, 1, grs. der V. S., in 't midden can Ohio ;
groot 32 0 m.; Iifdpl. Newar k. — rivier in den Staat
Kentucky, ontspringt in 't ZO. van dies Stt., vloeit 40 u.
NW. en valt in den Ohio, tegenover Cincinnati. Zij is
over 20 u bevaarbaar.
1Licodia, 11 vi. op Siciiie, prov. Catania. distr. en 2 u.
ZO. Calagirone, eau den Dirillo. 5656 inw. — I d. aldaar,
op een hoogte bij Catania. 1000 mw.
Licosa (Punta - di - ), ital. keep. provincie Principato
Cit., vormende de Z.grens der golf van Salerno, op 4 , 0 14'
N.B., 15° 53' O.L.
1Licques fr. gem. en vl., dep. Pas-de-Calais, arr. en 40.
'
ONO. Boulogne;
met zoutraffinaderij. 1454 low.
Lida. st. in Russ. Polen, gouv. en 20 u. ONO. Grodno,
kr.hfdp1.; met een slot. 3715 inw.
Eidi (enkelvoud L i d o), collectieve naam eener reeks
zandige eil. in N. Italie, die een kromme lijn beschrijven
tusschen de rivieren Brenta en Nave, en Veneties lagunen
van de Adriat. zee scheiden. Zij hebben verscheine forten. Men onderscheidt de voorn. met de namen van Sollomarina, Palestrina, Malamocco, VigneRe, St.-Erasma, Bordello, Cavallino. ( Vgl. Lagunen.)
Lidkoping, zweed. st. le.n Skaraborg
81/2 u. Z'W.
31arienstadt en stat. der baan
'
L.-Skara-Stenstorp, aan den
mond der Lid-an of Lida in het Wener-meer; met een der
drukst bezochte markten des lands, visscheri) en binnenscheepvaart. 3590 mw. — Op 2 u. afstands ligt de K i nn ek o 1 1 e, een der merkw. bergen van Zweden.
Lidney, cog. myl. en kersp., grs en 5 u. WZW. Gloucester; van [tier loopt een spw. near de Wye; met 3 kerken, 2 scholen, uitgebreide fabr. Nan tin en ijzer. bangs
de Severn groote kool- en ijzermijnen. 2889 mw.
Lidoriki, griek. St., Livadie in Phocis, aan den Mauro'
potamos [Cephissue], 312 u. WNW.
Thiwa of Thebe.
Liebau, 1) pr St., prov. Silezie, regdst. en 10 u. ZZW.
Liegnitz; station der Neder-Silez.-Mark. bean en de Z.N.duitsche Verbindingsbaan; met weverijen en een tolkantoor. 4928 mw. — 2 , of Stadt - Libait. L i b a w a), stad
in Moravie, distr. Litt.' en 5 uur NO. Prerau; met veel
linnenweverij, vlasspinnerij. 4424 mw. — 3) st. in 't moray.
distr. Sternberg, drukke linnenweverij, spinnerij. 2555 mw.
poolsch Mnitomnyne pr. stadje. prov.
Pruisen, regdst. en 21 u. ZZW. KOnigsberg, aan de Liebe;
met een slot en lakenfabrieken. 2083 mow.
Liebenan, 11 II odk o w ice), boh. st . of mv1.,distr.
Reichenberg en 51/2 u. NO. Jung-Bunzlau; stet. der Z.N.duitsche Verbindingsbaan; met aanzienlijke fabricatie van
papier, wollen-, katoenen-, linuen en allerlei glaswaren.
2018 low. — 2) pr. vl., landdr. en 91/, u. NW. Hannover
' eiandWsr,bAueopnmt,ashfdl.147
mw. — 3) pr stadje, in Hessen-Nassau, regdstr. Kassel,
op een eiland in de Diemel, stat. der lijn Warburg-Kassel,
41/e u. WNW. Kassel. 582 mw. — 4) pr. myl.,prov. Brandenburg. regdst. Frankfort, 11/3 u. NW. Schwiebus. 1255 mw.
Liebenstein. d. in Saksen-Meiningen, aan de ZW.helling
van het Thiiringerwoud, 3 u. van Eisenach, station Immelborn der Werrabaan; met 'minerale baden, een schouwburg,
ruinen van de burg Liebenstein, schoone gebouwen en
plantsoenen. 116 ) mew.
Liebenthal. of Liehthal, pr st., prov. Silezie, regdst.
en E0/2 u. ZW. Lieg: nitz: met een laatstelijk opgeheven nonnen-klooster, waarm no een instituut voor meisjes is; kon.
seminarie voor onderwijzers. 1845 mw.
Liebenwalde, pr. st., prov. Brandenburg, regdst. en
101/2 u. NNO. Potsdam, aan de Havel, waar 't Finow-kanaal
een aanvang neemt. 2622 mw.
Liebenwerda, pr st., prov. Saksen, regdst. en 17 u.ONO.
Merseburg, op een ell. in de Zwarte-Elster; station der
'Opper-Lausits-baan. 2976 inw.
Liebenzell, wurt. stadje. Schwarzwaldkr., 6 u. W. Stuttgart, in 't romantiscbe Nagolddal, stat. der Wurt. staatszp.wegen; met minerale baden, gewichtige linnenmarkten
en de ruinen van een bergslot. 950 mw.

Lierop
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Lieberose. pr stadje, prov. Brandenburg, regdstr. en
el/s our ZZW. Frankfort: met een slot en pekbranderij.
1671 mw.
1Lieberwolkwitz, of Wolkwitz, sake. stadje, kr.dir.
en 1 /2 u. ZO. Leipzig; met tabaksbouw. 2021 low. In 1706
werd hier 't verdrag wegens de godsdienstvrijheid tusschen
Karel XII en den keizer onderteekend, en op 16 October
1813 had hier een vinnig gevecht pleats tusschen de Oostenrijkers en Franschen.
Lieblos, pr. d. in Hessen-Nassau, regdstr. Kassel, kr.
Gelnhausen; met een gem. van Separatisten; spw. station.
1850 inw.
Liehstadt, 1) pr. st., prov. Pruisen, regdst. en 14 u. ZZW.
Konigsberg, aan de Muhl; met een (Rid slot. 2371 inw. —
2) saks. stadje, krelir. en 4 u. ZO. Dresden; met het kasteel Kukukstein en stroovlechterij. 86 , inw
Liehwerda, Liwerde, boh. d. kr. Bunzlau, 15 u. NNO.
Jung-Bunzlau; met een slot, hoogere
'
landbouwschool,
schouwbure zaal, desk bezochte zone- en staalbronnen en
baden. 924' mw.
Liechtenstein (Vorstendorn.), kleine onafhankelllke
staat van Z. Duitschland, tusschen de oostenr. prov. Tirol en 't zwit. kant. op 4 tot 5 u. Z. de Bodenzee, groot 31/4 fl m., met 8664 inw. 't Is een Alpenlandje,
met de toppen Augsthorn. Kimberspitz en Guschner-Grot,
in 't W. door den Rijn bespoeld. De Samina loopt er
door. 't Rijndal heeft een zacht, 't bergland em n ruw klimast. Be inwoners zijn R. Kath., en drijven veel veeteelt, katoenspinnerij en wat green en wijnbouw. Ann 't
hoofd der regeering staat een vorst met landstenden in eene
kamer van 15 leden, waarvan 3 door den vorst en 12 door
't yolk worden gekozen. Zijne inkomsten beloopen 60,000
eulden; maar veel sneer trekt hij van zijne bezittingen in
Oostenrijk, Pruisen en Saksen, die semen ten vlakte-inhood van meer clan 104 D m. beslaan en die ongeveer 14/,
millioen gulden afwerpen. Het vorstendom L. splitst zich
in d deelen: de heerlijkheid V a doetz of 't Z.lijk gedeelte, en het grs. S ch e llenb e r g of N.lijk gedeelte.
Be nude hfdpl. is Liechtenstein, (loch sedert 1871 is
't weder Vadoetz; de gewone residentie des vorsten is eels.
ter Weenen. Het leger van 79 man scherpschutters is in
18e8 opgeheven.
Liedekerke, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Brosse, kant. Asche. 2993 inw.
Liedolshcim, d. in Baden, kr. en 3 u. N. Carlsruhe.
2078 mw.
Liefkenshoek, beige fort, prov. 0. Vlaanderen, aan de
Schelde, 1. o., 2 U. NW. Antwerpen. Daartegenover ligt
het fort Lillo.
Liegnit, pr. st., prov. Silezie lifdpl. van 't gelijkn.
regdst. (grout 247 0 m., met 996,483
' inw.), aan de Katzbach, I. o. bij hare samenvloeiing met het Schwarzwasser
en aan den spw. van Berlijn soar Breslau; 11 uur WNW.
Breslau. Haar voorn. verdedingswerken zijn geslecht en
door wandelwegen vervang,en. Zij heeft 2 luth. en 3 r.
bath. kerken, em n Irvinelaansche kerk, een synagoee, een
hertogeltike kapel met de asch der Piasten, een nod raadhuis, een in 1810 opgericlit adellijk college (eRitterakademie"), 2 gymnasien met kabinetten, Wilhelmsschool, meisjesschool, landbouwschool, industrieschool, doofstommeninstituut, een wees- en een werkhuis, een schoone beetsuikerfabriek, taken- e. a. fabrieken en eenigen handel. De
omtrek der stad is door e-ansch Silezie vermaard om hare
moeskruiden-teelt. Met 'Karthaus en Topferberg, no met
L. vereenigd, 31,442 low. Tusschen hier en Parchwitz nerd
de slag geleverd, in welken Frederik de Gr. op 15 An
gustus 1760 de Oostenrijkers sloeg, en op den weg van
Jauer bij het d. W a h 1 sta t t ligt het slagveld van de
Katzbach, wear Blucher op 26 Aug. 1813 op de Franschen
zegevierde, hetgeen hem den titel van vorst van Wahlstatt
deed verwerven. Dat slagveld was reeds historisch vermaard door de overwinning, die op 9 April 1241 de Mongolen er bevochten.
Liempde, 1Liempte, ned. gem. en d., prov. N. Brabant,
arr. 's Hertogenbosch, kant. Oirschot en I u. 0.t.Z. Boxtel,
aan den Dommel, 1. o. 426 mw.
Menden, Lynden. Linden, ned. vein. en d., prov.
Gelderland, arr., kant. en 2 u. NNO. Tiel, bij den 1. o.
van den Rijn, over welken hier em n veer is. 1040 inw. Het
vormt met de d. Ommeren en Ingen en enkele buurten de
g e m. L ien d e n, die 4037 inw. telt.
Lien, [Loncium], oostenr. st ., Tirol, kr. Pusterthal,
aan de Drau, '20 u. ZO. Innsbruck; met een college, kloosters, fabriek van metaalwaren en tapijten, en expeditiehandel. 2111 mw. Niet ver van bier is de near Karinthie
voerende bergpas, eLienzer Klause" geheeten.
Lien, (fr. Lierr e), belg. gem. en St., prov. Antwerpen, kant.hfdpl., arr. en 2 , /2 u. NNO. Mechelen, station
der belg. staatsspw., den Grand-Central en de spoorw. L.Turnhout, aan de sarnenvlociing van de Groote en Kleine
Nethe. Zij heeft vele nude gebouwen, onder anderen een
fraaie kerk en een prachtig stadhuis, een gymnasium, kweekschool your onderwijzers; fabrieken van kant, zijden e. a.
stoffen, borduurwerk op tulle; koperen muziek-instrumenten en eenig,e brouwerijen, die een bijzonder snort van bier
(,,covesse") leveren. 16,003 inw. — Te bier werd op 20
Oct. 1496 het huwelijk tusschen Philips den Schoonen en
Johanna van Castilie voltrokken. In 1784 werden, op last
van keizer Joseph II, hare vestingwerken afgebroken, die
na 1830 door eenige plantsoenen zijn vervangen. — 2) ( de),
ned. gem. en d., prov. Z. Holl., arr. 's Gravenhage, kant.
Delft en 314 u. ZO. Naaldwijk, aan de Lee. 1169 mw. (met
de Oostbuurt en 't gehucht Westerlee)
Lierganes, vl. en badpl. in de sp. prov. Santander, in
't dal der Riano, Z. der baai van Santander; met zwavelbronnen, ijzerhut en kanongieterij. 1084 inw.
Liernais, fr item. en d., dep. Cete-d'Or, kant.hfdpl.,
arr. en 11 u. WNW. Beaune; met wijnbouw. 1200 mw.
Lierop, ued. d., prov. N. Brabant, arr. Roermond, kant.
Helmond en 1 u. NW. Asten, aan de Aa, 1. o. Het vomit
met een lOtal gehuchten de gem. L ier o p, met 305 saw.
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Liesborn

ILieabern, pr. d., Westfalen, regdstr. Munster, kr. Beckum. Hier Mond vroeger een Wooster met een beivemd geschilderd altaarstuk. 2376 inw. .tWordt voor 't Aliso der
Romeinen gehonden.
Eleahoist, ned. d., prov. N. Brabant, arr. Roermond,
kant. en 1 U. NW. Helmond; met een adellijk huis. Met
een btal gehnchten vormt het de gemeente Lieshon t,
die 1297 mw. telt.
Lieasel, Liezel, ned. d., prov. N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. Om en 11/i. n. 0.t.N. Aaten, gem. Deurn.e-en-Liessel. 670 inwon. (met het onderhoorig gehucht
den Heidrik)
Lieasies, Messes, fr. gem. en vi., dep. Noorden, arr.
en 2 n. 0. Avesnes, aan de Groote-Heide. 1000 mw.
Liestall, of 1Lieehatall. zwit. at.
at.,hfdpl. van 't kant.
Bazelland, 21/, u. ZO. Basel, aan de
en den 'poorwag Bazel-Olten; met fabr. van handschoenen, zijden garen. zijden lint, linnen en laken; ijsergieterijen, enz. Ook
badplaata. 3873 mw.
Lietor, sp. vi., prov. Albacete, aan den Mundo, r. o.,
18 u. NW. Murcia; een Karmelieten-klooster. 1731 mw.
Lietzen, ()oaten, d., Stiermarken, distr. L., station der
Keizerin-Elisabeth-baan, aan de Ens; met paardemarkten
en ijzermijnen. 1639 mw.
Lien (le), zwit. kersp. en d., kant. Waadtland, distr.
Vallde-de-Joux, aan 't meer Jonx, 5 u. WNW. Lausanne.
1 Po
Lieuroy, fr. gem. en vi., dep Enre, arr. en 21/2 u. Z.
Pont-A udemer; met weverijen. 1900 mw.
Lienwin, (Lezovii], oude afdeeling van de fr. prov.
Normandie, hfdst. Lisieux; nu begrepen in de dep. Calvados en Enre.
Lieve-Wronswen-Paroebie. of Lieve-Vronwe-Bnren. ned. d., prov. Friesland, arr. en kant. Leeuwarden,
gem. 't Bildt, 11/2 u. NO Berlikum; met cichorei-fabrieken. Met de volkrijke buurt Oudebildtzyl (die een nette
Menu. kerk en school heeft ) en een gedeelte van Nieuwebildtzyl en de Leye telt het 2550 mw.
Liffey. of Anna. riv. van Ierland, Leinster, ontspr. in
de bergen van Wicklow; 31/, u. ZW. Dublin, en valt na
ten loop van 15 U. in de Dublin-baai.
Liffed-le-grand, of Moreilliees. fr . gem. en d., dep.
Vogeezen (Vosges). arr., kent. en 11/2 u. van Neufchatean;
met fabr. van aardewerk a.; spw. stat. 1561 mw.
Lifford, iersch mei.. Ulster, hfdpl. van 't grs. Donegal,
aan de Foyle, 4 u. ZZW. Londonderry.
Liffre, fr. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, kant.hfdpl.,
arr. en 3 tt. NO. Rennes. 3050 mw.
1Ligne, belg. gem. en d., prov. Henegonwen, arr. en 41/ 2
U.0Dornik,ade ;mtbrouwij,ande
lijnwaadbleeken. 101 i tow.
Ligne. fr gem. en d., dep. Beneden Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 22/2 U. WNW. Ancenis. 2632 mw.
Lignieres-la-Doucello, fr gem. en d., dep. Mayenne,
arr. en 7 u. NW. Mayenne; met minerale wateren. 2093 tow.
Maniere., fr gem. en at., dep. Cher, kant.hfdpl., arr.
en Oh u. W. St.-Amand; uitmuntende pasteien. 3105 inw.
Lignol, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 4 u, W.
Pontivy. 1976 mow.
1Ligny, () fr gem. en d., dep. Maas (Meusel, kant.hfdpl.
arr. en 22/3 U. ZO. Bar-le Due, aan den Ornain, I. o.; met
fabr. van katoen stoffen en garen, optische en mathem. instrumenten; ijzermijnen; handel in wol en hout. 4211 mw.
— 2) id., dep. Noorden, arr. en 2112 u. ZO. Cambrai i Kamerijk ). 2230 inwon. — 3 . id., dep. Saeme-en-Loire, arr.
Charolles, kant. Senior. 1000 mow. — 4) belg. gem. en d:,
prov. Namen, arr. en 4 u. WNW. Namen; station van den
Grand Central; ijsermijnen, steengroeven. 1360 inw. Historisch vermaard door een bloedig gevecht tusschen de Franaches en Pruisen op 16 Juni 1515, twee dagen vaer den
veldslag von Waterloo. - 5) -le-Chatel. fr . gem. en vi..
dep. Yonne, kant.hfdpl., arr. en 3 u. NO. Auxerre, aan
den Serein, r. o. 150) inw.
11.4onier, gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie, 42
n. W. Harrisburg. 3000 inw.
Ligor, ( siameesch Sak on), versterkte at. van NederSiam, aan de 0.zijde van 't schiereil. Malakka, op 8° 17'
N.B. MCP 10' O.L. Zij is de hoofdpl. van een radjaschap
en heeft veel tempels en pyramiden.
Ligoure, nude afdeeling van Frankrijk, hfdpl. St.-Jeande-Ligoure, no begrepen in het dep. Opper-Vienne, arr.
Limoges.
Ligneil, fr. gem. en d., dep. Indre-en-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 22/3 u. ZW. Loches, aan de Ever, L o. 2(42 mw.
Libons-en-Santerre, fr gem. en stadje, dep. Somme,
arr. en 3 u. WZW. PAronne. 1221 mw.
Liiinfjord, Lyinfiord. inham, door 't Kattegat in N.
Jutland gevormd; hi; dringt diep daarin door en verbreedt
etch tot een groote, onregelmatige, ondiepe lagnne, die
veracheidene kl. riv. opneemt en een menigte eilanden, o.
a. het groote Mors, en de kleinere Venoe, Jeginee, Fuur,
Livee, GiM, bevat. Hen smalle dninstrook scheidde hear
vroeger van de N.see, dock bij de groote stormvloeden van
1825 bezweek die borstwering, zoodat daardoor Jutlands
N.punt tot een eiland werd. Sedert 1873 werd een spw.brug gelegd over den L., die nochtans wegens de vele dearbij ontmoete moeilijkheden cent in 1879 is tot stand
gekomen.
Lijffand. (russ.L i flj an di a, fr. Livonie,duitsch
Liefland. of Livland, cog. Livonia1, 1) russ.
gone., meest gelegen tusschen 50° 33' en 56 0 20' N.B., hebbende ten W. de golf van Riga en aan de andere zliden
de gouv. Pskow, Witebsk en Koerland en het sneer Peipus.
Be grootte bedraagt 854 0 m. 1 waarbij 21,19 0 m. voor
het daartoe behoorend gedeelte van 't meer Peipus, 4,96
voor 't meer Wirijserw en 1,12 voor een gedeelte van het
meer Pskow); op de eil. Oeael en Mohr, enz. komen 621/ 4
0m.;debvolking1,876ze.Drondismt
vlak en moerassig, gedeeltelijk vruchtbaar, doch limp de
kusten heeft men duinen en nitgestrekte plaatsen met staffsand; hij wordt besproeid door de Dena en Eyst, en aan
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de Z.grens door de Bolder-Aa, Fennern en Emba. Meren
zijn er in menigte. Er wordt meer .graan geteeld, dan
voor eigen verbruik vereischt wordt; mzonderheid bouwt
men er rogge en gerst, maar ook tarwe, haver en bockweb, de veeteelt is er zeer helanterijk; de visscherijen worden, zoowel op de knsten als in de meren, met yea kracht
en ijver gedreven. Ben gewichtig product is ook het tim•
merhont. Ofschoon de landbonw hoofdzaak is, bekleedt
Lijiland met betrekking tot de industrie een hooge pleats
in Rtteland. De hoofdtakken van industrie zijn fabr. van
taken wollen en katoenen goederen, leder, aardewerk, glas,
tabak, spiritnalien; veel zaag- en korenmolens. De bevolking is seer gemengd (Eathlanders, Litthauers, Rumen, Duitschers) en behoort grootendeels tot de Lnthersche Kerk.
't Gouv. wordt verdeeld in 5 districten, die genoemd zijn
near de volgende voorn. plaatsen Riga, de hfdst., Dorpat,
Pernau en Werden, met Arensberg op 't em!. (Esel. Sedert
1876 is het bestuur op den zelfden grondslag geregeld ale in de
overige raw gonvernementen. — 21 (Golf-van-), of
gazebo golf, boesem van de 0.zee in Rusland, tusschen
Lajdand en Koerland, op 57 3 tot 5V 3 N.B., 22° tot 24°
30' 0.L.„ lane, van N. tot Z. 30 u., breed 24 u. Het eiland
InEsel dekt Mina den geheelen ingang tot deze golf, die
door hare zandbanken en ondiepten, doch gees klippen,
moeielijk te bevaren is. Zij ontvangt de rivieren Duna, As,
Alass en Fennern en bevat verscheiden eilanden, heeft niet
zooveel zoutgehalte als de 0.zee en beeriest daarom lichtee. — In 1660 kwam Zweden door den vrede van Oliva
in 't bezit van Lijfland. doch bij den vrede van Nystadt in
1721 moest het dit gewest geheel aan Rusland afstaan.
Lijmers (de), naam eener ned. landstreek, prov. Gelderland, in welke de gemeenten Zevenaar en Duiven liggen
en die hoogst vruchtbaar is.
Like, of [Alcoa. riv. van Oostenr. Croatie, die na een
NV.lijken loop van omtrent 9 u. bij den berg Tuliba in
den grond verdwijnt. Zij geeft haren naam ass een bergachtig distr. in 't Croatisch-Slavon. grenwbied, dat 1072/2
m. groot is en de steden Gospich en Carlopago bevat.
Li-kiang, chin. st., prov. Yon-nan, dep.hfdpl., op 26°
51' N.B., 10 ° 20' O.L.
Lilienfeld. oostenr. vl., hoofdpl. van 't gelijkn. distr.,
101/2 u. WZW. Weenen; met em n wapenfabriek en rijke
Cistercienser abdij. Het splitst zich in Mark t-L
lienfeld, DOr fel-Lilienfeld enStift-Li,ienf e 1 d 2238 mw.
Lilienthal, pr d. en amtszetel, landdr. Stade, 2 u. NO.
Bremen; met de beroemde sterrenwacht van den in 1820
overleden amtman SchrOter. 800 inw.
(nederlandsch R ij s e 1, cog. Lisle), fr. gem. en
aterk bevestigde, belangrijke handels- en fabr.st ., hoofdpl.
van 't dep. Noorden, aan de Deule, die met verscheidene
kanalen in verbinding staat, 37 u. NNO. Parijs en 71/, s.
NNO. Arras ( Atrecht). Belang.rijk kruispunt van spoorwegen en station d.-r banen van 't N., L.-Bethune, L.-Valenciennes. Zij heeft aan hare MV.zijde een sterke citadel
met kazernen en magazijnen, een der schoonste van Europa en de eerste, die door Vauban gebouwd is; zij is van
de stad gescheiden door een ever groote esplanade, die aan
den stadskant beplaitt is met vele lanen en boomen, paralin aan een schoon kanaal. Iu 't midden van de stad ligt
het fort St.-Sauvenr. Zij is vrij wel aangrlegd en heeft een
aantal rechte en zeer breede straten, onder welke de ',Rue royale" door hare schoone gebouwen uitmunt. Men telt er
27 //places" of marktpleinen; de ',Grande Place" of 1,Prace
d'Armes" is een vierkant van 140 meter lang en 74 breed,
zij prijkt met een bronzen vrouwen-standbeeld op een kolom, met de bears en den schoonen gevel .n de hoofdwacht. Tot de overige merkwaardigheden, die Lille sieren,
behooren het stadhuis, vroeger een paleis der hertogen van
Bourgondie en in de Hide eenw door Karel V bewoond; de
openbare bibliotheek van 42,000 boekdeelen, de museums
( waaronder dat van Wicar met 1401 haniteekeningen en
bot. tuin, verscheiden r. kath. kerken met schoone sehilderstukken; de protest. kerk, de synagoge en de prefectuur,
5 groote hospitalen, eenige groote kazernen, de gevangenissen, de munt, de schonwburg, de concertzaal. De haven
van de binnenatad, ',Grand Rivage" geheeten, is een van
hare schoonste sieraden; 't is het middelpunt van den handel, van 't laden en lessen der sehepen. Lille is tevens
een van de boofdzetels der fransche industrie in 't N. des
lands. In de litmenspinnerij zijn bezig ongeveer 600 werkstern, in de fabrieken van naaigaren 5030 arb., katoenspinnerij 8110 arb.; kant- en tulle-fabr. zijn niet meer zoo drink
als vroeger; verder vele fabrieken van passementwerk, wollen stoffen, kousen en mutsen, thrweel, seep, cichorei, tabak; smederijen, ens. leder jaar heeft er een tentoonstelling van de producten harer nijeerheid pleats, en, wet de
stad niet minder vereert, men telt er meer den 10 . genootschappen of vereenigingen van liefdadigheid. De omtrek
is ala overdekt met bleeken, oliemolens en beetwortelvelden. Voor den uitvinder der beetwortelsuiker is op last
van Napoleon III in de atad een monument verresen. In
1977 is de kath. nniversiteit ingewijd. 162,775 mow. — L. behoorde achtereenvolgens aan de graven van Vlaanderen,
aan de koningen van Frankrlik, aan de hertogen van Bourgondie, en werd door Lodewijk XIV in 1667 voor good aan
de fr kroon gehecht. Zij weed in 17 .8 on een beleg van 3
maanden door de Gealliderden onder Marlborough ingenomen en in 1792 door de Oostenrijkers verscheidene dagen
achtereen vruchteloos gebombardeerd.
Lillebonne. 1.1fuliohona]. fr. gem. en at., dep. Beneden-Seine, kant.hfdpl., arr. en 51/2 u. 0. Havre, aan den
Bolbec. Zij heeft de overblijfsels van een goth. kasteel,
door Willem den Veroveraar gebouwd en bewoond, en bloeiende fabr. van calicota en chitsen, berlijnsch blauw en leder. Door opgravingen zijn bier achoone rnInen van het
onde inliobona, eena de hoofdst. der Caleten, aan 't licht
gekomen. 539 i mw.
Liners, [Allier., fr gem. en stad, dep. Pas-de-Calais,
kant.hfdpl., arr. en 2 U. WNW. Bithune, station der fr.
N.baan; met velerlei industrie en kolenmijnen. Zij was
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weleer versterkt. 7103 inw. Te L. werd de eerste artesiache put in Frankrijk gegraven.
Li'Rosana, noorw. atadje, aan 't Skagerrak, 6 ii. ZW.
Arendal; met een kleine haven. 715 mw.
Lille, 1 ) ap. VI., pros. en 10 uur OZO. Toledo, part.hfdpl., bij den Riansanares. 2635 mw. — 2) belg. gem. en
vl., prov. en 2 u. NW. Antwerpen, aan de Schelde; met
een fort aan den r. o. der rivier, tegenover het fort Liefkenahoek. 1248 mw.
Lima 1) dep. van N. Peru, zich mitstrekkende langs de
knat ten Z. van 10° 30' Z.B., aan de landzijde door de Andes gescheiden van de dep. Ayacucho en Junin, en ten N.
bepaald door Trujillo. Men schat de grootte op 690 (11 m.
Behalve de stad en 't distr. van Lima, is het verdeeld in
6 prov., waarvan de voorn. plaatsea zijn Ca1lo, Chancay,
Huaura en Ica. — 2) ( vroeger C iud a d-d e-1 o s-R e y e s),
hfdst. van Peru, in een schoone vallei omtrent 2 U. van
hare haven Calliio aan den Stillen oceaan, daarmede door
een spoorweg verbonden en uitgangspunt der bergbaan L.
Oroya. Deze spw. begint op de hoogte van den zeespiegel
en stijgt over een korten afstand, in den tijd van 9 u., 4640
met. hoog. Hij loopt mugs La Chosica (65 I met.), waar nog
overblijfselen der nude Inca-straat gevonden worden; verder voorbij Cocachacra, San Bartolome (in em kloof door
4 tunnels, met brup.azen over den Rima ), Lung, Matucana,
San Mateo, Aruri 3570 met. ). China, eindstation ( 4320 met..
Nog moet de we,g 975 met. hooger stijgen. De at. is regelmatig
aangelegd, wordt van eene voorstad gescheiden door den
Rimac, over welken bier em n schoone steenen brug ligt,
en is voor 't overige omsloten door een bebolwerkten wal
met 6 poorten. Hare menigte torenspitsen en koepeldaken geven haar een indrukwekkend voorkomen. Door de
meeste straten, die doorgaans breed en recht zijn, vloeit
een stroom. De huizen hebben platte daken, zijn van in
de zon gedroogde steenen gebouwd en hebben zelden,
ter wile van de aardbevingen, sneer dan rear verdieping.
De voornaamste gebouwen zijn de kathedraal, de parochie-kerk, 't paleis van den aartsbisschop (nu gedeeltelijk
gebruikt door den peruviaanschen senaat 't voorm. residentie-gehouw van den onderkoning ( nu 't gerechtshof , , het
stadhuis, de gevang,enis — alle g.elegen aan 't voorn. plein,
waarop in 't midden eene bronzen fontein met een standheeld
der Faam prijkt. Lima heels een aantal rijk versierde
kerken; era groot en rijk klooster, aan San Francisco gewijd en nog veel andere, 2 vondelingshuizen, 11 openbare
hospitelen, een universiteit, met een schoon gebouw, dat
gedeeltelijk dient voor de vergaderingen van de Kamer der
vertegenwoordigers van N. Peru; een nationaal museum,
een openbare bibliotheek met zeldzame boeken, em n openbaar museum, velerlei scholen, een fraaien schouwburg,
een grooten circus voor stierengevechten, em n schouwplaats
your hanengevechten, en buiten de wallen beplante wandelingen, een openbare begraafplaats en baden. Lima telt
ook eenige fabrieken, inzonderheid van good- en zilverwerk.
Lang was zij het groote middelpunt des handels voor geheel de W.kust van Z. Amerika; maar de mededinging van
Valparaiso heeft haar veel scbade gedaan; nog altijd mai.;
haar handel echter belangrijk heeten; haar uitvoer bestaat
hoofdzakelijk nit zilver, kopererts, schors, zeep,
chincilla-huiden, salpeter, suiker, guano, enz.; haar invoer
nit engelsche manufacturen, wijnen, zijden stoffen en brandewijn nit Frankrijk en Spanje, en vele andere art. van 't
amerik. vasteland. De omtrek der stad is vruchtbaar en
levert een ruimen voorraad van levensmiddelen en vee. Ofschoon 't klimaat als gezond wordt genoemd, is er de sterfte
groot. De menigvuldige aardbevingen hebben de ontwikkeling dezer stad krachtig tegengewerkt; de voorn. hadden
plaats in de jaren 1546, 1633, 1665, 1687, 1741, H64 en 1828;
die van 1764 liet slechts 20 huizen van de 3000 overeind,
en die ran 1828 wierp mede bijna de gansche stad omver
en kostte meer dan 100 ) rnenschenlevens. Hare bevolking
met de voorsteden bedraagt 160,00 mw., waarvan blanken. Gemiddelde jaarstemp. 73 0 ,3; winter WO; corner
77°,5 Fahr. 12° 2' :i5" Z.B., 77° 5' 3 i" W.L. — Pizarro
stichtte Lima in 1535. — 3) [Belie. Mimeo, Oblivionig Flumen), riv. van Spanje en Portugal. ontspr. in
Galicie, vloeit omtrent 26 u. Z .waarts en salt te Viana
in den Atlant. oceaan. Zij is slechts over de laatste 31/ 2
u.bevar—4)inItale,Toscdizhn
den Serchio ontlast. — 5) gem. en vi., der VS., Stt. New.
York, 55 u. W. Albany. 4500 inw. — 6 WO. van 't grs.
Allen, Stt. Ohio, kruispunt van spw.; ijzerwerken. 50 ta
mw. — 7) vl. in den Stt. Indiana, hfdplaats van 't grs. La
Grange, in 't N. van den Stt. — 71 groep 0.ind eilandjes in de zee van Karimata, W. Borneo.
Limacapan. ern der Philippijnen, NO. Palawan, op 11°
40' NB, 12a° O.L.
ILimagn, [Alimania], oude onderafdeeling van Frankrijk, pros. Auvergne, nu begTepen in 't dep. Puy-de-Dome,
1Lirnal, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Nivelles,
kant. Wavre. 1855 mw.
Limalongem, fr gem. en jl. , dep. Beide-Sevres, arr. en
11 ,2 u. OZO. Melle; met veel kastanje-bouw. 16 ;0 inw.
Limari, riv. van Chili, dep. Coquimbo, salt in den Stillen oceaan, 20 mm. ZZW. Coquimbo, na een W.lijken loop
van 15 u. Zij neemt de riaieren Samo en Elque op.
Limas, at. va a Centr. Amerika, aan de riv. Roman of
Aguan, aan de grens tussch,n Honduras en Mosquito. En't begin van 1853 het bezitgelsch wapengeweld deed
recht van Mosquito op deze plaats gelden.
Limasol, Limiguto, Eamasol. at. era zfeh. op 't eil.
Cyprus, ass de Z.kust, 11 u. ZW. Larnaca. Zij vertoont
overvloed van rninen en pain, maar heeft een goede haven.
4000 inw. — Men meent, lot het nude A mathus of
A in a t h on te een weinig ten NO. lag.
Limatollsa, ital. vi ., Napels, prov. Benevento, aan den
Volturno, 11/a u. NO. Caserta. 15 )0 inw.
Lima. fr gem. en vl., dep. Seine-en-Oise, kant.hfdpl.,
arr. en ONO. bij Mantes.
Limbach. D saks.
, kr.dir. Zwickau, amt en 2 our
NW. Chemnitz; stat. der staatsspw., hier was de eerste
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vakschool sour kousenweverij; fabriek van handschoenen,
ververij, bleekerij. 6907 mw. — 2 ) of Mariallilathaella.beier.
d., kr. Neclerfranken-en-Aschaffenburg, bij Eltmann, I4i den
Main I. o.; met een bedevaartskerk en scheepv. 300 mw.
Limbangan, st in de resid. Preanger-Regentschappen,
op Java, hfdpl. van 't gelijkn. regentschap, dat veel koffie
voortbrengt en door de riv. Kalitondo besproeid wordt.
1Limbra. St. in Britsch Indie, Bombay, distr. Auranga-

bad, ruim 6 u. NO. Poena (Poonah).
Limbricht. ned. d., pros. Limburg, arr. 's Bosch, kant.
en I/5 u. N. Sittard; met een adellijk slot. 60 ) mw. Het
vorrut met d. Einighausen en Guttekoven de g e m. L i mbrich t, die 1421 inw. telt.
Limburg. 1) voorm. hertd., weleer begTepen in 't groot
hert. Neder-Lotharingen. 't Was oorspronkelijk een grs.,
welks ontstaan in 't disinter schuilt, maar dat reeds under
graaf Hendrik II, torn d(ze hertog van Neder-Lotharingen
weed, den hertogstitel kreeg. Later kwam met Brabant
ook Limburg aan de hertogen van Bourgondie en zoo vervolgens aan Spanje en Oostenrijk. Door den Munsterschen
vrede in 1646 kreeg toenm. republiek der Ver. Nederlanden em n gedeelte van 't hertd. Limburg, en wel ongeveer met de zelfde plaatsen, die later tot 1866 tot het hertogd. Limburg, als bestanddeel van den Duitsch en Bond behoorden. Na in 1794 door de Franschen
veroverd te zijn, vormde het soar een goed gedeelte het
dep. der Beneden-Maas I Meuse Inf4rieure1. In 1814, na den
sal van het eerste fr keizerrijk, werd het eene provincie
van het daarop ontstane koninkrijk der Nederlanden; en
na de afscheuring van Belgie gaf het bezit van L. aanieiding tot langdurige en moeielijke gesehillen, die eerst geheel beslecht werden door het op 19 April 1839 gesloten
staatsverdrage tengevolge waarvan een nederl. en een belg.
Limburg ontstond. Het eerste kreeg, weder den titel van
hertd., en maakte als zoodanig tot 1836 em n deel van den
Duitschen Bond uit, met uitzondering echter van de gem.
Maastricht en Venlo, die geheel nederl. wares;. — 2) pros.
van het kon. der Nederlanden, bepaald ten N. door N.
Brabant en een kl. gedeelte van Gelderland, ten 0. door
de pr. Rijnprov., ten Z. door Belgie ( Lnik I, en ten W. door
Belgie (Limburg) en N. Brabant; grout 402/3 0 m., met
244,497 meest r. kath. inw. De deels vlakke, deels henvelachtige grond, die door de Maas en hare bijrivieren Roes..
Niers, Jeker, Geul, Gulp, Geleen e. a., alsook door een gedeelte van de Zuidwillemsvaart besproeid worth, is langs
de Maasboorden zeer vruchtbaar, maar h,ft elders, vooral
in 't W. en N. groote heidevelden I Mookerheide) en moerassen (Peel). In 't Z., waar men zoogen. Limburgsche
klei heeft, en dat zich kenmerkt door een aantal heuvels,
vindt men em n der schoonste streken van 't land. vooral
't Geuldal en den omtrek van Mtersen en Valkenburg.
De voorn. voortbrengselen zijn: graan, hennip en vlas, kool-,
lijn- en raapzaad, boonen, beetwortelen, cichorei, meekrap
klaver, groenten en moeskruiden, boomvruchten; turf, potaarde, steenkolen: domaniale steenkoolmijnen en de mijn
Neuprick te Kerkrade, terwijl nog versehillende concessien
gevraagd zijn; bouwsteen of den zoogen. Maastrichtschen
stern. Be landbouw . is met betrekking tot de behandeling van den growl zeer vooruitgegaan; nochtans hespeurde men overal een stilstand, die tot achteruitgang
dreigde over te gaan. Tot de sours. en bloeiende fabr.
behooren die van aardewerk, wapens, behangselpapier,
speelkaarten, tabak en cigaren, gouden voorwerpen, vertind ijzer, harde zeep, geslepen gins; voorts zijn er brouwerijen, branderijen, looierijen, spinnerijen, weverijen,
ijzer- en geelgieteriien, enz. In 1878 wares er 145 stoomwerktuigen met 198 stoomketels in werking. Van Maastricht gaat een spw. naar Aken, Luik, Hasselt Venlo; van
Venlo gaan spw. near Eindhoven, near Kaldenkirchen. n.
Geldern en weldra tot Nijmegen; van Roermond naar Gladbach, naar Antwerpen. De pros. telt 125 gem. De Provinciale Staten bestaan sit 45 leden, die flit bun midden
een college van Gedeputeerde Suiten benoemen, dat nit &
leden bestaat. Voor het onderwijs is L verdeeld in acht
schooldistr , die names 242 lagere scholen tellen, welke gemiddeld door 2 1,091 leerl. bezocht worden, bet atheneum
te Maastricht is veranderd in een hoogere burgerschool
met 5jarizen cursus. seeder ziin er nog een rijks hoogere
burgerschool met 5jftrigen carton, te Roermond, 1 met 3jarigen corona te Venlo; een bijzondere, niet gesubsidieerde
burgerschool te Kerkrade (Rolduc ; de gesubsidieerde afd.
Midd. onderwijs van 't bissch. college te Roermond, de afd.
van 't Diet gesttbsidieerde college te Sittard, de afdeeling
der gesubsid. school te Weert. Inrichtingen van hunger onderwijs heeft men 't groin. te Maastricht, de onderafdeeling van 't bissch. seminarie te Kerkrade, de hoofdafd. van
't bissch. seminarie te Roermond. Voorts zijn er kostscholen, muziek-, teeken-, bewaar-. zondags-scholen. De armenverzorging vindt in de pros. een ruirnen werkkring;
niet minder dan 35 1 instellingen van onderscheiden aard
pogen de armeede der volksklasse te lenigen of te keer te
gaan en de zieken en onden van dagen te ondersteunen.
De provinciale schuld bedroeg op 31 Dec. 1879 109,750 gl.;
de ontvangsten over gen. jaar beliepen
5,634,54, de uitgaven 223.656,58
3) (fr. Limbourg1, pros. van Belgie,
bepaald ten N. en 0. door 't kon. der Nederlanden ( N.

n

Brabant en Limburg), ten Z. door de pron. Luik en ten
W. door de provincien Brabant en Antwerpen, groot 43 41s
0 m., met 207,204 inw. De grond is meest vlak en wordt
in geheel het NW.lijke gedeelte door uitgestrekte heidevelden la Campine), hier en daar in 't N. met moernsBen bedekt. Hij wordt besproeid door de Maas en hare bijrivieren de Jeker of Jaer, door de Demer met de Herck,
alsook door een gedeelte van de Znidwillemsvaart, die door
een ander kanaal, in 't N. der pros., in gemeenschap met
de Kleine-Nethe wordt gesteld, terwill eels derde kanaal

langs den linker Maasoever nit de Zuidwillemsvaart te
Maastricht near Luik loopt. De prod. der pros. zijn ongeveer dezelfde als die van de ned. prov. L. Be hoofd-

bronnen van bestaan sijn landbouw en veeteelt, en de
aanzienlijkste nijverheids-tak is het stoken van jenever;
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ook worden er eenige wollen en linnen stoffen, leder, enz.
vervaardigd. Het fabriekwezen is er van weinie beteekenits. De prov. wordt verdeeld in 3 arr. en in 1% kantons,
die 206 gemeenten tellen, waaronder 4 steden: Mundt, Tongeren, St.-Truien en Maeseyck. In kerkelijk opzicht vormt
41 met de prov. Luik het bisdom Luik. — 4) (fr. L i mhour g-D olhai n), belg. gem. en at., prov. en 41/.,
0. Luik, kant.hfdpl., arr. Verviers, aan de Vesdre, r. o.,
met een station aan den spw. van daar near Aken. Zij
bestaat nit twee hoofddeelen: de eigenlijke st. Limburg
of "Ville haute", op een ateile rots, tens de bloeiende
hfdst. van 't onde hertogdom Limburg en een gewichtige
vesting, nu een schaduw van zich zelve, stil en doodsch,
als lag zij dear verdiept in de herinneringen van haar
schitterend verleden; en aan haren voet het d. Dolhain,
of eVille basse", bedrijvig en welvarend. Zij heeft een college en eenige fabrieken. — 5) at. in de pr. prov. Hessen-Nassau, regdstr. Wiesbaden, amtshfdpl., aan de Lahn,
bij hare samenvloeiing met de Ems, station van den Nassau'schen spw. en de Hess.-Lodewijks bass, 6 u. NNW. Wiesbaden. Zij is de zetel van een bisschop tn van het domkapittel, heeft een hertl. paleis, een r. kath. seminarie, 1
hoogere burgerschool, 3 meisjesscholen; een hospitaal en
aanzienlijken producten-handel. 3300 mw. — 6) of Hohen-Limburg. pr at., prov. Westfalen, regdst en 6 our
W. Arnsberg, kr. Iserlon, aan de Leone, hfdpl. van 't gemediatiseerde grs. Limburg en station der Berg.-Mark.baan;
een hoog gelegen vorstl. slot, fabr. van ijzerdraad, ijzerwaren en linnenweverij. 5118 mw.
1Limehouae. cog. kersp., grS. Middlesex, aan de Theems,
ten voorstad van Londen uitmakende, 1 n. 0. St.-Paul's;
met een station aan den spw. van Londen naar Blackwell.
27,561 mw., meest bezig op de lijnbanen, op de scheepstimmerwerven en in de naburige W.indische dokken.
Lennekilna. shot. d. en tech., grs. Fife, aan de golf
van Forth, 1 u. Z. Dunfermline. De haven, die schepen
van 30) ton kan opnemen, voert kalk sit. 1001 mw.
1Limeeny, fr gem. en d., dep. Indre-en-Loire, arr. en
5 u. ONO. Tours; met ten station aan den spw. van Or16ans near Tours. 1163 mw.
Limerick. 1) binnenlandsch ge.s. van Iceland, Munster,
hebbende ten N. Shannon, die 't van 't grs. Clare scheidt,
ten 0. Tipperary, ten Z Cork en ten W. Kerry, gr. ( zonder de st.) 50 0 nemet 191,936 inwoners. De grond is
deels berg- of heuvel'achtig, dens vlak en moerassie, maae
vruchtbaar, vooral lanes (lett 'Shannon en in de "Golden
Vale", of Gouden Vallei, het 0.1ijk gedeelte van Limericks
vlakte. De hoofdrivieren zijn: de Shannon, Mulkern, Maig
en Peel. Van
bode %
m den
is 50°/, weideerond,
25 bouwland. De industrie is van geen Mang, ofschoon de bewoners ellen zeer vlijtig zijn. Van delfstoffen komen voor
ijzer, koper, mood en steenkolen; ook bonwsteen en fraai
marmer. De voornaamste art. van uitvoer zijn boter, koren en appeldrank. Het wordt verb-id in 14 baronies en
131 parishes in de bisdommen Limerick, Emly, Killaloe en
Cashel. — 2) voorn. st en rivierh. van W. Ireland. hfdpl.
van 't go-s. Limerick, waarin zij en gys. op zich zelve
("city county" ) uitmaakt op een eil. in den Shannon en
aan de bride severs van the rivier, 14 u. van den Atlant.
ocaaan en 7 u. NNW. Tipperary, met welke st. zij door
een spw. is verbonden. Zij worth verdeeld in 4 wijken:
"English-Town", een oud en ellendie gedeelte op het elle
"Irish-Town" in 't Z.; "Newtown" in 't W., en eThomondGate" in 't N.; de 2de en 3de dice wijken mogen fraai
heeten. Zeven bruggen verbinden de verschillende deelen
der st. L. is de zetel van een r. kath. en een angl bisschop, heeft 19 kerken, waaronder een prot. kathedraal,
een grout, zwaar gehouw van 1 ls', herbouwd in 1490; het
bissch. pales, parochie-kerken, een r. kath. kathedraal
(in 186 geb. j en vele kepellen, scholen en kloosters, vele
Miefdadige inrichtingen, de gereehtshoven en gevang:enissen
van 't gm. en van de stad; voorts heft zij een uniewerkhuis, overblijfsels van em n oud kasteel, groote kazerne, een
schouwburg en circus, een monument ter eere van Lord
Monteagle en een van 0' ouneil. een fraaie beurs en tolhums, een lamer van koophandel, banken, een linnenhal,
koren- en botermarkten, vein korenmolens; de fabrieken
nemen toe: vlasspinnerij en weverij, kantklopperij, ijzergieterij, scheepstimmerwerven, enz. Be handel, die zich
met den invoer van britsche manufacturen, steenkolen, turf,
vastelande- en koloniale producten, en met den uitvoer van
koren, meel, boter, rundvleesch, varkensvleesch, enz bezig houdt, is groot en vermeerdert nog steeds. Tot de haven behoort een scheepsruimte van 20,010 ton. Schepen van
600 ton loesen aan de kaaien, en die van 1000 ton naderen
tot op U. afetands de St., die met stoombooten op
den bocen Shannon en door kanalen ook een watergemeenschap met Dublin heeft. 39,828 mw.
Limestone, 11 grs. der V. S., in 't N. van Alabama;
-groot 28 0 me hoofdpl. Athen s. — 2) id., in Texas;
hfdp1. Springfield.
Limeuil, fr gem. en vl., dep. Dordogne, arr. en 6 u.
ONO. Bergerac, aan de Dordogne, r. o. 817 mw.
Lianington, gem. en al. der V. S., Stt. Maine, grs. York,
'20 u. ZW. Augusta. 2210 mw.
Limmat, zwit. riv., kant. Zurich en Aargau; zij komt
nit het N.einde van 't Zilricher-meer voort en vat na een
emellen NW.lijken loop van 6 u in de Aar, ye u. 0. Brugg.
Liman*., ned. d., pros. N. loll., arr., kant. en ilk e.
Z.t.W. Alkmaar, aan den straatweg van dear near Haarlem; met een paardemarkt en een adellijk huis bij de buurt
Dusse/dor p, die een r. kath. kerk heeft. In dit d.
weed, op een nog voorhanden aanbeeld, den 10den October 1799 de capitulatie tusschen de fraansch-bataafaehe en
cng.-russisclae troepen geteekend, volgens welke de laatstgen. N. Holland weder moesten ontruimen. Het d. vormt
met de gen. buurt en eenige geh. de g em. Limme n,
die 949 mw. telt.
Linsoeiro, vl. in Brazilie, prov. en 20 n. NW. Pernambuco. 6000 inw.
lLimoges, (Lemovicom, Auguatorieum, het naafi-
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atom van Ptolemeus), fr. gem. en nt., hfdpl. van 't dep.
Opper-Vienne, aan de Vienne, r. o. en station der Or16ans- en Charente-baan, 32 u. NO. Bordeaux, 60 U. ZZW. Parijs. Haar ouder gedeelte is slecht gebouwd en heeft nauwe, gebrekkig geplaveide atraten en huizen, wier boven
verdiepingen van bout zijn; maar het boven en nieuwere
gedeelte der at. is luchtig, wel aangelegd en door bevallicc wandelingen omgeven. V66r de eerste etaatsomwenteling bezat L. verscheiden nude, eerwaardige godsdienstgestichten, van welke het revolutionaire wandalismus veel
heeft vernield. Hare voorn. merkwaardigheden zijn thans
de onvoltooide goth. kathedraal; de kerk St.-Michel-desLions, met een ontzaglijken kloot op de spits van haren
toren; 't bissch. paleis met schoone tuinen; het stadhuis,
weleer een klooster; de prefectuur, 't lyceum, de nieuwe
sehouwburg, de kazernen en 't nieuwe paleis van justitie;
de munt, de bibliotheek van 23,000 boekdeelen, de "place
d'Orsay, enz. De beminnaars der oudheid vinden bier een
menigte voorwerpen van hunne gading; onder de vele fonteinen die von Aigoulene ( aqua lenis), een amphitheater,
een groote cippus achter de kathedraal, de lijksteenen van
Paetinus, Canitogus, Mtevia-Paulina, Julia Annonia, Sulpicia-Regina, Julia-Insidiola, Sulpicius-Fidus, van den grammaticus Bltesianus, het graf van Sabinianus, een granieten
sphinx e. a. L. is de zetel van een universitaire academie, van een college, van genootschappen your landbouw,
wetenschappen en kunsten, van een handelschool, departementale normaalschool, enz. Hare talrijke fabrieken leveren vooral porselein (ook porselein-schilderen), glaswerk,
fijne lakens, grove wollen stoffen, calicots, hoeden, papier,
speelkaarten, enz.; ook zijn er looierijen, wolververijen,
wasbleeken, branderijen, ijzer- en kopergieterijen, en men
drijft er een drukken handel met Toulouse en 't. Z. van
Frankrijk. 55,134 mw. Geb.pl. van paus Clemens V. van
d'Aguesseau, van den maarschalk Jordan, van Dupuytren,
van Cruveilhier.
!Limo:en.. fr. gem. en d.. dep. Lot, kant.helpl„ arr. en
51/2 u. van Cahors. 1458 inw.
Limon, 1) ital. vi., Piemont. prov. en 41/ u. Z. Coni,
aan de Vermegnana, 1. o. 3250 inw. — 2) ital. vi ., Lombardije, prov. en 9 rt. NO. Brescia, aan 't meer Garda; met
een haven, handel en visscherij. 6 ,0 iew.
Limonest. fr . gem. en d., dep. Rhone, kant.hfdpl., arr.
en 12/3 u. NNW. Lyon. 1031 mw.
1Limonani. ital. mvl., Napels, pros. Molise, distr. en 2 u.
NNW. Campobasso; aan den Biferno, 1. o. 2627 inw.
Limouro, fr. gem. en vl e dep. Seine-en-Oise, kantonhfdpl., arr. in 6 u. 0. Rambouillet; met een modelschool
voor landbouw; vroeger met een kon. kasteel; ook fabr.
van fayence. 1210 mw.
Limousin, Li,ssoain. oude fr prov., verdeeld tusschen
de dep. Correze, Creuse en Vienne.
Limonx, [Limoaum], fr. gem. en st., dep. Ayde, arr.
hfdpl., ass de Aude, 1. o • spw. stet., 5 u ZZW. CarcassoZij heeft een handelstribunaal, g,em.eollege, sehouwburgzaal, belangrijke fabr. van lake n e. a. wollen stoffen, spinnerijen, looierijen, koren- en oliemolens, en handel in cuede witte wijnen "Blanquette" ). 6e61 maw.
Lirnpach, tl. in 't gr.ltertd. en arr. Luxemburg . ; kant.
Eseh a. Alzette en 2 u. NW. Bettenburg, gem. Reckingen.
213 inwoners.
Lampias. sp. vl., prov. en 41/2 U. OZO. Santander, aan
den Anon, r. o. en de golf van Gascoene. 1000 mw.
Limrie,
cog. Limree st. in W. Hindostan, gebied
van Baroda, op 't schiereil. Guzerate, 2 1 /a u. ZZO. Wadwan.
Limpopo. riv. van ZO. Afrika, ontspr. op 't hoogland
van de Transvaalsche republ., NO. Potchefstroom, neemt
den Sjaeja, Noeanetsi, Lepaloele e. a. op en valt N. Delagoabaai in den Ind. oceaan. Zijne monding weed in 1868
door Erskine ontdekt, die bewees :1st L. dezelfde rivier
is els de Inhampoera en 1st hij niet bevaarbaar is
wegens de watervallen, stroomversnellin een en de baren
your den mond.
Lin, chin. St., prov. Ho-nan, distr.hfdpi., 81/2 our W.
Tsjang-te. — Lin-an is de naam van distr.hfdplaatsen in
de provincien Tsji-kiang en Yun-nan.
Linards. fr. gem. en d., dep. Opper-Vienne, arr. en 41/ 2

u.ZOLimogeskantChluf.:209inw
Linares, 1) [llellanes]. sp at., pros. en 6 u. NO.
Jaen, in een vruchtbare vlakte bij den Guarrezas; met koper- en loodmijnen, veel kloosters en eenige corn. oudheden, waaronder een vervallen waterleiding. le,567 mw.
2 ) sp. st ., prov. en ZW. Salamanca, aan den voet van
den berg, aan den Ala bo n. 1300 inwon. — 3 ) stad in
Mexico, Stt. Nuevo-Leon, 16 u. 0. Monterey; part. hfdpl.
6000 mw.
Linchet, belg. gem. en d., provincie Luik, arr. Huy,
kant. Landen. 105 mw.
Lincoln 1) (Graalfachap.), of Lincolnshire. cog. gra.
dat zich mugs de kust uitstrekt van de Wash tot aan den
Mumber, die 't van Yorkshire scheidt; het heeft ten 0. de
N.zee, ten Z. de grs. Cambridge, Northampton en Rutland,
en ten W. de gm. Leicester, Notts en York; groot 130 0 m e
met436,59w.Dgrondisvlak,utezrn'NO.,
wear een lage heuvelrij loopt; in 't 0. en Z. vindt men vent
moeras- en' laaglanden, welker vochtig klimaat, eer hier
nog de "drainage" was toegepast, veel koortsen verwekte.
De voorn. riv. zijn de Trent, Welland, Witham en Ancholme. Door de verbeteringen, die bier gedurende de
laatste jaren in den landbouw zijn aangebracht, is dit
een der meest vruchtgevende van 't rijk geworden. Be
hoofdprod. skin haver, tarwe, boonen, gerst, hennip, weede,
rapen, eon.; doch er is vent meer wei- dan bouwland, en
't gras der moeraslanden heeft schaars zijn wedergae; ook
vindt men em veel en goed rundvee ( 210,000 schapen
(11/2 mill.; het horenlooze levert de beste cog. wol) en pearden; ook tamme ganzen en wilde eenden. In 1875 werden
er 465,243 ton ijzererta gewonnen en 67,266 ton row ijzer
kwamen van de hoogovens. L. wordt gesneden door de cog.
N.baan, die A& bier seer vertakt. Het grs. splitst zieh in
3 boofddeelen: de //Parts of Lindsey" in 't N., Kesteven
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in 't ZW. en Holland in 't ZO.; het bevat 33 hundreds en
.629 parishes. De voorn. steden zijn Lincoln, Boston, Grantham, Stamford en Great-Grimsby. — 2) [Lindnin]. mg.
hfdpl. van 't gen. gm ., waarin 't een gm. op zich zelve
(itchy county") uitmaakt, aan den Witham, 13 , /2 u. ONO.
Derby. Zij is een kruispunt van spoorwegen, ligt aan den
voet en de helling van men heuvel, die met een schoone
kathedraal leen der schoonste kerkelijke gebouwen van Engeland ) en een statig kasteel prijkt. Hare verdere merkwaardigheden zijn de rulnen van men oud bissch. paleis,
men kostbare bibliotheek, vele schoone parochie-kerken,
een poortweg Imisschien 't volmaakste overblijfsel van rom.
bouwkunst in Engeland 1, vele rifinen van kerken (van de
vroeger 50 zijn er nog 31 over) en kloosters, 't pains van
John of Gaunt en veel andere antieke huizen, het nude
raadhuis, de stadsgevangenis en 't verbeterhuis, een lat. en
men industrieschool, krankzinnigengesticht, bospitaal van
't yrs., unie-werkhuis, schouwburg, vele boekerijen, een
tank-compagnie, een bijbank, verscheiden nieuwspapieren,
enz. Zij heeft vele brouwerijen, en voert veel meel nit
langs den Witham en het oud-rom. Foss-dyke-kanaal, dat
met de Trent gemeenschap heeft. 26,766 inw. — — Ook
dc naam van vele grs. der V. S. — 3 I in 't Z. van Maine;
grout 45 E m.; hfdpl. W i se a s se t. — 4 ) in 't W. van
Carolina; groot 57 :7 m.; hfdpl. L i nc ol n to n. — 5) in
-"t NO. van Georgie, grout 11 m.; hfdpl. L n c o Into n.
— 6) in 't Z. van Tennessee; grout :31 0 m.; hfdpl. F aye S te v i 1 1 e. 7) in 't midden van Kentucky; grunt
'2 1 0 m.; hfdpl. S tan f or d. — 8) in 't 0. van Missouri;
groot 28 0 m.; hfdpl. T r S y, — 9) in Mississippi; hfilpl.
B r oek ha N. e n. — 101 hfilpl. van 't grs. Lancaster, Stt.
Nebraska; kruispunt van spoorwegen; universiteit, groote
zoutziederij en ijzergieterij. Dv stad weed in 1867 aangelegd
en had in 1870 reeds 2447 en in 1872 al 538 inw. — 111
St. in 't grs. Logan, Stt. Illinois; kruispunt van spoorwegen. 4 )00 jaw.
1Lineolnville. gem. en vi. der V. S., Stt. Maine, aan den
Penobseott, 3 u. Z. Belfast; goede haven. 2200 mw.
Eindah. St. in Hindostan, Catch, 1/4 u. van Sjaltpoer;
zij is dicht bevolkt en bloeiend.
Lindau. 11 versterkt f 11 heerlijk gelegen st. in Beieren,
kr. Zwaben-en-Nenburg, op 3 cil. in 't meer van Constanz,
met het vasteland vereenigd door een houten brug van 250
met. lengte, 7 n. OZO. Constanz Zij is het uitgangspunt
der van Augsburg afkomende zijbaan van de beier. Z.N.staatsspw. en den Vorarlberger-spw.; heeft r. katholieke en
luth. kerken, een kasteel, klassieke school, openbare bibli.otheek van 14000 deelen, men schouwburg, en drijft een
levendig,en handel in koren, fruit, wijn en hooi. Stoombooten varen nit de haven, uMaximiliansbafen" geheeten,
op Constanz en op andere plaatsen aan 't meer. 5124 mw.
— 2) pr. vi. en amtszetel, landdr. Hildesheim, 31/2 u. NO.
aan de Rubme. 1374 mw. - 3) vl. en amtszetel
in Anhalt, kreits en 1 1 /3 U. ten noorden van Zerbst, aan de
Nuthe. 913 inwoners.
Linde, 11 of Lindensberg, stadje in Centr. Zweden,
_Ian en 6 u. N. CErebro, tusschen 2 meren; met potteri)en.
— 2) ned. riv., prov. Friesl., ontstaat hi) Elslo, vloeit ZW.waarts door de grietenij Stellingwerf-Westeinde, vereenigt
zich op de grens van Overijsel met de Tjonger of Kuinder
en valt met deze in de Zuiderzee.
Linden. 1) netl. gem.. prov. N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. Boxmeer. Zij bevat de d. Gr oo t- L i nd e n, aan de Maas 1. o., 1 1 /, u. 0. Grave; en de gehuchten
Klein-Linden, Galberg en Katwijk-aan-de-Maas. en telt 544
C. bath. mw . — 2) belg. gem. en d., prov. Brabant, arr.,
kant. en 1 van Leuven. 910 inw. — 31 voorm. bann. d.,
Tin scboone voorst. van de st. Hannover, door de Ihme van
de voorstad Calenberg gescheiden, station van den spoorw.
Hannover-Altenbeken; groote machinefabr., machinale katoenweverij, fabr. van chemicalien. stbfsel, olie, zeep, ultrarnarijn, leder, tapijten, ear. 21,010 inw. — 4) (GrosMen.), d. in Hessen-Darmstadt, prov. Nederhessen, 1 uur
ZZW. Giessen, aan den Kleebach. 1210 mw.
Lindenau, 1) bolt. d., kr. Leitmeritz. WZW. bij Gabel;
met weverijen en spiegelfabriek. 2000 mw. — 2) saks. d.,
kr.dir. en W. bi) Leipzig. awn de Luppe, stat. (PlagwitzL. ) der Tht)ringer-spoorb.; fabr. van zaklinnen, waterdichte
en halfwollen stoffen, machines, enz.; veel tuinbouw. 9948
mw. Zeer vriendelijke plaats, met zomerverblijven van de
Leipzigers en (Iruk bezochte plaats van uitspanning. — 3 )
pr. d , 0. Pruisen, regdstr. en km. Konigsberg; spw. stat.
1050 inn-. — En nog een tlental onbeduidende dorpen in
Pruisen dragen den zelfilen naam.
Lindenfelo. stadje in Hessen-Darmstadt. prov. Starkenburg, 4 1 /2 it. ZO. Darmstadt. 900 inw.
lLindesay. hoogste berg, die tot dos verre in 0. NieuwHoll. gemeten is, omtrent 151/0 u. ZW Moreton-baai en
1755 met. boven de zee. De L i n d e s a y-k e t en ligt
veil verder ZW.
Lindesmen. of kaap - ter - Neus. (mg. the Naze),
Z.lijkste kaap van Noorwegen. die den ingang van bet
Skager-rak ten N. bepaalt; met 2 vuurtorens, waarvan 06n
op 5'7° 58' N.B., 7° 3 O.L.
Lind°. [Lindum], d. en nude hfdpl. van 't eil. Rhodes,
op een voorgeb. van de 0.kust, 61/2 u. Z. Rhodes; met een
kl. haven. Geb.pl. van Cleobulus, een der 7 grieksche wijzen. alsook van Chares en Laches, de kunstenaars, die den
kolossus van Rhodes hebben uitgevoerd.
Lindoto, port. grensvl., prov. Minho, aan de Lima, 81 /2
tr. NO. Braga. 7(1f) inw.
Lindow,

pr. st., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam,

ruim 10 u. NNW. Berlijn, tusschen 3 meren; met men addl.
lijk vrouwenstift en weverijen. 1872 mw.
Lindt (de), de Groote - Lindt, aid. gem. en d., prov.
Z. loll., arr. en kant. Dordrecht, in den Zwijndrechtschen
waar(l; bevattende het d. van dien imam, 3 /4 W. Dordrecht, de
geh. Your. en Achter-Lindt en sedert 1957 ook de voorm. gem.
Heer-Oudelandsambacht en Rijfhoek, zoodat em 3 kerkdorpen zijn : Groot-L., Kijfhoek en Pieterman; met zalmvisscherij. 1005 mw. — De K 1 ein e-L i n d t, met het ge-
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lijkn. gehucht, dicht bij 't vorige dump, maakte tot 1957 een

zelfst. gemeente uit. 40.) inw.
Lingo, 11 2 kl. Shetlandsche eil., tusschen Mainland en
Yell. — 2) Lindja, zeest. aan de Perz. golf der perz. kust;
dok en werf met golfbreker; levendig handelsverkeer; on-

geveer 7000 inwoners. — Ook een Hebriden-eiland, ten
W. van Mull.

ILingayen, volkrijke zeeh. op de W.kust van Luzon,
Philippijnen, 28 u. WNW. Manila.
Liege. ned. rivier. prov. Gelderland en Z. Hull., ontstaat bij Doornenburg, can he Waal, verdeelt zich spoedig in 2 evenwijdig en dicht bij elkander loopende takken:

de Rijn- en de Waal-wetering, die zich te Hemmen weder
vereenigen, vloeit meest W.waarts tusschen Rijn en Waal,
wordt bij Buurmalsen bevaarbaar, besproeit de kleine Z.
Hull. stecien Asperen, Leerdam en Heukelum en ontlast
zich na een loop van omtrent 16 u., deels door 't kanaal
van Steenenhoek, deels te Gorinchem in de Merwede.
Lingen, pr. of., prov. Hannover, landdr. en 10 u. WNW.
OsnabrUck, hfcipl. van 't grs. en den km. Lingen, aan 't
Emskanaal en hi) de Ems (Ems), r. o.. en tan den spw.
van Emden op Munster. Zij heeft een gymnasium ( gevormd uit de in 1097 gestichte. in 1809 opgeheven universiteit), hoogere burgerschool, strafinrichting your vrouwelijke gevangenen, fabr. van linnen, lakes, leder, stijfsel,
enz. en handel met Nederland. 5740 mw.
Lin,zenau, oostenr. d., Tirol, km. Voralberg, 21/ 3 U.
OZO. Bree'enz. 10,00 ) inw.
Lingenffeld,beier.d.,Paltskr.,W.Spiers.1600 inw. Spw.stat.
1Lingga, Linga. Eingen. eil. in Ned. 0. Indie, resid.
Riouw, hi) Sumatra's 0.kust, onder den evenaar, op 104°
26' 105" 0.L.; gm 14 0 in., met 10,010 inw., meest Maleiers. 't Is onregelatatig van gedaante, vlak en laag in 't Z.;
in 't midden verheft zich een berg met twee pieken, de
”Ezelsooren" geheeten. Onclanks de hitte van 't ktimaat,
wordt het eil. over 't algemeen voor teezond gehouden. Tot
de hoofdprod. behooren sago, vruchten en schoon timmerbout; ook bevat de grond eenig tin en good. Het eil. staat
under eenen sultan, die 't nederl. gezag erkent en wiens
toelage van 9400 gld. voor de beteugeling van den zeeroof
in 1.869 is ingetrokken. Hi) heeft zijn residentie te K o ew a I a-D a i of L in gg a (5940 ziclen in 1849), de hfdpl.,
aan de Z.kust en aan de riv. Day; andere plaatsen zijn Merawang, 1 u. W. Lingo, en de kampong Lalang. Een
meni.gte klippen en kleine eilanden omgeven het.
Linguaglossa. vl. op Sicilie, prov. en 7 u. N. Catania,
aan de NO.lijke belling van den Etna. 8022 inw.
Linharea. 1) port. vl. of stadje, prov. Beira, 41/3 uur
WNW. Guards. 1033 inw. — 2) port. vI., distr. Braganza,
WNI'V. bij Torre de Aloncorvo. 1135 inw. — 31 vi. in Brazilie, prov. Espiritu-Santo, aan de Doce, I. o., 81(, u. van
haren mond in den Atlant. oceaan.
1Linkao, St. in China, eil. Hainan, W.lcust, ZW. bij
Khiong-tsjoe; met een boedhistischen tempel.
Linkebeek, belg. gem. en d., pron. Brabant, arr. en
11/2 u. van Brussel, kant. Ixelles. 1344 mw.
Lin - Kiang, chin. at., prom. Kiang-si, dep.hfdpl., op 28°

N.B., 115° 24' O.L.
Linkoping, 11 zweedsch hits of peon., oak °ester-Gotland, tusschen 't Wetter-mere en de 0.zce, en tusschen de
tans CErebro, Nykoping, Kalmar en jonkoping; gr. 1991/2
m. met 270,328 mw. Pit
behoort tot de rijksten des
lands. Be oppervlakte is rijk aan bergen, bosschen en memen; de Oostzee snijdt met twee golven, Braviken en Slatbaken (waartusschen het schiereiland Wikboland met de
heide van Bravalla) diep in het land; de riv. Motala verbindt het Wetter-meer met de 0.zee. terwijl de riv. Swarta
het Roxen-meer in gemeenscbap stelt met het Soutmenmeer; het Kamla-kanaal doorsnijdt de pron. in 't midden.
Ook de staatsspw. loopt door 't litn. Tot de prod. behooren koren, hop, vlas en timmerhout, met ijzer (jaarlijks
300,010 ctr I. koper (nog ruim zooveel), loud en andere
mineralen. De voornaamste steden zijn Linkoping. en Norrktiping. — 2, st. en lifdpl. van gen. lan, son den Stang-an,
bij haren mond in 't Roxen-meer, stat. der Zweed. 0.baan,
31 u. ZW. Stokholm. Zij heeft een kathedraal en verscheiden andere kerken, een gymnasium. een nod kasteel, looierij, weverij en druk bezochte marktan. 7105 inw.
Linlithgow 1) (Graafsehap - j, of Linlithgowohire,
of West - Lothian. schotsch gm., hebbende ten N. de
golf van Forth, ten 0. en Z. 't grs. Edinburg en ten W.
de gen. Lanark en Stirling; gr. 6 0 m., met 40,965 inwon.
De grond is over 't geheel vruchtbaar, maar heeft in 't
ZW. dras- en moerasland. Be landbonwprod. zijn als die
der andere Lothians ( Edinburg-en-Haddington-shire), doch
bier worden veel rapen geteeld. Er worden veel steenkolen gedolven. 't Fabriekwezen is van luttel
belang.
w
Spoor
wegen doorsnijden 't grs., dat verdeeld ordt in 13 parish en heeft tot voorn. plaatsen Linlithgow, Queensferry
en Borrowstounness. — 2 I st en hfdpl. van gen. grs., aan
het Union-Kanaal, met men atat. aan den spw. van Edinburg naar Glasgow, 5 u. W. Edinburg en 8 u. ONO. Glasgow. Zij bestaat voornamelijk uit eerie hoofdstraat, heeft
meest oude huizen. een nude, mane seer schoone goth. parochie-kerk, prachtige overblijfsels van men kon. paleis, in
't welk Maria Stuart weed geboren, een lat. school, een
bijbank en looierijen. 3690 inw.
Linn. 1 ) pr. stadje, Rijnprov., regdst. en 3 u. NNW.
Dusseldorf; met ems slotruine en linnenweverij. 1310 inw.
— 2; grs. der V. S., in 't N. van Missouri; gr. 28 m.;
hfdpl. Li n n a eu s. — 3) id., in 't W. van Iowa; gr. 34
0 m.; hfdpl. H a r io n. — 4) in Kansas; hfdpl. Eyg ens.

— 5) in Oregon; hfdpl. Albany.
Linne. ned. gem. en d., pros. Limburg*, arr., kant. en
11/4 U. ZZW. Roermond, aan de Maas, r. o.; met een kastee. 1007 mw. I met eenige onderhoorige gebuchten)
Linnhe (Loch.), diepe boezem van Schotlands W.kust,
tusschen de grs. Argyle en Inverness. Hij staat N.waarts
met Loch-Eil in verband en beeft de Lochs Etive, Creran en Leven tot takken. Aan zijnen ingang ligt het eiland Lismore.

Linnich
Linnieh. pr. stadje, Rijnprov., regdat. en 5 u. NO.
Aken, aan de liver; met inrichringen voor glasslijperij en
beroemade glasschilderingen van Dr. Oidtmann; vet! markten. 1920 mw. Hier werd in 1444 de militaire orde van
St.-Hubert ingesteld.
Lissom, REgusa J. kl. eil. in de Middell. zee, 28 nur
ZW. Sicilid en 24 U. W. Malta. 't Is van vulkaniache formatie en onbewoond.
Linsehoten. ned. d., prov. en arr. Utrecht, kant. Woerden en 2 U. NW.t.W. Uselatein, aan de Lange-Linschotervaart; met een fraaie kerk en owl adelijk huis. Het vormt
met de geh. Cattenbroek, Schagen-den-Engh, Mastwijk,
Polanen, Achthoven, Heeswijk, Wulverhorat en Vlooswijk
de gem. Linschoten. :410 mw.
Linselles. Lincelle, fr gem. en d., dep. Noorden, arr.
en 2 u. N. Lilie (Mae]; met vlasbouw. 4427 mw.
IL:often, fraai d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg,
kant. en 1 U. ZZO. Mersch. Met het d. Grosseldingen en
een paar geh. vormt bet de gem. Lintgen, die 1209 mw. telt.
Muth, zwit. riv., kant. Glarus, ontstaat nit de samenvloeiing van den Limmerbach, Sandbach en Ober-Staffelbach, en stort zich na een N.lijken loop van omtrent 8
0. door 't Molliser-kan. in 't meer Wallenstadt. Aan hare
boorden liggen de et. Glarus en de d. Schw and en en
Lintht ha 1, het laatste met 2119 inwon. Het Lint hK a n a al , 31/i u. lang, verbindt het meer Wallenstadt met
het meer Zurich, en de afwatering van dit meer geschiedt
door de Limmat. Weleer voerde de Linth hare wateren
rechtstreeks naar 't Ztiricher meer en ontving die van 't
Wallenstadter meer. Nog in 't begin deter eeuw was door
puin- en rolsteen het bed der L. zoo hoog geworden, dat
zij 't water van 't meer Wallenstadt niet behoorlijk kon afvoeren en de geheele streek ging over in een moeras; doch
door schoone waterwerken, van 1807 tot 1811 uitgevoerd, iv
de richting der L. veranderd en zijn 275-330 0 kilom.
moerasgrond aan de cultuur teruggegeven.
'Anti's/mite. eng. gem., grs. York, W. Riding, 1 u. ZW.
Huddersfield; met fabr. van wollen stoffen. 4300 mw.
Lintin, chin. eil., in de Canton-riv., omtreat 5 u. NO.
Macao en 21/2 U. N. Lantao; met een kegelvormigen pick.
Linton, cog. kersp. en vi., grs. en 3 u. ZO. Cambridge;
met bloemen- en vruchtboomen-teelt. 1850 inwon. — 2 )
schot. kersp. en d., grs. en 3 u. NW. Pleebes; met zeer
druk bezochte schapemarkten en katoenfabr. 1650 mw.
1Lin-tsjing. Lin-theing, chin. st.„ provincie Sjan-toeng,
distr.hfdpl., aan het Yoe-bo-kanaal, 20 u. W. Tsi-nan. Zij
is volkrijk en wordt gezegd schoon en am s koopst. belangrijk
te zijn. Zij heeft eenige moskeeen, verscheiden tempels,
waaronder den met een kolossaal gouden afgodsbeeld en
een achtkanten toren van negen verdiepingen.
Linz, Lintz, 11 [Lentia. of Aradata], versterkte
oostenr. St. en bisschopszetel, hfdst. van Opper-Oostenrijk,
aan den r. o. des Donaus, over welken bier een ijzeren
brug van 248 met. lengte naar het tegenover gelegen U rfa h r voert, 29 U. WZW. Weenen, en station der KeiierinElisabeth-baan. Zij heeft een heerlijke ligging in een b ekoorlijk oord, is fraai gebouwd en op een merkwaardige
wijze versterkt door 32 afzonderlijke forten of torens, 23
aan den r. en 9 aan den 1. o. der riv. en bestaat nit de
eigenlijke stad en 2 worst., die uitgebreider zijn dun de
et zelve. Onder hare gebouwen onderscheiden zich emn
hotel der provinciale staten irLandhans"), weteer men Franciscaner klooster, men oud kasteel, menu de residentie der
hertogen van Oostenrijk, no men prov. gevangen- en tuchthums, men kathedraal„ een schoone oude parochie-kerk, het
tolhuis in 't voorm. Jezuieten-college. het stadbuis, eenige
groote kazernen. Tot hare verdere merkwaardigheden behooren een marmeren zuil op het voorn. plein, in 1723 opgericht tusschen twee standbeelden ( fonteinen ) van Jupiter en Neptunus, ter herinnering thin de bevrijding der st.
nit een dubbel gevaar: de aanval der Turken en der pest;
een museum voor inlandsche zeldzaamheden, Francisco-Ca,
rolinura geheeten; een gymnasium en lyceum, met een boekerij van 30,000 deelen; men bissch. seminarie, een hoogere
normaal-school, men inatituut voor doofstommen en blinden, 't krankzinnigen-gesticht, de hospitalen„ ens. Hare
voorn. fabr. leveren katoenen en zijden stoffen, leder, speelkaarten, tabak, vloerkleeden en wollen stoffen. Op de werven worden ook ijzeren stoomschepen gemaakt. De handel, die vooral levendig is in ijzerwaren (zeissen, sikkels,
messen, eon.), leder, finnan en katoen, is seer voornitgegaan door de sroorwegen en de Donauvaart. Over L. loopt
oak 't zoutvervoer van Gurande naar Budweis in Bohemen.
Onder de plaatsen van uitspanning behooren de schouw burg, het wandelplein, de schoone volkstuin (een navolging ran den Prater te Weenen), de f/Capelanhof" en de
oSeilergtirtel". 33,384 mw., met de worst. Lustenau en
Waltlfgg. In den heerlijken omtrek ligt op den Freinberg
het Jezuieten-college en bissch. jongenageminarie. — 2)
pr. at., Rijnprov., regdst. en 5 rt. NNW. Coblenz, aan den
Rijn en den Rhein. spw.; met 3 r. kath. kerken. een progymnasium, vitriool- en zwavelzuur-, bur.- en blikwarenfabrieken; bazaltgroeven; wijnhandel en wijnbonw. 3057 mw.
Lioe-kioe-Eilanden. (ook Lieu-Kieu, Likeo,
Lien eos en bij de Engelschen Lo o-c h o o geheeten),
eil.groep in den N.lijken Stillen ocettan, tnsschen Japan
en Formosa, en bestaande nit Groot-L i o e-K o e, dat omtreat 18 u. lang en gemiddeld 4 u. breed is, met not een
40tal kleinere eil., alle gelegen tusschen 26° en 27° N.B.,
en 128° O.L. De hfdprod. der over 't geheel bergachtige,
grootendeels vulkanische, in de vlakke streken vruchtbare
en wel bebouwde eil. zijn velerlei levensmiddelen, suikerriet, katoen, tabak, thee, verfhout en vee, ook zwavel,
tont en ( naar men wil) koper en tin. De bew., 167,073, seltijnen volgens teal en lichaamsbonw van jap. afkomst te zip;
onder de godsdienaten telt het Boedhalsmus de meeste belijders. Vroeger waren de L. een koninkrijk, dat schatplichtig was aan China. doch sedert 1872 is het als een prov.
bij Japan ingelijfd, de koning tot eersten staataambtenaar
geraaakt en het land in 3 distr. verdeeld: Tjioe-San, Sanan en Sankotoe; de 10 eil. der Z.lijke groep noemt men

Lipsk
Groo t-L i o eook Madsjiko-Sima. De voorn. eil.
K i o e, waarop de residentie Napakiang, men havenplaats,
waar de cur. sehepen gewoonlijk ten anker gaan; 't eil.
Montgommery, Harbour-Island, Zwa vel-e
1 and, Amst erd am, Komisang, enz. In 1844 zonden de Franschen Pater Forgade hierheen om 't christendom te prediken en handelsbetrekkingen met Japan aan
te knoopen. — Op dit oogenblik. 1879, dreigt om deze eil.
een oorlog nit te barsten tusschen Japan en China.
Lioessens. of Lioensens. ned. d., prov. Friesl., arr.
Leeuwarden, kant. en 2 n. NW. Dokkum, gem. Oost-Dongeradeel. 690 mw.
Lioe-tsjoe. Lin-tschen, chin. stad, prov. Ngan-hoei,
dep.hfdpl., 23 n. W. Nanking. Papierfabr., uitmuntende
vruchten en thee.
Lion, 1) zie Lyon. -- 2) -d'Angers, fr gem. en vi.,
dep. Maine-en-Loire, kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. ZO. Segre, aan den Oudon. 2672 mw.
Lipa, at. in Bosnid, sandsj. Trawnik; met 2 moskeedn en
een servische parochie. 2010 low.
Lipari- 1 1 of Liparische-Eilanden. [AEolise of Vulcanise Instalse), groep vulkanische eil. in de Middell.
zee, tusschen 38° 20' en 153. 55' N.B., 14° 15' en 15° 15'
0.L., op 4 tot 9 u. afstands van Sicilies N.knst, begrepen
in de prov. Messina. Hun gesamenlijke bevolking bedr.gt 12,029 zielen, de grootte der groep van 17 eil. en
klippen 53tto 0 m. Be voornaamste eilanden zijn Lipari
[Liparaj, Vulcan() [Iliera], Stromboli [Strongyle], Salini
[Didyme], Panaria, Ustini [Ostoodes], Felicudi [Phcenicusa] en Alicudi [Erictisa], benevens eenige kleinere. Alle
zijn bergachtig en vulkaniseh, en op Stromboli is een nog
werkzame vuurber.g. 't Klimaat is gezond, en de bodem,
wear hij behoorlijk besproeid wordt, hoogst vruchtbaar.
De Fabel maakt deze eil. tot het verblijf van /Bolus, den
god der winden. — 2) [Lipari, vroeger Meligooio],
grootste eiland van gen. groep, 5 u. in omtreki het brengt
groote hoeveelheden druiven, vijgen en oh/veinvoort; koren wordt er slechts voor 1/4 van 't verbruik gebouwd. 't
Is het groote magazijn your puimsteen, die van bier near
alle wereldoorden gezonden wordt; ook zwavel, salpeter,
sal- ammoniak, soda, kapers en visch zijn belangrijke artikelen van uitvoer. — 3 ) St. en hfdpl. van gen. ell., aan de
0.kust. Z ij beeft een kasteel op ems ontzaglijke rots, een
kathedraal, Kapucijner klooster, nonnen-klooster, hospitaal, gymnasium, bisschoppelijk paleis, enkele fragmenten
van cyclopische muren, een vrij goede haven en levendigen
handel. 4632 mw.
Lipetsk, rues. at., gouv. en 24 u. W. Tambow, kreishfdpl., ass den Woronetsch, r. o.. stat. der Orel-Grjasi-baan;
met S kerken, geestelijke en wereldlijko kr.school; lakenfabrieken en wel bezochte minerale baden. 14,213 inw.
Lipnieza ;Also- en Feist', of Neder- en
2 hong. d., corn. Area, 13 u. NW. Kesmark; met weverijen. Het eerste met 2627, het tweede met 430 inw.
Lipno. st. in Polen, gouv. en 9 u. NW. Pluck, kreishfdp1.; aan den Mnien. 5463 mw.
Lipovetz, Lipovviee, rugs. grensst.. gouv. en 29 our
ZW. -Kiew. 6710 mw.
Lippa. st. in ZO. Hongarije, corn. Temes, distr.hfdpl.,
a. den Maros, 1. o.„ sg2 u. NO. Temeswar en stat. (Radna-L.) der Zevenburgsche staatsbaan; met ree- en bijenteelt en sterken wijnbouw. 7001 mw.
Lippe, [Luppia]. rivier van Duitschland, ontspringt in
het LW. van t vorstend. Lippe-Detmold, 1 u. NO. Lippspring, vloeit meest W.w.rts door Westfa!en en de Rijnprov., en outlast zich r. in den Rijn bij Weed, na men
loop van 32 u.
Lippe (onjuist L -Detmold), vorstd. in NW. Duitschl.,
stinde bet grootste gedeelte becTrepen tusschen Westfalen.
Hannover en 't vorstd. Pyrmone. hfdst. Detmold. De grootte
bedraagt 208/5 0 na., de bevolking 112,441 zielen (1 Jan.
1876), meest Gereformeerden. De oppervlakte wordt in 't
Z. bedekt door het Teutoburger- of Lippesche-Wald, (oak
Osning geheeten), het tooneel der verdelging van Yarns'
legioenen door Arminius of Hermann. Aan de Waijde
van dit geb. ligt de Sennerheide. Door 't N. des lands loopen takken van 't Weser-bergland en op de 0.grens verheft
zich de Koterberg tot 502 met. De Ems (Reins( en de Lippe (die haren naam aan 't land heeft gegeven) hebben
bier haren oorsprong. Sommige streken zijo bij uitstek
vruchtbaar. De paardenfokkerij is van belang (in 't jachtslot Lopshorn de bekende Sennestoeterij ). Tot de minerale
voortbrengselen behooren aunt, kalk, bzer en marmer te
Meinberg is men minerale bron en bad. Tot het rijislegee wordt het fusilier-bataillon van 't 6de Westf. Infanterie reg. No. 55 geleverd. Beholden heeft de Stt. 780,000
gld. De voorn. steden zijn Detmold, Lemgo en Horn.
tractaat van 17 Mei 1850 is het aan Lippe behoorende gedeelte der at. Lippstadt aan Pruisen overgegeven voor eene
emote van 22,500 gld. — Het land is verdeeld in dertien
regdstr. •of amten. — Lippe-Schaumburg, zie Schaumburg-Lippe.
Lippehne. p. at., prov. Brandenburg, reg,dat. en 14 u.

NNO. Frankfort, aan de Mandelsee. 3567 mw.
Lippenhnizen. Leppenhnizen. ned. d., prov. Friesl.,
arr. Heerenveen, kant. en 1 n. Z. Beetaterzwaag, gem. Opsterland; met men geref. in een menn. kerk. 11 ,0 mw.
Lippspring, pr. at. prov. Westfalen, regdst. en 10 u.
ZZW. -Minden, bij de bron
der Lippe; minerale bron eit
'
drnk bezocht bad. 2112inw.
Lippstadt. versterkte pr. at., prov. Westfalen, regdst.
en 61/2 n. NNO. Arnsberg kr.hfdpl aan de Lippe 1. a.
en aan den Weetf. spw. Zij is regelmatig en we getionwd,
heeft een pent. adellijk vronwenstift, reaalachool, 2 hoepitalen, 4 kerken en fabr. van laken, linnen, atijfael, leder en tzerwaren. 4500 mw. Tot in 1850 behoorde deze
stad gedeeltelijk aan Lippe ( zie aldaar op 't einde van
het artikel).
poolsch stadje, gouv. Suwalki en 5 u. OZO. Angustow, aan den Boder, r. o. 1613 mw. — Lipsko, id.,
gone. Radom, 17 u. NNO. Opatow. 2/07 mw.

Lipso
Lips°, [Lipada], kL ell., bij de kust van Kl. Azie, 2

u. ZO. Patmoa of Patimo.

corn. van Hongarije, het bovendeel van het dal
der Waag uitmakende; gr. 41 0 m., met 79,273 inw. In 't
N. fa het bergaehtig door takken van den Hoogen Tatra
in den Krivan 2492 met.) en in 't Z. door 't L.geb of den
Lagen Tatra ( in den Dsjumbir 2 , 43 met.) en in het W.
door het Tatra-geb. Riv. zijn Waag met de zijriv. Bela,
Revutza, enz. Weinig landbouw, tamelijk goede veeteelt,
onbeduidende industrie; de mijnbouw levert ijzer, koper,
antimonium, zilver en eenig gond. De spw. Kaschau-Oderberg loopt door 't mm., dat verdeeld is in drie stoelen;
hfdpl. Szent-Miklos.
Liptsek, 1) (flohmiseh- of Wianisch-). (Zol yo of
T o t h-L ip C s e), hong. vi ., com. Sohl, 11/2 u. ONO. NeuSohl, aan den Gran, r. 0.. met em n oud vervallen slot.
1217 mw. — 2( (Deutsch-c. (N em e t-L ipcs e), idem,
com. Liptau, 11/2 U. W. Szent-Miklos; met miinen van
ijzer en spiesglas. 3273 mw. In de nabijheid zijn zuurbronnen, S z lj a c s geheeten.
Lire, fr. gem. en d., dep. Maine-en-Loire, arr. en 31/ s u,
NW. Beaupreau. 2261 (ow.
[Laurona, of Edna], sp. st ., pros. en 5 u. NW.
Valencia. Zij heeft een schoone moderne kerk en fabr. van
linnen, seep en aardewerk. 892 ) inwon. De omliggende
streek is vruchtbaar, vooral in wijnen.
Lisaine, zijriv. der Allaine in de fr. dep. Opper-Saone
en-Doubs. Hevig gevecht 15-17 Jan. 1871 tusschen Bourbaki en 't 14e deitsche legercorps: slag bij Hericourt.
Lisbon, 1) gem. en vi. der 0. S., Stt. New-York, grs. St.Lawrence, 3 u. W. Canton. 5000 inwon. — 2 i id., Stt.
Maine, grs. Lincoln, aan den Androscoggin, 91/2 u. ZZW.
Augusta. 2014 inw. — 3) id., Stt. New-Hampshire, 25 u.
NNW. Concord. 200 inw. — 4 ) id., Stt. Connecticut, 2
U. W. Norwich. 10 -,2 mw. 5 ) (New.), id., Stt. Ohio,
hfdpl. van 't grs. Columbiana, aan de Little-Beaver-rivier,
1. o. 2000 mw.
Liabourg, fr. gem. en vl., dep. Pas-de-Calais, arr. en
22/3 U. NNW. St.-Pol, ass de bron der Lys. 1000 inw.
Lisburn, (L i sn a c, a r ry,), iersche stad en kersp., Ulster, grs. Down en Antrim, aan den tot Lough-Neagh be..
v aarbaar gemaakten Lag-an, 2 u. ZZW. Belfast, met welke
stad zij spw.gemeenschap heeft. Be St. is een der schoonst
gelegenc en best gebouwde van Iceland, heeft em n ruime
kathedraal, overblijfsels van een kasteel, dat in 1707 te gelijk met de stad afbrandde, em n gerechtshof, hospitalen,
unie-werkhuis, linuenhal, enz.; bloeiende linnenfabriek en
bleeken. 9319 mw.
Lisea.11ianea en Linea-era, twee Liparische eilandjes in de Middell. zee, ten 0. van Panaria.
Lischau, huh. mvl., kr. en 2 U. ONO. Budweis. 23 )0 mw.
Lisianka, rust, mvl., gouv. en 26 u. ZZO. Kiew; met
minerale baden. 2580 mw.
Lisieux, [Lexovium]. fr. gem. en st., dep. Calvados,
arr.hfdpl., aan de Tongues, r. o., bij hare samenvloeiing
met den Obec en aan den spw. van Rouen op Caen, 1 u.
0. Caen. Zij is aangenaam gelegen, heeft ren kathedraal
nit de 12de eeuw, een oud bissch. paleis met bekoorlijke
tuinen, een handels-tribunaal, kamer van koophandel, gem.
college, seminarie, bibliotheek van 11,000 boekdeelen, museum, 8 marktpleinen, 11 fonteinen, em n gevangenhnia,
fraaie schouwburgzaal en schoonen openbaren tuin, gewichtige fabr. van lakens (3000 werkl. Band, paardedekken;
katoengaren, liinwaad (toile cretonne, 10,000 arbeiders),
chemicalien; ook looierijen, branderijen, ververijen en bleekerijen. 18,396 mw.
Li•keard, mg. kersp. en at , grs. Cornwall, aan de Looe,
41/2 u. WNW. Plymouth; met een groote guth. kerk, uniewerkhuis, bijbank, lat. school en industrieschool, fabr.
van serge en leder, en handel in de producten der naburige mijuen. 4700 mw. ( in de at.)
Lisko, st. in Oostenr. Poles, Galicie., kr. en 2 , /2 u. ZO.
Sanok, aan den San, r. o. en aan den spw. 2730 mw.
Liskovo, russ. vi., gouv. en 14 u. ZO. Nisjnei Nowgorod;
met groote paarde- en veemarkten.
Lisle, 1) fr gem. en d., dep Dordogne, arr. en 3s/ 2 n.
NW. Perigueux, aan de Bromine, I. o., waarover een fraaie
brug. 1235 mw. — 2) gem. en vl. der V. S., Stt. New-York,
grs. Broome, 14 u. ZO. Auburn. 1760 inwon. - Zie ook
Lille en Isle (I')
Lismore, 1) iersch kersp., at. en bisschopszetel, Munster, crrs, grs. Waterford in Cork, 32 u. ZW. Dublin, op em n
steile'hoogte aan den Blackwater; met men schoon baronisal kasteel, em n nieuwe kathedraal, fraaie r. kath. kapel,
een lat. e. a. schoolen, men unie-werkhuis en zalmvisscherij.
1949 mw. Geb.pl. van den wijsgeer Boyle en den dichter
Congreve. — 2) eiland bij de W.kust van Schotland, grs.
Argyle, aan den ingang van Loch-L(nnhe, 2 our NNW.
Oban. 720 mw.
Lissa. 1) [lissa]. (slay. V i s), eil. van Dalmatie, in de
Adriat. zee, gelijkn distr. en 91/2 u. ZW. Spalatro. Be
hoofdprod. zijn wijn, ohm, amandelen en ansjovis. Be voornaamste plaatsen zijn Liss a, of S a n - Giorg i 0, met
men ..oede haven, en Comisa. 3013 (ow. Van 1810 tot 1815
.
were dit eiland bezet door de Eng,elschen,
had toen een depot van Engelsche manufacturen en r en bevolking van
12,000 zielen; tbans telt het er ongeveer 650 i,iw. — 2 )
( poolsch Leszno I, pr. st., prov., regdst. en 12 u. ZZW.
Posen, aan den spw., die van Posen komende, ouch hier
splitst on' ZW.waarts op Glogau en Z.waarts over Rawitsch
op Breslau te loopen. Zij is meest van hoist gebouwd, maar
heeft men kasteel, een gymnasium, voorbereidingaschool, r.
kath., luth. en 2 geref. kerken, een synagoge; fabriek van
laken, leder en tabak, in handel in wijn. 11,85 inwon.,
waaronder 5 )00 Joden. Zij was de ooespronkelijke zetel
der familie Leszinsky, waartoe Stanislaus, boning. van Po(en, behoorde. — 3) of Neu-Lissa, IL i s a), St. in Bohemen, distr. Jung-Bunzlau, 6 u. NO. Praag stat. der Oostenr. NW.baan; met een kasteel en beetsuckerfabriek. 3 ,33
inw. — 4 pr. kerkdorp, Silezië, regdstr. Breslau, aan de
Weitnitz; stat. der Neder-Silez..Mark. baan. 1200 inw.
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Liaaabon. (port. Lis b 0 a, cog. Li a b o n, fr. L i sbonn e, ital. Liab on a), [Olisipo, of Ulysisipio, later
Felieitas Julia], hfdst. van 't kon. Portugal en hoofdpl.
der prov. Estremadura, aan den r. o. des Taags, die bier
ruim 1 u. breed is, nabij zijnen mond in den Atlant °mann..
Weinig steden hebben men zoo gunstsge en bekoorlijke ligging; amphitheatersgewijs verheft zij ouch over een lengte
van 2 u. hangs den oeverzoom; op haren achtergrond aanschouwt men de ruwe, woeste bergen van Cintra, en tegenover haar den met haizen en tuinen bedekten I. o.
des strooms. Hare haven, eigenlijk slechts eene reede, is
een van de uitmuntendste der wereld, en de grootste achepen kunnen tot dicht bij de welingerichte kaaien komen;
zij is tevens de eenigste oorlog,shaven des rijks. Het ondeem gedeelte der stad heeft vele steile en morsige straten,
maar 't nieuwere gedeelte is wel aangelegd en heeft vele
schoone pleinen en straten, o. a. het Handelsplein i ' ,Placa do commercio"), dot met men metalen ruiterstandbeeld
van . Joseph Emmanuel I prijkt en aan den toegang der
Rua Augusta de in 1873 voltooide bong des comma; bet
Groote plein (aRocio"), het fraai beplante Wandelplein
(aPasseio Publico"), met den circus voor de stierengeveehten dieht daarbii; de straten ado Ouro, Augusta da Prate e. a. Be drukste en schitterendste straat, de plaats
van bijeenkomst der elegante wereld in L., is de Chiado,
aan welks einde het Camoensplein met men standbeeld van
Camoens. L. heeft 75 , straten. 13 hoofdpieinen, 47 kleine
pleinen, 6 wandelplaatsen, 14 basemen, 6 schouwburgen, 2
amphitheaters, waarvan ems moor stierengevechten. Aan de
Z.zijde wordt de stad verdedigd door de forten San JuliSo, Torre-de-Belem e. a. verdedigingswerken; daar heeft
men arsenaal en scheepstimmerwerven. L. is de reidentie
van den vorst, de zetel van 't centraal beheer des rijks,
alsook van den patriarch of 't opperhoofd der port. beck.
Zij heeft men menigte stoute gewroehten der bouwkunst
aan ti wijzen; daartoe behooren de prachtige waterleiding
van Alcantara, met 36 wit marmeren bogen; de kon. paleizen van Bemposta en Necessidadas; de (nide kathedraal,
voorts een cog. kapel met men schoone begraafplaats; de
citadel, de gevangenis en de schouwburgen; en in de nabijheid het afgebrande en slechts gedeeltelijk opgebouwde
paleis van Ajuda en het prachtig,e klooster of pains van
Belem. Men vindt bier een boo. school va acheepsbouwkunst, een kon. artillerie- en genie-school, men kin. adelliik
college, scholen voor bouw- en teekenkunst, muziek, handel en zeevaart, een lyceum, 8 lat. scholen, 4 grieksche,
8 philosophische, 4 rhetorische, men polytechnische, een medicinisch-chirurgische academic, hooger instituut voor philosophie, letterkunde en geschiedenis, men arabische school, men
vormschool moor onderwijzers; een astronomisch observatorium, men kon. academic van wetenschappen met -en bibliotheek en drukkerij, men academic van geographic; een
nationale boekerii van 150,000 deelen 10,000 MSS., gevormd
nit die der in 1835 opgeheven kloosters; museums van nat.
historie en men kruidtisin. L. beeft een kon. fabriek van
wapens en buskruit; andere fabr. leveren o. a. zijden stoffen, porselein, papier, seep, good- en zilverwerk en bijouterien, doch gem n dezer, met uitzondering van de laatsten,
zijn in zeer bloeienden staat. De eertijds zoo aanzienlijke
handel heeft sedert de onafhankelijkheid van Brazilie, veel
geleden; ook hebben het despotismus, de onverdraagzaamheid en kortzichtigheid van 't g,ouvernement verderfelijk op
nijverheid en handelsverkeer gewerkt. Be tegen alle stormen beveiligde ruime en diepe haven wordt door 5 forten
verdedigd. Voor bet binnenverkeer zijn er tramways. L.
staat door spw. in verbinding met Oporto, Beja, Cintra en
Badajoz en ouderhoudt men levendig stoombootverkeer met
Duitschland, Engeland, Frankrijk, Brazilie, de Argentijnsche republiek en de port. kolonien. Kabelverbinding heeft
het met Engeland, Madeira en St.-Vincent. In 1878 liepea bier binnen 1720 zeilschepen van 233,520 hub. met. en
1312 stoomschepen met. 1,173,570 bob. meter. In 1874 had
L zelf nog 152 vaart. met men draagvermogen van 39,151
ton. Be voorn. art. van uitvoer zijn oranjes, citroenen,
wijn ( in 1878 voor 32/3 mill. gulden ), wol, olie 1ongeveer
1 mill. gld., zout, kurk (your 2 3/4 mill. gulden) en leder;
die van invoer wollen en katoenen stoffen, visch, boter,
granen en leans. De bevolking bedraagt volgens telling van
1864 224,063 inw., waaronder veel negers en kleurlingen nit
de kolonien. Het observatorium sta.; op 38° 42' 4" N.B.,
90 8' 2" W.L. De gemiddelde jaarstemperatuur is 61,3;
winter 52°,4; zomer 70°,9 Fahr. 't Klimaat is gezond,
ruaar veranderlijk, blootgesteld aan zware regens en koude winden des winters. — Door een vreeslijke aardbeving
in 1755 weed een grout gedeelte van L. verwoest, waarbij
vele duizenden menschen omkwausen. In 1807 weed zij
door de Franschen ingenomen, kort daarop weder ontruimd
en in 1810 wederstond zij een vernieuwden aanval der
Franschen onder Massena. Geb.pl. van den heldendichter
Luis Camoens.
Lissberg, stadje in Hessen-Darmstadt, prov. Opperhessen,
11/2 is. van Nidda, aan de Nidder. 1 ,00 mw.
Lisse. Lis, ned. gem. en schoon d., prom. Z. Holland,
arr. Haarlem, kant. Haarlemmermeer en 21/ 2 u. N.t.O. Leiden, aan den straatweg van Leiden op Haarlem; met een
geref. en emu r. kath. kerk; eenige buitenplaatsen en veel
groenten-, vruchten- en bloementeelt. 2108 mow. Onder deze
gem., 2/3 u. N. het dorp, heeft de boll. spw. men halt,"met
men haltgebouw en koffiehuis.
Lisseweghe belg. gem. en d., prom. W. Vlaanderen,
arr., kant. en N. bij Brugge, aan 't gelijkn. kanaal, dat van
bier naar de N.zee voert. 1835 mw.
1Lisaitz. IL esyce I, mvl. in Moravie, kr. en 5 u. NNW.
Brtinn; men kasteel, aluin- en vitriool-ziederij. 1420 inw.
Lissone. ital. d., Lombardije, prov. en N. Milaan, distr.
en 1 I, NW. Monza. 4318 mw.
IListowel, iersch mvl., Munster, grs. Kerry, aan de
Peale, 42/3 u. NNO. Tralee; met de ruinen van men statig
basted, en ems tuchthuis. 210 ) inw.
Listrae, fr. gem. en d., dep. Gironde, arr. en omtrent 6
u. NNW. Bordeaux. 2193 inw.

642

Littany

Litany (El) [Leontes], rivier van Palestina. Acre,
ontapr. bij Baalb
ek, vloeit tuaschen den Libanon en AntiLibation en valt in de Midden. zee 2 n. N. Sur (Tyr.).
Nabij haren mond heet zij El K a si mi e h.
Litchfield, 1) gra. der V. S., in 't NW. van Connecticut, aan de riv. Housatonic en hare takken; groot 42 0
m. Men bewerkt bier hier ijzermijnen en drijft veel fabrieken. — 2) hoofdpl. van gen. grs., 712 tt. W. Hartford. 3113 mw. 31 gem. en vi., Stt. Maine, gin. Kennebec, 5 u. ZZW. Augusta. 230(1 mw. — 4) id„ Stt. NewYork, gm. Herkimer. 24 U. NW. Albany. 1770 mw. — Zie
ook Liehfield.
Lith, ( ook G roo t h- Lit h), ned. gem en d., pro,
N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. en 11/ 4 u. NW.
Oss, aan de Maas, 1. o,; met een pontveer over de rivier,
een geref., een r. kath. kerk en een synagoge, bierbrouwerijen, looierlien, paarde- en beestemarkten. 1245 mw.
(met het geh. Kortwijk )
Lithaire, Litehaire. fr. gem. en d„dep.Kanaal( Manche),
arr. en 42/3 u. N. Coutances. 835 mw.
Lithoyen, (ook K lei n-L i t h), nrd. gem. en d., pro,
N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. en 1 u. NW. Oss;
met een pontveer over de rivier en veel doorvoer. Het d.
heeft vaak door overstrooming en op 12 Febr. 1853 door
brand yen l geleden. 668 mw.
Litschau, grensstadje van Neder-Oostenrijk, aan de Lainit., 23 u. NW. Weenen. 1633 inw.
Littau. (Lj t 0 W 1 e). at. in Moravie, aan de March, kr.
en 3 u. NW. Olmtitz; met een station aan den snw. near
Praag, fabr. van laken e. a. stotren. 3186 mw. Zij behoort
den vorst van Liechtenstein, die in de nabijheid het groote
kasteel Neuschloss met een schoon park en merkwaardige
dropsteengrot bezit.
Littermore, Lettermore, eil. bij re/lands 'W.kust,
Connaught, gm. Galway, aan de Z.zijde van Kilkinan-baai;
met een kustwachterspost.
1Litthauen, Lithauen, Littauen. ipoolsch Lit w a,
fr. Li t huani e), landstreek in Europa, the geheel het
N. en NO. van Poien uitmaakt en den titel van gr.hertd.
voerde. Aanvankelijk gaf men lien naam enkel aan eene
landstreek, die ten NO. van Pruisen, aan de Niemen en
Wilia lag en geen andere steden dan Kowna, Jurbock en
Wilkomirz bad. In de 13de eeuw breidde dit land zich nit
Z.waarts tot aan gene ziide der rivier Pripetz, W.waarts
tot 18 u. aan gene zijde van Brzesc-Litewski en 0.waarts
tot bij Witebsk en Smolensk. In de 14de eeuw werd dit

gebied nog verdubbeld en omvatte toen geheel Wit-Rusland. Te zelfder tijd besteeg de gr.hertog van L.. Jagello,
den troon van Polen en vereenigde op zijn hoofd de koninklijke met de hertogelijke kroon. Echter werd L. bijna altijd afzonderlijk bestuurd en poogde zich van Polen
af te scheiden. lie I6de eeuw zag L. afdalen van den hoogen rang, dien het tot op then tijd bad bekleed. De russ.
czar Iwan III speed er door zijne veroveringen Servie,
met Smolensk of, terwijl van de andere zijde Volhynie,
Podolie en Siew bij Polen werden ingelijfd. Eindelijk, in
1569, werd L. geheel en al me:. Polen verbonden. Ti)dens de 1 ste deeling der poolsche monarchie ( 1774 kwam
het grootendeels aan Rusland, dat bij de .2de en 3de deeling ook al bet overip.:e kreeg, met uitzondering echter
van de landstreek. die tegenwoordtg het pr. regdst. Gumhinnen uitmaakt. L.. zooals het sedert de 17de crow was,
vormt nu de 5 russ. gouvern.: Mohilew, Witebsk, Grodno,
Wilna en Minsk.
Littleborough. eng. kapelgemeente (uchapelry"), grs.
Lancaster, 1 U. ONO. Rochdale; met een station tan den
spw. van Manchester en Leeds; weleer een mom. post. 10,000
mw. De st., ruim 30 hect. groot, is dezer dagen (1880) puMick verkocht aan em n beer uit Yorkshire.
Little-Britain, gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie,
u. ZO. Lancaster. 3090 inw. — Little-Campton,

id., Stt. Rhode-Island, 71/2 u. ZZO. Providence. 160a mw.
— Little-Creek. twee d. der V. S., Stt. Delaware, grs.
Kent en Sussex. 2450 mw. —
(It ock ton),

gem. en vi. der V. S., Stt. New-York. aan de Mohawk-rivier, aan verschillende spw. en aan het Erie-kanaal en 26
u. WNW. Albany; met fabr. van wollen goederen en machines; hoogovens en ijzerwerken; hfdpl. root. den kaashandel in de Unie. 5387 (ow. — Little-Hanapton, havenstad
en badpl. in Engeland, grs. Sussex, aan den mood van den
Aran in 't kan.; vrij levendige handel. 3272 inw.
ILittleport, cue. kersp., gra. Cambridge; met een station
aan den East-Anglian-spw. 11/3 U. NO. Ely. 3700 mw.
Little-Rock, st. der V. S., hfdst. van den Stt. Arkansas, gin. Pulaski, aan den r. o. der rivier Arkansas, 26 u.
van hare uitwatering in den Mississippi, gebouwd op een
heuvel. 12,380 inw. Zij heeft veel stoombootverbinding, is
't uitgangspunt van 3 spw. en de zetel van ten r. kath.
bisschop; met tuighuis, strafinrichting; levendige handel.
Littry, !Lary, fr. gem. en vi.. dep. Calvados:, arr. en V12
WZW. Bayeux; met steenkoolmijnen. 2120 mw.
U.
Litwinominitsji, runs. mvl., gouv. en 16 u. ZO. Mohi-

lew. 1700 inw.
Lityn. of Litynsk, st. in Russ. Polen, gouv. Podolie,
le% u. NO. Kaminiec. 5183 mw.
Livadie, 1 ) voorm. naam, door de Westerlingen niet
door de Turken( aan eigenlijk Griekenland of het land ten
N. van den isthmus van Korinthe en ten Z. van Thessalie
gegeven. Onder de Turksche heerschappij vormde dent
landstreek het pasjalik der Eilanden en had tot hoofdst.
Livadie. Tegenwoordig maakt het de nomarchien Attika
en Beotie, Phthiotis en Phocis, Akarnanie en Etolie. —2)
of Lebadea,. grieksche st., hfdpi. van de nom. Attika en
Bootie, aan den voet van een rotsheuvel, waarop de oude
stad lag. V66r den vrijheidsoorlog had zij 10,1100 inwon.;
doch nj werd torn verwoest en is tegenwoordig onbeduidend. Hier lag de vermaarde grot Trophonius, welke men
gist, dat no verborgen wordt door de wallen eener middeleenwsche citadel op den heuvelkruin. — 3) bezitting der
keizerin van Rusland, Z.Krim, bekoorlijk gelegen in de nabijheid der Zw. zee, 1 u. van de St. Jalta; met 2 paleizen,

Liverpool
prachtige tuinen en uitgebreide parken, enz. Dichtbij een
vuurtoren.
ILivadostro, grieksch d. en haven, aan den mood eener
rivier in de baai van Livadostro, 41/3 u. NNW. Megara. —
De Baai-van-Liv ado str o is het NO.lijk elude der
golf van Korinthe, 4 le. lang en gemiddeld 2 , /2 u. breed.
1Livarot, fr. gem. en vi., dep. Calvados, kant.hfdpl.. arr.
en 3 xi. ZZW. Lisieux; met beroemde kaasbereiding en drukken handel in boter en kaas. 1500 mw.
ILivens-Esseho (St..), of Essehe-St.-Lievin, belg.
gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr. Aalst, kant. Sottegem. 2494 mw.
Livenza„ [Liquentia]. riv. van Venetie, ontspr. in de.
prov. Udine bij Polcenigo, vloeit met bochtigen loop I.
weans en valt na een loop van omtrent 20 U. in de Adriat.
zee, 8 u. NO. Venetie. Zij heeft door een kanaal met de
Piave gemeenachap.
Livermore, gem. en vl. der V. S., Stt. Maine, get. Oxford, aan den Sag,ahok. 2000 mw.
Livernon. ft. gem. en d., dep. Lot, kant.hfdpl., arr. en
31/2 o . WNW. Figeac; met steengroeven. 82,, low.
Liverpool, 1 ) cog. st., na Londen de voorn. zeehaven
des lands, gni Lancaster, 1 u. van de Iersche zee, 9 our
WZW. Manchester, 60 u. NW. Louden, aan den r. o. van
den breeden mood der Mersey, waar verscheiden lichtschepen en vuurtorens het vaarwater aanwijzen. L. is door
spw. suet alle deelen van Engeland en door ban. met de
zoutdistr. Cheshires„ Birmingham, Manchester en Leeds
verbonden; postbooten onderhouden het verkeer met de
Eng. kuststeden, Schotland, Zeeland, V. S., W. Indie, Madeira, de Mr. W.kust, en. De st. is omgeven door vriendelijke voorsteden: Z. Toxteth met het 152 hc. groote nieuwe park en 't Prinspark; 0. Westderby, Everton, Edgehill;
N. Kirkdale, W. Kirkhaum, terwijI nob bet tegenover gelegen Birkenhead als zoodanig beschouwd wordt. Zij strekt
zich over een lengte van mint 2 u. langs de rivier nit en
heeft omtrent 1 u. breedte. Hoewel zeer onregelmatig notworpen, heeft zij vele breeds, rechte en schoone straten,
die in de jongste jaren door menig fraai gewrocht der
bouwkunst zijn opeeluisterd. Langs den oever vindt men
een linie scheepsdokken en bassins van bijna 11/2 u. lengte; tot de groutste der 48 dokken, met een wateroppervlakte van 135 ho, terwijl er nog in aanbouw zijn, behooren Brunswick, Queen's, King's, Albert, Salthouse, Cannine..,, George's, Prince's, Waterloo, Victoria, Trafalgar, Clarence, Nelson, Bramleymore, Wellington, Sandon, Salisbury, Collingwood en Stanley; de 3 laatste staan in gemeenschap met het Liverpool-Leeds-kanaal en de meeste anderehebben halve-vloedsluizen en natte bassins. Niettegenstaande dezen verbazenden dokkentoestel, vereischt de behoefte
van 't steeds aangroeiend handelsverkeer nog grouter uitbreiding, en in 1849 is men be.gonnen met de doklinie nog
mntrent 1/2 0. verder N.waarts nit te breiden. In 1876 is
een drijvende landin,gskaai voltooid van 629 met. lengte en
25-30 met. breedte. Het getal schepen, dat in 1878 de haven binnenliep bedroeg 4899, samen metende 4,434,049 ton,
dat nitliep 4714 met. 4,443,447 ton. Be waarde van den invoer was , 0 .,727,12 p. st. (22 mill. minder clan in 1874); die
van den oily. 82 15 mill. p. st . ( of 6 mill. minder dau in
1877). De London-and-North-Western-spw. heeft een terminut op den hoogen stadsgrond te Edge-hill, en van daar loopen 3 spw.-takken door tunnels: een midden door de st. sour
't algemeen verkeer, een naar de Noorder- en den naar de
Zuider-dokken, bride voor goederen. De ijzerbanen van Lancashire, Lancashire-and-York-shire en Liverpool-and-Southport loopen bier over een viaduct over de huizen naar Tithebarn-street samen, waar een der grootste spoorweg-stations der wereld stoat: een der glazen daken besiaat 21.600
0 meter. Liverpool wordt van water voorzien uit groote
reservoirs, waarin het wordt opgepompt uit putten in den
rooden zandsteen en uit welke het met zulk een sterke
drukking worth voortgedreven, dat men de branden bluscht
door waterstralen, die zonder tusschenkomst van brandspuiten, rechtstreeks uit de waterbuizen voortkomen. Van
de gasverlichting. wordt in de meeste huizen gebruik gemaakt, en in de bestrating, besproeiing en reiniging der
stad zijn sedert 1846 groote verbeteringen aangebracht; dagelijksch worden 12 mill. gallons water verdeeld. Tot de
voorn. gebouwen der stad behooren: het stadhuis met een
prachtige reeks vertrekken en een standbeeld van Canning
door Chantrey op de leaning van den grooten trap; het
staat aan de eene zijde van een plein, welks 3 andere zijden worden ingenoraen door de beursgebouwen, en in het
midden van den vierhoek prijkt een standbeeld van Nel-

son, omgeven door emblem. bronzen figuren ; het tolhuis,
dat ook verscheidene sods-re bureaux bevat, is een ontzet
tend grout en zwaar gebouw van de Ionische orde, tegenover welks noordergevel een standbeeld van Huskisson
staat. Van 1849 tot 1855 is es een schoon gcbouw verrezen, St.-George's geheeten, bestemd voor de hoven van assises

en voor em n muziek-zaal, 't is geheel van de Korinthische
orde; ook is es een nieuwe concertzaal van kolossale aftnetingen voltooid, die voor 't gezicht i.n 't gehoor van ruim
15,001 menschen uitmuntend is ingericht. Onder de 180
kerken en godsdienstige gebouwen behooren er 20 aan de
r. kath., terwijl zich als gebouwen onderscheiden die van
St.-Peters, Catharine, James, Michael, Luke, Philip en
Paul, voorts de St-George's, de //Scotch Kirk", de //Free
churches", de kapellen der Unitarissen, Independenten en
Wesleyanen. Tot de inrichtingen van onderwijs behooren
het door Roscoe opgerichte ,/Liverpool-Royal-Institution", met een groote bibliotheek en museum; het "Collegiate", een schoon gebouw in den gothischen stijI; de school
voor toegepaste wetenschappen en kunsten, een andere
voor geneeskunde en een menigte scholen, tot de verschillende godsthenstpartlien behoorende; verder het in 1860
door Browns gestichte histituut met museum voor nationale historic, een verzameling van schilderijen en kunst
en een pttblieke leeszaal; de Fine Arts Gallery van Walker (1874), een botan. en zoOlogische tub, 2 sterrenwachten en verschillende geleerde genootschappen. Er zijn veel
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hospitalen, een krankzinnigen gesticht, inrichtingen voor
blinden en doofstommen e. a. liefdadige instellingen, vier
groote overdekte en 2 open marktpleinen voor levensmiddelen, era vischmarkt, korenbeurs en tabaksmagazijn. Emn
half u. buiten de stad heeft men em n nieuwe gevangenis
gebouwd, om de oude in de stad te vervangen. Er zijn
openbare baden aan 't havenboofd en 2 andere baden en
waschhuizen in de stad voor de werkende klassen, terwij1
men nog men ander uitgestrekt gebouw heeft opgericht,
dat van waschhuizen en baden moor 't yolk is voorzien.
Be bank van Engeland heeft te L. eene bijbank, en daar
naast vindt men de r/Liverpool-commercial-bank", beide
schoone gebouwen bij de beurs. Behalve deze zijn em IC)
andere banken. De stad heeft eenige groote suikerraffinaderijen, ijzer- en kopergieterijen, brouwerijen, fabrieken
van glas, soda, potasch, touw, horloges, gond- en zilverwerk, zeer uitgebreide scheepstimmerwerven t ook voor ijzeren schepen), eine maar meer dan aan dit alles ontleent

L. hare groote belangrijkheid can het voorrecht. dat zij de
groote zetel van den buitenlandschen uit- en invoerhandel
is en tevens de voorn. uitweg voor de fabrikaten van Manchester, W. Yorkshire, Staffordshire en voor 't grootste gedeelte des handels van Engeland met Ierland en Amerika.
Aanzienlijke voordeelen heeft L. ink getrokken nit de omstandigheid, (lot in de laatste jaren de stroom der landverhuizing zijne hoofdrichting over deer haven nam. In 1878
liepen 810 paseagiersschepen van de Mersey nit !mar de
V. S., Br. N. Amerika, Australie, W. en 0. Ind., Z. Amerika, China en de W.kust van Afrika; zij hadden aan boord
71,1.92 Schotten. 7977 Ieren, 22,621 vreemdelingen en 2954
wire nationaliteit onbekend was. Be meesten gingen near
de V. S. van N. Amerika. Pe ingang, van de levier Mersey wordt door ondiepten belemmerd, maar met hoop; water kunnen de grootste schepen hear binnenvaren. Bijna
al het ruwe katoen dat in Engelaud wordt ingevoerd, wordt
naar Liverpool gebracht; de invoeren in 1878 bedroegen
3,015,e4 tegen 3,5S3,480 bales in 1876. Tot de haven behoorden in 1874 e427 schepen, semen metende 1,443,362
ton. L. is door spw. en kanalen verbonden met alle groote
steden van Engeland, en door stoombooten met Glasgow,
Dublin, Cork, Bristol, Louden en de voorn. havens van
Amerika. De inriehting der stadsregeering is am s die te
Londen. De eigenlijke stad telt 521,544 inw. 255,55 mw.
in 1841). Veer de 1 ,de eetiw was L. maar em n gehucht; in
1700 telde 't 5004, in 1800 reeds 75,0 '0 inw. In 1 ,42 everd
zij gedeeltelijk door brand in de asci( gelegd. De St.Paul's
kerk staat op 53' e4 6" N.B., 2. 59' 5" W.L. De gemiddelde jaarstemp, is e0 3,9; winter 41°,3; zomer 61 0 ,1 Fahr.
— — 21 vl. der V. S., Stt. New-York, aan 't meer Onondaga, 37 a. NW. Albany; met zoutbronnen. 1500 mw. —
3 ) kl. at. in Eng. Amerika, Nieuw-Schotland, hfdpl. van
't grs. Queen's, aan de ZO.kust en aan den mood der gelijkn. riv e 22 u. ZW. Halifax: met men veilige haven en
vuurtoren op 44° l' 52" N.B.. 67° l' 13" W.L. 3104 mw.
— 4 , kolonie in 0. Nieuw-Holland, Nieuw-Zuid-Wales,
grs. Cumberland, aan de Georges-rivier, 5 u. ZW. Sidney.
— 5) at. in Ohio, gm. Columbia. 1700 mw. — 6) eil., g,rs.
Medina. 2300 mw. — Kaap - Liverpool is de naam van
een voorgeb. aan de Z.zijde van den ingang tot LancasterSound in Britsch N. Amerika; ook nog van een andere
kaap, die den ingang tot de L iv erpo o I-B a a i, N.lijke
IJszee, N. Amerika, onmiddellijk ZW. Kaap-Bathurst, op
ongeveer 7o° N.B., 129 3 W.L. — Liverpool - Plains is de
naam van men heuvelig, schilderachtig en wel besproeid
gewest, in 0. Nieuw-Holland, tusschen 31 en 32° Z.B. 151
en 151° 0.L., ten N. van 't gm. Brisbane, in Nieuw-Z.:Wales, van 250 tot 280 met. boven de see. Het bevat de bronnen en den bovenloop van de Peel-rivier en wordt ten Z.
bepaald door de Liverpool-bergen, 1300 met. hong.

— Liverpool - Rivier in N. Nieuw-Holland, Arnhems-land,
volt in de zee omtrent op 12° Z.B., 134° 10' O.L.
1Livingen, Liwingen, I fr. Li van g ekd.in 't gr.hertd.
en arr. Luxemburg. kant. Esch aan de Alzette en 1 u. NO.
Bettemburg, gem. Itoser, aan de Alzette. 195 low.
Livingston, verscheiden gm. der V. S.: 1) in 't W. van

New-York; groot 24 0 hfdpl. Gen es e e. — 2) in 't
ZO. van Louisiana; groot 3.4 0 m.; hfdpl. Sprit' g fiel d.
— 3) in 't N. van Kentucky; gr 16 fl m.; hfdpl. S m i t h1 a n d. — 4) in 't midden van Michigan; gr. 24 0 mijl;
hfdpl. Ho wel 1. — 5) in 't midden van Illinois; gr. 49
m.; hfdpl. Pon ti a c. — 6) in 't NW. van Missouriegr.
24 0 in.; hfdpl. C hilli coth e. — Ook: 71 gem. en vi.,
Stt. New-York, gm. Columbia, 9 u. ZW. Albany. 2200 inw.
— 8) id., Stt. New-Jersey, 21/2 u. NW. Newark. 1000 mw.
— 9) havenstad in Guatemala, tan de Caraibische zee, is
in 1879 your den in- en uitvoerhandel geopend; het tolkantour van Jzabal is herwaarts gebracht.
1Lie,20. of Heluna. Hlioeno, versterkte st. in Eur.
Turkije, Bosnie, Herzeg,owina, 151/2 u. NW. Mostar. aan de
Bistritza, waarover bier ems brag van 5 bogen ligt. 5000 inw.
Den 34 Sept. 1877 door de Oostenrijkers ine.enomen.
Livonia, gem. en vi. der V. S., Stt. 'New-York, grs.
Livingston, 63 u. NW. New-York. 2719 mw.
Livorno, 1) prov. van Italie, Toskane, bevat de distr.
L. en Portoferrajo en eenige kl. eil. Groot 58/to In., met
118,e51 inw. —2 ) (fr. Livourne, eng. Leghorn, sp.
Liorna). nt. en voorn. zee- en oorlogsh. der gen. prov.
aan de Midden. zee, 14 u. WZW. Florence. Zij is van vierkante gedaante, omsloten door nieuwe wallen, wel gebouwd,
zindelijk, bekoorlijk bestraet, ligt in een lace, door kunst
drooggemaakte streek, tegenover 't eiland Meloria, aan de
Rom. spoorwegen en is na Genua de belangrijkste handelplaats des rijks, wordt in de NW.deelen door kanalen gesneden en daarom ook Klein Venetie genoemd. Zij heeft
een goth. kathedraal, 6 andere parochic-kerken, eenige kauellen van rug., nederl. en duitsche Protestanten, Amerikanen en Maronieten, een prachtige synagog,e, men moskee,
3 hospitalen, golly. pandhuizen, een werkhuis, toevluchtsoorden voor grijzen en zwakken, een lat. school met bibliotheek, een bisschopp. seminarie, koninklijk lyceum, een
school voor de kadetten der artillerie en der marine, een
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voor bouwkunst, een joodsche academic e. a. scholen, een
observatorium en oratoria, met een citadel, een oud kasteel
en arsenaal. L. is de zetel van een in 18 ,6 opgericht bindom, van era oppergerechtshof en een handelstribunaal en
het verblijf van men menigte consuls uit de cur. staten
nit Amerika. Poor hare ligging is de stad niet gezond;
maar er in den jongsten tijegroote en "a71 geslaagde
pogingen aangewend ona het stelsel van drainage bier toe
te passen, en de stad wordt no van goed water voorzien
door eene waterleiding van Colognole, op 31/2 u. afstands.
Het N.lijk gedeelte der stad besot vele scheepstimmerwerven en pakbuizen; de haven is verdeeld in eene binnen- en
buiten-haven; de laatste, voor schepen beneden 4;0 ton,
wordt dour men schoonen bavendam beschermd, die ointrent
n) minuten see in zee steekt en bij welken een vuurtoren
staat. De reede ligt WNW. de haven, en daar buiten vindt
men de Melora-zandbank, die op ruim 1 u. afstands van
den never een groot tt. N. en Z. zich uitstrekt; aan hoar
Z.einde stoat de Melora-toren, en op een eil., omtrene
u. Z., ligt het lazaret, dat voor een der beste van Europa
wordt gehouden. L. heeft een aanzienlijke koraalvisscherij, fabr. van wollen mutsen, stroohoeden, gins, papier,
zeep, koralen en albasten voorwerpen, touwslagerijen,
scheepstimmerwerven, rosoglio branderijen, enz. Zij wend
in de 16de eeuw door Cosmo de Medicis tot een vrijhaven
gemaakt, en Ineraan heeft zij vooral harm n lateren bloei te
danken. Hare voorn. art. van uitvoer zijn: ruwe en bew,kte zijde, stroohneden en vlechtwerk, viechtstroo, olie
en fruit, borax, kaas, marmer en zwavel; die van invoer:
koloniale waren, petroleum, grams, spiritus en brandewijn,
boonawol, katoenen en wollen st((ffen, eizerwaren, metaalstaven, aardewerk en gezouten visch. In de haven liepen
in 1878 binnen 45)1 schepen, metende 1,145,038 ton en uit
4415 schepen metende ),e64,201 ton. Nederl. stoontschepen
kwamen en 19. He geheele waarde van den invoer bedroeg
73,616,420 lira, van den uitv. 45,682,742 lira. Pe bevolking
van L. bedroeg. in 1971 80,914 zielen, waaronder veel Jo.
den. 43 3 32' 7" N.B., 10° 17' 7" O.L. — 3 ) ital. gem. en
so., pros. Novara, distr. en 5 u. WZW. Vercelli, slat. der
Opper-Ital. spoorwegen; met een groote parochie-kerk en
een aanzienlijken handel in vee en vol. 5797 inw.
Livrade (Ste..), 1) fr gem. en so., dep. Lot-en-Garonne,
kant.helpl., arr. en 11/ 5. WZW. Viileneuvre-sur-Lot; met
handel in pruimen ',prunes d'Agen"). 2819 inw. — 2
fr gem. en d., dep. Opper-Garonne, arr. Toulouse.
Livre, la Touche. fr. gem. en d., dep. Has-cone, arr.
en 4 u. WNW. Chateau-Gontier. 14e0 inw.
Livros., fr. gem. en vi., dep. Dreme, arr. en 31/2 u. Z.
Valence, bij den r. o. der DrOme, niet ver van hare samenvloeiing met de Rhene en aan den spw.; marmerzagerij, zijdespinnerij; goede wijnen. 4386 inw.
Livry. 1) fr. gem. en d., dep. Nievre, arr. en 4 u. Z.
Nevers. 17e0 inw. — 2) id., dep. Seine-en-Oise. arr. Pontome, 21/2 u . van Pars; weleer beroemd door een Augustijner abdij, in welke eens Madame de Sevigne leefde. 2199 mw.
Livuma, aanzienlijke riv. van 0. Afrika, volt in den Ind.
oceaan achter Raap Delgado.
Live, stadje in Poles, go0v. Podlachie, gouv. en 51/2 u.
NNW. Siedlec, son den Liw:ec. 137 inw.
Liwny, Livnij of Livny, russ. st., gouv. en 23 u. ZO.
Orel, distr.hfdpl. aan den 1. o. der Sosna, een bijriv. van

den Don, stat. Ser Liwnabaan. Zij heeft vele kerken eenige fabr. en jaarmarkten. 12,975 mow.
Lixhe. fr. gem. en d., prom. en arr. Luik, kant. FexlieSlins, aan de Maas. 816 mw.
Lixheim, gem. en st. in 't regdstr. Lotharingen, kr. en
11/2 u. NO. Starreburg; met em n minerale bron. 750 mw.
Lixuri, [Cranii]. St. en zeeh. op 't Ionisch eil. Cepha-

lonia, aan de W.kust der golf van Argostolie 11/2 u. NW.
Argosteli. Zij heat fabr. van haren vloerkleeden en katoenen goederen, is de zetel van een griekschen bisschop, en

ofsehoon niet zoo goed gebouwd am s Argostoli, is zij hare
mededingster in den handel. Hare haven wordt door men
nieuwen beer beschut. 5031 inw.

Lizan, grout en fraai d. in Turksch Koerdistan, aan den
Zak, omtrent I 11/2 0. NO. Mosoel.
Lizauello en Lizano, twee ital. mvl. , Napels, provineie Otranto; de isle, 1 1/2 u. ZO. Lecce, de laatste 4 u.
OZO. Taranto.
Lizard - Point, of liaap - Lizard. [Dumnomium Promontorium], steil eng. voorgebergte, grs. Cornwall, vormende sir Z.lijkste punt van Groot-Brittanje, 61/2 u. OZO.
Land's-End; het heeft 2 vuurtorens met vaste lichten, ruim
61 met. boven de zee, op 49' 57' 40" N.B.. 5° 12' 16" W.L.

— Lizard - Island is em n eil bij de 0.kust van Nieuw-Holland, op 14° 40' Z.B., 145° 3 1' 0.L.

Eisler (St.. 1, fr. gem. en stadje, dep. Ariege, kant.
hfdpl., arr. en 1 /2 n. NW. St.-Girons, ass den Saint, r. oe
met een bedelaarsgesticht en velerlei molens. 12,0 mw.
Zij was eertijds de hfdst. van 't Id. land Conserans of

en zetel van 't gelijkn. bisdom. Zij heette weleer ook Austria en Con sorann i.
Lizy-mem-Oureq, fr gem. en stadje, dep. Seine-en-
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Marne, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NO. Meaux, aan de samenvloeiing van den Oureq en Marne. 1430 inn.
Ejoebartow, ( poln. L ub ar to w), kr.stad in 't russ.
gone. . Lublin, non de Wieprz. 3810 mw - ., incest Joden.
1Ljoehasjevo, Eiubasehevo, runs. mvl., gms. Minsk,
14 u. ZW. Sloetsk. 1800 inw.
Ljoelletselt, Linbetsch, russ. mvl., gouv. en 11 our
NNW. Tsjernigow. 16 )1 inw.
fweebian, lefeebine. russ. at., gout. en 151, 12 n. NO. Jaroslawl, kreifdpl., aan de Obnora; met spoorwegscbool of
opleiding your machinist, telegrafist, werktuige en bouwkumlige; looierijen. 2124 inn.
Ejoesne. ILiusce, of Ljusna - Elf. rivier van Zweden,
lass CEstersund en Gefle, ontstaat nit de 3 bronnen Mita,
Ljusna en Tann, die zich e. in 't meer Lassen vereenigen,

en volt no een bochtigen 0.waartschen loop van 6 our in
de golf van Bothni,,, 2 u. Z. Soderhamn. Aan harm n I. oever
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ligt het owl. Ljoesneda 1, nfdpl. van Herjedalen, 23 u.
ZO. Drontheim; met koper- en ijaermijnen.
Ljoessoen. Lissaman, $t. in Russ. Palen, gouv. en 37
U. NW. Witebsk. 3759 law.
Llacootera. sp. vi., pray. en 3 n. ZZO. Gerona; met
konermijnen. 3529 jaw.
Llamas sp. mvl., Catalonie, aan de king., pray. en 8 1 j,
U. NO. Gerona.
Llassloedr, of Lampeter-Pont-Stephen, mvl. en kern
in Z. Wales, gra. en 8 unr ONO. Cardigan, aan de Teify;
met het kon. college van St.-David'e, in 1812 gesticht,
gemiddeld met 60 studenten. (Het wooed L 1 a n, dat de
naam van deae en vele bier volgende plaatsen in Engeland,
en Wales vooropgaat, beteekent k e r k — Llandaff, at.
en kerspel in Z. Wales, gee. Glamorgan, aan den Taff, 1.
U. NW. Cardiff; met een station aan den Taffvale-Aberdare spw. Ofschoon de plants met den titel van ecity"
pronkt, is zij niet veel meer dan em n gehucht, enkel bekend door de kathedraal. 570 mw. Het kerspel heeft in
bevolking zeer toegenomen. 6585 inwon. — Llandegai,
kersp. en d. in N. Wales, gee. Carnarvon, 1/2 u. ZO. Bangor; met leigroeven en een schoon modern sakes& kaateel. 340 1 mw. — Llandeilo-Vavvr, of Fawr, mvl. en
kersp. in Z. Wales, grs. en 4 n. ONO. Carmarthen, aan den
Towey en den Llanelly-spw.; met fabr. van flanel, looierijen en in den omtrek rijke steenkoolmijnen. 5450 mw. —
Llandovery, mvl. in Z. Walet, gee. en 7 n. OZO. Carmarthen, aan den Bran; met de ruinen van een door Cromwell verwoest kestrel. 1860 mw. — Llandudno, mvi. in
Wales, gra. Carnarvon. 2762 inwon. — Het zeebad wordt
jaarlijks door 5000 badgasten bezocht. — Llanelly, at. en
kersp. in Z. Wales, aan Yen inham van de baai van Carmarthen, gre. en ruim 4 a. ZO. Carmarthen, met welke
at. en met Swansea zij door ten spw. gerneenschap her-ft.
Zij is onregelmatig gebouwd, beef; 4 dokken, groote kopersmederijen en ijzergieterijen, welker product near Liverpool gnat. Van hier worden veel steenkolen near 't vasteland uitgevoerd. Een der dokken is toegankelijk voor
schepen van 500 ton. 14,973 low. — Elanerch-y-Medd,
kl. mv1. en kersp. in N. Wales, grs. Anglesey, 3 u. NO.
Holyhead. 67 mw. — In Wales alleen 312 plaatsen, welke
namen beginnen met L Ian, en in Engeland 55).
Llamas. sp. westadje, prov. en 14 n 0. Oviedo, aan de
golf van Biscaye, aan den mood der Carracedo. 1250 mw.
mvl. en kersp. in N. Wales, grs. en 42/3 u.
NNW. Montgomery, aan den Cain; met een unie-werkhuis,
gevangenis en markthuis. 1880 low. ( in 't vlek ) — Clangadoek. mvl. en kersp. in Z. Wales, gm. Carmarthen,
aan den Towey, 1' /2 u. ZW. Llandovery; met een vervellen kasteel en fabr. van grove wollen stoffen. 2800 mw. —
ILlangefn, mvl. en kersp. in N. Wales, gee. Anglesey,
4 u. OZO.'Holyhead. 1700 mw. — Llangollen, id., yrs.
Denbigh, aan den Dee, 71/2 u. NW. Schrewsbury en aan
den spw. Het vl. is schilderachtig gelegen, vrij wel gebonwd en heeft °Tiede hotels, fabriek van flanel en op
een kleinen afstand', op een schier ontoeganklijken heuvel,
de ruinen van Cadr-Dinas-Bran, een kasteel van hooge oudheid. 4000 inwon. ( in 't kersp. ) — Llanidloem, stad en
kersp. in N. Wales, grs. en 51/2 u. WZW. Monteomery,
aan den Severn en den spw., middelmatig gebouwd, maar
onlangs verbeterd. Er zijn fabr. van best flanel e. a. wollen stoffen. 3430 maw.
Llano-Grande, kl. at. in Columbia, dep. Cauca, 20 u.
NNO. Papayas; met veeteelt.
naam, dien men aan de groote vlakten in 't N.
van Z. Amerika geeft en die midden in de verzengde luchtstreek zijn gelegen Zij veranderen 2maal 's jeers in regelmatige tijdperken haar voorkomen en doen rich nu doe
oorlijk voor: L. der
en onvruchtbaar, dan groenend en bek
Amazonen-riv. en van den Orinoko.
Llanquibal. fl prov. der Z. Amer. rep. Chili, grenst
N. atm de pro, Valdivia, 0. aan Argentina, Z. aan Pategonie en W. aan den Grooten oceaan; op 330 0 m. wonen 49,946 metier-hen. 't N. is een hoogvlakte, 't Z. een
smal kustland; de prov. is grootendeela bedekt met oorspronkelijke wouden; de hier gevestigde Duitschers drijven
ook landbouw en een weinig Industrie; hfdpl. Puerto Monte. — Aan de oevers van 't gelijkn. meer, aan den voet
van den vulkaan Osorno, hebben zich sedert 1851 bijna nitsluitend Duitschers gevestigd, die een stoomboot op het
meer onderhouden.
Llanrwat, mvl. en kersp. in N. Wales, grs. Denbigh
en Carnarvon, aan den Conwy, 5 n. WZW. Denbigh; met
mijnen van 't zuiverst looderts. 36)0 mw. — Llantriasent, mvI. en kerspelen in Z. Wales, grs. Glamorgan,
21/, u. NW. Cardiff; met ateenkool-, ijzer- en loodmijnen.
5492 mw.
Lleressa, [Regina's], sp. at., prov. en 18 n. ZO. Badajoz slecht gebonwd en in verval; met 2 kerken en 1 hoepitaal ale voorn. gebouwen. 6200 mw. In hare nabijheid
sloegen de troepen onder Comber-mere de Franschen onder
Dronet, op 11 April 1412.
Liars, sp mv1., prov. en 6 rt. NNO. Gerona. 188 )
Llivia, [Julia Libyea of Livia], sp. at., rov. Lee;da, in de Pyreneeen, 11/3 u. NO. Pnycerda. 1000 mw.
Llobregat, twee riv. in Spanje : 1) [Rubrieatua],
ontspr. in de Pyreneeen, N. bij Pobla-de-Llillet en valt in
de Middell. zee, I U. Z. Barcelona, na een Z.lijken loop
van 24 u. Zij neemt de Cardener en Pleas op. — 21 valt
in de golf van Rosati, nabij de fr. grens. — 31 (SanFelice-de-L.), sp. at., Catalonie, pro, en 2 u. NW. Barcelona, aan de gelijkn. riv., 1. o.; fabriek van katoen en
blonden. 200 r mw.
1Lloret. sp. zeest. pr-or. en 71/2 u. Z. Gerona. aan de
Middell. zee; met fabr.
: van kurken stoppen. 4170 mw.
Lloughor, [Leuearuns], vl. en kersp. in Z. Wales,
gm. Glamorgan., aan de gelijkn. riv., 2 n. WNW. Swansea,
waarmede zij door een spw. e.emeenachap heeft. Men heeft
bier zinkwerken en aanzienlijken kolenuitvoer. Schepen
van 200 ton komen tot voor da werf. 880 mow. ( in 't vlek)
!Lloyd. 1) haven op 't eil. Peel, een der Arzobispo- of

Benin-eil., alwaar zich in de imitate jaren een rug. kolo ale moat gevestigd hebben. — 2) een der Meow Shetlandache eil., W. bij Livingston.
Llusisayor, Lluelmsayor, sp at., eil. Minorca, 5 u.
OZO. Palmas. Zij is wel gebonwd en heeft fabr. van wollen en linnen stoffen. 8526 low.
C6 (St...), [Briodurnin„ Briovera]. fr gem. en at.,
hfdpl. van 't dep. Kanaal (Manche ), 52 u. W. Parijs, aan
de Vies, r. o., station der fr. W.baan. Zij is slecht gebouwd en donker, en heeft, bij de gewone rechtbanken, een
handels-tribunaal, ook een gem. college, een depart. normaalschool, een school voor toegepaste teeken- en meetkunst, een openbare bibliotheek van 9000 boekdeelen, een
museum van ondheden, nat. historic en schilderijen, een
onde kathedraal en oude kerk (9e eeuw, het best bewaarde gedenkteeken der Normaneche bouwkunde), een schouwburgzaal en fabrieken van laken, Sane], tijk, calicots e. a.
stoffen. 9287 mow.
Loanda, ell. van ZW. Afrika bij de kust van Angola,
door een smal kanaal van 't vast:eland gescheiden. Tegenover 't eil. ligt op de kust de at. San-Paolo-d'Assumpeao-de-Loanda, of St.-Pani-de-Loanda. hfdst.der port.
bezittingen in W. Afrika, ten aanzienlijke 'dad en tech.,
op 8° 48' 1" Z.B., 13° 13' O.L. Zij wordt aan de zeezijde
door 3 for-ten verdedigd en her-ft een groote, veilige haven
die door 't gen. eil. Loanda beschut wordt. In 't beste gedeelte der at. vindt men baksteenen huizen. met roode of
blanwe pannen gedekt: maar alleen het paleis des gouverneurs en de gouvernements-gebonwen hebben glazen
vensters. In de 17de eeuw was de stad beroemd am hare
schoone kerken en kloosters, die nu in puin liggen. Langs
het strand zijn de hutten der zwarte bevolking opgeslagen.
Hare markt is wel van levensmiddelen voorzien. De hoofdart. van uitvoer zijn was en ivoor. 12,5 )0 mw., wear-van
9000 Zwarte, 2400 Mulaten, 83 ) blanken, enz.
1Loango. 1) land van W. Afrika, dat zich lanes de kusten des Atlant. oceaans uitstrekt van den evenaar tot de
riv. Zaire, welke laatste het Z.waarts van Congo scheidt.
De grand is aan de kusten vlak en zeer vruchtbaar; het
binnenland vrij onbekend. Vroeger was L. een machtig
negerrijk, en verdeeld in kleine staten, waarvan de belanerijkste zijn : Tsjiluango, Aneoy, Kabenda, Malemba. Be
Portitgeezen maken aanspraaka op de laatste twee, terwijl
Engeland ze als onafhankelijk besehouwt. In den handel,
die voor alle natien vrij is, komen voor palmolie, g,om,
ivoor; de vroeger aanzienlijke slavenhandel her-ft opgehouden. Be mw. zijn meer dan andere kustbew. overgegeven
aan den afgodsdienst; van de r. kath. missien, die bier in
der tijd vrij bloeiend waren, is gee;; spoor meer te vinden. Onder de bewoners vindt men Zwarte Joden, afstammelingen der nit Portugal verdrevenen. In Chiuchoxo, op
de kust van Tajiluango, had zich de duitsche aft. exped.
onder Giissfeldt gevestigd 1873-75. Als afdeelingen van 't
land noemt men, van 't N. af, St.-Catharina, Setto, Mayumba, Loango, Cacongo, Angoy, Sonio. — 2) ook Boaro,
floral. Boealis. Banza-Loango hfdst. van gen. land,
op 4° 39' Z.B., 12° 17' O.L. Be huizen zijn overschaduwd
door palm- en plataanboomen, en de stad moet wel 3 u..
in omtrek hebben. Er Ain engelsche en amer. handelsfactorijen. 20,0011 inw. — Be B a a i-v a n-L oan go is met
klippen bezet en gevaarlijk.
1Loano, (ital. L oven o), ital vl. en gem., prov. Genua, distr. en 11/2 u. NO. Albenga, aan de golf van Genua, station der Opper-Ital. baan; groote 12hoekige koepelkerk, technische school, aanz. vischvanest. 3502 mw.
Lobagur. versterkte post in Brisch Indie, NW. prov.,
distr, Delhi, 9 u. NW. Almorah, op 29° 57' N.B., 79° 18'
0.L., 1965 meter haven de zee.
Cohan, eil. van Neder-Oostenrijk, in den Donau, 11/2 u.
ONO. Weenen. 't Was bier, dat Napoleon I zich na den
slae van Aspern (21 en 22 Mei 1809 verschanste en zich
in 'lleze zoo hachelijke positie staande hield sot aan den
beslisaenden slag van 5 tot 6 Juli bij Wagram.
Lobau, 11 salts. at., kr.dir. en 3 /2 u. OZO. Bautzen,
kruispunt der Saks.-Silez, 1.0bau-Zittau, L.-Rumburg-banen. In hare nabijheid nun miner-ale bronnen en werden
kristalen gevenden, die wegens hunne schoonheid eLobauer
diamanten" irenoemd werden ( thans zijn er peen meer).
Linnenindustrie. 5721 inwon. — 2) ( poolsch Lubaw a),
pr at., prov. Pruisen, regdst. en 11 u. ONO. Marienwerder, kr.hfdpl., aan de Jaaienka en Sandulla. Zij heeft een
slot een gymnasium, een seminarie voor onderwijzers,
voorbereidingsschool, hoegere meisjesschool; linnenweverij
en veehandel. 5843 low.
Lobberiels. pr 4., Rijnprov., regdst. Dusseldorf, spw.
stet., 2 n. WZW. Kempen; met fabr. van wollen, fluweelen,
zijden en katoenen atoffen. 850 mw.
Lobbes. help. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. Thnin
en 3 u. SW. Charleroi, aan de Sambre, met de ruinen eener
oude abdij en een schoone kerk. 2757 mw.
Lobeda, stadje in Saksen-Weimar, vorstd. Weimar, aan
de Seale, 1 U. Z. Jena; met de ruinen der Lobdeburg en
de incrusteerende bron Furstenbrunn. 760 mw.
Llibejiin, pr at., prov. Saksen, regdst. en 6 tinr NW.
Merseburg; met een aimzienlijke steenkoolmijn, porfiergroef.
3407 low.
Lobendau,boh.d.,kr. en 10 u. NNO. Leitmeritz. 1850 low.
Lobenatein, at. in 't vorstendom Reuss-jong. linie,
aan de Leibnitz en Kosel, 31/e nor ZW. Schleiz; met een
slot, veel lakenfabr. en uitmuntende bierbronwerij. Badpleats. 2836 inwon. (met de onderhoorige pleatajes 4200)
Een schoone lindenlaan van I nor lengte voert van bier
near Ebersdorf.
Lobitb, ned. d., proy. Gelderland, arr. Arnhem, kant.
Arnhem en 2 n. Z.t.O. Zevenaar, gem Herwen-en-Aerdt,
bli den Rijn, r. 0. en de pr. pr-ens; met een tol- en capeditie-kantoor, een geref. en ern r. kath. kerh. 760 mw.
(met de onderhoorige boor-ten Tolkamer, 's Gravenweerd,
Spijk en Bijland).
1Lob-A1or, meer in Chin. Turkestan, onmiddellijk W. de
woestijn Gobi, op 40 0 51' N.B., 87° 30' tot 89° 0.L., lang
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Lobos-Eitanden
14 uur. 't Ontvangt uit 't W. de rivier Tarim. — De russ.
reiziger Prjewalski brengt het onder 391/2°, Chineesche kaarten Iaten den 41° er door loopen; v. Richthofen zegt van
't water, dat het soot, Prjewalski dat het zoet is. Er heerscht
dUs veel onzekerheid.
Lobos - Eilanden. eil. groep bij Peru's W.kust in den
Stillen oceaan, ongeveer tusschen 6 en 7° Z.B., bijzonder
rijk aan goeden guano. Op den der eil.. L obos A feura
geheeten, had Eduard Lawson in 1813 de britsche vlag geplant, en daarop grondde Engeland later ziju recht op het
bezit dezer groep; doch na veel debatten werd Peru's aanspraak voor geldig erkend. 't Schijnt dat zij reeds sneer
dan eene eeuw geleden door de Spanjaarden ontdekt zijn.
De guanolagen zijn 1876 door Peru gesloten. — L ob us is
ook de naam van een eil. van Uruguay, NO. your den
mond der Plata-riv.; — ook van een eil. aan de kust des
mexic. staats Cinaloa in de golf van Californie; — van eene
kl. eil.groep aan de W.kust van Patagonie, en van sneer
andere min beduidende eilandjes en rotsen.
Lobositz, (L obosyce bob. at., kr en ruing 11 /2 u.
WZW. Leitmeritz, ass de Elbe, 1. o.; met een slot, veel
scheepvaart en handel. 3141 mw. — In de nabijheid ligt
de kapel van Maria Einsiedel, opgericht ter gedachtenis
van den eersten bier geleverden slag in den 7jarigen ourlog, 29 October 1756.
Lobsens, ( poolsch Lobzeniko ), pr st., pros. Posen,
regdst. en 10 u. WNW. Bromberg, aan de Lobsonk a,
die in de Netze vloeit, met weverij en looierij. 2756 inw.
Loburg, pr. at, prov. Saksen, regdst. en 5 u. 0. Maagdebnrg, aan de Ehle. 216 inw.
1Lobzo‘v, oostenr. d., bij Krakau; met de ruinen van een
lustslot van Kasimir den Grooten.
Cocaina, ital. mid., prov. Turijn, distr. en 7 u. W. Ivrea;
met fabr. van geelkoperwaren. 5S74 mw.
Locapilly. st. in Indie, gebied van den Nizam, 231/2 u.
ZW. Haiderabad.
Locarno, 1) ( duitsch Lu gg a r u s), zwits. stad, kant.
Tessino, waarvan 't een der 3 hfdpl. is, aan 't N.einde van
't Lags Maggiore, station der St.-Gotthard-baan, 21/3 u. W.
Belinzona. Zij heeft een geheel ital. voorkomen. Hare in
1553 uitgedreven protest. inw. hebben krachtig bijgedrae..,en
om te Zurich de bloeiende zijde-fabriek te vestiges. 2657
inw. — 2) ital. mvl., Piemont, pro, Novara, distr. Valsesia en 1 U. Z. Varallo, aan de Sesia, r. o.
Loccum. Lockum, pr. d., Hannover, vorstd. Calenberg, 71/2 U. WNW. Hannover; met een voorm. klooster,
no een evangelisch theol. stift, aan welks hoofd een
abt staat, die voar 1666 de eerste prelaat des lands was.
1700 mw.
Lochaber, wide bergstreek in Schotl., grs. Inverness,
bij de meren Linnhe, Leven en Eil. De laatste wolf, die
in Groot-Brittanje, zoo ver men weet, in 't wild leefde,
werd hier in 156 I gedood.
1...ocha. fr gem. en d., dep. Indre-en-Loire, arr. en 22/3
U. ZO. Loches, ass de Indroye, 1, o. 1170 mw.
Lochee, schot. d., grs. Forfar, bij Dundee. 3701 mw.
Lochem, ned. gem. en atadje, prov. Gelderland, arr.,
kant. en ruim 31/2 u. 0.t.N. Zutfen, bij de Berkel, r. o.,
weleer een vesting. Het stadje is aangenaam gelegen tusschen weiden en akkers, bosschen, landgoederen en kasteelen, en bloeit door landbouw en industrie, vooral door
weverijen en looierijen. Haar bloei is nog vermeerderd
door de opening van den spw. Zutfen-Hengelo. Het heeft
een geref. kerk, een kl. synagoge en goede scholen. 2865
mw. (met de gehuchten Klei n-D oc b t eren en A r mhoede). In de Z.waarts van de stad gelegen heuvelrij,
Lochemsche berg geheeten, vindt men kwartskristallen, die men wegens hunne schoonheid aLochemer diamanten" heet.
1Loches„ 1) [Lucae], fr gem. en st., dep. Indre-enLoire, arr.hfdpl., 61/2 u. ZO. Tours, aan den 1. o. der Indre, over welke verscheidene bruggen haar verbinden met
hare voorstad Beaulieu. Zij ligt schiiderachtig ass een helling, op welke de ruinen van 't vermaard kasteel prijken,
dat lang een kon. residentie was en under Lodewijk XI
tot een staatsgevangenis diende. In den toren van Agnes
Sorel vindt men het zwart marmeren graf dice beroemde
minnares van Karel VII. De stad heeft een gem.college,
fabr. van lijnwaad, grof lakes, papier, leder, enz. 5085
mw. — 2 ) fr gem. en d., dep. Aube, arr. en 2 u. OZO.
Bar-sue-Seine, I. o. 1301 mw.
Lochgan, wurt. mvl., Neckarkr., opperamt Besigheim,
ter plaatse, waar de Steinbach in den grond verdwijnt;
met wijnbouw. 1300 inw.
Lochgilphead, schot. d., grs. Fife, aan Loch-Gilp, een
tak van Loch-Fyne, 51/2 u. WZW. Inverary; met een bijbank
en stoombootgemeenschap met Glasgow, Inverness e. a.
1642 inw. (in de gem.)
Lochmaben, schot. vl. en kersp., grs. en 21/3 U. ONO.
Dumfries, bevallig tusschen een keten van 8 meertjes gelegen; met de ruinen van 't prachtig kasteel van koning
Bruce. 1244 mw. in 't vlek.
Lochowita, mvl. in Bohemen, distr. Horowitz, aan de
Litawka, station der Rakonitz-Protivin; katoenweverij, minerale bron met badinrichting. 2450 mw.
Lochwinnoch, Lochinoch, schot. d. en kersp., grs.
Renfrew; met een station aan den Glasgow-and-Ayr-spoorweg, 2 , /2 u. WZW. Paisley; met katoenfabrieken. 1683 inw.
( in 't dorp)
Lochsvitza, russ. at., gonv. Poltawa, kr.hfdpl., ass de
gelijkn. riv.; met oliefabr. 7903 mw. In den kreis wordt
veel tabak verbouwd.
Locke, gem. en vl. der V. S , Stt. New-York, grs. Cayuga, 5 u. Z. Auburn. 1650 mw.
lLockerby schot. mvl., grs. Dumfries, aan den Carlisleand-Glasgow-spw., 3 5. NW. Annan; met de grootste lammerrnarkt in Schotland. 1570 mw.
Lockport, st. der V. S., Stt. New-York, hfdpl. van 't
gra. Niagara, aan 't Erie-Kanaal, waar het water des kanaals door 5 sluizen omtrent 20 meter wordt afgelaten en
een verbazende waterkracht ter beschikking stelt. Zij heeft
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veel kerken, fabr. van wollen en katoenen stoffen en een
aantal koren- en zaagmolens, 5 ijzergieterijen. 12,456 inw.
(6500 in 18401
Lockhaven, vl. in V. S., Stt. Pennsylvanie, grs. Clinton, ass den mond der Bald Eagle in de Susquehanna, aan
't Branch-kanaal en aan 2 spw. 6986 inw. 1870, tegen 4304 in 1865.
Lockwood, eng. gem. en vl., grs. York, W. Riding, 1 /2
u. ZW. Huddersfield; schilderachtig gelegen en vaak bezocht
om de geneeskrachtige wateren. 6755 mw.
Lode (Le), twit. vi ., kant. en 3 u. NW. Neufchatel,
aan de fr grens, in em n diep Jura dal en aan de Jura-industrie baan; met een hoogere burgerschool, wereldberoemde horlogefabricatie, fabriek van gouden en zilveren
warm n en kantklopperij. In de nabijheid aan de beck Bind
in een 48 meter diepe rotskloof de Moulins soute rrains van den Col des Roches, 3 boven elkander gebouwde molens, welker raderwerken 32 meter onder den bodem
werken. 10,334 mw.
Locmalo, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 3 u.
W. Pontivy. 1310 inw. — Locmaria. 2 fr. gem. en d.:
het eene dep. Finistere, arr. en I u. W. Brest, met 1005
mw.; — het andere dep. Morbihan, arr. Lorient, kant. en
aan de 0.kust van Belle-Isle-en-Mer, met 1950 inwon. —
1410:Tariaquee, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en
3/
9 u. ZO. Lorient. 2049 mw.
gem. en stadje, dep. Morbihan, kanton1Loemine,
hfdpl., arr. en 4 U. ZZO. Pontivy. 1871
Locoal - Mendon, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en
OZO. Lorient. 2061 mw.
Locon, fr gem. en d.„ dep. Pas-de-Calais, arr., kant.
en 1 u. NNO. Bethune. 1520 mw.
Locorodonto, ital. vl., Napels, prov., distr. en 11 u.
ZZO. Bari. 7139 inw.
Loctudy, fr d., dep. Finistere, arr. Quimper; met hoogovens 2010 mw.
1Loddon, eng. mvl. en kersp., grs. Norfolk, 3 u. ZO.
Norwich. 1150 mw. — Ook de naam van 2 eng. rivieren in
de grs. Hants en Hereford; — en de naam eener riv. in
Nieuw Holland, Victoria; zij wordt ook Y arra geheeten
en salt in den Murray.
Lodeinoje-Pole, russ. vl , gouv. en 91/2 u. ZZO. Olenets, kr.hfdpl., aan de Swir. 1033 low. Het is vermaard
als de plaats, waar de kern der russ. zeemacht weed gevormd; want hire bouwde Peter de Gr. de eerste fregatten
en sloepen, en op de plaats waar hij toenraaals huisde, is
in 1832 een monument opgericht.
Lodelin.art, belg. d., pens. Henegouwen, arr. Ath en
bij Charleroi. 6140 mw.
Lodeve. [Luteva], fr. gem. en stad, dep. Herault,
dep.hfdpl., ruim 8 u. WNW. Montpellier, aan de Lergue
en den Solondre, station der fr. Z. baan. Zij heeft een
rechtbank, handels-tribunaal, raad van /Trod' honames".,
gem.college, vele en belangrijke fabr. van lakes, zeep, olijfshe, enz., zijdespinnerij, looierijen ijzergieterij en ververijen.
10,528 ins. Geb.pl. van den kardinaal Fleury.
Lodi, ital. St., hfdpl. van 't gelijkn. distr, in de pens.
Milaan, aan den r. o. der Adds, waarover bier een houten brug van 185 meter voert, 51/2 u. ZO. Milaan, aan den
spw. van daar op Parma. Zij weed in 1158 door keizer
Frederik I gesticht, is door muren omsloten, over 't geheel wel gebouvvd, maar morsig. Hare voorn. gebouwen
zijn een citadel sit de 15de eeuw, nu veranderd in kazernen; een kathedraal met eenige merkwaardige oudheden en
schoone schilderstukken, 18 andere kerken, een groot hospitaal en een schouwburg. Zij is de zetel van een bisschop
heeft een gymnasium, seminarie, lyceum, technische school
door Joseph II opgericht, wees- en vondelingsgestichten,
een openbare bibliotheek, fabr. van linnen en zijden stoffen, porselein, chemicalien, enz., en een levendigen handel,
vooral in Parmezaan-kaas. Met hare 4 voorsteden telde
zij 18,537 mw. in 1873. Op den 10den Mei 1796 behaalde
Bonaparte hier een beslissende overwinning op de Oostenrijkers. — Lodi - Vecchio, of Ond - Lodi, [Lana PornpeIa]. is een vervallen st., nu d., ruim 1 u. W. Lodi. Zij
weed gesticht door den vader van den gr. Pompejus en door
de Milaneezen in 1111 vervvoest. — Lodi is ook de naam
van een gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, aan 't Seneca-meer, 53 u. W. Albany. 2430 inw. — id. in Ohio, grs.
Athens. 1455 mw.
Lodomirie, I zos geheeten naar Wladimir of W 1 odimir den G r. ), voorm. landschap in 't kon. Polen,
dat bij de eerste deeling van dat rijk in 1772 aan Oostenrijk kwam en met Galicie vereenigd weed (zie Galicie - enLodomirie).
Lodoaa, sp. at, pens. Navarra, aan den Ebro, I. o.,

11 1/2 u. ZZW. Pamplona; met corn. oudheden, een groote
kerk, brandewijnstokerijen en oliemolens. 2730 mw.
Lodron, oostenr. d., Tirol, 7 u. WZW. Roveredo, distr.
hfdpl., bij de invloeiing der rivier Chiese in 't raeer Ides;
met een tolhuis. 2400 mw.
Lode, Lodsi, at. in Polen, gouv. Petrokow en 21 use
WZW. Warschau; station der Lodzer-fabriekbaan; techniache etablissement, handelsbank, talrijke industrieele inrichtingen; voortreffelijke wollen-, katoenen- en linnenweverijen. 3978 mw.
Loealaba, als Webb's Loeapoel a, de afwatering van
het meer Bangweolo of Bemb a in het binnenland
van Afrika, en die als Webb's en Livingstone's L. het
sneer Moera verlaat en den Zaire of Congo vormt. (Zie
dat art. ). Stanley heeft (1877 1 alleen twijfel omtrent de indentiteit van den L. en Congo opgeheven. Livingstone had
hem in 1871 ontdekt.
Loe - an, Loe - ngan, of Lou - an, Lou - ngan, 1) St. in
China, pest. Sjan-si, dep.hfdpl., op 36° 7' 12" N.B., 113.
0.L. — 2) id., prov. Ngan-hoei, 39 u. ZZW. Nanking.
1Loeban, Luban, 11 kl eil., tot de Philippijnen behoorende, omtrent 26 u. ZIP. Manila. — 2) russ. mvl., gouv..
en 33 u. Z. Minsk.
ILoebar, Lubar, russ. mvl., gnus. Volhynie, 13 1 /2 uur
WZW. Jitomir, aan de Sloetsch. 3500 inw.
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Loebny

Loeb's, 'Anhui, rues. st ., go.. en 33 u. WNW. Podtawa, kr.fifdpl., aan de Soela; met een veeartsenij-school,
een bot. tuin en een pharmacentische school, door Peter
den Gr. gesticht. 5205 mw. Zij was weleer versterkt en
hield een lang beleg van Karel XII nit.
1Loebok, 1Loebak, Lubeck, of Brawean, ook wel
Basviaan, 0.ind. eil. in de zee van Jam, ruim 10 it N.
Madoera, de Z.punt op 6° 7' Z.B., 112° 43' O.L. Het is
laag, boachachtig, omgeven door een sandbank, met een
rif in 't ZO. De grootte bedraagt ongeveer 3 0 m.
Loeeeos, 1Lossecos, Luecos, riv. van Marokko, ontspr. in den Kl. Atlas, en valt na een loop van 30 our in
den Atlant. oceaan, bij Larache.
Loeeenda, Lneenda. Loenda. aanzienlijke stad van
Z. Afrika, hfdpl. van 't gebied Cazembe, aan een rivier, die
in 't sneer Nyassi valt; op 11° 25' Z.B., 31 0 35' 0.L.; de
stad is volrijk en de hoofdstapelpl. voor de karavanen van
en naar de 0.kust.
1Loeek. Lutsk, st. in Russ. Polen, gouv. Volhynie,
distr.hfdpl., aan de Styr, 12 u. ZO. Wladimir; setel van
een r. kath. bisschop, r. kath. seminarie, kr.school, eenige fain.. en graanhandel. 11,838 mw.
1Loeeyn. Lueyn. Lioetsyn. Ljuzin, rues. at., gouv.
en 48 u. NW. Witebsk, distr.hfdpl. 3759 mw.
Loediana, ( eng. Lo 0 d i an eh), versterkte at. in NW.
Hindostan, hfdpl. van 't gelijkn. distr. in de afd. Ambala
van den Pengab. aan den ZO.lijken never van den Setletsj,
32 u. OZO. Lahore en 4'1 u. NNW. Delhi, op 30 0 55' N.B.,
750 48' OL. Zij heeft een bloeiende sjaal-fabr. en drijft
handel tot aan Boekhara en Calcutta.
Loega, Lug,
St., gouv. en 24 u. ZZW. St.-Petersburg, kr.hfdpf., aan de Loega en aan den spw. van St.Petersburg op Warschau. 1541 mw. — De bevaarbare r iv ier L oega valt na een loop van 45 u. in de golf van
Finland, 20 u. WNW. St-Petersburg.
1Loeganak, Loeganskoe, russ. mv1., gouv. Jekaterinoslav, 41/2 u. ZO. Bachmoet, aan de Loegan. Het heeft
een mijnschool, museum your mijnproducten met bibliotheek, hospitaal; groote fabr. van machines, was- en kaarsenfabr., looieriien. enz. De steenkoolmijnen voorzien de
russ. vloot in de Zwarte zee van brandstof.
Loehoe, Loehoe, Loewoe, voorm. hfdst. van 't gelijkn. rijk op de W.kust van 't eil. Celebes, aan het diepst
der golf van Boni (thans is Palopo de hfdpl.) —L oeho e
is ook de naam van een d. en fort op 't eiland Ceram.
Loeii-tsjoe. Losai-tehon, chin. at., prov. Quang-tong,
hfdst. van 't Z.lijkst dep. des rijks, aan de 0.zijde van een
schiereil., 70 n. ZW. Canton.
Loekh, Lukh, Loch, russ. at., gouv. Kostroma, distr.
Joeriwetz-Powolakoi, 25 u. ZO. Bostroma, aan een gelijkn.
riv. 19S5 inw.
Loeka en Loekhoki, of Luka en Lukhoki, twee
steden in den Pengab, tusschen de rivieren Ghara (Setledsj)
en Tsjenab, aan den weg van Ferozepoer near Moeltan.
Loe-kiang. Leu-kiang, rivier van 0. Tibet, die,_naar
men meent, op 3 r 31' N.B., 95° O.L. ontspringt, ZZO.waarts vloeit en met nog 2 andere riv. den Sa-loeen en Thanlweng vormt tusschen 't gebied van Birma en Siam.
1Loekisi, of Lukisi, grieksch seed., gouv. Bceotie, aan
't kanaal van Talanta, 31/2 u. NNO. Thebe. In de nabijheid sporen van 't oude A n the d o n.
Loekonadov. Enkonsiow, cuss. stadje, gouv. en 24
U. ZO. Nisjney-Nowgorod, aan den Tesja ; districtschool.
2371 mw.
Loemadjang„ 1Lemadjang, Lamadjang, st. op Java,
resid. Probolingo, hfdpl. van een gelijkn. afd., aan een rivier van denzelfden daam, 24 u. ZO. Soerabaya.
Loesntsjang, (cog. L 0 om ch a n g), st. in Achter-Indie, Siam, in de landstreek tueschen Martaban en Bankok.
Men wil, dat zij aan de samenvloeiing van 3 aanzienlijke
rivieren ligt en hoofdzakelijk door kleine vaartuigen een
grooten handel drlift in boomwol, katoenen stoffen, ivoor,
hniden en timmerhout.
Loenanay, Lunanaz, at. van Hindostan, prov. Gum.
rate, hfdpl. van een radjaschap. 18 u. 0. Ahmedabad.
Loenen, 1) groot en bevallig ned. d., prov. Utrecht,
kant. Brenkelen-Nijenrode, aan de Vecht, 3 u. NNW. Utrecht; met talrijke schoone buitenplaatsen en een geref.
en een r. kath. kerk. Met het fort Ni euwer a 1 ui
vormt het de gem. Stichts-en-KroonenburgsLo enen, die 1275 maw. telt. — 2) of L.-op-de-Velnwe, ned. d., prov. Gelderland, arr. Arnhem, -kant., gem.
en 2 o. ZZO. Apeldoorn; met een geref. en een r. kath.
kerk, een liefdadig gesticht, een adellijk slot en papiermolens. 630 mw.
Loenen-en-Wolferen, twee heerlijkheden, die tot 1854
samen een gem. vormden, en toen hi) Valkenburg werden
ingedeeld, prov. Gelderland, arr. Arnhem, kant Elst , 11/.
n. W.t.N. Nijmegen. Zij telden in 1872: 120 zielen.
mPLoeseraloot, ned. gem., prov. en arr. Utrecht, kanton
Brenkelen-Nijenrode; met de buurt Loenersloot, ook Loendersloot en de rh. Oncoop en Ter-Aa. 477 mw.
pa Lo'engst, Goma., ned. d., prov. Friesland arr. Leeuwarden, -kant. en 1/2 u. NNO. Sneek, gem. Wijmbritseradad. 125 mw.
Loeogie, (cog. L 0 onghe el, st. in Achter-Indie, Birma, aan den Irawadi, 41/2 u. ZW. Patanago.
IPLoeng-kiang, Lung-kiang, chin. riv., prov. HuangSi, valt na een bochtigen ZO.lijken loop van raisschien
100 u. in den Hong-kiang. Aan hare oevers liggen BinYoeen en Lioe-tsjoe.
.;;416oe-ngan, 1Loeng.isgan, versterkte st. van China,
prov. Se-tajoeen, dep.hfdpl., aan de grens van Tibet.
1,11Loenbout, belg. gem. en d., prov. en arr. Antwerpen,
kant. en N. bij Brecht; laken. en hoedenfabrieken. 1763 mw.
Loeriatan, 1Lnristan, [Elyetais], afdeeling van de
ze, bevattende het land der
prov. Irak-Adajemi in W. Peri
Bakhtiari, met het L oeri stan-geb er gte,ofden Koh e-Z er d. Men vindt er geen plaatsen van eenig
riv. en vi. van Eur. Turkije.
- ::Loero, Lasso, Conran.,
De riv., ook Loer ec ha geheeten, valt in de golf van
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Arta, na een Z.lijken loop van 12 u. Het vl. ligt 2 uur
van haven mood.
Loevestein, ned. kasteel en fort, no ingericht tot re.
duit, prov. Gelderland, arr. Tiel, kant. Bommel, gem.
Poederoijen, bij de aamenvloeiing van Maas en Waal; als
vroegere staatsgevangenis in 's Lands geschiedenis vermaard. Dat het bij de bekende verdediging door Herman
de Ruvter in de lucht zoo gesprongen nun, is een historiache ctwaling.
Loersvan, Loean, een der Znidwester-eilanden van Banda, op 8° 15' Z.B., 128° 45' 0.L.; bewoond en door een rif
omgeven.
Loess, Lusa, russ. rivier, gouv. Wologda, valt in de
Joeg of Jug, een bijriv. van de Dwina.
Loffenan, wurtemb. d., Schwarzwaldkr., opperamt Neuenburg; met de beruclate uTeufelsmuhle" in de nabijheid.
1265 mw.
Loffingen, stadje in Baden, kr. Freiburg, amt en 2 nor
ZO. Neustadt. 1100 r. kath. nijvere mow.
Lofoden, of Loffoden, archipel aan de W.kust van
Noorwegen, tusschen 67° 30' en 69° 30' N.B., 12° en 18°
0.L., in 't W. door de West-baai, of West-Fjord van 't amt
Northland gescheiden. Deze archipel bestaat nit een aanzienlijke menigte kleine bergachtige eilanden, waarvan de
grootate nun: Hindoen,Senjen, Ardoen, Langoen, Ost-Vaagoen, West-Vaagoen, Flagstadoen, Moskenesoen,Vaeroen. Het Z.lijkste is
R 0 s t, 't N.lijkste is A n d U. Bij 't eil. M o sk e n of
Moskiie n, tusschen Vaertien en Rost, vindt men den
bekenden Ma als t r oo m, dien de Noorwegers Mo sk enks S tr 0 mm en heeten, en walks gevaren grootelijks
overdreven zijn. De grootte van de geheele groep bedraagt
1051/9 0 m., met een bevolking van 29,771 sielen; maar in
't seizoen der kabeljauwvisscherij (Jan., Feb. en Maart)
vermeerdert dit getal zeer sterk, dear dan velen met hunne booten, vischtuig en levensvoorraad voor 2 maanden
van al de kusten van Nordland en Finland, zelfs van de
N.kaap komen. Over de belangrijkheid van dien nijverheidstak moge men oordeelen uit de opg,ave, dat het getal
der tot de vangst gebezigde booten 4000 bedraagt, bemand
met 20.000 koppen. De haringvisscherij bij de Lofoden is
zeer onbeduidend. Be eil. zijn blootgesteld aan geweldige
stormen nit het W. en tusschen hen been gaan verbazend
snelle stroomingen.
Lfifsta, zweed. vi ., lin en 12 u. N. Upsal, aan de riv.
LOfsta, I u. van haren mood in de baai van Ledsta. 1500
inw., meest bezig in de ijzerwerken. In de nabijheid zijn
ook belangrijke ijzerhutten te Akerby en Torbo.
Lofty-Mount, berg in Z. Nieuw-Holl., 2 u. ZO. Adelaide,
op 34° 58' 20" N.B., 138° 42' 0.L., hoog 750 met.
Logan. verscheiden grs. in de V. S.,: 1) in 't W. van
Virginie; gr. 140 0 m.; hfdpl. L awn s v ill e. — 2 ) in
't Z. van Kentucky; gr. 29 0 m.; hfdpl. Ito s a el vi 11 e.
— 3) in Ohio, aan den Miami; gr. 2.1 0 m.; hfdpl. B e 11 e-F on t a in e. — 4) in 't midden van Illinois; gr. 25 0
m.; hfdpl. Lin col n. — Ook: 5) gem. en vl., Stt. Pennsylvanie, gm. Clinton, 6 u. NO. Belle-Fontaine. — 61 id.,
Stt. Indiana, 25 U. ZO. Indianopolis. 1050 inwon. — De
Logan-Bergen lig,gen in 0. Nieuw-Holland, Cooksland,
op omtrent 28° Z.B., 152° 0.L.; zij scheiden de bronnen
der rivier Darling van die der Log a n, een bevaarbare
rivier, die zich achter het eiland Stradbroke in den Stillen oceaan stort.
Logangsport, d. der V. S., Stt. Indiana, Ran den Wabash, waarover hier eene brug ligt, 20 u. N. Indianapolis.
Belangrijk kruispunt van spw.; levendige industrie, vooral
in naaimachines. 8950 mw in 1870, -2928 in 1860.
Loges (Les). 1) fr gem. en d., dep. Beneden-Seine,
arr. en 4 u. NNO. }Uwe. 1900 mw. — 2) .Marehie, id.,
dep. Ba.naal (Manche), arr. en 3 u. ZW. Mortain. 1560 mw.
Loggoen. Loggun, land in Afrika, Soedan, ten Z. van
't meer Tsjad en ten ZO. van Bornoe. Het wordt besproeid
door den Sjary; de hfdst. is Her n o k of Ko e rn o e k, op
110 7 N.B.; andere steden zijn Waksa en Roe a s er T.
Het land is vruchtbaar; 't klimaat gesond. De mw. Ain
meer beschaafd en schrander dan de Negers der naburige
landen, en de vrouwen worden als de schoonste van 't ganache ate. Negerras beschouwd. In 't weven en verven van
katoenen stoffen sijn sij vermaard.
Logbur, Loghor, (hind. L o hay o r, d. i. "bet ijzeren
fort"), een sterke heuvelvesting in Britsch Indie, Bombay,
distr. en 8 u. NW. Poena.
Logrono, 1) prov. van Spanje,
grenst W.
aan Burgos, Z. aan Soria, 0. ass Aragon en Navarra, N.
aan Navarra en Alava; 911/2 0 m., 183,205 mw. De prov.
is rijk aan mineralen, brengt graan voort en wijn in overvloed; ook tuinvruchten. Zij wordt besproeid door den
Ebro en doorsneden door de spoorwegen Iron-Madrid en
Toedela-Bilbao. — 2) [Juliobriga], ommuurde sp. atad,
hfdst. der gelijkn. pray., fraai gelegen aan den r. o. van
den Ebro, waarover hier een sterke, in 1138 gebonwde bong
ligt, stat. der Toedela-Bilbao-baan, 17 n. 0. Burgos. Zij
heeft vele kerken, opgeheven kloosters, hospitalen, I achouwburg en een college; looierijen; branderijen en fabr. van
hoeden, kaarsen, apeelkaarten, ens. Zij drijft een aanzienlijken handel, en haar omtrek is wuchtbaar in koren en
fruit. Ala militaire post is sij van gewicht; de Franschen
namen haar in 1803 en 1823 in. 10,466 mw.
Log-mean, sp. vl., prov. en 14 0. ZO. Caceres, in een
cog dal, aan de helling van de Sierra de Toledo. 't Is een
morsige, ellendige pl., met weinig bedrijvigheid. 3237 mw.
Logstor. deensch vl., aan den Liimfjord, Jutland, still
en 7 u. WZW. Aalborg. 450 mw.
Lohara, twee steden in Hindostan: den in 't gebied van
den Nizam, 43 n. NW. Haiderabad; — de andere in Bundelcund, 111/2 u. W. Ballinger. — Lohargonn is een vl. en
britsche militaire post in Bundelcund, 12 u. Z. Ballinger.
Lobarra, [Calaguris-Filsabarensis,, sp vl., prov. en
11 u. NNO. Saragossa. 900 mw.
Lohdsjana, Lobjana, at. in Britsch Indie, Bombay,
distr. Kattywar, 17 u. ZW. Casabas.

Loheia
Loheia, Bt

en welt. van Arabie, Yemen, aan de Roode

zee, 37 u. WNW. Sena. Zij ligt in een dorre streek en

heeft maar enkele ateenen huizen, een moskee, een verblijf
voor den gouverneur, een tolhuis, magazijn, een ondiepe
haven en handel in kale.
LiShnberg, of Lahnberg, pr mvl., prov: Hessen-Nassau, regdstr. Wiesbaden en Ye u. NNW. Weilburg. aan de
Lalm en den apw.; met een nod slot. 750 inw.
Lohoeghant, ( eng. Lo ho ogh au t), d. en britscbe post
in N. Hindostan, distr. Koemaon, aan de grens van Nepal,
14 u. OZO. Almorah.
Lohr, beier. at., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, aan
den r. o. des Mains, die hier de Lohr en den Rechtenbach
opneemt, stat. der beier. staatsbanen, 6 u. 0. Aschaffenburg; met een slot, Franciskaner klooster, Main-scheepvaart,
ijzerwerken en papiermolens. 4353 inw.
Lohurkot, versterkte post in N. Hindostan, district
Gurhwal, 2)4 u. ZW. Bhadrinath.
Loigny, fr. d., dep. Eure-en-Loir, arr. Chateaudrun; papiermolen. 450 mw. — Op 2 Dec. 1870 gevecht tusschen
de Duitschers onder den hert. van Mecklenburg en de Franschen onder Chanzy.
"Axing, [Lupia, Luna], fr riv., ontspr. te Ste.-Colombe,
dep. Yonne, vtoeit voorbij Chatillon, Montargis, Nemours
en Moret, alwaar zij 1. in de Seine valt. Hare lengte bedraagt ruim 20 u. Ofschoon zelve niet bevaarbaar, voedt
zij de kanalen Briare en Loing, door welke de Seine gemeenachap heeft met de Loire.
Loir, 1Laeataa, of Liderieus, fr riv., ontspr. in de lagunen van Cernay, dep. Eure-en-Loir, vloeit voorbij Bonneval, Chateaudun, Freteval, Vename, les Roches, ClAteau-du-Loir (wear zij bevaarbaar wordt), le Lode, la Fleche, Durtal, en vat no een loop van 45 u. I. in de Sarthe, 11/2 u. N. Angers.
Loir-et-Cher. dep. in 't NW. van Frankrijk, gevormd
nit een gedeelte der nude prov. Orleannais, omgeven door
de dep. Eure-en-Loir, Sarthe, Indre-en-Loire, Indre, Cher
en Loiret, tusschen 47° 10' en 48° 5' N.B ; groot 115 1-/n 0
m., met 272,634 mw.; — hfdpl. Blois. De grond is vlak,
heeft een menip..,te lagunen ( eetangs" ), maar is, behalve in
't Z., over 't geheel vruchtbaar. 't Klimaat is zacht. Het
dep. ligt in 't stroomgebied der Loire, en wordt door deze
rivieren en vele van hare bijrivieren, zoo als Loir, Broye,
Cher, Sandre, Beuvron, Cosson, besproeid. De landbouw
maakt de hoofdbezigheid der mw. uit; de voorn. producten zijn granen, wijn ( op 25,484 hectares ruim 516,000 hectol. ), hennip en vruchten. De wijnen zijn in 't algemeen
van goede kwaliteit; de beste zijn die van de Cher. Men
vindt er veel schapen van goed ras en uitmuntend epaarden. Ook is de tent van bijen en gevogelte een belongrijke tak der landelijke industrie; die van zijdewormen beteekent weinig. Vuursteenen zijn hier 't hoofdprod. van 't
mineraalrijk, en wel bezochte minerale wateren vindt men
te St.-Denis en Vieuvy-le-Raye. In de etangs worden yourdeelige visscherijen gedreven. 't Fabriekwezen levert er leder, glas, laken e. a. wollen stoffen, katoenen stoffen, beetwortelsuiker, papier, handschoenen, drop. Ook zijn er
ijzerwerken en hoogovens. Het dep., dat 221 kilom. spw.
heeft, wordt verdeeld in 3 arr. (Blois, Romorantin en "%rename), in 24 kantons en 296 gemeenten. Het is begrepen
in 't ressort van het oppergerechtshof te Parijs en behoort
tot het bisdom van Blois en het 5de legerkorps
Loire, [Liger, Ligeria]. grootste en waterrijkste riv.
van Frankrijk, ontspr. op 't hoogland van Velay, Gevaudan en Vivarais, aan den berg Gerbier-de-Jones, dep. Ardeche op ten hoogte van 2373 meter, vloeit NW.waarts
door een breed lengtedal tusschen het plateau van Lyonnais en Charolais en 't plateau van Fore., en vervolgens
W.waarts; zij gaat voorbij Roanne. Nevers, la Chrarite,
Cosne, Gien, Orleans, Beaugeney, Blois, Amboise, Tours,
Saumur, Ancenis, Nantes en Paimboeuf, en valt na een loop
van meer dan 150, en met de bochten meer dan 20 our,
door een wijden mond in de golf van Biscaye, beneden
St. -Nazaire in 't dep. Beneden-Loire. Hare voorn. bijriv.
zi.jn r. de Lignon, Semene, Furend, Coize, Raisins, Sornin,
Reconce, Arroux, Aron, Nievre, Cize, Authion, de Maine
met hare bijriv. Mayenn, Sarthe en Loin, de Erdre en Envi 1. de Borne, Anse, Lignon, Aix, Bebre, Acolin, Allier,
Loiret, Cosson, Cher, Indre, Vienne, Thouet, Lavon, Eyre,
Sevre-Nantaise en Achenau. De zeevloed doet zicit. tot Nantea bemerken. Over 't geheel is de Loire snelvlietend, en
de vaart op deze rivier wordt gedurende 4 of 5 maanden
van 't jaar belemmerd 't zij door watergebrek, 't zij door
overstrooming of door bevriezing, terwijl ook het menig •
vuldig mind, dat zij aanvoert, en de daardoor ontstane banken de vaart bemoeilijken. Om de verwoestingen der overstrooming te voorkomen, heeft men sedert 1822 een zijkanaal lenge den 1. o. gegraven, 't welk bij 't Cana 1-d uC en tre begint ( waardoor zij verbonden is met de Sa6ne
en dun ook met de Rhone( en bij dat van Briare eindigt.
Door andere kanalen is de Loire in gemeenschap gebracht
met de Sa6ne, Seine en Vilaine en daardoor de belangrijkste waterweg voor 't binnenL verkeer met Frankrijk
geworden. Schepen van meer dan 309 ton kunnen moeielijk tot Nantes opkomen; zij laden en lossen te Paimboeuf
door middel van lichters, grout 40 tot 150 ton. — 2) dep.
in 't ZO. van Frankrijk, gevormd uit de oude prov. Lyonnais, omsloten door de dep. Rhone, Sa6ne-en-Loire, Allier,
Puy-de-Dome, Opper-Loire, Ardeche en here, tusschen 45 0

20'en46°3N.B,grout82/50me9,613aw.;
— hfdpl. St.-Etienne. Be oppervlakte is doorgaans hoog
en bergachtig; in 't ZO. wordt het doorloopen van de bengm n der Cevennes, maar is grootendeels besloten tusschen
deze keten en de bergen van Forez, met den Pierre sur
Haute; de hoogste top is Mont-Pilat, in de Cevennes (1334
met.). Bijna geheel het dep. ligt in 't stroomgebied der
Loire, aan de beide boorden dims strooms en wordt besproeid door zijne bijriv. de Ondene, Furens, Coise, Lignon en Sornin. Em n kl gedeelte in 't ZO. ligt in 't stroom gebied van de Rhone, die bier de grens vormt en welker strooragebied door de bergen van Lyonnais en Beau-
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jolais van dat der L. gescheiden wordt.
Klimaat is veranderlijk, maar gezond. De bodem is over 't geheel min
vruchtbaar; koren wordt er niet en wijn ter nauwernood
genoeg voor eigen verbruik gewonnen; doch men teelt er
veel aardappelen en hennip, en men oogst en de zeer gezochte Lyonsche kastanjes. De wijnen zijn over 't geheel
van goede qualiteit; de beste zijn die uit de vallei van de
Rh6ne. De zijdewormenteelt geschiedt en in 't grout, vooral in de omstreken van Bourg-Argental, waar de fljnate zijde voor de fabricatie van blondes wordt gewonnen. De
veestapel telt en ongeveer 18.000 paarden, 114,000 runderen,
12,1,000 schapen en 51,000 varkens. Mann de groote rijkdom van dit dep. ligt in het mijn- en fabriekvvezen. Door
den onuitputtelijken schat van zijn steenkaolbekken (in
1873: 331/ mill. ctr. ) is het under alle dep. het belangrijkste in den mijnbouw; bovendien delft men en ijzer, marmer, graniet, porphier en vuursteenen. Onder de talrijke
minerale bronnen zijn de best bezochte die van St.-Alban,
Sail-sous-Couzan en St.-Galmier. Gem ander dep. heeft
ook zulke uittrebreide en beroemde fabrieken„ wier beide
hoofdprod. zijdelint en ijzer- en staalwaren zijn; van 't errate zijn de hoofdzetels te St.-Chamond en St.-Etienne, van
't laatste is St.-Etienne 't middelpunt. Be daarop volgende fabrikaten zijn venster- en flesschenglas, veters, katoenen en mouselienen weefsels, tafellinnen, gewone lakens,
flawed, pluche, papier en leder. De geheele industrieele
prod. heeft em n waarde van 11, mill. gld. Te Rouanne en
St.-Rambert wordt veel scheepsbouw voor de riviervaart
gedreven. De hoofdart. van uitvoer zijn steenkolen, bout
en fabrieksproducten. De voorn. steden zijn door spoorw egen met elkander en met Lyon verbonden. Het dep.
wordt verdeeld in 3 arr. ( Montbrison, Roanne en St.Etienne I, in 30 kantons en in 324 gemeenten. Het behoort
tot het ressort van 't oppergerechtshof te Lyon, met het
dep. Rheme tot de bisdommen van Lyon en Vienne en tot
't 13e legercorps. — 3 ) fr. gem. en d., dep. Rhone, arr. en
4 u. Z. Lyon, aan de Rhone, r. o.; met beroemde kastanjes en de loodmijnen van Masplatiere. 1230 inw. — 4 ) id.,
dep. Maine-en-Loire, en 2 u. ZW. Segre. 1630 mw.
Loire (Haute.). d. i. Opper-Loire, dep. in 't ZO. van
Frankrijk, gevormd nit een gedeelte der nude prov. Languedoc, omsloten door de dep. Loire, Puy-de-D6me, Cantal, Lozere en Ardeche, tusschen 44° 45' en 45° 25' N.B.;
grunt 911/8 0 m., met 313,721 inw.; — hfdpl. Le Puy. De
hooge en bergachtige oppervlakte leent in 't 0. tegen de
Cevennes en in 't Z . tegen de keten der Margerides, welke
laatste de Cevennes met het gebied van Auvergne verbindt, en van 't Z. tot het N. loopt de keten van Fore., die
het dal der Loire van dat des Allier's scheidt. "Vele deter
bergen zijn vulkanisch; de hoogste top is Mont-Mezene in
de Cevennes (1734 met.). Geheel het dep. ligt in 't stroomgebied van de Loire, en behalve door deze wordt het door
hare groote bijrivier de Allier en een menigte kleine water en (Lignon, Borne, Alagnon ) besproeid. Het klimaat
is in de bergstreken vrij scherp. De hodem is mager en
aan de berghellingen don. De landbouw is en in achterlijken stoat en levert niet genoeg voor eigen gebruik; de
viljnen zijn niet toereikend en alle van geringe snort. Doch.
de veeteelt is er een belangrijke nijverheids-tak, die gesteund wordt door uitmuntende weiden. Ook de zijdewormen worden bier en daar op groote schaal geteeld, terwij1
men op sommige plaatsen ook veel bijen houdt, die een
uitmuntenden honig opleveren. De mijnbouw is niet van
grunt gewicht; zijn voorn. product is steenkolen, en voorts
spiegelglas, gips, bloksteen, moles- en slijpsteenen en pottersklei. Er is niet een enkele eenigszins bezochte minerale bron. Onbeduidend zijn ook de fabrieken; de voorn.
leveren kant en blondes, lint, zijde, papier, leder en pottengoed. Uit gebrek aan werk en bestaanmiddelen verlaten
duizenden arbeidslieden dit land gedurende 6 of 8 maanden om elders brood te vinden. Het wordt verdeeld in 3
arr. ( Brioude, Le Puy en Yssingeaux), in 28 kantons en
in 26') gemeenten. Het behoort tot 't ressort van 't uppergerechtshof te Riom, het bisdom Puy en tot het dertien de leFercorps.
1Loire-Inferieure, d. i. Beneden-Loire, aan zee gelegen dep. in 't W. van Frankrijk, eevormd nit een 0.edeelte
der nude prov. Bretagne, bespoeld 6door den Atlant7 oceaan
en de golf van Biscaye, en verder omsloten door de dep.
Morbiban, Ille-en-Vilaine, Mayenne. Maine-en-Loire en Vendee, tusschen 46° 6 en 47° 50' N.B.; grant 1244/5 0
met 612,972 inw.; hfdpl. Nantes. De grond is in 't algemeen vlak, slechts door lag,e heuvels bezet en meest gelegen in 't stroomgebied der Loire; behalve door deze riv.,
wordt zij besproeid door de Vilaine en hare bijrivieren
Cher, Don en mac; door de Edre, Brive, Sevre-Nantaise,
Moine, Maine, Acheneau, Ognon, Boulogne en Tence —
alle bij- of onderbijrivieren van de Loire. Bet dep. bevat
een menigte lagunen, waaronder de etang van Grand-Lieu
de grootste in Frankrijk in Het klimaat is vochtig, maar
Fezond ; de bodem over 't geheel vruchtbaar. De landbouw
in bier in gevorderden staat; zijn voorn. producten zijn
granen, wijn en vlas; ook oogst men er veel fruit voor
cider. De wijnen zijn schier alle wit en van mindere qualiteit; de beste daaronder zijn die van Montrelais en Varades. Men vindt en veel en goed rundvee, uitmuntende
paarden, scbapen van goed ran en veel bijen. De voorn.
minerale prod. zijn: keukenzout, turf, steenkolen en ijzer,
voorts graniet, lei, kalksteen, pottersklei en kaolin. Zeer
aanzienlijk is de haring-, sardijn- en kabeljauwvangst op
de kust, wear ook oesterbanken gevonden worden. De industrie is vrij belangrijk; het depart. heeft zoutwerken,
hoogovens, loodwerken, fabr. van aardewerk en porselein,
glas, chemicalien, stoommachines, papier; suikerraffinaderijen, katoenspinnerijen en weverijen; de gezamenlijke waarde der industrie prod. bedraagt 80 mill. gld. De handel
met Engeland, Mexico, Z. Amerika en de kolonien is druk.
Your 't overige is Nantes het middelpunt van elle handelsbeweging in 't dep. en tevens era der 5 groote stapelplaatsen van den buitenlandschen handel des rijks. Een
spw_ verbindt die stad met Angers, Tours, enz Het dep.
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is verdeeld in 5 arr. (Anemia Chkteaubriand, Nantes,
Paimboeuf en Savenay ), in 45 kiintons en 208 gemeenten.
Het behoort tot het ressort van 't oppergerechtshof te
Rennes, het bisdom an Nantes en tot 't lie legercorps.
Loiret, 1) [Ligersala], fr. riv., dep. Loiret, ontspr.
nit 2 bronnen (l'Abime en Bouillon), 8/4 n. ZZO. Orleans,
vloeit voorbij Olivet en St.-Mesmin en valt, na 21/8 nur
loops I. in de Loire bij Orleans. Zij heeft onderaardsche
gemeenschap met de Loire. — 2) dep. van Frankrijk, gevormt nit em n gedeelte der oude prov. Orliannais, omgeven
door de dep. Seine-en-Oise, Eure-en-Loir, Loir-en-Cher,
Cher, Nievre, Yonne en Seine-en Marne, tusschen 47° 35'
en 48° 20' N.B.; groot 123 1 m., met 361,933 inwon. —
hfdpl. Orleans. Slechts enkele henvelrijen doorloopen den
meeat vlakken en niet hoogen grond, die ten N. van de
Loire meest vet en vruchtbaar (de Beauce en 't wood van
Orleans, 't grootste in Frankrijk 1, ten Z. van die rivier
schraal is. Het N.lijk gedeelte, dat in 't stroomgebied der
Seine ligt, wordt door den Loing en de Essonne, bijrivieren van dien stroom, besproeid, terwijl het Zdijk gedeelte, dat tot het strooragebied der Loire behoort, door dem
en hare bijriv. Loiret, Cocoon, Beuvron e. a. wordt bevochtigd. In 't arr. Montargis, tot het vloedbekken van
den Loing behoorende, zijn vele lagunen of aetangs" in
welker nabijheid het minder gezond is dan elders in het
'
dep. De landbouw is in gevorderden staat; de bodem is
overal goed bebouwd. De hoofdprod. sun granen, wijn, saffraan, vlas en timmerhout; ook groeien er veel appelen
voor cider. De meeste roode wijnen zijn van goede quailtelt. Rundvee en schapen zijn talrijk en van goed ras. gevogelte bijen vindt men er mede in overvloed. Het '
neraalrijk levert hier alleen bouwsteen, mergel en pottersklei; minerale bronnen vindt men te Segray, Beaugency,
Ferrieres en elders, maar alleen te Segray is een bad-inrichting. De beiangrijke fabr.industrie, waarvan Orleans
weleer de hoofdzetel was, is nu gedeeltelijk vervallen; men
vervaardigt er nu hoofdzakelijk lakens, dekens, wollen
mutsen, smeltkroesen, fayence, aardewerk ( vooral voor
de suikerziederijen ), katoengaren, leder, beetwortelsuiker,
azijn, papier. Het depart. wordt verdeeld in 4 arrondissementen ( Gien, Montargis, Orleans en Pithiviers ), in 31
kantons en in 349 gemeenten. Het is begrepen in 't ressort van 't oppergerechtshof en bisdom Orleans en behoort
tot 't 5e legercorps.
Loiron, fr. gem. en vi., dep. Mayenne, kant.hfdpl., arr.
en 21/i u. W. Laval, aan den Odon, r. o. 1150 mw.
1Loiaach, aanz. zijriv. van den Isar; ontspr. in de zooilrobra
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Lob, fr gem. en d., dep. Beneden-Charente, arr. en
41/1 rt. WNW. La Rochelle, op het eil. Re; met een haven.
1200 mw.
Loh, Loitz, pr at., prov. Pommeren, regdst. en 7 U.
Z. Straalsond, aan de Peene; glashut, verffabr. 3886 mw.
Loja, Loxa. sp. st . prov. en 7 u. WZW. Granada, bij
den Genii, 1. o., part.lifdpl., station der baan Cordova-MaSaga-Granada; met 3 kerken, 1 opgeheven klooster en 2
hospitalen, fabr. van grove wollen stoffen en papier, en
een kopergieterij. 12,000 inw.
Golan.), ital. vi ., prov., distr. en 41/2 U. Z. Bologna.
4867 sow.
Lokeren belg. gem. en at., prov. 0. Vlaanderen, kant.
hfdpl., arr.' St.-Nicolas en 2 u. NW. Dendermonde, in 't
Land van Wars, den zoogen. tuin van Vlaanderen, aan de
Denrne, welke door een kanaal met de Schelde verbonden is. Zij is een belangrijk kruispunt van spw. en van groot
gewicht door hare fabrieken van linnen, katoenen en wollen weefsels, kant, garen, hoeden, enz. Zij heeft goede
inrichtingen ter bevordering van wetenschap en kunst.
17,400 mw.
Lokhwitza, russ. at., gouv. en 23 n. NW. Poltawa, kr.hfdpl., aan de Soda, die dicht hierbij de rivier Lokhwitza
opneemt. 8800 mw.
Co-kiang, 11 chin. riv., prov. Hon-nan, valt na een N.en NO.lijken loop van misschien 100 u. in 't meer Tongting Ran de Z.znde. P o a-k i n g is de voorn. at. aan hare
oevers. — 2) chin. at., prov. Se-tsjoeen, 16 it NNO. Tajing-toe.
Lokohar, at. van Britsch Indie, Bengalen, distr. Tichod, 29 n. NO. Patna.
at. van W. Hindostan, Guicowars gebied, 61/,
U. ZO. Rhadunpoer. 5000 mw.
Lallighur, d. van NW. Hindostan, gebied en 51/8 u. ZW.
Dsjeypoer; met een tempel ter eere van Mahadeva.
Cullum, Jtaaigelollum, ned. d., prov. Friesland, arr.
Leeuwarden, kant. en 11/8 n. N. Bolsward, gem. Wonseradeel. 260 mw. (met onderhoorige buurten)
Loin, of Loan, Loon, Lem-Palanka, stad in Eur.
Turkije, Boelgarije, 61/. u. OZO. Widdin, aan den r. o. van
den Donau, waar die de rivier Lora opneemt. Aanlegplaats
Tool stoombooten. 5 a 6000 mw.
Lomazy, at. in Polen, prov. Siedlec, 3 u. ZO. Biala;
met lederfabrieken.
Lo nsbardije Lombardie, naam, dien men in de middeleenwen aan' dat gedeelte van Italie gaf, 't welk door
de L ombar d en [L ongobard i] werd bewoond, en
waartoe niet alleen geheel N. Italie, maar ook een deel
van Centraal- en Z. Italie behoorde. Men verdeelde het in
36 hertogdommen, waaronder de voornaamste waren die
van Friuli, Spoleto en Benevento. Be algemeene hoofdst.
was Pavia. Men verdeelde L. ook in 8 gewesten: 1 Austrie in 't NO.; 2. Neustrie in 't NW.; 3. Flaminie en een
deel van Emilie; 4. Lombardisch-Tuscie; 5. het hertogdom
Spoleto; 6. de hertogdommen Benevento en Salerno; 7. Istria en 8. het Exarchaat en Pentapolis (het laatste bezaten
de Lombarden slechts een korten tijd ). Dit gedeelte van
na beurtelinga door Gainers en Romeinen beset te
stn s. ward in 568 door de Lombarden veroverd, aan wie
het In 774 door Karel den (Sr. werd ontrukt, om als K on.
Italie aan zijne opvolgers over te gaan. Na de vernieti-
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ging van 't rijk der Lombarden bleef de naaai Lombardie
toch in stand. maar werd bepaaldelijk aan N. Italie, het
oude Gallia Ciaalpina, gegeven. Later werd het de naam
van een der beide groote afdeelingen van het
Lombardiach-Venetiaanach-Koninkrijk, (ital. R eg n o-L ombard o-V ene to ), politieke en . administratieve afdeeling van de Oostenrijksche monarchic, die bun&
geheel de 0.1ijke helft van Opper-Italie innam. Bit land
bentond nit een groote, near 't ZO. hellende vlakte, en
lag geheel in 't gebied der Adriat. zee, tusschen 44° 47e
10" en 46° 40' 25" N.B., 8° 33' en 13° 43' 0 L. Het werd
bepaald ten N. door Zwitserland ( Grauwbunderland en Tessino) en Tirol, ten 0. door Lllyrie en de Adriat. zee, ten
Z. door den toenm. Kerkel. Stt., de hert. Modena en Parma, ten ZW. en W. door de Sardinische Staten (Piemont).
Het was verdeeld in 2 gouvernementen of gubernien: Lombardie of Milaan en Venetie, die in 17 provincien of delegatien werden onderverdeeld. Be grootte van Lombardije
bedroeg 3921/6 0 m., van Venetie 4334/5 0 I..
Het L.-V.-kon. werd door het Weener eongres nit een
gedeelte van het door Napoleon I geschapen koninkrijk Italie gevormd, en aan de Oostenr. monarchic als een blinkende schadeloosstelling voor 't verlies der Z.lijke Nederlanden ( Belgie ) toegewezen, met toekenning tevens van het
recht om garnizoen te leggen in de steden Ferrara en Co.
macchio, op 't gebied van den Kerkel. Staat. Het bezit
van dit land kostte aan Oostenrijk mare offers. De revolutionaire pogingen van 1821, 1831 en mils de omwenteling
van 1848 werden wel onderdrukt, mar de macht en 't gezag
werd steeds meer ondermijnd. Sardinie en Frankrijk hadden zich vereenigd om Italië te bevrijden van de vreemde
heerschappij en de Oostenr.-Sardin.-Fransche oorlog deed
Lombardije voor Oostenrijk verloren gaan. Bij den vrede
van Villafranca stond Frans Josef I Lombardije tot aan den
Mincio af aan Napoleon III, die het aan Sardinie gat Mantua
kwam nu bij Venetie. De grens tusschen Oostenrijk en
Sardinie werd gevormd door een lijn van Peschiera naar
den mond der Oglio. Het kon. Italie was intusschen later
nog niet te vreden. Gewenscht was dus Pruisens aarigeboden hand tegen Oostenrijk in 1866. In den vrede te Weenen, ofschoon de Oostenrijkers bij Custozza te land en bij
Lissa te water gezegevierd hadden, kreeg Italie het overige Lombardije en Venetie tot bijna aan den Isonzo, doch
wederom sit de handen van Napoleon.
Lombeek, I I -Ste-Catherine, belg. gem. en d., prov.
Brabant, arr. Brussel, kant. Assche. 1978 mw. — 2 ) -SteMarie, id., zelfde prov. en arr., kant. Lennick-St.-Martin. 673 mw.
Lombers, f r. gem. en d. ( vroeger it.), dep. Tarn, arr. en
21/i u. Z. Albi; met looierijen en weverijen. 1528 mw.
1Lombez, fr. gem. en st., dep. Gers, arr.hfdpl., 5lh
ZO. Auch, aan den Save, 1. o.; graan- en veehandel. 1700 mw.
Lomblen. Lombatta, kawela, een der Kl. Soendaeil., resid. Timor, op omtrent 8° Z.B., 123° 40' 0.L.,
ten W. door de straat Zimanro van Sabrao en Solor, ten
0. door de straat Moritja of Maurissa van Pantar gescheiden. Men schat de grootte op 25 0 m., de bevolking op
120,000 zielen, die men voor Maleiers houdt.
Lombok, een der KI. Soenda-eil., beoosten Bali, wearmede het onder de resid. Banjoewangi op Java is gebracht,
tusschen 8° 12' en 9° 1' Z.B., 115° 44' en 116° 48' 0.L.;
groot 103 1/2 0 m., met 405,001 mw., nara. 5000 Boegineezen en Maleiers, 20,000 Balineezen en 380,000 Sazaks of
Lombokkers. Het wordt ten W. door Str aa t-L ombo k,
waaarin een zeer sterke en onregelmatige strooming, van,
Bali, ten 0. door Straat-Allas van Soembawa gescheiden.
Twee bergketens strekken zich uit langs de N.- en Z.ku.st;
in de eerste vindt men, nabij de NO.punt des el., een vulkanischen pick van aanzienlijke hoogte, P i e k-v a n-L o •
b o k geheeten, en tusschen de beide ketens ligt tot omtrent
in 't midden van 't eil. een lage rij roe-Se heuvelen; het overige
van 't eil. is een wel besproeide vlakte, geheel tot den rijstbouw ingericht, terwijl de heuvelhellingen kotlie en mals
voortbrengen. In sommige bijzonderheden verschilt L. in
den plantengroei met Bali en Java de areng- en lontarpalm, de djatiboom ontbreken; parasietplanten ( varens en.
mossen ) zijn in de bnaschen zeldzaam. Nog grooter is 't
verschil in 't dierenrijk geen tijgers, wilde katten of bonden, panwen, spechten, vruchtlijsters, baardvogels, maar
wel die aan Austr. gewesten eigen zijn: kakkatoes, loophoenders, honiouigers. — Het voorn. art. van uitvoer is rijst
waarvan de handel voor 2/, aan Europ eanen en vow. 1/8.
aan Chineezen behoort. Het vervoer is lastig en moet door
menschen ot paarden geschieden. De voorn. haven A m p in a n, Ampanam, of Tandjong-Awang, aan de
W.kust, wordt zoo door europ. schepen als door walvischvangers druk bezocht, om er ververschingen op te nemen.
Andere plaatsen zijn het N.waarts van Ampinan gelegen M atar a m, de hfdat. en resid. des konings, die in 1839 alle
vorsten van L. onderwiep, geheel willekeurig oregeert, 't oppergezag van Nederland erkent en in 1849 een waar bondgenoot bleek. Thans maakt L. den rijk uit met KarangAsam op Bali ( inkomsten van den vont 150,003 gulden).
Nog vindt men de plaatsen Laboehan-Hadsj i, of
Lalm-Hadsii, aan een gelijkn. baai op de 0.kust, watt.
men ook met meer andere dorpen het d. Lombok aantreft, mede aan een baai van gelijkn. naam.
Lommatzsch, saks. st ., kr.dir. en 6 u. WNW. Dresden, in de door hare vruchtbaarheid beroemde t/Lommatzscher Pliege"; stat. der baan Leipzig-Dresden; met weverijen. 3081 mw.
Loname, fr. gem. en d., dep. Noorden, arr. en 1 u. W.
Lille (Rijael); met spinnerijen en bleeken. 4099 mw.
Lossamel, belg. gem. en vi., prov. Limburg, arr. Maeseyck
en 51/1 n. N. Hasselt. 2924 mw.
Loannita, 1) (Lomnic e), bob. vi ., kr. en N. bij Gitschin; met uitgebreiden handel in linnen en een bedevaartskerk. 3647 mw. — 2 ) bob. d., distr. Wittengau, aan de Goldbach, stat. der baan keizer Frans-Jozef. 1954 mw. —
3) (L omni c), moray. vi ., kr. en 5 u. NNW Brann. 1400
mw. — 4) pr. d., prov. Silezie, regdst. en 8 u. ZZW. Lieg--
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nitz; met fabr. van katoenen en linnen stoffen. 1209 mw.
— Nog eenige andere pr d. dragen dien naam. — Zie ook
liarpaten.
Lomond (Loch.), grootste meer van Schotl., tusschen
Ile gra. Stirling en Dumbarton, 2 u. N. Dumbarton en 41/3
U. NW. Glasgow, long van N. tot Z. bijna 6 u.; grootste
breedte ruim 2 u., maar aan 't N.eind slechts 1 /3 u. 't Is
met 31 eil. bezet, waarvan sommige schoon houtgewas dragen, en op een, Inch-Cailoch, liggen de overblijfselen van
een klooster; het meer is omgeven door bergen en dalen,
die treffende natuurschoonheden opleveren. Het ontvang,t de
Endrick, Lois, Fruin e. a. rivieren, en ontlast zijn overtolJig water door de riv. Leven in de golf van Clyde. Deze
”Soningin der Schotsche meren" wordt tegenwoordig ten
gerieve der menigvuldige touristen door stoombooten bevaren. — Zie ook Ben - Lomond.
Lomont, fr. gem. en d., dep. Opper-Sabne, arr. Lure,
kant. Hericourt; met katoenweverijen. 1500 mw.
Lomow, of 1Lomov (Niajni - of 'ceder.), ruse. st .,
sour. en 19 u. NW. Pensa, kr.hfdp1.; met een groote jaarmarkt. 4526 mw. Twee uren van hier ligt Werkhni i- of
Op p er-Lom ov.
Comma, Lomaha, 1) gouv. in 't tot Rusland behoorende Poles; g,root 2191/ 0 m., 499,699 inw., waarvan 10,354
prot., 75,38 joden, 402,144 r. kath. enz. De bodem is geheel vlak en wordt besproeid door Nerew, Bobra, Borg; er
zijn groote moeraseen en wooden. De vruchtbare grond
brengt tarwe, boekweit, rogge, gerst, haver, oliezaad, enz.
voort; de veestapel is belang,rijk. De hoofdbronnen van bestaan der bevolking, die hoofdzakelijk uit Joden en Polen
is samengesteld, zijn landbouw en veeteelt. De industrie
is nog in hare kindschheid. Het gouv., dat gesneden wordt
door den spw. St.-Petersburg-Warschau, wordt verdeeld in
8 kreitsen : L., Kalno, Makow, Masowegk, Ostrolenka, Ostrow, Poeltoesk en Schtschoetschia. — 2 ) versterkte st. in
Polen, gouv. Lomsha, kr.hfdpl., aan den Narew, 1. 0., 20 1 /s
U. ZW. Suwalki; met aanzienlijke kerken, piaristen-college, gymnasium, arsenaal en papiermolens. 1355 mw. In
de naburige groote wooden leven de Koerpeki, een gemengd
yolk van Mazoeren en Jatwiagen.
Lonate - Pozzuolo, it.al. d., Lombardije, prov., distr.
en 61/2 u. WNW. Milaan. 2407 mw.
Lonato, weleer bevestigde at., on my!. in de ital. prov.,
distr. en 4 u. OZO. Brescia, distr.hfdpl., stat. der OpperItal. baan, 3/4 u. ZW. het meer Garda. Het is vermaard
door de overwinning, die Bonaparte bier in 1796 op de Oostenrijkers behaalde. 6462 inw.
Londa, ital. d., Toscane, prov., distr. en 5 u. ONO. Florence, 2350 inw.
Londe (La), fr. gem. en d., dep. Beneden-Seine, arr. en
31/, n . ZW. Rouen, bij 't gelijkn. bosch. 1780 inw.
Louden, leng. Loud o n, fr en sp. Londr e s, ital.
Londra), [Augusta, Trinobantium, en Londinum),
hfdst. van Engeland en van geheel 't Vereenigd Koninkrijk
van Groot-Brittanje-en-Ierland, hfdpl. van 't grs. Middlesex, zetel der regeering van het Britsche rijk, gewichtigste koopst. der wereld en grootste volkrijkste st. van Europa, gelegen aan beide oevers van de Theems, 14 u. boven den mond dier riv. en 41/2 u. beneden de plaats, tot
welke de vloed opstijgt. Zij besloeg in 1876 meer dan
31,70 beet. (5 3 /4 D In.); de bevolking bedraagt 41/2 mill.
zielen, waarvan meer dan 3, aan den 1. of N.oever van de
Theems in 't grs. Middlesex, en de overigen aan den r. o.
in de grs. Surrey en Kent wonen. Men wane echter niet,
dat die ontzettende menschenmassa begrepen is binnen de
grenslijnen eener eigenlijke stad: Londen heeft muren noch
poorten; ver uitgestrekte voorsteden omgeven haar, en niet
alleen deze, maar ook nabrige vlekken en dorpen, de kerspelen Chelsea, Hampstead, Greenwich, Lewisham, Camberwell, Wandsworth, Claphem, enz. zijn onder dat getal of
in de Londensche sterflijsten "bills of mortality") opgenomen. Wat men in dien zin Louden noemt, is eigenlijk
de r,Lon d on div is i o n", een der 11 afdeelingen, waarin thans Engeland met Wales wordt gesplitst, en 36 onderdeelen (adistricts" of "unions" heeft. In 'neer beperkten zin mag de st. Londen gerekend worden zich nit te
strekken van Limehouse ten 0. tot Kensington ten W. (een
afstand van ruim 2 u.), en van Islington ten N. tot Walworth ten Z. ( ruim 11/4 u.), grootendeels bepaald van 0.
tot NW. door 't Regents Kanaal, ZW. door 't KensingtonKanaal en Z. gedeeltelijk door het Groot-Surrey-kanaal;
maar buiten die grenzen liggen de uitgestrekte voorsteden
Portland-Town, Kentish-Town, Holloway, Kingsland en
Hackney (met Victoria-Park ) ten N., — Bow en Poplar ten
0., — New-Cross, Peckham, Camberwell, Brixton en Battersea ten Z., en nit schier al die voorsteden loopen landwaartsin wegen, die tot op aanzieulijken afstand met terrassen en villa's zijn omzoomd. Binnen de genoemde grenzen onderacheidt het gebruik de volgende hoofddeelen: d e
C i t y, de node at., in 't midden onregelmatig gebouwd, met
nauwe en kromme straten; de vestingwerken zijn verdwenen,
uitgezonderd een poort (t emp le bar) met twee zijpoortie. op den weg van Westminster; bier moest de koning,
wanneer hij bij plechtige gelegenheden wenschte binnen te
komen, door den herant laten kloppen en verlof tot den
toegang vragen; — het Ea s t- E n d, in 't 0., sedert de
helft der vorige eeuw aangelegd en voornamelijk aan den
zeehendel gewijd; het bevat de wijk To w e amlet
(Tower division), met Bethnal-Green, Spitalfields, Hackney, Limehouse ( vooral met werven), Shadvvell, Shoreditch,
Stepney, Stratford, Wapping en Whitechapel, bewoond
door schippers, matrozen, handwerkslieden en de arb. klasse der Duitschers, Spitalfields ( wevers) en Bethnal Green
zijn het verblijf van veel armoede en behoefte; — W e a tm inste r, in 't W., met schoone en breede straten, prachtige pleinen en trotsche gebouwen, verblijf van 't hof en
de grooten, van 't parlement, de gerechtshoven, en de bureaux van administratie; W. en N.waarts van daar liggen
in de H olborn division de regelmatige wijk M aryl eb o n e, door vele rijke familien bewoond, St.-Gilis in the
Fields, Paddington en Paneras; de F i us burg division
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bevat Clerkwell, Finchley, Hornsey, Islington en Stoke-Newington; — de Boroug h, verdeeld in Southwark
en L a mbet h, ten Z. van de Theems, die beide em n sonderling mengsel van weelde en ellende vertoonen en zich
vooral met het fabriekwezen en den handel bezig houden.
Lambeth omvat Barnes, Battersea, Bermondsey, Camberwell, Clapham, Mortlake, Putney, Rotherhithe, Totting en
Wandsworth. De voorsteden waren vroeger slechts dorpen
waarvan L. er allengs 45 in zich heeft opgenomen en nog
steeds voortgaat andere op te nemen. In 1878 weed het nog
vermeerderd met 17,127 huizen. De gemeenschap tusschen
de beide boorden der rivier, die hier em n breedte van 300
tot 450 met. heeft, wordt onderhouden door 16 bruggen
( waarvan 5 spoorweg bruggen ), en 3 tunnels. Van 't W.
beginnende, dos de rivier afwaarts, heeft men eerst de
Battersea-brug, Albertbrug, Chelseabrug, aVaux hall-bridge",
van gegoten ijzer en steep, in 1813-16 gebouwd; dan de
"Westminster-bridge" van steen, in 1739-1759 gebouwd;
de Lambethbrug, een moderne bangbrug; vervolgens "Charing-Cross", of Hungerford-Bridge", een hangbrug, die in
1845 is geopend, weed later ook spoorbrug; daarna de "Waterloo-bridge", ook //Strand-bridge" geheeten, een prachtig
bouwgewrocht, waarvan Canova zeide, dat zij alleen een rein
naar Louden waard is; zij rust op 9 bogen, bestaat geheel
nit granietblokken, en weed in 1817 op den verjaardag van
den slag bij Waterloo geopend, na 13, 900,000 gld. gekost
te hebben; op deze volg,t de "Black-Friars-Bridge", van
steen, in 1760-1768 gebouwd; vervolgens de //Southwarkbridge", van gegoten ijzer, in 1819 voltooid; eindelijk de
"New-London-bridge", een schoone steenen brag van vijf
bogen, in 1831 voltooid ten koste van 24 millioen gulden;
zij verving de nude, bouvallig geworden ,'London-Bridge",
die reeds in de 12de eeuw nit steen gebouwd en aan
bride zijden met huizen en een toren in het midden bezet was. Behalve de genoemde spoorbrug heeft men nog:
1. die 't stat. Cannonstreet met den linker Theemsoever verbindt; 2. van den metropolitaan-spw.; 0. de Blackfiriarsbrug; 3. de Victoriabrug van den Kristallen-paleis-spw.; 4.
de W. Londen-spoorbrug. 0.waarts van laatstgen. brug vereischte de behoefte der zoo volkrijke en bedrijvige wijken
Rotherhithe en Wapping sin& lang een gemakkelijk middel van gemeenschap, en daar de scheepvaart bier geene
brug over de riv. gedoogde, kwam de Franschman Isambeet Brunel op de reusachtige gedachte om eenen tunnel
of onderaardschen gang te graven Onder de Theems door,
en te midden van tallooze bezwaren en wederwaardigheden
bracht hij dit plan van 1825 tot 1843 ten uitvoer. De t u nn e 1 bestaat oil 2 gewelfde naast elkander loopende gallerijen, een voor de gaande en een voor de komende rijtuigen, beide met bestrate zijpaden voor voetgangers voorzien
en door gas verlicht, en de toegang wordt gevormd door
zacht glooiende spiraalwijs gebouwde gangen. Be opbrengst
was intusschen nauw toereikend sum de herstellingen te
bekostigen; daarom werd hij, die 5,616,000 gld gekost had,
in 1865 verkocht your 22/5 mill. gld. aan de East-LondonBailway-Compagny, die er een verbindingsbaan heeft doorgelegd en nu gaan er dagelijks 40 treinen door. Van 1869
—1870 weed een tweede tunnel, Tower Subway, aangelegd,
welke den Toweroever met de Tooleystraat verbindt en
waartoe wenteltrappen van 96 treden op beide zijden toegang verleenen. Ken andere tunnel, beneden den ouden
in 1876-1877 gebouwd, verbindt de gra. Essex en Kent. Nog
behooren tot de gemeenschapsmiddelen tusschen de beide
Theemsboorden eenige duizenden roeibooten, die onophoudelijk in beweging zijn. Tot gemak des handels zijn in den
jongsten tijd aan 't uiterst 0.1ijke einde der Wad ("EastEnd") de dokken East-India, West-India London en St.Catharine op den I. o. en 't Commercial-dok en Victoriadok op den r. o. aangelegd; dear door kanalen met de rivier verbonden waterbekkens nemen de geladen schepen
nit 0. en W. Indie op en zijn omsloten door prachtige
kaaien, omzoomd door kolossale magazijnen; het grootste
dire dokken kan 400 groote koopvaardijschepen bergen.
Jammer, dat men het onbeschrijfelijk gewoel op de rivier
slechts aan enkele punten en dan nog maar gedeeltelijk
kan overzien; de oevers toch zijn nergens vrij en en onbelemmerd, maar met dicht aaneen gebouwde pakhuizen, weeven, kantoren, enz. voorzien; de nieuwe Parlements-gebouwen ( de nude werden in 1834 schier geheel door brand vernield), Somerset-House, waar de aRoyal-society" e. a. genootschappen hunne zittingen houden en de bureaux voor
't zeewezen zijn, de Tempel, het Tolhuis IaCustom-house"),
de vischverkoopers-hall (”Fishmongers-hall"), de nieuwe
Steenkolen-beurs (”Coal-Exchange") en de Toren ("Tower"),
van Louden, die als staatskerker in Engelands geschiedenis
Termaard is, tot op Elizabeth de kon. residentie was en
bij veel kostbaars en merkwaardigs (waarvan echter veel
door den vreeslijken brand van 1841 verloren ging), o. a.
ook een diergaarde bevat, — zijn schier de eenige belangeke gebouwen aan de rivierboorden. — De grootsche en
prachtige Theems-kaaien zijn eerst in de laatste jaren gebouwd. Thans bestaan de geheel nit graniet opgetroken
Victoria-kaai van 't Parlementsgebouw af tot aan Blackfriarsbridge op den I. en de Albert-kaai van de Vauxhallbridge
tot Westminsterbridge op den r. never. — Het Z.lijk en vooral
bet 0.1ijk gedeelte van Londen is slecht of middelmatig
gebouwd, en wie haar van deze zijde nadert, vindt zich —
afgezien van grootte en drukte — zeer bedrogen in 't geen
hij van de wereldstad verwachtte maar ten W. van Gray'sInn-Lane en Temple-Bar wordt ondanks de hire bijna altijd nederhangende nevelen en den steenkolendamp, die de
huizen zwart maakt, ieders aandacht met recht g,etroffen
door de samenhangende rijen van luchtige, breede, yourtreffelijk geplaveide en verlichte straten, met hare schoone
en groote gebouwen, die wel meest van baksteen zijn opgetrokken, maar, althans in de nieuwere stadsgedeelten,
veelal een antieken stijl en bepleisterde gevel4 vertoonen•
Ouder de strateulinien, die West- en East-End verbinden,
zijn er twee, welker kennis vooral noodig is om zich bier
te orienteeren: de Z.lijke volgt op geringen afstand den
loop der Theems, beginnende bij 't paleis van St.-James in
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't W. en loopende door het Strand, Fleetstreet, St. Paul'sChurchyard, Watling-street en East-cheap tot aan den Tower; de N.lijke vangt aan bij Bayswater en neemt hare richhug over omtrent 2 U. lengte van Oxford tot Mile-End door
de straten Hollborn, Skinner, Newgate, Cheapside, Cornhill, Leadenhall en Whitechapel. Aan iedere buitenzijde der
at., imonderheid rondom de stations gebouwen van de verschillende spoorwegen, verrijzen voortdurend nienwe stadswijken; vooral is dit het geval in 't N. en W. Onder de
regeering van koning George IV weed Pamlico een voorkt.,
waar de bouwkunst veel schoons ten toon spreidde; maar
hoewel er in die richting nog veel bijgebouwd is, schijnt
de smaak later meer gevallen te zijn op de N.zijde van
H y d e-P a r k ( waar in 1851 binn en weinig maanden tijds
het zoogen. nkristallen-paleis" verrees om de tentoonstelling der industrie van alle natien te bevatten,
'
die er van
1 Mei tot in 't laatst der Septembermaand van gen. jaar
plants had). Ook tusschen e gen t's-P a r k en Bayswater is een zeer prachtig stadsgedeelte opgekomen, dat zich
and uitbreidde. Behalve de beide genoemde parken, heeft
men nog S t.-J a m e s-P a r k en G re e n-P a r k. Aan het
Eastend, in Bethnal Green, ligt het park V i et or i a; op
den r. o. der Theems B a t t erse a-P a r k; 't Finsbury-park
in 1869 geopend; het Southwork-park, ook in 1869 geopend.
In die parken, die men ,/de longen van Louden" noemt, bezit Londen een bijzondere schoonheid; zil bevatten meest
knnstige waterwerken, schoone plantsoenen en lanen, zijn
omgeven door heerlijke terrassen en bieden den Londenaars
de bevalligste wandeldreven aan. Een andere schoonheid
ontleent Londen aan hare menigte ',squares", vierkante of
ronde pleinen, Incest door sierlijke, yank door prachtige
huizen omgeven en in 't midden voorzien van een tuin of
grasperk met boomen, dat door ijzeren hekwerk omringd
is en waartoe ieder aangrenzend huisbewoner toegang
heeft. Bedford-square munt nit door regelmatigheid; B e 1 gra v e-s qu a r e is een der schoonste; G r o sV en o r-s qua r e een der grootste; niet minder grout en
schoon is S t.-J am es s guar e, dat met een standbeeld
van Willem III en van den hertog van York prijkt, gelijk
Berqueley-square, Bloomsbury-square„
Cavendish-square, Leicester-square,Portman-square, Russel-square, Trinity-squaC e, S o h o-s q uar e resvetievelijk versierd zijn met de
standbeelden van George ill, Fox, hertog Willem van Cumberland, George I , Anna, den hertog van Bedford, Alfred
en Karel II. Travalgar-square ofCharing-Cross
is een open plein met ? fonteinen, de Nelson-zuil met
siandbeeld, samen omtrent 50 met. hoog, en de ruiterstandbeelden van Karel I en Georg IV. Andere monumenten
zijn het groote nationale Fedenkteeken of de Londen-zuil,
op een klein vierkant plein van Fish-street-hill, tot aandenken van den brand, die de at. in 1666 zoo deerlijk teisterde; het bronzen standbeeld van Georg III op Haymarket, dat van Canning, Pitt, den hertop.; van Kent, de ruiterstandbeelden des hertogs van Wellington tegenover de
beurs en op den bong van George IV. Behalve de bovengenoemde squares bezit L. nog een tal andere pleinen //markets" geheeten, en die voor 't grootste gedeelte oak tot
marktvelden gebezigd worden; de bekendste daaronder zijn
Smithfield, waar de aanzienlijkste veemarkten der wereld
gehouden worden, Coventg,arden, met groote graniet-terrassen, Newgate, Leadenhall, Bilingsgate, Farringdorr, NewHungerford e. a. — Wat den vreemdeling het meest in 't
oog salt, is het ongeloofelijk getal en de zeldzatne luister
der winkels, zoo als men die dicht opeen gedrongen vindt
in de hoofdetraten Bondstreet, de voorn. zetel der magazijnen van modewaren, Piccadilly, Pallmall, Strand, Oxford,
Holborn, Regentstreet en vele andere; en inderdaad bezitten ook de cog. winkeliers een eigenaardig talent orn alle waren op een even zoo smaakvolle als schitterende wijs ten toon
te stellen en vooral 's avonds te verlichten. Ondertusschen
hoe aanzienlijk deze handel elders ook schijnen zoude, hij
is toch niets meer dan de Londensche kleinhandel ( //fliereery"); de ware ontzettende rijkdom van den groothandel
valt verreweg minder in 't oog, en dikwijls ligt in de engste
'gegen van de City het donkere kautoor van een groothandelaar, die over millioenen schats beschikt en wiens achepen de beide Indien bezoeken. — De openbare gebouwen
van Louden zijn over 't geheel meer belangwekkend door
hnnne bestemming dan door hunne schoonheid, ja vele zijn
door hun uiterlijk hun gewichtig duel onwaard. Noemen
wij vluchtig de merkwaardi."ste op. De eerste vermelding
verdient de kathedraal van St.-Paulus (ilSt.-Paul's"), in 't
W., een meesterstuk van de nieuwere bouwkunst in griekschen stijl, grootendeels naar 't model der St.-Pieters.kerk
te Rome, door den beroemdeu Sir C. Wren voltooid tusschen 1675 en 1710, en buiten kijf de grootste prot. kerk
op aarde. Jammer dat dit heerlijk praalgebouw, 't welk
met een trotschen koepel prijkt, zoo dicht door huizen is
ommetseld 1 Voorts het uMansionhouse", de wonin. van
den Lord-Mayor (Burgemeester) van Londen; de Ina, de
nienwe kon. beurs, het generaal postkantoor, het 0. Indiache huis, tolhuis, Zuidzee-huis, de must. de hespitalen
van Christus en Bartholomeus, de goudsmidszaal, het madhnis (oguildhall"), de Compter- en Newgate-gevangenissen,
de Newgate- en Fleetmarkten en het reeds vermelde monument — alle in de City, waarin men ook een buitengemeen grout getal kerken van allerlei bouwtrant vindt. W.waarts van daar, in Westminster, dat van de City gescheiden is door Temple-Bar, vindt men de abdij van Westminster. of de St.-Pieters-kerk, waar de cog. koningen gekroond
en begraven worden; de pallementsgebouwen, gerechtshoyen, Westminster-hospitaal en het ”Sessions-house", alle
bijeen in de nabijheid der Westminster-brug; de openbare
bureaux in Dowring-street en Whitehall, met een sierlipt
nienw front; de hoofdwacht der ruiterij en de admiralitett;
Northumberland-house, de St.-Martins-kerk en de nationale
galerij condom de Trafalgar-square; b t ital. opera-gebouw
en al de andere voorn. schouwburgen; Somerset-house en
King's college, de paleizen van St.-James en Buckingham,
de aanzienlijkste club-houses en de meeste hotels der gems-
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ten. In Marylebone, de NW.lijke afdeeling der hoofdstad,
door Teel rijkdom bewoond, vindt men schoone en regelmatige straten, verscheidene bezienswaardige kerken, het
colosseum, Middlesex-hospitaal en 't stationsgebouw van
den Great-Weatern-spoorweg. In de N.lijke wijken der at.,
in Finsbury en een deel van Westminster, ontmoet men het
britsch museum, Lincoln's Inn en de nieuwe gerechtshoven, het vondelings- en St.-Luke's hospitaal, het universiteits-college en hospitaal, het stationsgebouw van den
NW.spw., de reservoir van de Nieuwe-Rivier-compag,nie de
gevangemssen van Clerkenwell en Pentonville, Gray's Inn,
het London-institution, Charter-house, St.-John's-gate en
Smittleld-market. In 't 0. en NO. der at., in de ',Towerhamlets",
hamlets" liggen de steaks genoemde Tower, de St.-Kathehet London-hospitaal, een aantal
mine- en
liefdadige gestichten, Spitalfields, de groote zetel der Londensche zijdefabricatie, en het stations-gebouw van den
East-counties-spw. Southwark bevat de kerk des Zaligmakers (uSt.-Saviour's"), de Queen's-Bench-gevangenis, de
bronwerij van Barclay, Perkins en Comp. en de vereenigde stations-gebouwen van den Z.lijken en ZO.lijken spw.;
—en in Lambeth onderscheiden zich het paleis van den aartsbisschop van Canterbury, Bethlehem-hospitaal (Bedlam), een
nieuwe r. kath. kathedraal, de Surrey-, Victoria- en Asthley-schouwburgen en het station-s-gebouw van den SouthWestern-spw. L. telt meer dan 1000 kerken, kapellen en
bedehuizen van allerlei eerediensten, daaronder 300 kerken
en kapellen der Episcopaalschen, 300 meetinghouses van
dissenters, 21 kerken voor r. kath., 12 synagogen, enz. —
Ondoenlijk is het, bier ook zelfs de voornaamste der liefdadige instellingen en scholen te Londen op te sommen.
Vrome en liefdadige inrichtingen kunnen er wel 20 , )0 zijn„
waarvan sommige zeer rijk zijn en bijna zonder uitzondering onder beheer der anglikaansche geestelijkheid staan.
Uit het fonds van den door eng. geld rijk geworden Amerikaan Peabody van 1/ 2 mill. p. st zijn reeds in meer dan
10 streken van L. woningen voor mingegoeden gebouwd,
die huisvesting geven aan meer dan tien duizend menschen.
Sedert 1837 is zij de zetel eener universiteit (die evenwel
geen onderwijzend lichaam is, maar nit een specialen raad
van examinatoren bestaat, door welken de universitaire
'wades worden toegekend ), waarmede em n aantal colleges
door 't geheele land been in verband staan. Ook behoort
er toe het University-college van L., dat alleen de faculteiten der kunsten, wetten en wetenschappen met 30 en de
faculteit der medicijnen met 17 prof. telt. Verder heeft men
bier 'tKing.s college, de Kath. iTniversiteit Kensington (in
1875 ingewiid). Onder de belangrijkste wetenschappelijke
vereenieingen telt men de //Royal society" of het kon. genootscap, de riLinnwan" aAsiatic-society", genootschappen voor genees- en heelkunde, your tutu- en landbouw,
your geologic, geographic, zoologie, statistiek, sterrekunde, de //London" en ',Royal institutions", enz. enz. Er komen hier ongeveer 800 tijdschriften en dagbladen nit. Onder de verzamelingen van wetenschap en kunst stoat boven
aan 't Britisch museum, waarop volgt 't Kensington museum in Brompton ( 1861), waarin begrepen is een kunstschool voor teekenen, schilderen en boetseeren, een bibliotheek met ineer dan 25,000 banden, verzameling van teekeningen, enz., de National Galery of Brit. art., in omyang en waarde een der beste der aarde; een museum sour
ind. oudheden; enz. L. heeft meer dan 6100 lagere scholen. die bezocht worden door ongeveer 301,000 kinderen; 303
kostscholen, 23 lat. scholen en seminarien, 6 scholen voor
rechtsgeleerdheid, 5 voor godgeleerden, enz. — In de Inns
of court vormen tick de rechtsgeleerden in de praktijk. Be
kon. milit. academic heeft 125 , leerlingen. Louden is ook
een teem belangrijke fabr.st.; ta.e voorn. artikelen, die hare
nijverheid oplevert, zijn zijde, bier, sterke dranken, zeep,
geraffineerde aniker, chemicalien, messenwerk, inachinerie,
horloges, good- en zilverwerk, rijtuigen, huisraad en al wat
tot den scheepsbouw behoort. De zijdefabrikatie is bepaald
tot Spitalfields en vooral in Bethnal Green, 't horlogemaken wordt vooral in Clerkenwell, Holborn, Islington, Shoreditch gedreven; het messenwerk, dat de hfdst oplevert,
is van de schoonste soort; de suikerraffinaderijen in 't 0.
der City, in White Chapel, de machinefabr. in Lambeth,
Southwark, Poplar, Greenwich, Woolwich; de wagenfabr.
in Kensington en Lambeth; vele der brouwerijen zijn van
verbazende uitgestrektheid: de steaks genoemde van Barclay, Perkins en Comp. in Southwark wordt gerekend ruim
3 bunders groiad te beslaan en die van Truman in Hanbury en Buxton en Cie in Bricklane, Spitalfields, heeft dagelijks 240,000 gallon water noodig; de scheepsbouw wordt
voornamelijk ten 0. van London-bridge langs Wapping en
Rotherhithe tot aan Deptford en Blackwall gedreven. Gewoonlijk zijn er ongevecr 20,000 schepen, schuiten en last.
booties op de riv. bezig met laden, 'omen en over zetten,
terwijl 't verkeer in de st. verder onderhouden wordt door
( 40,000) hackney-cabs en ( 1400) omnibussen. Sedert 1870
loopen ook paardespooren in alle richtingen door de stad.
Onder de sgoorwegen in de st. zijn em 14 belangrijke en
van deze zijn de voorn.: de Metropolitan, de Metrop.- Extension en de Metrop.-distr. banen. Bijzondere aandacht
verdienen de onderaardsche spw., die men voor eenige jaren begonnen is aan te leggen. Zij loopen ten deele in tunnels ( de Metropolitan heeft van Paddington tot Moorgate
3% eng . mijl tunnel), ten deele in diepe insnijdingen of
op hooge viaducten door de drukste deelen der st in alle
nchtin,gen. — Voegen wij bij dit alles nog, dat de at., behalve door waterleidingen, nog door 9 compagnien van water wordt voorzien, die gezamenlijk niet minder dan 51/ i
miloenhctrswapdglevn.K t
wordt nit de Theems gehaald, het overige uit de New-River, River Lea, River Ravensbourne en de Chalk-Wells. Be
20 gas-compagnien verschaffen aan de bevolking jaarlijks
1,400,000,0)0 kubieke voeten gas. Ken uitstekend rioolstelsel voert de fecalien van L. at Be cloaken-massa, geproduceerd in het N. van de Theems gelegen p..,edeelte van L.,
bedraagt ongeveer 10 mill. kub. voet dagelijks; in het Z.
1 /4 der gen. massa. Vroeger kwam dit alien in L. zelf in
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de Theems terecht; thans wordt 't zoover stroomafwaarts
geleid, dat het niet kan terugkeeren, temeer omdat de ontUating pleats heeft bij ebbe. Er liggen 136 kilometer
voor dit stelsel, dat bijna 5 millioen pond sterling gekost heeft. — De haven van Londen strekt tot
Gravesend, 8 1 /e our de rivier afwaarts, en van Limehouse
tot aan London-bridge is ten onophoudelijk gekrioel van
koopmans-vaartuigen, zoo als men slat schaars elders ter
wereld ziet. Het getal der dagelijks op de Theems tusschen L. en de monding varende stoombooten bedraagt
meer dan 300. Haar handel en scheepvaart zijn verbazend groot en bedraagt 2/5 van die van geheel Brittanje.
Jaarlijks loopen meer dan 20,00e groote schepen in en nit.
Gemiddelde jaarlijksche invoer 58 mill. p. at., uitvoer 135
mill. p. at. — Onder de openbare plaatsen van vermakelijkheid en nitspanning nemen de 40 schouwburgen een eerate pleats in en onder deze zijn de voorn.: Drarylane (voor
3600 pers.), Coventgarden ( ital. opera: voor 3500 pers.(;
het nieuwe opera-gebouw. De 3 genoemde mag men alleen,
de gallerij nitgezonderd, in baltoilet bezoeken. De talrijke
openbare tuinen zijn in 1877 alle opgeheven. Eene reuzenstad ale L. van levensmiddelen te voorzien is geen geringe taak, die tot voor korten tijd werd egedaan door Nederland, Duitschlarid, Spanje; doch waarbij in den jong
sten tijd zich ook Amerika heeft gevoegd. Uit den vreemde worden gemiddeld jaarlijks ingev. 180,000 ossen, 90,000
kalveren, 50,000 varkens, 750,000 schapen. — Be eigenlijke st.
L. wordt verdeeld in 26 awards" of wijken, en bestuurd
door den Lord Mayor, die een ambtsinkomen van 3000 pond
steel. 'sjaars heeft, en door de "courts of aldermen and
of common Council". Sedert het theuwe stelsel van politic
in 1829 werd ingevoerd, rnag L. alt een der best bewaakte
steden beschouwd worden; de 'police-men" zijn nacht en
dag op alle punten aanwezig. en toch bespeurt men ter
nauwernood, dat men zoo scherp bewaakt wordt. — Tijdens den inval (ler Romeinen heette L. waarschijnlijk T r inobantum of de st. der Trinobanten. Later kreeg zij
muren en poorten en werd em n rom. kolonie en aanz. handelst. Zij was de hfdst. der Oost-Saksen en werd in 610
een bisschopszetel, In 1804, under Alfred den Gr., werd zij
de hoofdst. van Engeland en verkreeg hear eerste charter
van Willem den Veroveraar. In 1664 rukte de pest 40,000
van hare inwoners weg, en in 1666 weed 5/6 van de stud
door een sehrikkelijken brand verteerd. In 1851 weed hier
de eerste wereldtentoonstelling gehouden in het glazen paleis, dat later in Sydeuhara tot een voortdurende tentoonstelling weed geplaatst. (Men raadplege ook de art. Finsbury, Lambeth, Marylebone, Southwark. TowerHamlets en Westminster).
London, 1) hfdpl. van 't grs. Madison in Ohio, Y. S.

2100 mw. — 2 ) st. in Canada, prov. Ontario, tusschen de
meren Huron, Erie en Ontario, gm. Middlesex, aan de Thamet, op 43° 2' N.A., 81 0 22' W.L. Centraalpunt van spw.;
levendige fabrieknijverheid en aanzienlijken invoerhandel;
2 inrichtingen hooger van onderwijs, landbouwgenootschappen en historische vereeniging. 15,826 mw. — 3) L. - Britain, gem. en vi., Stt. Pennsylvanie, grs. Chester. 2150 inw.
4 ) le-Grove, id, zelfden Stt. 1500 inw.
London (New.), grs. der V. S., in 't ZO. van Connecticut; gr. 29 0 na — 2) at. en zeeh., hfdpl. van gen. grs.,
aan de Thames, 1 U. van hare uitwatering in Long-IslandSound. Zij ligt op hellenden grond en is over 't geheel
niet wel gebouwd. Hare haven, eene der beste in de VS.,
wordt door 2 forten verdedigd, en aan hat-en ingang staat
een vuurtoren op 41° 22' N.B., 72° 9' W.L. Zij heeft een
spw. station, 10 kerken, 17 openbare en 2 hooge scholen,
fabr. van stoommachines, ijzerwaren, messenwerk, leder
en totew, een aanzienlijken uitvoerhaudel op de W. Indien
en de Zeijke staten en was lang sterk betrokken in de
walvischvangst e. a. visscherijen. In 1781 hebben de Engelschen een gedeelte der stad verbrand, en tot herinnering
dier gebeurteuis is er ten hooge granieten spitszuil opgericht. 10,05 mw. (5510 in:840).
Londonderry, 1 ) of Derry brine, aan zee gelegen
grs. van N. Ierland, Ulster, hebbende ten N. ihn Atlant.
oceaan en Loch-Foyle, ten 0. 't get. Antrim, waarvan het
gescheiden is door de Loughs Neagh en Beg, ten Z. door
Tyrone en ten W. door Donegal; grout 382/5 0 m., met
173,906 mw. waarvan 45°/ 0 r. katli. ( 222,174 mw. in 1941). Door
ten bergketen, die in Withe Mountain 610 met. bong is,
wordt 't grs. in 2 deelen gescheiden: 0. ligt het dal van
den Bann, W. de dalen van de Roe, Faughan en Foyle.
In 't I. heeft de Sawel in het Sperringeb. 679 met. hoogte.
De landbouw, die er vooruit gaat, levert inzonderheid haver, aardappelen, vlas en tarwe. Het rundvee beteekent
niet nee, maar gevogelte is er talrijk, en eieren worden
sterk uitgevoerd. De meeste akkers behooren in eigendom
aan de 12 ,London-companies", aan welke het grs. werd
afgestaan door Jacobus I ( van daar het voorvoegsel London bij den ouden naam van 't grs. 1. Het is verdeeld in
4 baronies en 2 liberties en in 43 parishes in de bisdommen Armagh en Derry. De voorn. steden zijn Londonderry en Coleraine. Verschillende spoorwegen loopen door 't
get. — 2) versterkte st en rivierh., hfdpl. van gen. gra.,
aan de Foyle, waarover bier een zeer lenge houten brug
ligt boven de pleats van hare intrede in Loch-Foyle, 34 u.
NNW. Dublin. Buiten hare wallen en bastions liggen nu
groote voorsteden. Hare voorn. gebouwen zijn de kathedraal
van 1633, met een ruodernen toren en spits; het bissch.
paleis, de dek.ie , velerlei kerken en scholen, under de
laatste een rijk begiftigcle 'free-grammar-school" of college, ten in 1826 herbouwd stadhuis, ten groot gerechtshuis,
hospitalen, gevangenissen, kazernen, enz., ook ten monument your G. Walker; vele bijbanken, een aantal korenmolens, ten kanongieterij, groote branderij, kleine fabric.
ken van tafellinnen en aanzienlijken uitvoer van haver,
meel, eieren, ingezouten leeftocht, boter, vet-, vlas en 1Mnen. Zij handelt voornamelijk op Liverpool, Glasgow, Greenock en Campbelton, met welke zij door stoombooten gemeenschap heeft. Invoer in 1874 voor 51/2 mill., uitvoer
voor slechts 85,000 guld. Ook sit dear haven vertrekken
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tallooze landverhuizers near de V. S. en Canada. Schepen van 500 ton kunnen de Foyle tot veer de stadskaaien
opkomen. 25,242 mw. 54° 59' N.B., 7° 19' W.L. — Be st.
weed in hare tegenwoordige gedaante gesticht door de Ierache Maatschappij of de ,London-companies", en zij is in
de geschiedenis vermaard wegens 't beleg, dat zij hi 1689,
onder ten e,eestelijken aanvoerder (den bovengen. Walker)
zoo manhaftig uithield tegen de troepen van Jacobus II.
Eenige kanonnen, die bij deze verdediging gebruikt weeden, staan nog op de stadswallen. — :3) gem. en vl. der
V. S., Stt. Pennsylvanie, grs. Dauphin, 4 u. ZO. Harrisburg. 1900 mw. — 4) id., zelfden Stt., grs. en 242 u. ZW.
Libanon. 1760 inw. -- ) id.. Stt. New-Hampshire, grs.
Rockinghausen, 8 u. ZZO. Concord. 1750 mw. — 6) id.,
Stt. Ohio, 28 U. 0. Columbus. )60) mw. — 7) zeehaven in
Canada, Nieuw-Schotland, get. Cochester, aan de Cobiquidbaai. 4781 mw.
Long. fr. gem. en d., dep. Somme, arr. Abbeville. kant.
Ailly-le-Haut-Clocher. 1466 mw.
Longano, ital. VI., Napels, pros. Molise, distr. Isernia.
1153 inw. Messenfabr.
Longares, sp. vi ., prov. en 6 u. ZW. Saragossa. 1214 mw.
Longarone, ital. d., Venetie, prov. en 3 u. NNO. Belluno, distr.hfdpl., aan de Hate. 3576 inw.
Lonehaumois, fr gem. en d., dep. Jura, arr. en I u.
NNO. St.-Claude, kant. Morez. 1804 inw.
Longeau, fr. gem. en d., dep. Oppereetarne, kant.hfdpl.,
arr. en 12/3 U. Z. Langres. 467 inw.
Longerhotaw, of Langerhove. ned. d., prov. Fries.,
arr. Leeuwarden, kant. en 1/2 u. NW. Bolsward, gem. Wonseradeel. 113 inw.
Longes. fr. gem. en d., dep. Rhene, arr. en 51/2 u. ZZW.
Lyon, kant. Sainte-Colombe. 1000 mw.
Longeville, 1 ) fr. gem. en d., dep. Maas, arr., kant.
en I u. ZO. Bar-le;Duc. 120 ) inw. — 2) id., dep. Vendee,
arr. en 4 u. OZO. Les Salles. 166 ) inw. — 3 I - lea - SaintAvold, of Loubelen. d. in Lotharingen, kr. Bolchen en
51/2 u. 0. Metz; met branderijen, fabriek van pijpen en
snuisterijen. 1853 inw.
Longford. 1 I binnenlandsch get. van Iceland, Leinster,
omgeven door de grs. Leitrim, Cavan, Westmeath, Roscommon; gr. 19 E m., met 64,408 mw. waarvan 91e/ e r. kath.
( 115,491 inw. in 1041). De deele heeeelachtire. deels v'
ke en moerassige grond wordt door (Jen Shaeeon en dices
bijrivieren Camlin, leenagh en Jeny, door Loch-Ganna e.a.
meren besproeid, en door 't Royal-Canal en den spw. van
Dublin near Sligo doorsneden. Be akkerbouw levert vooral haver, vlas en hennip; veel ganzenteelt; en de geringe
industrie meest linnen en garen. Het grs. wordt verdeeld
in 6 baronies en 26 parishes in de bisdommen Ardagh en
Meath. De voorn. plaatsen zijn Longford, Grassed. Ardag,h
en Edgeworthstown. — 2 ) hfdpl. van gen. gm ., aan den
Camlin, ruim 1 boven zijne samenvloeiing met den Shannon, stet. aan den Midland-Great-Western-Railway, 191/2
U- WZW. Dublin. Zij is de zetel van em n r. kath. bisschop,
is wel gebouwd, zindelijk en bloeiend, heeft een schoone
kerk, r. kath. kathedraal, grout gerechtshof en de gevangenis van 't pers., kazernen voor infanterie en kavallerie en
groote markten voor graan, boter en leder. 4375 inw.
Long - Island. d. I. Lang - Eiland. 1 ) eilandje bij de
ZW.kust van Ierland, gm. Cork, I u. NNW. Keep-Clear;
met een kustwachterspost. — 2) eil. in den 0.Iijken archipel, tusschen Papoea en Mysory. — 3 I naam van 3 eilandjes in den Soenda-archipel: een ten N. van Flores, een
under aan de Z.kust van Madoera, rest derde aan de N.kust van 't eiland Bliton. — 4) of Yuma, een der Bahama-eil., ten 0. van Exuma, lane 20 u., gemiddeld breed
11/2 u.; met eenige groote zoutwerken. — 5) of fikkpatop,
eil. in Britsch N. Amerika, in de Ungava-baai, aan de
kust van Labrador. — 61 britsch eil. in de Fundy-baai,
aan de W.kust van Nieuw-Schotland. — 7) eil. in de Hudsons-baai, aan den ingang der James-baai. — 8) collectieve
naam van dat gedeelte der Hebriden-g,roep. 't welk nit Lewit, N.- en Z.-Uist en Benbecula bestaat. — 9) naam van
verscheidene ell. bij de kusten der V. S.; 't voorn. daarvan
behoort tot den Stt. New-York en strekt zich 0.waarts
van de stud New-York nit, wordende ten N. door LongIsland-Sound van Connecticut gescheiden. Het heeft een
lengte van 33 u. bij een breedte van 5 tot 6 u., beslaat 48
0 m. en telt 51,648 in w. Men vindt daarop, belialve een
aantal dot-pen, ook Brooklyn (390,1e0; inw., een gewichtige voorstad van New-York. Het geed besproeide eiland, dat in 't Z. vlak en mmHg. in 't N. heuvelachtig is,
heeft havenrijke kusten, wear yen l visch en andere zeeproducten worden gevonden. Len reeks van vuurtorens staat
hangs de kust; verscheiden spw., van Brooklyn uitgaande,
doorsnijden het eiland in de lengte. Het wordt in 3 get.,
King's, Queen's en Suffolk verdeeld. — L u n g-I slan dS oun d, het bevaarbare kanaal tusschen Long-Island en
Connecticut, 32 u. lang en van 1 /2 tot 6 a. breed, heeft
0.waarts door een snelstroomende engte met den Atlant.
oceaan en W.waarts door de East-riv., tusschen New-York
en Brooklijn, met de New-York-baai gemeenschap.
Long - Jumeau. fr. gem. en el., dep. Seine-en-Oise,
kant.hfdpl.,arr. en 3 u. NW. Corbeikaan den Yvette.2314 mw.
Long - Key, verscheidene eil. in de W. Indien, waarvan
3 in de baai van Honduras, aan de bust van Guatemala, en
een, ook Geluks-Eiland geheeten, in de Bahamagroep, ten Z. van Crooked-Passage.
Longmeadow. gem. en vl. der V. S.. Stt. Massachusetts,
grs. Hampden. aan den Connecticut, 1. o., 7 u. WOW.
Boston. 1070 inw.
Longniddry. vervallen scbot. d., gee. Haddington, stat.
aan den North-British-spw., 31/2 U. ONO. Edinburg.
Longny, Cr. gem. en vl., dep. Orne, kanehelpl., arr. en
32/3 u. O. Mortagne; met hzerwerken. 2304 inw.
Longobardi, ital. vl., Napels, prov. Calabria Cit., distr.
en el/2 u. Z. Paola, aan de Middell. zee. 2167 mw.
Longobueo. ital. vl., Napels, pros. Calabria Cit., distr.
en 3 u. N. Rossano, in een diepe en wilde vallei. 3225 low.
Longo Sardo, [Tibula], vi. en lime-nye. orSardinie-
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14 u. NO. Sassari, aan de gelijkn. kaap en aan den W.lijken ingang der street van Bonifacio.
1Longpre-les-Corpo-Slains, fr. gem. en d., dep. Somme,
arr. en 2 n. ZO. Abbeville; met een stat. aan den Noorderepw. 1922 inw.
Longtown, eng. mvl., gra. Cumberland, aan den Esk,
21/s u. NW. Carlisle. 2720 mw. — Longton is ten stat.
aan den Crewe-Derby-epw., gm. Stafford, 3/4 u. ZW. Stoke.
Longue, fr. gem. en at., dep. Maine-en-Loire, kant.
hfdpl., arr. en 31/, n. Z. Bauge, aan de samenvloeiing van
den Latan met den Anthion. Zij drijft veel handel in hennip, vlas, fruit en vooral in bloedzuigers. 4300 mw.
Congueville. fr. gem. en vl., dep. Beneden-Seine, kant.
hfdpl., arr. en 5112 u. Z. Dieppe, aan de Seine en stat. der
fr. Westbaan 720 mw.
Longuyon, fr gem. en st.. dep. Meurthe-en-Moezel, kant.
hfdpl., arr. en 6 u. NW. Briey, aan de samenvloeiing der
Crusne met den Chiers; met hoogoven en smederijen.2524inw.
Longvilly. Longwilly, belg. gem. en d., prov. Luxemburg, an. Bastogne en 6 u. NO. Neufchiteau 936 mw.
Longwood. iersch d., Leinster, grs. Meath, 21/, our
ZZW. Trim. 600 mw. — Zie ook Helena (St..). 11.
Longwy. fr. gem en versterkte at., dep. Meurthe-enMoezel, kant.hfdpl., arr. en 7 u. NW. Briey, bij den Chiers,
r. o., stet. der fr. Oost- en Luxemburger prins Willembean, en aan de brig. grens. Hare citadel ligt op em n steile
rots, aan wier voet zich de nieuwe stad uitstrekt, die breede street, een schoon plein, hoepitaal en militaire gevangenie, fabr. van good- en juwelier waren, bijouterien, fajenee, horloges, katoenen stoffen, looierijen en branderijen
heeft. De bier bereide hammen en saucijzen zijn zeer gezocht. In de nabijheid zijn rijke ijzerlagen, veel hoogovens, ijzer- en koperhutten. 4225 mow. — L., bij den vrede van Nijmegen 1 , 678) aan Frankrijk afgestaan en door
Lodevvijk XIV de eUzeren poort van Frankrijk" geheeten,
werd door de Pruisen in 1792 en door de Geallieerden in
1815 ingenomen. In den fe-duits. oorlog 1870 —71 capituleerde zij 25 Jan. 1871.
Lonigo. versterkte st. in Italie, Venetie, prov. en 4 u.
ZW. Vicenza, aan den Agno en de Opper-Ital. spoorwegen;
met 5 kerken, verscheiden fraaie paleizen en een Benedictijner abdij. 9185 mw.
Lemingen. mvl. en amtszetel in Oldenburg, kr. en 4 n.
ZW. Kloppenburg, can de Hasse. 1167 mw.
Lonlaz. Lanlay-l'Ahbaye. fr. gem. en d., dep. Orne,
arr., kant. en 11/2 U. NW. Domfront. 2957 inw.
1Lonneker. ned. gem. en d., prov. Overijsel, arr. Almelo, kant.
1 /.: u. N. Enschede; met velerlei industrie, vooral katoenspinnerij, weverij en ververij Met het d. Usselo
en verscheiden buurten telt de gem. 12,457 inw.
Lonz-le-Saulnier. [Leda Salinarinz], fr. gem. en
st., hfdpl. van 't dep. Jura, aan de Valliere en den Solvan,
stat. der bean Parijs-Lyon-Middell. zee en der ZO.baan, 65
u. ZO. Parijs. De grootste merkwaardigheid dezer oude,
welgebouwde stad, is de zoutbron, in de 4de eeuw ontdekt, aan welke zij hare stichting en haren naam beeft te
danken; zij is altijd vol, ondanks het voortdurend putten
van hear water, dat jaarlijks 11,000 mete. centenaars tout
oplevert. Zij heeft fraaie kerken, een gem.college, open.
bare bibliotheek, een normaalschool voor onderwijzers en
onderwijzeressen, museum, fabriek van ijzer, koper, kousen en mutsen, zijden stoffen, mousseerende wijnen, looierijen en ververijen. 11,39, mw. In de nabijheid ligt L o uvelo t, met minerale bronnen,
1Lonzae (Le), fr. gem. en d., dep. Correze, arr. Tulle,
kant. Treignac. 2514 mw.
Lou. 11 of Loo-St.-Pierre. brie. gem. en vi., prov.
W. Vlaanderen, arr. Dixmuiden en 2 ZO. Veurne (Fumes),
aan 't gelijkn. kanaal. 178) mw. — 2 , (het), kon. lustslot in de ned. prey. Gelderland, arr. Zntfen, kant., gem.
en , /2 u. N. Apeldoorn. Met zijn statig en veelsoortig
geboomte, prachtige lanen en heerlijke wandeldreven vormt
het eene allerbekoorlijkste oase te midden van den heidegrond der Veluwe. Het park is 400 hectares groot. Op 7
Oct. 1840 droeg koning Willem I bier de kroon aan sun
soon Willem II over. Door Willem III is er later een kon.
school van landbonw gevestigd, die met een schoon kabinet van gereedschappen voor ambachten en handwerken is
verrijkt. — 3) (het). of Lob. ned. d., prov. Gelderl., arr.
en kant. Arnhem, 1 n. W. Zevenaar, gem Duiven. 240 meest
r. kath. mw. Vererootine der r. kath. kerk in 1874.
Looehristi, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, kant.
hfdpl., arr. en 2 u. ONO. Gent; met weverijen. 3612 mw.
Loodiana (Laedhiana). 11 distr. der afd. Ambala,
Pengab; groot 62,9 0 m. en 583,245 inw.; het wordt gesneden door den spw. Lahore-Delhi. — 2) hfdst aldaar, aan
gen. spw. en een sijriv. van den Setledsj; met fabr. van
kaajemir-sjaals. 39,993 mw.
1Looe (Ewa- en West.), 2 eng. vi . en seek., gee. Cornwall, 6 n. ZZW. Launceston, aan weerszijde van den mood
der rivier Lone in 't Baneal, en door een brug vereenigd.
Zij hebben elk een kl. haven, worden door een batterij verdedigd en drijven veel sardijnenvangst. Semen 2101 inw.
Loon, fr gem. en d., dep. Noorden, arr. Dninkerken,
kant. en 1 n. van Gravelines , Grevelingen I. 2316 mw.
Loon, 1) ( Neer-). nederl. d., prov. N. Brabrant, an.
's Hertogenbosch, kant. Oss en 1 n. WNW. Grave, gem
Huiseling-en-Neerloon, aan de Maas. 1. o. 250 r. kath.
mw. — 2) (Over-), id., zelfde prov. en arr., kant. en
13/4 u. Z. Boxmeer, gem. Manshees-en-Overloon, aan de
Peel. 63(1 mw.
Loon-op-Zand, of Venlooa. Veenloon, ned. d., prov.
N. Brabant. an . 's Hertogenbosch, kant. en 11/2 U. &Waalwijk. 7O mw. Het vomit met een menigte gehuchten de
zeer uitgebreide g e m. L o o n-op-Z a n d, waartoe ook de
d. Kaatshenvel en Loonsche Di3k, met 10 bnurten en 13
gehuchten behoort. 6700 mw. Talrijke looierijen en seer veel
(meer clan 200) schoenmakerijen, veel nitvoer van schoenen.
Loos., fr gem. en d., dep. Noorden, arr. en 3/4 u. SW.
Lille (Rijaell, met em n tncht- en verbeterhuis. 6706 inc.
LoostIorlr, oostenr. vi ., kr. en 3 u. WZW. St.-Polten,

bij den Bielach en aan den spoorweg; met een zoutwerk.
1Looadreelst, of Oud- enNieuw-Looadrecht, ned.
gem., prov. en arr. Utrecht, kant. Breukelen-Nyenreele. Zij
bevat het dorp de Ond e-L oosdrech t, 3/4 U.
nen, met een woes- en armhuis; het dorp de Nieuw eLoosdrech t, 11/, u. OZO. Loenen; de aanzienlijke buurt
Ondoever en 't geh. Mijnden, en telt 2720 mw.
L000duinen, ned. gem. en d.. prov. Z. Moll., arr. en
kant. 's Gravenhage en 11/2 u. N. Naaldwijk, bij de N.zee;
met een liefdadig geaticht, een geref. en een r. kath. kerk.
De eerstgen. dezer kerken is een overblijfsel van eene oude
abdij, vermaard o. a. door 't sprookje der bier begraven
vrouwe van Rennenberg, die 365 kinderen 'tot eender dracht"
baarde. 2608 mw. (met het geh. Eikenduinen)
Looe, of Borehloon. belg. gem. en vl., prov. Limburg,
kant.hfdpl., arr. en 2 u." Z. Hasselt, aan de Merck; weleer
de hfdpl. can een grs. 1860 Mw.
Lopera, sp. vi., prov. en 7 rt. NW. Jaen. 3387 inw.
Loperee, fr gem. en d.. dep. Finistere, arr. en 2 u.
NNO. Chateaulin, kant. Le Faou. 2)16 mw.
Lopez, (port. Cabo Lopez-Gon salv ez), fr kaap
aan de grens tusschen Opper- en Neder-Guinea, zijnde de
NW.lijke spits van een eiland, dat slechts door een smal
kan. van 't vasteland is gescheiden. 0° ?6' Z.B., 8° 35° W.L.
Lopienne, Lopinne, pr. stadje, prov. Posen, regdst.
Bromberg, 4 rt. NNW. Gnesen. 1250 mw.
1Lopik, nederl. d., prov. Utrecht, arr. Rotterdam, kant.
Schoonhoven en 11/, u. SW. IJselstein. Het vomit met
het dorp Sevenhoven (Lopiker-kapel1 de g e m. Lopi k,
die 1508 mw. telt.
Lopperzum, 1) groot ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en 11(2 0. W.t.N. Appingedam; met een geref. en
een afgesch. kerk, kalkbranderijen en steenbakkerijen. Het
vormt met de d. Garrelsweer, Wirdum en Loppersumerklap, benevens em n 4tal gehuchten de gem. Loppersu
die 2718 mw. telt. — 2) pr. d., Hannover, 0. Friesland, bij
Emden. 450 mw.
Loqueffret„ fr. gem. en d., dep. Finistere, arr. en 4 u.
NO. Chateaulin. 1920 inw. — Loquivi-Plongras, idem,
dep. Noorderkusten, arr. en 4 u. Z Lannion. 3583 inw.
Lora, 1) riv. van Z. Afghanistan, ontspringt in 't geb.,
omtrent 14 u. NO. Quetta, en verliest zich, na omtrent 25
U. ZW.waartschen loop, in 't zand der woestijn.— 2) distr.
bij Ghaznie.
Lora-del-Rio, fAxati, Axilate]. sp. vi .. prov. en 9
u. ONO. Sevilla, aan den Guadalquivir; stat. der Mansenares-Cordova-Sevilla-baan; met fabrieken van hoeden en
leder. 7141 inw.
Lorain, gm. der V. S., Stt. Ohio; hfdpl. Elyri a. —
Loraine is een gem. en vi. M den Stt. New-York, gn.
Jefferson. 1800 mw.
Lorca. [Eliocroca, of Iloreis], sp st., prov. en 8 u.
WZW. Murcia, aan de Sangonera. De nude stad is onregelmatig gebouwd, maar zindelijk; de nienwere stad is
racer regelmatiq aangelegd en open. De voorn. gebouwen
zijn een collegtale kerk, bissch. paleis, college en 2 hospitalen. Haar oud kasteel deed hear weleer am s de sleutel
van Murcia beschouwen. De wallen der stad en een toren
zijn van moorschen oorsprong; ook heeft zij ernige coin.
oudheden. Be voern. fabr. leveren buskruit, salpeter, linnen en wollen stoffen en garen. In Sept. wordt bier een
groote jaarmarkt gehouden. 19,297 mw. (met de buurten
48,158 mw.)
Loree, belg. gem. en d., prov. Luik, arr. Huy, kant.
Ferrieres, ZZO. bij Luik. 443 inw.
Lorch, 1) pr. mvl., prov. Hessen-Nassau. regdstr. en 6
u. WZW. Wiesbaden, stat. der Nassausche staatsbaan, aan
den Rijn, wear die de Wisper opneemt; met de Daubenauer zuurbron in de nabijheid. 1900 mw. — 2) wort. mvl.,
Jaxtkr. distr.hfdpl., stat. der Wurtemb. staatsbaan (Remsthal-baLi), 61/2 u ZW. Ellwangen; met een abdij, waarin
de meeste vorsten van Hohenstauffen begraven stir, 2283
mw., die hartshoorngeest en sterkwater bereiden. — 31, of
Cataract', mvl. in Opper-Oostenrijk, in de nabijheid van
de Ens- met rom. ondheden. 't Is het nude Laure aC u in,,' dal door de Hunnen in 4i° en 737 verwoest werd.
Overigens seer bekend in de eeschiedenis.
Lord-Hood's-Eiland, eic. in den Stillen oceaan, op
21 0 30' Z.B.. 135. 33' W.L.
1Lord-Howe's-Eilanden, 1 , eil.groep in den Stillen
oceaan, tot den archipel der Salomons-eil. behoorende. —
2) andere eil.groep in dies oceans, NO. Sidney, op 31°
30' Z.B., 159. 10' O.L. — Hen der Societeits-eil. beet mede Lord-Howe.
Lorentzweiler, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg,
kant. en 1 u. Z.t.O. Mersch, bij de Alzette. Het vonnt
met de d. Bofferdingen, Blaecheid, Hunadorf en een 6tal
geh. de gem. Lorentzweile r, die branderijen, korenmolens en 1457 mw. heeft.
Lorenzuna, sp. vi ., prov. en 9 rt. NNO. Lugo. 3872 mw.
Lorenzen (Sanet, 1) oostenr. vl., Tirol, kr. Pusterthal. 3520 inw. — 2) id, Illyrie. Karinthie, kr. Klagenfurt; met minerale bronnen. — 3) in-der-Wiiste, id.,
Stiermarken, kr. en 4 n. W. Marburg, aan de Dran, r.o.;
met glasfabr. en houthandel. 1870 mw.
Lorenzo (San.), 11 ital. vi .. prov. Rome, distr. Viterbo, op een hoogte, 11/2 u. SO. Acqnapendente, nabij de
pleats van San-Lorenzo-Rovinato. 1486 mw. — 2) id., Marken, prov. en distr. Pesaro, aan de Cesano. 3500 mw. —
3) ital. vi ., Napels, prov. Calabria Ult. II., 31/2 OZO. Reggio. 4122 Mw. — 4) at. in Illyrie, Istrit, 21/e a. WZW. Pisino. — 5) d. en zeeh. in Istrie, aan de Midden. see, 6
0. ZZW. 'Priest. — 6) vi. op 't sp. eiland Majorca, prov. en
9 n. 0. Palma. 1600 mw. — 7) riv. in Z. Amerika, La.
Plata-Staten, valt in den Vermejo nit het W., 16 nor N.
Corrientes. — 8) eil. in de golf van California. - 9) eil.
bij de kust van Peru, dep. Lima, tegenover de haven van
— 10) -Maggiore, ital. vi ., Napes, prov. Terra
di Lavoro, SO. bij Piedimonte. 2060 mw.
Lorenzo-Marquee. port. kolonie op Afrika's 0.kust, aaa
de Mouissa, 6 u. van haren mood in de Delagoa-baai.

Loreo
Loreo, ital. mvl., prov. Rovigo distr. Adria, 71/2 u. ZZW.
' r e o, dat bij Tornova
-Venetie, aan 't Kanaa 1-v a n-Lo
In de Etach (Adige) begint en Z.waarts met het Biancaitanaal verbonden is. 3874 mw.
ital.
at.,
Marken, prov., distr.
Loreto, 1) of Loretto,
en Z. Ancona, 4 U. NO. Macerate, op een heuvel, station
-der ital. Z.baan, omtrent 1 van de Adriat. zee. Zij dankt
haren oorsprong aan een vermaarde kapel der Maagd, de
-masa sante'', of het huisje, dat, volgens de overlevering,
door engelen uit Nazareth herwaarts is overgebracht en
over hetwelk een prachtige kathedraal is gebouwd, terwijl condom deze allengs de stad is opgekomen, welke door
muren nit de 16de eeuw wordt ineesloten. Hare voorst.,
Mon t ere al e, is sierlijker dan 'de stad zelve. Bezienswaardige gebouwen zijn 't voorm. Jezuleten-college, het palimo apostolic°, thane kon. paleis, en andere; een gymn.,
technische school; maar 't is ooral de case sante, die een
atroom van bedevaartgangers ( men rekent bijna if mill. )
herwaarts voert. De stad heeft 1241, met de voorsteden
5258 en de gem. 8083 mw., die merit bestaan van 't vervaardigen en verkoopen van rozekranzen en reIiquien ten
dienste der vromen. — 2) ital. vi ., prov. Abruzzo Ult., distr.
en 1 U. ZA. CivitA. di-Penne; met een fabr. van bordpapier en ververijen. 5568 mw. — 3) hfdpl., van Neder-Californie, aan de golf van Californie, op 26 0 13 N.B.,110° 50' W.L.
1Lorey (Le), fr gem. en stadje, dep. Kanaal ( Manche),
arr. Coutances, kant. St.-Sauveur. 1181 inw.
Lorette, fr gem., dep. Loire, arr. St.-Etienne; met een
persionaaat voor meisjes, iizerhut. 4171 mw.
Lorgarkara, d. in NW. Hindostan, gebied Bhawlpoer,
u. NO. Subzulcote.
ILorgues. fr gem. en st., dep. Var, kant.hfdpl., arr. en
u ZW. Draguignan, aan den Argens, 1. o.; met fabr. van
laken, hennipdoek en wollen stoffen. 4210 mw.
Lorient. fr gem. en it., versterkte zee- en oorlogshaven,
dep. Morbihan, arr.hfdpl., aan de sam.nvloeiing van den
Scorff en Blavet, in 't diepst der baai van Pont-Louis, stat.
der Orleansbaan, S U. WNW. Vannes. Zij heeft ruime straten met nette huizen, en groote, regelmatige pleinen. Bij
de gewone rechtbanken eener arr.hfdpl., bezit zij een tribunaal en kamer van koophandel, voorts scholen voor de
genie en artillerie ter zee, voor hydrographie, een keizerlijk en gem.college, enz., ook een polytechnisch genootschap ( voor letterkunde, muziek en schilderkunst ) en een
arrond. genootschap voor landbouw. De haven, voorafgegaan door een uitmuntende reede, is groot en veilig, omgeven door schoone kaaien. tan welke de grootste schepen kunnen laden en loosen en die met prachtige gebouwen prijken; daaraan zijn verbonden groote scheepstimmerwerven ( de voorn. van Frankrijk en dokken 115,7 bent.),
een sierlijke, 60 meter hooge seintoren met een telegraaf
daarop, een observatorium. Andere merkwaardigbeden ziin:
't Wel der zee-prefectuur, ijzergieterijen. ijzerwerken, fabr.
van hydraulische persen, de groote werkplaatsen voor den
bouw van stcommachines, bet arsenaal, de kazerne, de
schouwburg, de fraaie wandelplaatsen, de //place d'Armes",
een schoone fontein, wier vergaerbak 6000 hectol. water
bevat, de granieten magazijnen, de granieten kolom op de
//Marche" ter eere van den onversaap;den Bisson, enz. Het
lazareth lint op het eilandje tusschen Lorient
en Port-Louis. De stad drijft era uitstekenden handel in
meel, wijn, was, boter. honip.:, brandewijn, laken, ijzer,
mod, speelgoed e. a. producten barer nijverheid. 35,165
mw. — L. is cent in 1709 gebouwd door de fr. 0. I.
Comp.. wier stapelplaats zij bleef tot 1770 en waaraan zij
hare welvaart had te danken; daarna weed zij een der 5
groote zeehavens des rijks en pen vrije handelshaven . In
1842 wend hare rijke bibliotheek door eenen brand vernield.
Loriol. fr. gem. en St., dep. DrOme, kant.hfdpl., arr. en
u. ZZW. Valence, aan de rivier DrOme, over welke
een schoone brug naar het d. Livron voert; met zijdespinnerij en weverij. 3686 inw.
Lormea. fr gem. en it., dep. Nievre, kant.hfdpl., arr. en
5 u. ZO. Clamecy; met een bouwsteengroeve. 3!26 mow.
llormont, fr. gem. en d., dep Gironde, arr. en 3/4 U.
NNO. Bordeaux, a. de Garonne en aan den spw. 2858 mw.
1Loroux (Le), Loroux-Bottereau. fr. gem. en vi.,
dep. Beneden-Loire, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ONO. Nantes.
4105 mw. (1431 in 't vi.)
Lorquin, gem. en vi. in Lotharingen, kr en
u.ZZW.
Sarrebourg, aan de Saar; met looierijen. 1014 mw.
Corrects. it. in Baden. gelijkn. kr., amtszetel, aan de
Wiesen, 1. o., stet. der Wiesenthalbaan, S u. ZZW. Freiburg; met fabr. van laken, wollen en katoenen stoffen, zijden lint, ijzer- en metaalgieterij„ een ptedagogium, een reaal-gymn. en hoogere meisjesschool. 6249 mw.
Lorrea-le-Bocage, fr gem. en d., dep. Seine-en Warne,
kant.hfdpl., arr. en 6 u. ZO. Fontainebleau. 900 Mw.
Corria. fr gem. en it., dep. Loiret. kant.hfdpl., arr. en
4 u. ZW. Montargis; met houthandel. 2126 inw.
Loraeh, of Lauriaheim, me,. in Hessen-Darmstadt,
prov. Starkenburg, kr.hfdpl., stat. der Hess.-Lodewijksbaan,
41/2 u. Z. Darmstadt; met yen l tabaksbouw en de ruinen
eener beroemde abdij. 3775 inw.
Lora, zijriv. der Reuss, kant. Zug, komt uit 't meer
Aegeri, stroomt door 't meer Zug en loopt nit bij Frauenthal. Bij Nede r-A egeri ligt een groote katoenspinnerij
en arheiders-kolonie.
Los- (of Loan-) Eilandeu, ook Los Idoloo, en Forotiusah, 1 ) eil.groep bij de W•lcust van Afrika, am n Engeland behoorende, 211/2 u. NW. Sierra-Leone. Zij zijn van
vulkanisehen oorsprong en bestaan uit de eil. Factory, Tamora, Rums, Matacong, Craffort en nog 2 of 3 kleinere.
— 2) kl. vulk. eil., W.lijken oever der Kasp. zee, was
in Mei (874 het tooneel eener hevi, uitbarsting, die de
geheele gedaante van 't eil. veranderd ae.
Liisch, Liachna. IL isse nl, vi. in Moravie, hr. en 1 u.
ONO. Briinn; met een marmergroeve en een slot. 2340 mw.
1Loachitz, (Lossic e), it. in Moravie, kr. en 5 u. NW.
Olnatitz; met wolleweverij. 2350 mw.
Loachwita, saks. d., kr.dir. Dresden, a. de Elbe en
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in de romantische L.'s che Grun d, 1 u. boven Dresden; met waterwerk, chem. fabriek, oofteen wijnbouw; veel
villa's. 3387 mw.

Loadorp. Leadora, ned. d., prov. en arr. Groningen,
kant. en 11/2 U. N. Appingedam, gem. Bierum. 230 mw.
Loalau, (poolschWodislau,Wodcislawice),pr.
at., prov. Silezie, regdst. en 15 u. ZZO. Oppeln; met een
slot, veel schoenmakerij en linnenweverij. 2384 mw.
Coarser. ned. d., prov. Overijsel, arr. Almelo. kant. Enschede en mi u. ZO. Oldenzaal; met een r. kath. en eeu
geref. kerk. 650 inwon. Met het d. Lutte en de marken
Losser, Beuningen, Berghuizen, Punte, de Poppen en de
Glanerbrug vormt het de gem. L os se r, die 5041 Mw. telt.
Loasieniouth, kl. schot. zeeh. en d., aan de r i v. L o as i e ( die nit een gelijkn. meer ontstaat), grs. en 1.1./, U.
NO. Elgin. 1 000 mw.
ILoasini, I duitsch Lussin 1, eil. in de golf van Quarnero, in de Adriat. zee, onmiddellijk ZW. het eil. Cherso,
lang 51/2 uur, breed 1 u.; is bergachtiF en telt ongeveer
12,000 inw., die leven van schapenteelt, jacht en landbouw
met scheepvaart. Met de eil. Veglia en Cherso maakt het
't distr. L. van 't Oostenr. kust1and. Bij het Z.einde liggen de aaneengrenzende d. L.-G rand e, mv1.„ ZO. L.-P ic o 1 o; scheepsbouw, haven. '2356 mw. — en L.-P i c o 1 o,
hfdpl. van 't eil. en distr.; met een froede haven, zeevaartschool, scheepstimmerwerven, een likeurfabr. en fruithandel. 7764 inw.
Losanitz, saks. st ., kr.dir. Zwickau, stat. der ChemnitzAue-Adorfbaan; 5 u. ZZW. Chemnitz; met veel weverijen,
spinnerijen, kantklopperij, een chemische fabriek en aanzienlijken handel in die fabrikaten. 5725 mw.
Loarrone, Losehonz, (slay. L Ito senec z), mvl. in
Neder-Hongarije, com. Neograd, stat. der N. Hong. staatsbaan, aan de gelijkn. riv. (die in de Eipel stroomt ); met
een geref. lyceum, een r. bath. normaalschool en een warm
bad. Het was weleer de hfdpl. van 't cotn. no wordt wegens zijne slijkerige straten ook Lutetia Honganorum gebeeten. 3934 inw.
Coast., vl. in Tibet, Ladakh, distr. Spiti, op em n hoogte
van 4 75 meters. 32 0 8' N.B., 78° 5' O.L.
Lostock-Lane. eng. station op den spw. van Manchester naar Preston, tusschen Bolton en Chorley.
1Loatwithiel, cog. navl. en kersp., °Ts. Cornwall, wear'
11/2 u. ZZO.
van 't weleer de hfdst. was, aan de Fowey,
Bodmin; met uitvoer van tin, koper, ijzer en lei. 1000 mw.
Lot, 1) [Oltis, of Miami]. fr riv., ontspr. in MontLozere. vloeit voorbij Mende, Espalion, Entraigues ( bier
bevaarbaar). Cahors. Penne en Villeneuve-d'Ag.;en, en valt
r. in
na een raeest W.lijken loop van 72 u. bij
de Garonne. Zij neemt r. de Coulagnes, Trufere in Selle,
1. de Dourdon en DiAge op. — 21 dep. in 't ZW. van
Frankrijk. gevormd uit een gedeelte der onde prov. Gascogne, tusschen de dep. Correze, Dordogne, Lot-en-Garonne, Tarn-en-Garonne, Aveyron en Cantal; groot 942/3
met 276,512 inw.; — hfdpl. Cahors. Het ligt in 't stroomgebied der Garonne en wordt besproeid door de Dordogne
met hare bijrivieren de Cere en Base. en door de Lot met
zijne bijrivieren de Celle of Cele en doorsneden door 150
kilom. spw. De oppervlakte is vrij hoog en bergachtig
door de uitloopers van 't bergland van Auvergne, en heeft
in 't 0. de laatste voorbergen van Mont-Cantal. 't Klimaat
is gezond; de bodem vruchtbaar. He non achterlijke landbouw is hier hootizaak, de mijnbouw onbeduidend. Hoofdprod. zijn koren, wijn, hennip, tabak, kastanjes, fruit; weinig runderen, maar veel varkens, schapen en gevogelte.
't Fabriekwezen beteekent flint veel; maar en zijn veel korenmolens. eenige smederijen, pottenbakkerijeu, kalkovens
en papiermolens. Het dep. wordt verdeeld in 3 arr. ( Cahors, Figeac en Gourdon 1, in 29 kant. en 312 gem. Het
is begrepen in 't ressort van 't oppergerechtshof te Agen en
in 't bisdom Cahors en behoort tot 't 17 legercorps.
Lot-et-Garonne, (lep. in 't ZW. van Frankrijk uitmakende een gedeelte der nude prov. Gascogne en gelegen
tusschen de dep. Dordogne, Gironde, Landes, Gers, Tarnen-Garonne en Lot; groot 971/4 (:1 m., met 316.920 mw.; —
hfdpl. Agen. Het lint in 't stroomgebied en aan tie beide
boorden der Garonne,. en wordt bovendien besproeid door
den Lot met zijne bilrivieren Allemence en Lede, en door
den Dropt, Gem s en de Bayse, alle bijriv. der Garonne en
gesneden door 181 kilom. spw. De grond is teen vruchtbaar in de vlakten langs de rivieroevers, maar Ion in de
heidevelden ("Lamles") en de moerasstreken. Be landbouw levert meer koren dan voor eigen gebruik noodig is,
vender wijn ( in 1S74 ruim 012 hectol. ), hennip, veel fruit.,
vooral gezochte pruimen kastanjes. De see- en zwijnenteelt, ook die van gevogelte ( hoenders en ganzen ) en
bijen. is vrij aanzienlijk; de wiinbouw onbelangrijk; de fabrieksindustrie vrij levendig; fabr. van azijn, zeildoek, touwwerk, wollen, zijden en linnen stoffen, calicots en handschoenen, branderijen. Het dep. wordt verdeeld in 4 arr.
(Agen, Marmande. Nerae en Villeneuve), in 35 kantons en
319 gemeenten. Het is begrepen in 't ressort van 't oppergerechtshof en 't bisdom Agen en behoort tot 't 17de
legercorps.
Lotharingen, (fr. Lorraine, duitsch Lothringe n), voorm. prov. in 't NO. van Frankrijk, met den titel van hertogdom. welker hfdst. Nancy was en die
later begrepen was in de dep. Meurthe, Maas, Moezel, Nederrijn en Vogeezen. Bij den vrede van Frankfort 10 Mei
1871 moest Frankrijk het N.lijkste deel van L., oTenzende
aan Luxemburg, de Riinprov., en de beier. Palts,'Neder-Elzas, Frankrijk, aan 't Duitsche rijk afstaan, can gebied dat
113 1 /5 0 m. groot in en 530,000 inwon. telde en waaruit
hoofdz. 't distr. L. van 't Duitsche rijksland Elzas-Loth.
gevormd is, welks bevolking in 1875 nog 47Q,916 zielen bedroeg en in S kn. verdeeld is. Ilfdpl. Metz, die de taalscheiding vormt. — In de oude tijden wend de naam Loth arinFen, met den titel van koninkrijk. gegeven aan
het rijk, dat in 835, na de abdicatie van Loth -aruis I, gevormd werd ten gunste van diens zoon Lotharius II, en
dat zich uitstrekte tusschen de Maas, de Schelde en den
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Rijn tot aan de zee. Dit rijk werd, na verschillende lotwisseliugen, in 959 verdeeld in Oppe r- en Nede r-L o tharin gen. Het eerste, of Mosellanisch L., lag
ten Z, tusachen de Vogeezen, Bourgogne, Champagne en
Transrhenanisch Frankenland, en kwam ongeveer overeen
met de bovengen. voorm. fr . prov.; — het tweede, ook
Ripuarisch L. ( van r i p a, oever ) geheeten lag tuswhen den Rijn, de Maas en de Moezel, en besloeg ten
naaaten bij 't gebied van het tegenwoordige Belgie.
Lothians, afdeeling van Schotland, bevattende de grs.
Haddington, Edinburg en Linlithgow, die respectievelijk
East- ( Oost.), Middle- en West-Lothian worden geheeten.
Loths-Wijf. naam eener rota in den N. Stillen oceaan,
omstreeks op 30° N.B., 157° 50' O.L.
1Lottum, ned d.„ prov. Limburg, arr. Roermond, kant.
Venlo en 12/3 ONO. Horst, gem. Grubbenvorst, bij den 1.o.
der Maas, over welke bier een veer is.
Loftin, St. van Britsch Indie, NW.Prov., prov. Benares,
distr. en 10 u. N. Goruckpoer.
Lartzen, Cozen, pr. st., prov. Pruisen, regdst. en 2 u.
ZZW. Gumbinnen, aan 2 meren en een kan., stet! der 0.
Pr. Z.baan; met em n oud kasteel. 4)45 mw. De vesting
Boyen in 'tW.
1Lonannee, fr gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en
11/2 U. NNO. Lannion. 1618 mw. —Louargat, id., zelfde
dep., arr. en 21/2 u. W. Guingamp. 4612 mw.
Loubee (St..), fr gem. en vi., dep. Gironde, arr. en
21/2 U. N. Bordeaux; spw. stet.; met groote week- en jaarmarkten. 2463 mw.
1Loubou, d. op Celebes, ZO.lijk schiereil., aan de golf
van Boni, hfdpl. van een gelijknamigen staat.
Coubressae, fr. gem. en mv1., dep. Lot, arr. en 6 u.
NNW. Figeac, kant. St.-Cere. 128 ) mw.
Loudeae, fr gem. en at., dep. Noorderkusten, arr.hfdpl.,
stet. der fr. W.baan, 61/2 u. Z. St.-Brieuc; met een kamer
van koophandel, aanzienlijke fabr. van lijnwaad ("toile de
Bretagne") en veel uitvoer daarvan near Amerika. In gewone jaren maakt men er 51 a 60,000, in goede jaren tot
200,003 hectol. appelwijn. 5993 mw. 1217 ) in de at.)
1Loudes, fr gem. en d., dep. Opper-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. WNW. Le Puy. 1600 mw.
Loudon. gem. en ve, der V. S., Stt. New-Hampshire,
gm. Merrimack. 1640 inw.
1Loudoun, grs. der V. S., Stt. Virginie, Piemont-distr.;
hfdpl. Lies b or g.
Loudun, [Juliodunum], fr. gem. en at., dep. Vienne,
arr.hfdpl., stet. der Vendee en Poitiers-Saumur-baan, 9 uur
NNW. Poitiers; met een gem.college. De stad is vermaard
door de synoden, die de Protestanten er in 1611 en 1612
hidden, alsook door 't proces, dat op last van den kardinaal de Richelieu werd gevoerd tegeu pastoor Urbanus
Grandier, die beschuldigd werd, de nonnen van het Ursilinen klooster betooverd te hebben en wegens dit feit
weed verbrand. 4031 inw.
Lone, fr riv., ontspr. bij Aubonne 1Doubs), vloeit langs
Villafans, Ornans, Quingey, en Chambley, en valt na een
loop van 18 u. 1. in den Doubs, beneden Parcey ( Jura).
Loue, fr. gem. en vi.. dep. Sarthe, kant.hfdpl., a,. en 5
U. W. Le Mans, aan de Vegre, r. o. 1970 mw.
1Lougen, noorw. riv., stift Agershuus, ontspr. uit vele
bronnen in de Langefield- en Sognefield-bergen, vloeit ZO.waarts door het meer Mjesen en valt na een loop van om.
trent 60 u. under den naam van Wormen en Wermen in
de Glommen, 8 u. NO. Christiana.
Loughborough. enge kersp. en st., grs. en 21/, u. NNW.
Leicester; met een station aan den Midland-counties-spw.
De stad heeft schoone straten, 2 kerken, 1 r. kath. kapel,
verscheiden kapellen voor dissenters en scholen, een uniewerkhuis, kazernen, een goede openbare boekerij, een
schouwburg en groote fabrieken van wollen e. a. stoffen,
van machinerie en schoenen. In de nabijheid een beroemde klokkengieterij, ververijen, leigroeven, ijzersmelterij. Een
kanaal, dat met de Trent en Soar gemeenschap heeft, bevordert haren handel. 11,588 mw.
Loughrea, iersche at., Connaught, grs. en 6 u. OZO.
Galway, aan een een gelijkn. meer. Het hee ft een parochiekerk, een r. kath. kerk, 2 Carmelieten-kloosters, vele
openbare en bijzondere scholen; er zijn linneufabr., looierijen, brouwerijen. 3063 mw.
Louhans, fr. gem. en at., dep. Satene-en-Loire, arr.
hfdpl., stet. der fr. ZO.baan, 81/2 u. NO. Macon, aan de
Seille, 1. o. Zij heeft een handels-tribunaal, gem.college,
openbare bibliotheek, genootschap van landbouw, veel korenmolens en een depet voor de koopwaren tusschen Lyon
en Zwitaerland. 4163 inw.
Louis (St..), a] at. en rivierh. van den Stt. Missouri,
V. S., hfdpl. van het in 't volg. art. onder 7) gen. grs. aan
den Mississippi, r. o., 5 u. beneden de invloeiing van den
Missouri, 244 u. W. Washington. Zij is de grootste en belangrijkste at. van den staat, tevens centraalpunt van een
22ta1 spoorlijnen, waaronder 2 Pacificbanen, de 3de stad in
grootte van de geheele Unie, middelpunt der riv.vaart op den
Mississippi, ligt op 2 terrassen, regelmatig gebottwd en met
elkander rechthoekig snijdende straten. Over den Mississippi ligt hier eon 680 met. lange stalen brug veer spw.
en ander verkeer (kosten: 10 mill. doll., waarvoor ook nog
ten 1464 met. lenge dubbele tunnel near 't centraalstat.) Be
hnizen zijn meest van baksteen; maar onder de openbare
gebouwen, onder welke een zeer grant aantal kerken 1 niet
minder clan 180) verdient alleen de r. kath. kathedraal een
beizondere vermelding. Be R. Kath., die dem at. als bun
middelpunt in 't W.land beschouwen, hebben bier verscheidene leemeholen, waaraan vooral Jezuleten werkzaam zijn,
b. v. de St.-Louis-universiteit, met 32 prof. en 363 stud.
en een gr. bibliotheek I 25,000 banden), eta bissch. college
en ten chemisch laboratorium; voorta vele hoogere meisjesscholen, op welker bestuur de Jeznieten mede invloed
hebben, 't college der Christelijke Breeders, St.-Patrickacademy. Be staats-universiteit heeft, even als de r. kath.,
een medische faculteit; verder nog 't Concordia college
(mad Luth. priesterseminarie), tie Mercantile Library Asso-
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ciation, de Public School Library, talrijke middelb. scholen en hoogere vrouwelijke inrichtingen, 92 volksscholen,
72 kerkelijke scholen, talrijke vrijscholen, veel geleerdegenootsehappen, bijna alle door Duitschers gesticht. Er
worden meer dan 50 couranten en tijdachtiften uitgegeven.
In de museums van de W.lijke academic van wetenschapnen vindt men veel indiaansche merkwaardigheden. Be
Unie heeft bier een tolkantoor, ten schatkamer, een arsenail, groote kazernen, de zoogen. Jefferson-kazernen en opzieuers over de Indianen. Be at. heeft ook een schouwburg
en concertzaal, een grout getal drukkerijen, 5 nationale en
26 privaat-banken, aanzienlijke fabrieken van wasdoek, machinerie, leder, touwwerk, ens., branderijen, koren-, zaagen oliemolens. Er zi.jn 15 smeltovens, 2 walswerken, 18
ijzergieterijen, 27 stoommolens; 41,000 werklieden; 160 mill.
doll. is de waarde der fabr.goederen. Ook de zoogen. devatoren of hefmachities mogen niet vergeten worden, wearbij groote gebouwen, die uit twee verdiepingen bestaan,
welker onderste ruimte alleen bij lane water kan gebruikt
worden, omdat St.-L's benedenstad bij hoogen waterstand
aan overstrooming is blootgesteld; in de bovenverdieping
is dan nog pleats voor 150,000 zak green; een schip van
2000 ton wordt door 20 man in 24 u. gelost en de lading
geborgen. Van liefdadige instellingen zijn er 15 ziekenhuizen, 35 weeshuizen, 1 blinden-, 1 krankzinnigen-gesticht,
enz. St. Louis. reeds in 1e64 door de Franschen gesticht,
was aanvankelijk slechts een post voor de pelshandelaarsen bleef, niettegenstaande hear voor den handel zoo hoogst
gunstige ligging, lang onbeduidend; doch in deze eeuw en
vooral sedert de jongste 12 jaren is zij one] toegenomen.
In 1810 had zij niet nicer dan 160 ) in w., in 1830 eerst 6694,
in 1840 reeds 16,4.4 en de census van 1855 gaf 77,465 mw.,
waaronder slechts 261e slaves; in 1878 telde men 5 ,3,658
Mw., waarondcr omtrent 1/4 Duitschers. Voor den W.lijken binnenhandel zal St. L. wel de hoofdstapelplaats blijven: door den Missouri reiken hare handelsarmen tot aan
den voet van 't Rotsgebergte, door den Ohio tot in de Alleghenies, door den boven Mississippi tot in de NW.lijke
staten, door het Illinois-Kanaal dat even boven de at. in
den Mississippi uitkomt) tot aan de groote Canadasche
meren. En mocht eenmaal de zetel der bondsregeering sit
Washington naar 't W. verplaatst worden, dan zal wear
schijnlijk St.-Louis aan 't hoofd der Unie staan. Nog altijd is dear at. voor den pelshandel gewichtig, dear de
bait der erne, //trappers" hier meest ter markt komt.
Levendig is het havenverkeer soms net men tot 100
stoombooten daags. In 1877 bedroeg het goederenverkeer
4,108,873 ton invoer. en 2,250,520 ton uitgang, waarvan 1 /5 op
't scheepstransport. Be st had in 1874 zelf 647 vaartuigen
waaronder 209 stoomschepen.
Louis (St..), 13], 1) gem. en dorp, Opper-Elzas, kr.
Mtilhausen en if u. Altkirch; met een belangrijk tolkantoor op de zwit. grens. 1725 mw. — 2) eil., at. en haven
in W. Afrika, Senegambie, aan Frankrlik behoorende. Het
eil. ligt aan den mood des Senegals, op 16° 2' N.B., 16° 31'
W.L., is laag en omtrent 1/2 u. lang. Be at., ook Antler
geheeten, ligt op 't eil., is de hfdpl. der fr. bezittingen in
Senegambie, de residentie van den gouverneur en 't koloniaal bewind, zetel van verschillende gerechtshoven, wordt
door batterijen verdedigd, heeft een goeden ankergrond en
telt 15,001 mw, waaronder 3/4 Negers. — 3 of St..1L.du.Goll, vi. op 't eil. Reunion, bij de ZW.kust, 6 u. ZZO.
St.-Paul; met koffieteelt en suikerfabr. 45 +0 inwon. — 4)
gem. van de fr. kolonie Guadeloupe, op 't kleine eil. Marie-Galante, ten N. van Grand-Bourg. 2750 mw. — 5) at.
op 't eil. Haiti, aan de Z.kust (ZW.lijk schiereil.), 4 our
ONO. Cayes; met een haven, die voor oorlogschepen toegankelijk is. — 6 ) vl. op Haiti, aan de N.kust, ten 0. van
Part-de-Paix. — 7) grs. der V. S., Stt. Missouri, ten 0.
door den Mississippi en ten W. door den Missouri bepaald;
hfdpl. S t.-L o u i s. — 8) gem. en vi. in den Stt. Missouri,
gm. St.-Louis. 0116 mw. — 9) meer in Beneden-Canada,
gevormd door een verbreeding van de riv. St.-Laurens, 2
u. ZW. Montreal, lane 6 it., op zijn breedst 2 u. Be riv.
Ottawa vloeit en in door 2 kanalen aan de Waijde. — 10)
riv. der V. S., Stt. Wisconsin, valt in 't Bovenmeer eau
zijn ZW.einde, no ten loop van 35 u., van welke 't grootst
gedeelte bevaarbaar is. Slechts een smalle landstrook (eportage") scheidt haar van de Savannah, een bijriv. van den
Zij wordt voor de bronriv. van den St.-Laurens
gehouden [zie Laurens 1 — 11) eil. in 't ZW.lijk
gedeelte van de street van Magelhaens, Z. Amerika.
Louisa. 1) gnu. der V. S.. in 't 0. van Virginie; gr. 27
0 m.; hfdpl. Louis a. — 2) id., in 't ZO. van Iowa; ere
21 0 m.; hfdpl. Walpell o.
Louisburg, 11 d. en visschershaven in Britsch N. Arnerika, eil. Cape-Breton, aan de 0.kust, 61/2 u. Wee. Sydney.
't Was weleer eene schoone vesting en at., door de Franschen in 1720 gebouwd en de slentel hunner canadasche
bezittingen. Toen de Engelschen meesters van 't eil. werden, sloopten zij de vestingwerken, deden de wallen springen en gebruikten de steenen tot den opbouw van Halifax.
— 2) wurt. st ., zie lLudwigsburg.
1Louisiade-Arehipel, groote eilandengroep ten ZO. van
Papoea, in den Stillen oceaan, tusschen 8° en 12° Z.B.,
150 en 155° 0.L. Zij bevat de eilanden d'Entrecasteaux,
Jurien, St.-Aignan, Rossel, ens., welker bewoners van het
ras der Papoees zijn en op een zeer lagen trap van beBehaving staan. Waarschijnlijk wend deze groep door Nederlanders ontdekt.
Louisiana. een der V. S. van N. Amerika, bepaald ten
0. door Mississippi, waarvan het grootendeels gescheiden
wordt door den gelijkn. stroom, ten ZO. en Z. door de
golf van Mexico, ten W. door Texas en ten N. door Arkansas en Mississippi; 1944 7he 0 m., met 726,915 Mw.
in 1870 ( waaronder 364,210 kleurlingen. Be blankets zijn
meerendeels van mom. afkomst). De grond is meest vlak,
in 't N. golvend, afwisselend bedekt met wouden, prairien,
poelen en streken alluvialen bodem, doorgaans tegen de
overstroomingen der rivieren door dijken beveiligd. De
voorn. rivieren zijn de Mississippi met de talrijke zijar-
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men, hier Bayoux geheeten, die hi,j van zich afgeeft en
welke het ZW.lijk gedeelte van L. in ten menigte eilanden
verdeelen; voorts de Red-river, die in 't NW. op 't gebied
des staats treedt en zich hier mede in een menigte kanalen
splitst, welke vele meren, eilanden en moerassen doen ontstaan; de Sabine, die de grens tegen Texas vomit; den Calcasieu, Vermilion, Teche e. a. Tot de voorn. der genoemde Bayonx behooren de Atchafaloya, de Plaquemine, La
Fourche en een groot aantal kleinere, alle aan de W.zijde
des strooms; de voorn. Bayou aan de 0.zijde is de lbervile, die met de golf van Mexico de meren Maurepas,
Pontchartrain en Borgne in verbinding staat. Be wijde
landstreek tusschen den Atchafaloya en den Iberville vormt
de delta van den Mississippi; een gToot gedeelte daarvan
is jaarlijks aan overstrooming blootgesteld. Het alluviale
ceverland aan weerszijden van den stroom heeft een breedte van 2/3 tot 1 U. en is bij uitstek vruchtbaar, maar ook
ongezond. — Aan beide oevers vindt men bloeiende planttwenen, vooral suikerplantages, die aan dit oord een ongemeen bevallig voorkomen geven. De bodem tusschen den

5 U. ZZW. Coimbra. 5174 mw.; — Lourinhho, id., prov.
Estremadura, 3 u. N. Torre s-Vedras. 3287 mw.
Lourmarin, fr. gem. en d., dep. Vaucluse., arr. en 2
0. ZZW. Apt; net ten prot. consistoriale kerk. 1233 mw.
Louroux-Beconnais (Le), fr gem. en vi.. dep.
Maine-en-Loire, kant. hfdpl., arr. en 41/2 u. WNW. Angers. 2944 mw.
Louth, 4) kl. gm . van Ierland, Leinster, omgeven door
de Iersche zee ten 0. en verder door de grs. Carlingford,
Armagh, Monaghan en Meath; gr. 149/o 0 rn, met 84,031
inw. Het N. van dit gm. vormt het bergachtig schiereil.
Carlingford. Be meestal vruchtbare en vrij wel bebouwde
grond beefs de zelfde prod. als Meath. L. wordt verdeeld
in 6 baronnies en 64 parishes in 't bisdom Armagh. De
voorn. plaatsen zijn Drogheda, Dundalk en Ardee. — )

Mississippi, Iberville en Pearl is vlak , en levert behalve
sulker ook boomwol. Its 't golvende N. treft men dichte
wouden aan. Over 't geheel zijn de nazomer en herfst in
L. niet gezond; voor nederlandsche en duitsche kolonisten
althans is de staat nauwelijks ergens geschikt; aan de kust
en aan den benedenloop des grooten stroorns verschijnt
ieder jaar de gele koorts. Behalve suiker en kato,n levert
L. ook rijst, mais, tabak, oranjes en de meeste andere Z.lijke vruchten. Op alle prairies grazen tallooze runderen
en muilezels; in de wouden vindt men nog veel panters,
herten, ens., en de wateren wemelen v. alligators. 't Fabriekwezen is nog van minder belang. Be handel daarentegen, die zich in New-Orleans gevestigd heeft, is grootsch
en wordt aver bevorderd door den Mississippi en 1057 kilometer spw. — L. werd het eerst onderzocht door de Franschen en kreeg zijn naam naar Lodewijk XIV in 1692; de
V. S. kochten dit gebied in 1803 ass, en het went in 1912
in de Unie opgenomen. Be staatsregeling werd in 1845 gerevideerd. Be gouverneur en de senaat worden voor 4 jaren, de volksvertegenwoordigers voor 2 jaren gekozen. Be
staat telt thans 43 parishes of kerspelen, die met de counties of graafschappen in de andere states overeengekomen. Be voorn. plaatsen zijn New-Orleans, Baton-Rouge
(sedert 1849 de zetel des gouvernements ) en Natchitoches.
In 1875 beliepen de gezamenlijke schulden van den staat
21 1/2 mill dollars.
Louisville, 1) st. en rivierh. der V. S., Stt. Kentucky,
hfdpl. van 't grs. Jefferson, aan den Ohio, I. o., boven de
stroomversnellingen, uitgangspunt van verscheidene spoorwegen, en 25 u. ZW. Cincinnati. Zij is regelmatig en
fraai gebouwd en werd in de laatste jaren tot de gewichtigste stad in den Stt. Zij heeft ruim 30 kerken, een universiteit, een medicinisch college, verscheidene inrichtingen voor hooger onderwijs, museums, banken, marine- e. a.
hospitalen, ijzergieterijen, veel koren-, katoen- e. a. molens,

fabr. van stoommachines, en drijft een uitgebreiden bandel
op den Ohio en naar New-Orleans. Be groote varkensslagerijen voeren jaarlijks voor 15 mill. gld. sit. Na Cincinnati en Pittsburg is L. de belangrijkste handelsst. aan
den Ohio; de waarde van in- en uitvoer schat men op 250
mill. gld. Er is een kort kanaal gegraven, door 't welk
de stoombooten hier de snelstroomingen van den Ohio vermijden. In 1803 telde Lij 801, in 1920 4012, in 1840 21,210
in 1860 reeds 75,200, in 1870 al 100,753 inw. Het duitsche
element is bier sterk vertegenwoordigd (2/3). 41° 3' N.B.,
85° W.L. — 2) gem. en el., Stt. New-York, grs. St.Laurence, 46 u. NNW. Albany. 2200 mw. — 3) hfdpi. van
't gm. Jefferson in Georgie, aan den Ogecchee, 1. o.
Loui-tseheoe, st. in China, prov. Quantong, dep.hfdpl., op 't Z.einde van 't schiereil., 8) u. Z. Canton, aan
den mood eener kleine riv., die in de Chin. zee valt en ten

kl. haven vormt.
Loulay., fr gem. en d.. dep. Beneden-Charente, kant.
hfdpl., arr. en 2 u. N. St.-Jean-d'Angeley. son mw.
Louie. port. at., pent. Algarvie, 21/2 u. N. Faro; met
een sod kasteel, vele kloosters en rijk hospitaal. 12,146 mw.
Loup (St..). naam van verscheiden fr. plaatsen, waarvan It voorn. zijn: 1) gem. en st., dep. Opper-Sa6ne, kant.

hfdpl., arr. en 41/2 u. NW. Lure, Ran de Angronne, r. o.;
met veel fabr. van stroohoeden, droget, mutsen en kousen. 2822 inwon. — 2) gem. en vi., (lep. Bride-Sevres,
kant.hfdplaats, arr. en 31/., u. NO Parthenay, aan den
Thoue en Caron; met tapijtfabrieken. Spoorwegstation.
— 3) gem. en d., dep. Rh6ne, arr. en 31/2 u. ZW. Villefranche. 900 mw.
Lourehes, fr. gem. en vi. , dep. Noorden, arr. Valenciennes, kant. Bouchain; spoorwegstat., steenkolen, ginshut. 3965 mw.
Loupe (La), 1Louppe, fr gem. en vl., Eure-en-Loir,
kant.htdpl., arr. en 4 u. NO. Nogent-le-Rotrou. Spoorw.

stat. 1357 mw.
Lourdes, [Lorde], fr gem. en at.. dep. Opper-Pyreneeen, kant.hfdpl., arr. en 2 n. NNO. Argeles, bij den r.
o. van den Gave-de-Pau, stat. der fr. Z.baan. Zij ligt aan
den voet van eene schier ontoegankelijke rots en wordt
bestreken door een sterk kasteel, dat cinder Napoleon I
tot staatsgevangenis diende. In de nabuurschap vindt men
lei- en marmergroeven. 5471 mw. Pete plaats weed door
J. Cwsar versterkt en heeft vele oudheden. Bij gelegenheid
van het slechten van een gedeelte der vestingwerken heeft
men vele coin. en celtiberische oudheden ontdekt, waarvan
men ten klein museum heeft gevormd. In de nabijheid
de grot van Massavielle, met een wonderbron, welks water wijd en zijd verzonden wordt. Over de grot een monumentale bedevaartskerk, die sedert 1850 zeer druk bezocht wordt.
Lourdoueix. twee fr. gem. en d.: 1) -St.-Michel, dep.
Indre, arr. en 41/2 U. ZW. La Chatre. 1200 inw. — 21-St.Pierre, dep. Creuse, arr. en 5 u. N. Gu6ret. 2034 mw.
Loureneo-do-Bairro (Wt..), port. vl., prov. Beira, 5
a. OZO. Aveiro. 17)2 inw. — Lourical, id., zelfde prov.,
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vervallen at. in gen. grs., 11/, u. ZW. Dundalk. 510 mw.

— 3 ) eng. kersp. en st., grs. en 7 u. ONO- Lincoln, met
een stat. ass den East-Lincolnshire-spw. Zij heeft een
prachtige goth. kerk met een hoogen toren, ten lat. school.
ambachtsschool, handelsschool, ijzergieterij, karpetten- en
deken-fabriek, zeep- en papierfabrieken, korenmolens en
veel uitvoer van knees en voortreffelijke ale. 10,5.0 sow.
( in 't kersp. )
Louveciennes, Luciennes, fr gem. en d., dep. Seineen-Oise, arr. en 11/3 u. N. Versailles; met vele landgoederen, waaronder dat van de gravin du Barry, door Lodewijk

XV gebouwd. 9w iew,
Louveigne.

belg. gem. en d., pron., arr. en 3 is. ZO.

Luik, kant.hfdpl. 1586 inw.

Loosen, nourw. riv., stift Christiania, ontspr. op den

Hardangerfjeld en valt na een ZZO.lijken loop van 3 ) uur
door verscheiden meren been in 't Skager-rak, bij Laurvig.
Louvie-Juzon, fr. gem. en d., dep. Neder-Pyreneeen,
arr. en 31/2 U. ZO. Oloron, bij den Gave-d'Osseau, r. o.
1753 mw.
Louviers, fr. gem. en st., dep. Eure, arr.hfdpl., 4 u.
N. Evreux en 5 u. ZO. Rouen, aan de Eure en aan den
fr. W.spw. dies van Evreux-L. Zij heeft een handelstribunaal, ten rand van r/prud'hommes", ten schoone oude kerk, een openbare bibliotheek, ten schouwburg en het
Huis der Tempeliers nit de 12de eeuw. Zij is ten der hoofdzetels van de fr. lakenfabrikatie, he-ft ook fabr. van wolkaarden, zeep en rnachinerie, schoone wolspinnerijen en
ververijen, looierijen en suikerraffinaderijen. Hare lakenfabr. sheen, mete dan 4 in getal, hcuden 7- a. s )00 personen uit de st en omstreken bezig en leveren 40- tot 50,900
stukken per jaar. 10,973 mw.
Louvigne, 2 fr gem. en vl. in 't dep. Ille-en-Vilaine:
1) -du-Desert, arr. en 314 u. ENO. Fougeres, kant.hfdpl.,
3553 mw. — 2) -en-Rats, of -dc-Baja, arr. en 2 u. ZW.
Vitre. 1490 inw.
Louvres. fr. gem. en mvl., dep. Seine-en-Oise, arr. en
5 u. 0. Pon toise; spoorwegstat.; met ten slijpsteengroeve.
106) inw.
1Louvroil, fr. d., dep. Noorden, arr. Avesnes. 1718 mw.
Louza,

port. st., peon. Beira, 31/2 u. OZO. Coimbra,

aan den voet van den Berg Louts, die Lissabon met sneeuw
en us tot koeldrank voorziet. 1200 mw.
Lovas-Bereny,

weissenburg.

bong. mvl., corn. en 21/2 u. NO. Stuhl-

3790 mw.
Lovat. Lowat, russ. riv., gouv. Witebsk en Nowgorod,
ontspr. in NO. Newel en valt na ten N.lijken loop van 50 5.
in 't Ilmen-meer, ruim 6 u. Z. Nowgorod. Zij ontvangt de

Koenia te Kholm. Het Love t-e n-D n a-K an aa 1, dat
die rivieren vereenigt. maakt ten gedeelte nit van de gemeenschap tusschen 't meer Ladoga en de golf van Riga.
Lovendegem. belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen,
arr. en 11/2 u. NW. Gent; met uitg,ebreide linnen- en katoenweverij. 3635 mw.
Lovenich. pr. d., Rijnprov., regdst. en 6 u. NNO. Aken;
met zijde-, linnen- en wolleweverijen. 2769 mw.
Lover, ital. vl., prov. en 6 u. ONO. Bergamo, aan 't
meer Iseo; met een gymnasium. 2838 inw.
Lovrana, Lourana, oostenr. stadje, Istrie, distr. Vs.
loses, ONO. Pisino, aan de golf van Quarnero; met ten
kleine haven en handel. 470 low.
Lovtsja, Loftscha, Lovatz, st. in Eur. Turkije, Boelgarije, 11 u. Z. Nicopolis, ass sIt Osma. Voor den one.
log van 1877 nog 10 a 12,000 Boelg. inw. Den 27 Juli 1877
overwinning der Turken op de Russen, mooed op de bevolking; 3 Sept. door de Russen bestormd.
Lowell, zeer belang,rijke fabr.st . der V. S., Stt. Massachusetts, aan de samenvloeiing van de rivier Concord en
Merrimac, omtrent 6 u. NNW. Boston, met welke st zij
ook door ten kanaal verbonden is; kruispunt van 5 spw.
Haar voorkomen is hoogst innemend; alles ziet er luchtig

en zindelijk uit, alles is er //comfortable". Deze st heat
zich door hare nijverheid in weinig jaren sit het niet opgewerkt tot den rang van ,Amerikaansch Manchester." De
eerste katoenfabr. weed in 1822 opgericht, en in 1851 waren er 50 aanwezig, die door 12 corporatien beheerd weeden en hare waren verzonden naar Hong-Kong, Canton,
Calcutta, Manilla, Batavia, Achter-Indie, Smyrna, Valparaiso, Buenos-Ayres, Palermo, Rio-Janeiro, Kronstadt, de Sandwichs-eilanden, Hobart-Town, Californie, kortom naar alit
wereldoorden. Het wolverbruik was in 1850 tot 3,558,000
pond gestegen, 't welk met het product van 600,010 schapen overeen komt. Ook lever; L. papier, machines, giet-

waren, buskruit, lint, enz. Be beweegkracht voor al die
fabrieken word; meest verkregen door de wateren van de
beide rivieren, maar vooral door de watervallen van het
Pawtucket-kanaal. Be compagnien betalen het arbeidsloon
maandelijks en wel op verschillende dagen; zij besteden
groote zorg nose 't lichamelijk en zedelijk welzijn der weeklieden en slaan daartoe alien de handen ineen. Be fabrieken worden hoogst zindelijk gehouden, de werklieden zien
er krachtig en gezond sit- de kinderen beneden
16 jaar worden in 't geheel niet gebruikt.
Yost de opvoeding en verstandsontwikkeling word; veel
gedaan, en Mackay zegt mit zou geen gemakkelijke taak
zijn, ergens terrwereld een:scherpzinniger en nadenkender

4326

Lowen

inenachenslag te vinden, dan de arbeiders te L. zijn." Zij
hebben ter onderlinge vorming een ',mechanic-hall" of
handwerkers-hnis gebouwd. De stad heeft voor hen eene
bibliotheek opgericht. In de werkdagen wonen zij, on volbrachten arbeid, lessen of voorlezingen over algemeen nuttige onderwerpen bij. De werksters, die in de at. geen aanverwanten hebben, wonen in 't hula en onder opzicht van
achtbare vrouwen. In de Bott-fabriek waren 951 meisjes
511, mar werkza,am, en in dien tijd kwam onder haar slechts
tene onechte geboorte voor; de moeder was een Ierache.
— Talrijk zijn voorts de kerken (22) en scholen van allerlei
aard, ook de vereenigingen ter bevordering van wetenschap
en kunst. In 1820 had L. 200, in 1830 6474, in 1841 20,796,
in 1850 32,965, in 1870 40,920 mw.
Lowe., pr. stadje, prov. Silezie, regdat. en 101/2 our
20. Brealau, aan de Neisae; met een stat. aan den spoorweg van daar naar Oppeln, een slot en park en bierbrouwerijen. 1999 mw.
LOwenberg, pr. at., prov. Silezif , regdst. en 71/s our
1VZW. Liegnitz, kr.hfdpl., aan de Bober, 1. o.; met fabr.
van wollen, gedrukt linnen en katoenen stoffen. 5202 mow.
In 't naburig d. Plagwitz is een gesticht voor onherstelbare krankzinnigen en zieken opg,ericht.
Lowenstein, wurt. at., Neckarkr., 7 u. NNO. Stuttgart; met de rulnen van em n gelijkn. slot, vitriool-bereiding en het mines-sal-bad Theusserbad. In 't voorm. klooster is no een inrichting voor verwaarloosde kinderen en
een vormschool voor arme onderwijzers. 1656 inw.
Lowestoft, eng. st , zeeh. en kersp., grs. Suffolk, aan
de N.zee, 2 , u. Z. Yarmouth. en 6 n. OZO. Norwich (met
welke st. zij door een kanaal is verbonden) en aan den
terminus van een tak der East-Counties-spw. Haar voorn.
merkwaardigheden sun een goth. kerk, een kl. schouwburg
en baden met schoone inrichtingen voor zeebaden. Fabr.
van porselein, touwslagerijen, zeilmakerijen, scheepsbouw
en visscherij houden de bevolking bezig. De haven wordt
door 2 forten en 1 batterij verdedigd en heeft 2 vuurtorens, op 52° 29' 10" N.B., 1° 45' 14" O.L. Van dit 0.1ijkste punt van Engeland loopt de onderzeesche telegraaf-lijn
.op Scheveningen, en in 1852 is er em n fraai hardsteenen
gebouw opgericht voor de bureaux der internationale telegrafen. 15,236 mw. Be Nederlanders geslagen ter zee door
den hertog van York, 3 Juni 1665.
Lowiex, Lowitseh, at. in Polen, gouv. en 121/2 u. WZW.
Warschau, aan de 'hum I bijriv. der Weichsel ) en stat. der
baan Warschau-Bromberg. Zij heeft kavallerie-kazernen, 4
kloosters, een Piaristen-gymnasium, philologische kr.school
en eene normaal-school; weverijen en looierijen, en groote
paardemarkten. 7605 inw.
Lowisa, of Degesby, versterkte russ. st en zeeh., Finland, ltin Kymmenegard, aan de golf van Finland, 16 u.
NO. Helsingfors. Be haven wordt door 't ford Swar th olm beschut. 2220 inw. — In 1872 door de Engelschen
beschoten.
Lowlands. (4. i. "Laaglanden"l, landstreek in Schotl.,
bevattende het land gelegen tusschen de Grampians-bergen
ten N., die haar van de Highlands odlooglanden" ) scheiden,
en de Lammermuir-heuvels ten Z., en zich uitstrekkende
van de N.zee tot den Atlant. oceaan.
1Lowndes, 1) grs. der V. S., in 't Z. van Georgie; gr.
99 0 m.; hfdpl. Troupv ill e. — 2) id., in 't midden
van Alabama; gr. 76 0 tn.; hfdpl. Haynes v ill e. —3)
id., in 't 0. van Mississippi; gr. 151/2 G m.; hoofdplaats
- Columbus.
Lows-ills. gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, grs.
New-York, 34 u. NW. Albany. 2500 mw.
1Lowyah, st. in Britsch Indie, Bengalen, prov. Behar,
-distr. Samoa, 6 u. ZO. Bettiah.
Lou, Loja, st. in Z. Amerika, Ecuador, dep. Assuay,
prov.hoofdst., in een schoon dal der Andes, omtrent 510 )
met. boven de zee, 211/, u. Z. Cuenca. 10,0 )0 mw. 4° Z.B.,
790 24' O.L. T.Jit de nabuurschap komt de beste kina-bast.
Loyalty-Islands, eil.groep in den Stillen oceaan, ten
0. van Nieuw-Caledonie, bestaaude nit 2 groote en 3 kleine
ell., waarvan de 3 gTootste onbewooud zijn. L ifoe is 't
N.lijkste en grootste, van koraal-formatie, zonder haven,
, dicht met bout bewassen; het N.einde op 20° 27' Z.B.,167°
O.L. — M am i, in 1841 ontdekt, is mede van koraal-formatie, zonder ankergrond, vlak en dicht bevolkt door een
wild ran van kleine gestalte. De geheele bevolking geschat
-op 13,334 marten, Seder 1664 heeft Frankrijk het bij zijne
bezittingen geteld.
Loyang, de nude hoofdst., thans Ronan, in de gelijkn.
Chin. -prov., met veel gedenkteekenen van nude gebouwen.
Zij was het Sina Sinarum van Ptolemeus.
Loyat, fr. gem. en d , dep. Morbihan, arr., kant. en 1 u.
N. Ploermel. 3900 mw. — ILoye (La), id., dep. Jura, arr.
en 12/3 u. ZZO. Dole. 8a0 low. — Loyes, fr. stadje, dep.
Ain, arr. en 6 u. 0. Trevonx. 1100 mw.
Loyola, vermaard klooater en d. in Spanje, Biscaye, 3 u.
ZW. San-Sebastian. Het eerste wordt gehouden voor 't rijkate en prachtigste gesticht van dien aard, dat de Jezuteten
bezitten. De platte grond daarvan verbeeldt eeu adelaar met
mitgespreide vlerken. Het werd door de Jezukten gebouwd
-ter eere van den stichter hunner orde, St.-Ignatius, die in
1491 in 't naburig d. werd geboren.
Loxtlxey, poolsche at., gouv. en 7 u. NO. Suwalki. 1600
mw., meest Joden.
Lozere, dep. in 't Z. van Frankrijk, gevormd uit een
gedeelte der nude prov. Languedoc, omsloten door de dep.
•Cantal, Aveyron, Gard, Ardeche en Opper-Loire, gr. 93 9ho 0
m., met 138,139 mw.; — hfdpl. Mende. Het ligt grooten-deels in 't stroomgebied der Garonne, maar ook in dat van
de Loire en de Rhone, en wordt beaproeid door den Allier,
Lot, Tarn en Gard, die er ale hunne bronuen hebben;
ook door den Chaas6rac en de Trnyere met den Ms. De
oppervlakte is geheel bergachtig, wordt ten 0. door den
Cevennes en van 't 0. naar 't W. door de Margeride- en
Lozere bergen doorloopen. De plateaux, die de bergketenen steunen, zijn van 751 tot 1000 met. hoog. De bergen
sijn voor een groot gedeelte des jaars met sneeuw bedekt,
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waardoor 't klimaat, met betrekking tot de geogr. breedte
veil geatreng en koud wordt. Be grond, die alleen in de
dalen vruchtbaar is levert ontoereikende hoeveelheden komen en won tot eigen verbruik, en een aanzienlijk deel der
bevolking leeft van kastanjes en aardappelen. Er worden
veel fijnwollige schapen gehouden, die er goede weiden vinden en des zomera nit de naburige dep. met geheele kudden herwaarts komen; ook de zijdewormenteelt wordt em
met goed Fevolg gedreven. De mijnbouw is onbelangrijk
en levert raver, lood, antimonium, manner, graniet., porphier, pottersklei. Minerale bronnen vindt men em veel,
doch er wordt weinig partij van getrokken. Be fabrieksindustrie is niet noemenawaard; haar voorn. producten zijn
wolkaarden, gemoulineerde zijde, leder, pergament, papier,
dakpannen en aardewerk. Ben grout aantal arbeiders gnat
ieder jaar elders week en voedsel zoeken. Het dep. wordt
verdeeld in 3 arr. (Florae, Marvejols en Mende ), in 24 kantons en 193 gemeenten. Net is no begrepen in 't ressort
van 't oppergerechtshof te Nimes, 't bisdom Mende en behoort tot 't 16e legercorps. — M o n t-L ozere [Lozera]
in de Cevennes, is 1415 met. hoog.
1Lozzo-Valbona, ital. d., Venetie, prov. en 5 n. ZW.
Padua. 2861 mw.
Lu, ital gem. en mvl., Piemont, prov., distr. en 21/2 U.
NW. Alessandria, bij de Grana, r. o. 3960 mw.
Luaneo (Santa-Maria-de-la-Pola-de.), sp. havenst.,
op eene kaap in Asturie, aan de golf van Biscaye, prov.
en ruim 4 U. N. Oviedo. 270) mw.
ILuarea, sp. havenst., prov. en 101/ ? u. WNW. Oviedo,
part.hfdpl., aan den Atlant. oceaan; door eene batterij verdedigd. 2700 inw.
Lupaexow, at. in ()oatenr. Galicie, km. en 111/, u. WNW.
Zolkiev. 3396 mw. fLubaczuvka, mvl. in Russ. Polen,
gouv. Volhynie, 1 u. ZO. Wladimir.
Lubartow, poolsche st., gouv. en ruim 4 u. NNO. Lublin, kr.hfdpl., aan de Wieprz. 3910 mw.
Labbeeke. pr . St., prov. Westfalen, regdst. en 31/ 3 u.
W. Minden, kr.hfdp1.; met groote linnenweverij en looierij. 4735 inw.
Liibben. Lubio, pr. st., prov. Brandenburg, regdst. en
111/, u. ZW. Frankfort, op een door de Spree gevormd eiland. Zij heeft een stat. op de 3i.jn Berlijn-Gorlitz, 4 kerken, een slot, hoogere stadsschool, laken- en linnenweverij, brouwerij en branderij. 5404 mw.
Lfibbenau„ pr. at., prov. Brandenburg., regdst. en 121/2
u. ZZW. Frankfort, aan de Spree, 1. o. Zij heeft een gat.
op den spw. Berlijn-GOrlitz, een grafelijk residentie-alot,
met bibliotheek en schilderij-kabinet, is de hfdpl. van een
gelijkn. gm ., en heeft linnen-en lakenweverijen, en handel
in zaden en tuingewassen. 3548 mw. — Het d. Gros sL mm bbe nau ligt em dicht bij.
Lubec gem. cn vi. der V. S., Stt. Maine, grs. Washing'
ton, aan den
W.lijken ingang van de Passamaquoddy-baai,
52 u. ONO. Augusta. Hare goede haven heeft een vuurtomen en drijft een levendigen handel. 30 )0 mw.
Liibeek, 1) vorstendom in N. Duitschland, ass Oldenburg behoorende en geheel door Holsteinsch gebied omgeven; gr. 91/5 m., met 34,085 mw.; — hfdpl. Eutin. Het
bestaat uit de volgende 10 afzonderlijke enclaven stad en
amt Eutin; bet amt Kaltenhoff en 't grootste deel van 't
amt Grossvogtei; de tot het amt Grossvogtei behoorende
d. Hamberge en Frrmsfelde; Gross- en Klein-Barnitz; Giesselrade; Travenort; de dorpen Rathjensdorf, Teschendorf,
Techelwitz, Alt-Gatendorf, Nanndorf, Klein-Wessek, die
samen 't collegjaat-stiftamt vormen, en het vorstl. aandeel
van Bellin.. Ann de d. Wulfsdorf, Schtirsdorf, Ratkau, Cashagen beeft Holstein 1tegenwoordig Pruisen) deel. Het
vorstend. wordt verdeeld in de st. Etin en de amten Entin en Schwartau. — De grootste meren zijn het Dammelsdorfer- en Keller-meer, voorts de meren van Pion, Uklei
en Eutin. — (Met bet volgende Liibeck heeft dit vorstd.
niets gemeen I.
Lubeck, 1) ( deensch en zweedsch Ly be c k, slay. B ukowieel, vermaarde koopst. in N. Duitschland, het norainale hoofd der Hansesteden, en de hfdst. eener kleine
republiek, aan de Trace, 3 our van haren mood in de
g olf van L B beck (0.zee ), ruim 10 u. NO. Hamburg.
Zij is door wallen omsloten die met schoone wandeldreven zijn aangelegd en overhee
rlijke gezichten op de stad
verleenen, doch die veel geleden hebben door 't aanleggen
van den spw. De at. is wel gebouwd, meest in ouderwetschen atij1 (doch de huizen met de trapgevels verdwijnen
',nor en na), en heeft, als voorn. merkwaardigheden, de kathedraal met voortreflijke kunstwerken; de St.-Maria leek,
met veel bezienswaardige voorwerpen; de 5 scbepige Pctrim kerk met een kunstig uurwerk; het stadhuis (met den
Raads-wijnkelder, in 1876 prachtig gerestaureerd), een groot,
verbazend lang gebouw met 10 torens; de beroemde onde
Ilanse-zaal en 't archief der Hanse; het basis van 't schippersgenootschap; de beurs, het arsenaal, de munt, de badinrichting, de stadsstallen, de Holsteinsche poort, de audientie-zaal, het monument voor den burger Prahl (in 1813
door de Frauschen gefusilleerd), de schouwburg, het theater van Tivoli, het stations-gebeuw aan den spw. e. a.;
voorts heeft de at. verscheiden hospitalen, colleges, mholen e. a. openbare instellingen, een openbare bibliotheek
van ointment 101,000 boekdeelen, een genootschap der schoone kunsten, een kweekachool voor onderwijzers, een kranksinnigen-gesticht, doofstommen-instituut, eenige fabr. van
tabak, cigaren, lizerwaren, zeep, leder, olie, kaarsen, hoe.
den, linnen en katoenen stoffen, etijfsel, veel bierbrouwerijen, ook branderijen, azijnmakerijen, lijniziederijen, enz.
Haar bandel, hoewel veel minder belangrijk dan in de middeleenwen, mag nog altijd bloeiend geheeten worden, vooral
wat het verkeer met de 0.zee-staten betreft. Be voorn.
art. van uitvoer zijn koren, vee, wol, visch, liner en timmerhout; die van invoer wijnen. sijden, katoenen staalwamen e. a. fabriekagoederen, koloniale producten, verfatoffen,
can. Zij drijft vooral een nitebreiden commiasie- en trailsito-handel, en heeft groote jaarmarkten voor wol, vee en
paarden. Zij heeft met Hamburg gemeenschap door het
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Trave- en Stecknitz-kanaal, alsook met hare haven TravemUnde door dageltjks varende stoombooten, terwijl zij ook
geregelde stoombootgemeenschap onderhoadt met St.-Peteraburg, Stokholm, Malmo, Norkoping, Gothenburg en Riga. L. is het kruispunt van 4 spw.: Eutin-L., L.-Thachen,
L.-Hamburg, Mecklenburger Friedrich Frans-baan. In de
haven van L. liepen in 1877 binnen 2296 schepen samen
metende 859,407 MS (daaronder 4 schepen onder ned. vlag)
nitgeklaard werden 2327 schepen, met. 876,396 MS. Be geheele waarde van den invoer bedroeg 1o61/3 mill. gld., die
van den uitvoer 991/8 mill. gld. Met hare voorsteden telde
de at. Ltibeck op 1 April 1851: 29,852 mw.; in 1875: 44,799
mw. 53° 52' 1" N.B., 10 0 41' 5" O.L. Na in 1226 door
keizer Frederik II tot eene vrije at. verklaard te zijn, bleef
L. van 1260 tot 1669 de hfdst. der Rause en de ligplaats
der Hanse-vloot. Haar verval dagteekent van de ontbinding der Hanse. In 1806 stormenderhand door de Franschen
ingenornen zijnde, weed zij later een arr.hfdst. van 't dep.
der Elbe. Geb.pl. van Mosheim en G. Kneller. — — Het
grondgebied der republiek Lobeck bestaat uit eene
streek lands bij de at., orntrent 61/2 u. lang en mina 1 u.
breed, met enkele afzonderlijke stukken gronds, omsloten
door Meklenburg, Holstein ( Pruisen ), Oldenburg, cot., en
in de helft der Vier land e, die L. gemeenschappelijk
met Hamburg. bezit ( amt Bergedorf is sedert 1867 aan
Hamburg). De gezamenlijke grootte der aan L. behoorende gebiedsdeelen bedraagt 5118 E m., met 55,693 meest
luth. mw. Be grond is vruchthaar; de veeteelt is de hfd.bron van bestaan. Be inkomsten en uitgaven, vol,gens het
budget van 1879, beloopcn 2,599,624 mark. Be staatsschuld
bedroeg op 't einde van 1878 23,804,914 mark. Met Hamburg en Bremen vomit het de inf. regim. No. 75 en 76.
Liiben. pr at., prov. Silezie, regdst. en 4 u. NNO.
Liegnitz, kr.hfdpl., stat. der baan Breslau-Schweidnitz-Freiburg, aan de gneiss; met een slot, laken en linnenweverij,
spinnerij. 46S2 mw.
Luberon, bergketen in 't fr. dep. Vaucluze, 1186 meter
hoog, een uitlooper der Zee-Alpen, tusschen de dalen van
de Duranee en Calavon.
Lubersae, fr. gem. en at., dep. Correze, kant. hfdpl.,
arr. en 6 u. NNW. Brives, bij de Opper-Vezere. 3690 mw.
(1418 in de stad)
Lubin-des-Joneherets (St..), fr. gem. en vi., dep.
Eure-en-Loir, arr. en 21/2 u. W. Dreux, aan den Aver; met
katoen- en wolspinnerijen. 1800 inw.
Lublau, (Lubl o, Lublio ), hong. vl., com. Zips,
een der zoog.en. 16 kroonsteden, aan den Poprad, 41/2 u.
NO. Kesmark; met em n slot, papiermolen en druk bezochte
markten. 2056 mw. — In 't naburig Neu-Lublau is
een beroemde zuurbron.
Lublin, 1 1 gouv. in cuss. Polen, hebbende ten 0. het
cuss. gouv. Volhynie, ten Z. Galicie, ten W. en N. de prov.
Siedlec en Radom; gr. 3O53/ EJ m., met 707,089 mw. Be
hoofdrivieren ziju de Wieprz, Bog en Weichsel. De meestal effen bodem is houtrijk met bier en dear moerassen,
bijna de helft is bouwland, 1/3 boschgrond. Alle graansoorten worden verbouwd en leveren ruimen oogst. Be veestand is zeer goed. Be industrie begint op te komen; de
handel is bijna geheel in handen der Joden. 't Wordt verdeeld in 70 kr. — 2) (Lubelsk ), hfdpl. van opgen. gelijkn. gouv., in een moerassige streek, aan de Bistritza, 1.
o., 27 u. ZO. Warschau. Zij was weleer versterkt en heeft
een citadel, ook de ruinen van een kasteel, door Casimir
den Gr. gebouwd. Be huizen zijn meest van hoot. Be room.
gebouwen zijn een schoon stadhuis, het Sobieski-paleis en
verscheidene andere, meest historisch merkwaardige paleiten, de kathedraal, de groote synagoge, een Piaristen-college en gymnasium, en kath. en prot. alumnaat, monniken- en nonnen-kloosters; voorts heeft zij bisschoppelijke
e. a. scholen, burgerlijke en militaire hospitalen, een weeshuis, een schouwburg, em n maatschappij van weldadigheid;
aanzienlijke fabrieken van grove wollen stoffen, in welke,
als ook in koren en hong. wijnen, zij em n uitgebreiden handel drijft, en 3 gr jaarmarkten, die elk eene maand duren.
26,708 mw. (met het garnizoen), waaronder 7- tot 8000 Joden. — In vroeger tijden was L. de resid. van vele poolache koningen en telde 40,000 mw.
Lublinitx, (poolsch Lubensky ), pr. st., prov. Silezie,
regdst. en 91/2 u. ONO. Oppeln, kr.hfdpl., aan de Malt;
met een slot, lepel- en cigarenfabriek. 2405 mw.
Lubny, russ. st., Polen, gouv. Poltawa, aan de Szula;
gymnasium, [(andel in granen en ingelegde vruchten. 5205
mw. Groote jaarmarkt in Augustus.
Luboml, mvl. in russ. Polen, gouv. Volhynie, 11 u.
NNW. Wladinair. 2850 mw.
Lubow, poolsch stadje, gouv. Suwalki, Augustowo, obwod en 2 1 /2 U. WZW. Kalwarya, aan de Szezupa. Lubraniee, id., gouvern. Warschau, 11/ 2 u. ZZW. Brzesk.
2065 mw.
Lubrin, sp. vl., prov. en S u. NO. Almeria; met veel
mom. ruinen en uitgestrekte mijnen. 2200 mw.
Liibtheen, vl. in Meklenburg-Schwerin, km. Meklenburg,
3 u. ZZW. Hagenow; met gipsgroeven. 2142 inw.
, Liibx. st. in Meklenburg-Schwerin, amtshfdpl., aan de
Elde, 21/3 u. ONO. Parchim; met baanderijen. 2546 mw.
Luc (Le), 1) fr gem. en vl., dep. Var, kant.hfdpl„ arr.
en bijna 4 u. ZW. Draguignan, spw. stat.; met eene voortreffelijke- glas en kristalfabr. in de nabijheid. 3527 inw.
— 2) -en-Diois, fr gem. en d., dep. Drome, kant.hfdpl.,
arr. en 3 1/2 u. van Die, aan de Dr6me, r. o., tusschen 2
meren, waarvan een de plaats beslaat van de oude gelijkn.
stad [Lucus Augusti Vocontiorum], welke in
1450, tengevolge eener bergstorting, door de wateren der
Dr6me verzwolgen weed. 1090 mw.
Luc., of Lue..ur-rtler, fr gem. en d., dep. Calvados,
arr. en 2 1 /, u. van Caen; met visscherij, haven en zeebaden. 2000 mw.
Luca (San.), 1 ) ital. vl., Napels, prov. Calabria Ult.
I, N. bij Bianco. 1600 mw. — 2) d. en haven op 't Dalmatisch cit. Guipana, km. Ragusa.
Luean, iersch kersp. en d., Leinster, grs. en 2 u. W. Du-
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blin; met een stet. aan den Great-South-and-Western-spw.
en in een heerlijke ligging aan de Liffey. 1159 mw.
Luear (San.), 1) sp. vl., prov. en NNW. bij
1123 mw. — 2) -de-Harrameda, [Lucifer, Fanum,
Sancti-Luciferi], sp. at., prov. en 5 u. NNW. Cadix,
tan den Guadalquivir, bij diens mond. Zij heeft aan de
kust aanzienlijke zoutwerken en soda-bereiding, drijft vest
wijnbouw 1dc voortreffelijke Mansanilla-wijn wait hier),en
levendigen handel in wijn, tout en olie. Hare haven, die
door twee forten wordt verdedigd, kin als de sleutel van
de riv. en van Sevilla beschouwd worden. Zij was eensde resid. van den kapitein-generaal van Andalusie, is de
geb.pl . van Velasquez, den grondlegger van Havaiia en de
plaats, nit welke Magelhaens vertrok om de wereld rond te
zielen. 11,100 mw. — 3 ) -de-Guadiana. sp al., prov. en
9 u. NW. Huelva, aan de Guadiana, tegenover Alcoutim
(Portugal). 2800 mw. — 4 ) -la-Mayor, [Solluree, of Songs], sp. St., prov. en 3 u. W. Sevilla, in 't schoone
dal van de Guadamiar. 3301 mw.
Lucas, 1) yes. der V. S., Stt. Ohio; hfdpl. Toled o.—
2 ) nieuw g,rs. in den Stt. Iowa; hfdpl. Maume e-C i t y.
Lueay-le-Male, fr. gem. en vl., dep. Indre, arr. en 7
u. NNW. Chateauroux; met een hoogoven en fabr. van fijne ijzeren voorwerpen. 1775 mw.
Lucca, 1) (Hertogdom), (fr. Lucques ), klein gebied in Centr. Italie, tusschen 43° 45' en 44° 7' NB,, 10°
12' en 10° 42' 0.L., bepaald ten 0. en Z. door Toscane, ten
W. door de golf van Genoa en 't hertd. Massa, en ten N. door
Modena; gr. 20)8 0 m., met 204,903 mw. (in 1851) Bet beslaat de centrale vallei van den Serchio en wordt beschouwd
als een der schoonste en vruchtbaarste gewesten van Italie. Be hoofdproducten van dit door de kunst voortreffelijk besproeid en vlijtig bebouwd land zijn wijn, olijfolie
( de beste der wereld), kastanjes, zijde; miner, albast,
teem. Een belangrijke industrie-tak is de fabr. van warmer, albast en gips, waarmede de handelaren nit dezestreek bijna geheel Europa doortrekken. Van eenig belang
is verder alleen de fabr. van zijden en wollen goederen. De
handel is weinig levendig. Er zijn 62 kilom. spw. Lucca
vormde weleer een onafhankelijken staat; maar bij den
dood der hertogin van Parma (Maria Louiza, 2de gemalin
van Napoleon I) in Dec. 1847, verviel het aan den groothertog van Toscane; in 1861 werd het met 8, vroeger tot de
Toscaansche prov. Pistoja behoorende gem. een prov. van
't kon. Italie. — 2) hfdst. van bovengen. hertd. aan den
Serclaio, 1. o., stat. der baan Florence-Pistoja-iisa, 3 u.
NO. Pisa. Zij is wel gebouwd en zindelijk, en hare yestino.werken zijn in openbare wandeldreven herschapen. Zij
heat een schoone kathedraal, gedeeltelijk uit de llde eeuw,
met kostbare schilderijen en eenige oudheden, en een 40tal
andere kerken, meest van cararisch raarmer gebouwd; een
onvoltooid hertogelijk paleis en eenige goede paleizen van
ital. grooten; een seminarie, kon. gymn., teem. school.,
een seminar. voor adellijke dames, gesticht door de zuster van Napoleon I; em n normaalschool voor onderwijzers,
een conservatorium, muziekinstituut, teekenschool, 3 kon.
academien voor kunst en wetenschap, kunstacademie, drie
schouwburgen, openbare bibliotheek van 46,000 banden en
veel handschriften, aartsbisschoppelijke bibliotheek, 5 archieven rijk in oorkonden, een hot. tuin, een waterleiding
op 459 bogen. welke het water van den berg Pisano aanvoert; de overblijfsels van een mom. amphitheater, en een menigte openbare fonteinen. Zij is de zetel van em n aartsbisschop, heeft vele weldadige inrichtingen en is een der meest
industrieele steden van Italie; men vindt em fabr. van zijden en wollen stoffen, papier, stroohoeden, enz., en zij drijft
een actieven handel in olijfolie. In hare nabijheid zijn de
vermaarde baden van Nero, en 4 u. N.waarts, bij het d..
Bagn o-a 1 1 a-v illa liggeu de baden van Lucca, een zeer
gezochte zomerbadplaats. 21,286 mw. (in de gem. 68,204) —
Onder de Romeinen was L. een municipium en vaak het
hoofdkwartier van Julius Cwsar. In 1805 verhief haar Napoleon I tot een vorstendom voor zijn zusters man Bacciochi. — 3 ) d. op Silezie, prov. Girgenti, tusschen Alessandri en Castronuovo. 2238 mw.
Luce, of Luce-Bay. breede en diepe iuham van de
Iersche zee aan Schotlands ZW.kust, grs. Wigton. Zij ontvangt de riv. Luce.
Luce (Ste.), gem. en al., aan de Z.kust van 't fr. W.ind.
eil. Martinique, 4 u. ZO. Fort-Royal. 1250 mw.
Lucca, aan zee gelegen d. op Jamaica, aan de NW.kust,
grs. Cornwall, 5 u. WZW. Montego.
Luceau, fr. gem. en d., dep. Sarthe, arr. en 6 u. ZW.
St.-Calais, kant. Chiteau-du-Loir. 1400 mw.
Lueena, 1) rElisanaj„ sp. st ., prov. en 9 u. ZZO. Cordova, part. hoofdpl.; met 2 colleges, 2 hospitalen en fabr.
van linnen en wollen stoffen en aardewerk. Haar omtrek
is vermaard oats zijne fijne vruchten, vooral abrikozen; ook
uitmuntende paardenteelt. Be zoutwerken van Jav alesliggen niet ver van bier. 14,800 inw. — 2 ) sp vL, prov.
en ruins 4 n. NW. Castellon-de-la-Plana, aan de riv. Lucena. 1260 mw.
dep. Sa6ne-enLueenay, 1)-l'Eveque fr. gem. en
'
Loire, kant.hfdpl., arr. en 21(2
u. WNW. Anton. 1161 mw.
— 2) -les-Aix, id. dep. Nievre arr. en 7 u. ZO. Nevers,
aan den Ouzon en Abron.
2543' mw.
'
Lueens, (duitsch Lobsingen ), twit. al ., kant. Waadtland, distr. en 3/4. u. NO. Moudon, aan de Broye; zomerreaid. der bisschoppen van Lausanne. 870 geref. mw.
Lucera, [Lueeria, of Nueeria A.pulorum], ital. st .,
Napels, prov. en distr. Foggia, kant.hfdpl., op een hoogte,
31/2 u. WNW. Foggia. Zij si door oude muren omsloten,
heeft een schoone kathedraal, weleer een saraceensche moskee; een bisschop. paleis, dat als het schoonste gebouw
in Apulie beschouwd wordt; een utribunale", dat voor de
openbare bureaux is ingericht; een kin. college, een schoon
privaat-museum van gedenkpenningen en oudheden en eene
openbare bibliotheek, en drijft een actieven handel in ace
en kaas. Er zijn 3 groote jaarmarkten. 14,014 inwon. —
Volgens Strabo weed zij door Diomedes, koning der iEtoliers gesticht.
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Locern, Luzern, 1) (Meer-v*.), (duitsch Luz e rn er-S e e, V i er-Wal d sta. t t er-S e e, dat ia: //Meer der
4 Wondateden"), zwitsersch meer, ongeveer in het midden
des binds, omaloten door de kantons Schwyz, Uri, Unterwalden en Lucern, lang 7 U., breed van 1/6 tot 2/3 n., hoog
boven den zeespiegel 420 meters, diep bij Lncern 100 met.,
bij het 0.einde 300 met. De gedaante van 't meer is onregelmatig : 7 meerbekkena, die gich in alle inrichtingen
nitstrekken en waarvan de 4 N.11jke een geschoven kruis
vormen, met eene Z.waardsche verlenging in 't 0., welke
de baai of 't meer vanUri(Urner-See,00kBrunn e r-S e e) wordt geheeten. Andere inhammen of bochten
van het meer dragen, naar de daaraan gelegen steden, de
namen van: M e er (eigenlijk baai) vanBuoch s, A 1 pn a c h, Stanzatadt,Lucern, Ktissnacht. Het
is door hooge bergen omgeven en biedt de achoonste en
verhevenste natunrtooneelen aan. 't Is aan hevige stormen
blootgesteld en bevriest nooit geheel. Het water is helder
en donkergroen. De Reuss treedt er aan 't ZO.einde in en
verlaat het aan 't NW.einde. 't Wordt tegenwoordig door
14 stoombooten van 't eene tot het andere eind bevaren.
— 2) kant. van Zwitserland, in 't hart des lands, omsloten door de kantons Aarau, Zug, Schwyz, Unterwalden en
Bern; gr. 273/3 0 m., met 133,665 mw. Be oppervlakte beboort in 't 0. en ZO. tot het Alpenland en nog wet tot de
Voor-Alpen, met het Entlebuch-dal; in 't N., de zoogen.
Gam, verheffen zich golvende heuvelrijen, afgebroken door
rijk besproeide dalen. 't Klimaat is gematigd; de grond
over 't algemeen vruchtbaar. Be hoofdrivier is de KleineEmmen; andere rivieren zijn de Reuss, Wigger, Suren en de
Aa-van-Baldegg. Tot het kanton behooren geheel de meren Sempach en Baldegg; die van Lucern en Zug maken
een gedeelte van zijne 0.1ijke grenzen nit. Er want een
weinig meer koren, dan eigen verbruik vordert; fruit is er
overvloedig en er wordt ook eenige wijn gewonnen; maar de
hoofdtakken der industrie zijn veeteelt, melkerij en kaasmakerij (30,000 kazen jet.). 't Fabr.wezen bepaalt zich tot stroovlechterij, zijdekammerij, zijweverij (door 't e..eheele kant.),
katoen, linnen, glas, papier. en.. Bij Sonnenberg is een vetkolenlager; bij Knutwyl, Russwyl, enz. minerale bronnen.
Het kanton wordt gesneden door de Zwits. centraal, N.Oost,
Jura-Bern-Lucern en de Vitznau-Rigi-baan. — L. behoort
tot de r. kath. kantons. De regeeringsvorm is democratisch. 't Banton heeft 1 lyceum en gymnasium, 1 priesterseminarie, 1 onderwijzers-seminarie, 20 distr.-scholen, nitmuntende lagere en uitgebreide lagere scholen, 1 doofstommen-instituut. 't Behoort tot het bisdom Bazel. — 3) twit.
at., hfdst. van 't gen. kant. en een der 3 zetels van den
zwitserschen landdag, tan de Reuss, ter plaatse wane die
riv. het NW.lijk einde van het Vierwaldstatter- of Lncerner-meer verlaat, 7 n. ZZW. Zurich. Zij is hoogst schilderachtig gelegen, door eenen moor en wachttorens omgeven
en vrij wel gebouwd. Tot de merkwaardigheden der st behooren een kathedraal e. a. schoone kerken, eenige kloosters, het stadhuis, het arsenaal, met nude wapenrustingen,
twee hospitalen, een gevangenis, een schouwburg, en verscheiden overdekte bruggen, met mid schilderwerk versierd;
Meijers Panorama, Staufer's museum, nog een museum met
de kantons bibliotheek (70,030 banden). Aan haar lyceum, met 14 professoren, gevestigd in een oud Jezuieten
klooster, is een voortreffeliike openbare school verbonden.
In een tuin buiten de stadswallen staat een monument
(een kolossale stervende leeuw ) voor de zwitsersche gardes, die in 1792 bij de verdediging der Tnillerien te Parijs sneuvelden. Lucern bezit nog verscheidene andere voorwerpen van kunst, ook fabrieken van zijden en katoenen
stoffen en van rijtuigen, Pen der grootste wekelijkscbe korenmarkten van Zwitserland, en drijft een aanzienlijken
handel. 14,524 mw.
Luche-Pringe, fr gem. en d., dep. Sarthe, arr. en 2 u.
0. La Fleche, aan den Loir, r. o. 2435 mw.
Lucheux, fr. gem. en vl., dep. Somme, arr., kant. en 1
U. NNO Doullens; met veel hopbouw, katoen- en kamgarenspinnerij. 1320 mw.
Liiehow, pr at., prov. Hannover, landdr. en Rah n.
ZO. Luneburg, amtahfdpl., aan de Jeetze (bijriv. der Elbe); met een vervallen slot, vlas- en hennipbouw en bierbrouwerij. 2602 mw.
Lucia (St..), (fr. Saint e-L u c i e), britsch W.ind. eiland, in de groep der Kl. Antilles 81/2 u. Z. Martinique
en ruim 6 u. N. St.Vincent; het Z.einde op 13° 41' N.B.,
61 0 WI.; gr. 11 1/2 0 m., met 35,474 mw., waaronder vele
van fr. afkomst en nog niet 1/4 blanken. Het dl. is van
yolk. oorsprong en bijna onnitputtelijk vruchtbaar. Be oppervlakte is meest hoog; in 't N. en Z. moerasaig en seer
ongezond, zelfs voor den niet op de plaata geboren Neger.
De hooger gelegen deelen zijn met dichte wooden bedekt,
doch nadat deze gedeeltelijk zijn opgernimd en de moerasyezt ztjn doorgelegd is 't klim. veel verbeterd. Snikerriet is
het hoofdprod. De inkomsten wegen op tegen de nitgaven:
213,000 p. at. Schuld had het eil. in 1871: 44,070 p. nt. De
invoer bedroeg een waarde van 111,000 en de uitvoer van
179,00 p. at. De schepen waardoor 't eil. bezocht werd hadZen een inhoud van 34,000 ton. Het eiland wordt verdeeld
in 5 distr. en in 9 parishes; de voorn. plaatsen nun Castries, de hfdst., Soufriere, Labonric en Vieuxfort. — De
Franschen bezaten het van 17113 tot 1803, in welk laatstgen.
jaar het bij het Parijzer tractaat aan de Engelschen werd
afgeataan. — 2 ) haat aan de 0.kust van 't eil. Borneo, op
40 20' N.B., 117° O.L. — 3) een der Kaap-Verdische dl.,
Atiant. oceaan, tuaschen St.-Nikolaas en St.-Vincent, op
16° 49' N.B., 24° 27' WI., lang 3 u., breed 1 n. 't Is weinig of niet bewoond, maar brengt orseille en wilde boomwol voort en wemelt van schildpadden. Aan de 0.zijde is
een wet beschutte haven. — 4) riv. van Uruguay, valt in
den La-Plata-mond, 2 u. NW. Monte-Video, na een Z.lijken
loop van 30 u.
Lucia-del-Mela (Santa.), 1) mvl. op Sicilie, prov. en
distr. Messina, kant.hfdpl., 2 u. ZZO. Melazzo. 6281 mw.
2) -i...111elazzo, ital. d., Napels, prov. Pricipato Cit.,
11/3 u. NW. Salerno.
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Lucid° (San.), ital. vl., Napels, prov. Calabria Cit.,
distr. en 1 1 /4 n. Z. Paola, aan de Midden. zee. 3237 mw.
Lucie (Ste.-) , (ital. Santa-Lucia-di-Tallano), fr.
gem. en d. dep. Corsica, kant.hfdpl. arr. en 13/4 u. NO.
'
Sartene. 10' 02 mw. Zie ook Lucia (St..)
1Lueignano„ ital. st. Toscane, prov. en distr. Arezzo, 2
U. NO. Siena. Daarbij de beroemde kapel Madonna della
Querce. 4052 inw.
Lucipara, Lucepara, groep eilandjes of klippen, 7 in
getal, behoorende tot de Zuidwester-eil.-van-Banda, op 5°
27' Z.B., 127° 37' O.L.
Lueito, ital. mvl., Napels, prov. Molise, 3 u. WZW. Larino. 2571 mw.
Lucks', Lucca, stadje in Saksen-Altenburg, aan de
Schnander, 21/2 u. NNW. Altenburg en station der Saks.
staataspw.; weverijen, schoenmakeruen, fabr. van tapijten,
ens. 1358 mow.
Luckau, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. en 14 our
ZW. Frankfort, kr.hfdpl., aan de Berate, station der baan
Berlijn-Dresden; met een gymnasium en bibliotheek, fabrieken van wollen en linnen stoffen, tapijten en handschoenen. 4547 mw.
Luekenwalde, pr at., prov. Brandenburg, regdst. en
61/2 u. ZO. Potsdam, kr.hoofdpl., aan de Nuthe; met een
station aan den Berlijn-Anhalt-spw., een der grootste fijnlakenfabr. van den staat, andere lakenfabr., stoommolens,
fabriek van bordpapier, machines; looierijen, branderijen,
ens. 13,824 mw.
Luckipoer, Lokipour, 1) (cog. Luckipoor), stad
van Br. Indie, Ben:mien, prov. Chittagong, distr. Tiperah,
bij den mond van den Brahmapoetra, 17 u. ZZO. Dacca;
met fabr. van grove katoenen stoffen en merkwaardig als
een der goedkoopste steden in Indie. — 2) eil. in den mood
van een der hoofdarmen van den Ganges in de golf van
Bengalen, laag en onbewoond.
Lucknow, Laknau, (hind. Lakjmanavate), I) at.
in Hindostan, hfdpl. van den voorm. Staat, later IndoBrits. prov. en thans afd. Oude van de NW.Prov. aan den
Goemty, een bijriv. van den Ganges, over welken 'bier verschillende bruggen liggen, 50 u. NW. Benares en aan den
spw. van Benares naar Rohilkund met een zijtak naar
Cawnpore. Zij heeft een indrukwekkend uiterlijk en wordt
in verscheiden wijken verdeeld, waarvan sommige deftige
gebouwen. bevatten, terwijl andere nauw en morsig zijn.
In enkele van hare gebouwen is de grieksche stij1 nagevolgd, en in vele van hare privaat-paleizen treft men europeesch huisraad ann. 't Voorn. gebouw is de ,,Imam-barah", of 't mausoleum van Asoph-ad Dowlah, dat een cog.
reiziger het schoonste gewrocht der bouwkunst noemt, 't
welk hij in Indie gezien had. Tusschen de at. en 't vervallende landgoed Cons tanti a ligt het Delkoesja-park, met
een uitgebreide menagerie, en op omtrent 1 u. afstands
vindt men Baroun, een (voorm. ) kon. paleis in den griekschen stijl, later 't verblijf van den Chief-Commissioner.
L. heeft een sterk garnizoen em n hoogere school (Canning
. Vroeger was de thans verCollege ) en veel andere scholen
vallen industrie zeer bloeiend in fijne weverijen, gond- en
zilverwerken. 284,779 (ow. — 2) afd. der voorm. prov. Onde, tusschen Ganges en GogTa, gesneden door de spoorw. Benares-Rohilkund; verdeeldi n 3 distr.
Lucknowtie, at. in NW. Hindostan, in eene aan de Engelschen cijnsbare landstreek. 4 u. NO. Barna'.
Euckpoet, Lak'hpat. of Luckpoet-Bender, verst.
at. van W. H(ndostan, Catch, aan den Korie en den 0.1ijken Indus-tak, hier 18) meter breed en slecbts 11/3 met.
diep. Zij ligt op hoogen grond en heeft onregelmatige bebolwerkte wallen, die met allerlei slag van kanonnen bent sijn. 5000 mw.
Lueo en Lucoli, twee ital. vl., Napels, prov. Abruzzo,
Ult II.: 1 ) aan 't voorm. meer Fucino, 11/5 u. Z. Avezzano.
3238 mw. — 2) 2 u. WZW. Aquila. 3000 maw.
Lucon, 1 ) fr gem. en st., dep. Vendee, kant.hoofdpl.,
arr. en 9 u. ZW. Fontenay le-Comte, stat. der Charentebaan. Zij ligt in een moerassige vlakte, omtrent 21),, our
van de zee, met welke zij door een bevaarbaar kanaal van
3 u. lengte gemeenschap heeft. Zij is de zetel van een bisschop, heeft een gem.college, een schoone goth. kathedraal
met een hoogen klokketoren, fraaie tuinen, fabr. van linnen en porselein en een actieven uitvoerhandel. 6246 mw.
— 2) het grootste eiland der Phillippijnen; sic Luzon.
lLtseq, fr gem. en vl., dep. Neder-Pyreneeen, arr. en 2
u. NNW. Oloron, aan den Loyon. 2302 mw.
Lucy-le-Bois, fr. gem. en d., dep. Yonne, arr., kant.
en 11/2 n. N. Avallon. 950 mw.
(lea.), fr. gem. en d., dep. Vendee, arr. NapoleonLuca (lee-)
Vendee. 2624
Ludanzar, of Bagnat, Staat in W. Afrika, in 't NO.
van Senegambie en aan de women van de Sahara. De bevolking:, nit Foelahs bestaande, is mohammedaanach. De
hfdpl. is Benanm of Benowm.
Ludborougb, cog. kersp., gm. en 7 u. OZO. Lincoln;
met een stat. aan den East-Lincolnshire-spw., ten N. van
Lo th 350 mow.
Ludd, [Lydda en Diospolia). aanzienlijk d. van Palestina, Gaza, ruim 1/2 n. NO. Ramleh, met een groote
vervallen kerk van St.-George. Den plaats weed in 1271
door een mongoolschen :dam verwoest.
Luddendeu, cog. kapelgemeente ( achapelry"), gm.
York, W. Riding, 1 n. W. Halifax; met een stat. aan den
Manchester-and-Leeds-apw.
Ludo (Le), fr. gem. en d., dep. Sarthe, kant.hoofdpl.,
arr. en 4 u. OZO. La Fleche, aan den Loir, 1. o.; met een
kasteel en park en beroemde looierijen. 3791 mw.
Ludenscheid, pr. at., prov. Westfalen, regdst. en 61h
U. ZW, Arnsberg; met fabr. van messen, kjzer, staal, geel
koper, nienw .good. nieuw zilver galmeigroeven, hamerwerken en slijperuen in de nabijhei'd. 6606 low.
Ludgerahall, eng. vl. en kersp., gm. Wilts, 41/2 our
ONO. Salisbury; weleer een belangrkjke at. 600 mw.
Liidinghausen, pr. at., prov. Westfalen, regdst. en 4112

n.ZW:MUster,RadSv.erspobanDt-

Liidingworth
mund-Gronau-Enschede; groote r. kath. kerk, landbouwfabr. van linnen en papier. 2188 mw.
Ludingwortis, pr. mvl., prov. Hannover, in 't amt Otterndorf. 1741 mw.
Luditz. at. in Bohemen, kr. Eger en 6 n. OZO. Ellbogen,
-aan de Strzela; met een crimineele rechtbank. t 800 mw.
Ludlow, 1) eng. at. en kersp., grs. Salop, aan de samenvloeiing van de Corve en de Teme„ 7 U. Z. ShrewsbuTy; met schoone rulnen van een oud versterkt kasteel, nu.
•omringd door schoone wandeldreven; een lat. school, kleinen schouwburg en bibliotheek. Zij heeft een bloeienden
, kleinhandel. 5100 mw. — 2) gem en vi. der V. S., Stt.
'Vermont, gra. Windsor, 23 u. Z. Montpelier. 1700 inw.
— 3 id., Stt. Massachusetts, grs. Hampden, 23 u. WZW.
Boston. 1300 inw.
Ludwigzburg, zeer schoone en regelmatig gebouwde
at. in Wurtemburg, Neckarkr., amtshfdpl., 1/3 uur W. den
Neckar en 21/2 u. N. Stuttgart, aan den spw. van daar op
Heilbronn. Zij is door schoone lanen en prachtige tuinen
omgeven, heeft lijnrechte straten en fraaie openbare plei:nen. Tot hare merkwaardigheden behoort in de eerste plaats
het kon. residentie-slot, een der grootste en schoonste in
Duitschland, met de familie-gallerij, een portretten-verzameling van al de wort. regenten en een van het grootst
gedeelte der vorstinnen; de ridder- of ordeszaal, versierd
met de verschillende wurt. ordes-insignien; de ordeskapel,
met de namen en wapens van alle personen, die met de
kon wurt ordeteekens versierd zijn; de vorstelijke groeve.,
waarin vele leden van het koningshuis rusten; de "Emichs'burg", een kunstige mule, die een vervallen burg uit de
middeleeuwen voorstelt; een r. kath. kerk van manner, en
schoone tuinen en wandeldreven. Daar tegenover ligt het
kleine zomer-lustslot "Favorite", eene navolging eener ital.
villa, met een zeer groot park, dat zich uitstrekt tot "Monrepos", 't welk hoogst schilderachtig aan een kunstmeer
met 2 eilandjes ligt. Voorts vindt men in L. nog 3 kerken, een synagoge, een arsenaal, schouwburg, militaire
school, lyceum, reaalschool, hoogere meisjesschool, weesen werkhuis, een instituut voor acme kinderen, een huis
van opsluiting voor 800 vrouwen, twee clubs voor de stadsburgers, een schuttershuis ("Schiesshaus"), een kon. kanongieterij en fabr. van wollen, katoenen en linnen stoffen, aardewerk, knoopen, leder, orgels en piano's, en gond
en zilverwerk. Op bet kerkhof der stad prijkt em n prachtig monument voor graaf Zeppelin; een ander is elders voor
'Walter von Kronberg en nog een ander voor de gesneuvelden van 1870-71 opgericht. 14,718 inw.
Ludwigshafen. 1) (vOor 1826 Sernatingen), vi.
in Baden, kr. Constanz, amt Stockach, aan 't Ueberlinger
meer; met een nieuw aangelegde haven en steeds toenemende scheepvaart en halide'. — 21 ( vroeger R he ins cha ne ), kr. Palts, aan den Rijn, met het daartegenover gelegen Mannheim door em n spoorbrug verbonden; zetel der directie van de vereenigda paltsische spw., vrijhaven, zetel
der dir. voor beier. stoomsleepvaart; drukken handel, veel
en velerlei industrie. In 1861 nog slechts 3331 mw., in
1875: 12,091 mow.
Ludwigs-Kanaal. belangrijk kanaal in Duitschland,
Beieren, dat rechtstreeks eene gemeenschap opent tusschen
de Altmilhl en de Reg,nitz en daardoor tusschen den Donau en den Main, gevolgelijk ook tusschen de Zwarte zee
en de N.zee. Net werd van 1836 tot 1845 gegraven en heeft
sluizen. Wegens de onvoldoende bevaarbaarheid van den
Main is 't Ludwigs-kanaal eigenlijk een mislukt werk, dat
sedert de vermeerdering der spoorwegen de kosten van onderhoud niet dekt. ( Zie ook Altmiihl).
Ludwigsluzt. mv1. in Meklenburg-Schwerin, 6 our 0.
Schwerin; met een station aan den spoorweg van Ham'burg naar Berlijn. Het heeft een schoon pains met schildergallerij en heerlijke plantsoenen, dat tot 1837 de gewone residentie des gr.hertogs was; een seminarie voor plattelands-onderwijzers, een doofstommen-instituut, eene verzameling van Meklenburgsche oudheden, de runs. kapel met
het mausoleum der groothertogin Louise, en eene tabaksfabriek. 6005 mw. — Niet ver van hier ligt het d. W bb e 1 i n, met het graf en monument van den edelen dichter Theodor Korner.
Ludwigstadt, vroegerLudwigsdorf), beier.stadje,
kr. Opperfranken, hfdpl. van een landgericht, aan de Loquitz,
8 u. NW. Hof; met fabrieken van metaal en potterswaren,
leien en laken, brouwerij en drukke veemarkten. 1516 inw .
Cud winowo. poolsch stadje, gouv. Suwalki, obwod en
21/2 u. NO. Kalwarya, aan de Szezupa. 1809 mw.
Lueg, trotsche pas in Salzburg, 11/2 u. lange, gemidd.
slecht 14 meter breede weg tusschen het Haagen- en Tannengebergte, van Salzburg ( Golling) naar Werfen. De spw.
van Salzburg-Tirol loopt hier meerendeels door tunnels.
Luga. russ. St., gouv. St.-Petersburg, kr.hfdpl., aan de
gelijkn. rivier; stat. op den spw. St.-Petersburg-Warschau.
1541 inw.
Lugano, 1) ( duitsch Lauis, Lavis, ookLauwerz,
La we r z), zwits. at., een der 3 hfdpl. van 't kant. Tessino, (Ticino), aan den N.lijken never van 't meer van Lugano, 41/2 u. Z. Bellinzona. Deze aanzienl. en bedrijvigste
stad van 't kant. is schilderachtig gelegen, heeft door hare
booggangen, open werkplaatsen en granieten sporen in de
straten een ital. uiterlijk; er zijn 3 hoogere meisjesscholen, 1 gymnasium, em n handels- en teekenschool, onder bare
kloosters en bedehuizen 2 kerken met goede schilderstukken, een grooten schouwburg, fabr. van zijde-, leder- en
ijzerwaren, tabak en papier, verscheidene boekdrukkerijen
en boekwinkels, wijnbouw en voordeelivx visscherij op het
meer. Zij is een stapelplaats voor den handel tussehen Italie en Zwitserland. In hare nabijheid zijn em menigte grotten, o. a. in de kloven van den Monte-Caprino de wijnkelders Luganers, "Cantine-di-Caprino", geheeten. 6024 inw.—
2 ) (Meer-van.). ital. L a g o-d i-L og a n o, vroeger L ago-Seresio, duitsch huganer-See), [Ceresiuz Laens], meer van Zwitserl. en N. Italie, tusschen de meren
Maggiore en Como en omtrent 60 met. hooger dan deze.
Zijn gedaante is zeer onregelmatig; de grootste lengte be-
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draagt 61/2 u., de gemiddelde breedte 10 min., de grootste
diepte 279 met. 't Is meest door hooge, steile, woudrijke
bergen omsloten; bij Lugano zijn de oevers met landhuizen,
kerken en kapellen versierd en met wijn-, vijgen-, olijven-,
kastanje- en notenboomen bedekt en dragen een ital. karakter. 't Overtollig water ontlast zich door de riv. Tresa in 't Lago-Maggiore. 't Meer wordt in vele richtingen
druk bevaren. Tusschen Bissone en Melide leidt een groote brag over het meer, die tevens dient voor den spoorw.
Lugano-Chiasso.
Lugau, saks. d., kr.dir. Zwickau, amt Chemnitz, stat.
der saks. staatsspw.; kamgarenspinnerij, geelkoper-fabriek,
drukke mijnbouw op steenkolen. 8462 mw. Den 1 Juli
1867 kwamen bij een mijnstorting 101 menschen om.
Liigde. ',fide. Midge, pr at., prov. Westfalen, regdst.
en 1 u. ZZO. Minden, aan de Groote-Emmer; station der
baan Hannover-Altenbeken; met papiermolens, kantklopperij en minerale bros. 2459 inw. De v6or de stad gelegen begrafenis-kapel moet reeds door Karel den Grooten gesticht aim.
Lugnano, ital. vl., prov. Rome, dist. Venetie en 61 /2 u.
ZW. Spoleto. 1547 inw.
Lugny, fr gem. en vl., dep. Seine-en-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 31/2 U. N. Macon. 1330 jaw.
Lugo. I) sp. prov. in 't landsehap Galicie, grenst ten
N. a. den Stillen oceaan, 0. aan Asturie en Leon, Z. aan
Orenze, W. aan Pontevedra en Coruna; gr. 1781/ 8
met 410,387 inwon. De bodem is in 't Z. en in 't mid en
vlak, in 't N. bergachtig door 't Asturische geb ; riv. zijn
Minho en Sil. Groote wooden en gTasvelden; rijke ertslage en minerale bronnen; in de vlakte en de dalen zeer
vruchtbaar. Spoorlijn Palencia-Ponferrada-Coruna. — 21
[Lueua Auguati], sp. st ., hfdpl. der prov. Lugo, aan den
Minho, 14 u. ONO. Santjago, stat. der bovengen. baan. Zij
is goed en regelmatig gebouwd, heeft een gr. plein, door
arcaden omringd; 5 kerken, waaronder een goth. kathedraal
uit de I 2de crow, en fabr. van marokkijnleder en garen
kousen. Hare minerale baden warm n reeds ten tijde van de
Romeinen vermaard. 8246 iow. — 3) [Luca's. Forum
Luciumb ital. St., prov. Ravenna, hfdpl. van 't gelijkn.
distr. en 9 u. ZZO. Ferrara, stat. der ital. Z.baan. Zij is
als handelspl. van gewicht en heeft een gr. jaarmarkt van
1 tot 19 Sept. Er is een lyceaal-gymnasium, technische
school, stedelijke bibliotheek van 15,010 banden. 8662 mw.
( in de gem. 24,895 ).
Lugo. of Lugoseh (Deutsch-). hong.. mvl., hfdpl. van
't com. Krasso, aan den Temes, 9 u. OZO. Temesvar. Het
vomit met het aan den overkant der rivier gelegen mv1.
Wallagisch-Lugos dent plaats, die men kortweg Lug o s heel, aan den Oostenr. staatsspw. ligt en die een
31inorieten-gymnasium, em n normaalschool, een wallachiache school,iooierijen,zijdeteelt en wijnbottw heeft.11,6i4inw.
Luhatzehowitz. d. in Moravie aan de 0.helling der
Karpaten, kr. en 4 u. OZO. Hradisch;
met zwavel- en zoutbronnen, en baden, die in den laatsten tijd veel naam gemaakt hebben. 830 inw.
Luik, (fr. Lieg e, duitsch Lft t tie 12, ital. Lieg
sp. Li ej a), 11 belg. prov., grenzende ten 0. aan Rijnpruisen, ten N., W. en Z. aan de provincien Limburg, Brabant, Namen en Luxemburg; groot 52,6 0 m., met 650,801
mw. De grond is zeer afwisselend: in 't ZO. bergen en
wooden, in 't N. en NO. (Herveland) bebouwde vlakten en
vette weilanden, in 't W. en Z. het groote plateau der
Hesbaie, zoo beroemd om zmjne vruchtbaarheid, en 't land
van Condroz, welks zacht glooiende heuvels met den weligsten plantengroei bedekt zijn. De voorn. rivieren, die
haar besproeien, zijn de Maas met hare bijriv. de Ourthe,
die de Ambl6ve en Vesdre opneemt. Behalve deze middelen van gemeenschap en een groot aantal goed bestrate
wegen, wordt zij doorsneden van 331 kilom. spw. en van
era kanaal dat Luik en Maastricht verbindt. De prov. is
hoogst vruchtbaar in tarwe, rogge, spelt, haver, gerst, klavex., hop, aardappelen, groenten en vruchten; ook bezit zij
eenige wijngaarden, die wel de N.lijkste van Europa zullen
zijn, maar wier product ook zeer middelmatig is. Men vindt
er schoon rundvee, sterke paarden, veel wild en zoetwatervisch. Maar het is vooral door haren mineralen rijkdom, dat de prov. belanFijk is: zij heeft rijke mijnen van
ijzer, steenkolen, lood, zink, koper en aluin, ook marmer,
steen- en leigroeven. Beroemd zijn mede hare minerale wateren (Spa). De fabr.industrie en de handel zijn er zeer
levendig; men telt er een aanzienlijk getal fabr. van lakens,
vuurwapens, ijzersmelterijen, fah, van mw-, giet- en stafijzer, spoorstaven, staal, lood, zink, koper, glas en kristalfabr., spijkerfabr. en een groote menigte andere industrieele inrichtingen. De pros. wordt verdeeld in 4 arr.
( Luik, Waremme, Verviers en Huy), en 34 kant. en 334
gem., waaronder 7 stedelijke. Luik telde in 1875: 689 lagere scholen, 57 bewaarscholen, 220 scholen met nitgebreid
onderwijs. Met de prov. Limburg vomit zij het te .genwoordige bisdom Lui k. — De tegenwoordige provmcie
Luik bevat een aanzienlijk gedeelte van 't voorm. b i sdom Lui k, een soeverein land van het Duitsche rijk in
den kreits Westfalen, dat 7 verschillende landstreken omvatte: de Luiksche Campine, 't Land van Hasbain, de ..rs.
Homes en Looz, en de landen Condroz, Franchimone en
Stavelot. Onder velerlei wederwaardigheden behielden zijne bisschoppen een zekere soevereiniteit tot op den vrede
van Lun6ville (1801). Na de verovering der Franschen weed
het verdeeld tusschen de dep. Ourthe, Beneden-Maas en
Sambre-en-Maas. Thans vormt het, behalve de prov. Luik,
een gedeelte der prov. Limburg en Namen. — 3) stad en
hfsipl. der bovengen. prov. 111/2 u. OZO. Brussel, aim de
Maas, die ze in twee ongelijke deelen snijdt, en aan de
Ourthe, die er ook met vele armen doorloopt, alsmede aan
den belg. staatsspw. en den N.lijken spw. Over de Maas
liggen 5 bruggen, waaronder een fraaie spoorbrug, ook voor
rijtuigen en voetgangers in gebruik en de in 1863 gebouwde Pont des arches, van waar men zulk een verrukkelijk
uitzicht heeft. Zij is de zetel van een bisschop, van een hof
van appel en van assises, van een rechtbank en kamer van
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koophandel, en.. Zij heeft eene universiteit, die in 1817
werd geopend en gewis de rijkste huddling van dien aard
in Belgie is; behalve at de gewone hnlpinrichtingen, wearonder een bibliotheek an 100,000 boekdeelen en 430 MSS.,
sijn aan hear verbonden een school der kunsten, fabrieken
en mijnen en een philologIsch seminarie; — voorts een kon.
geonservatoire de musique, een academic van teeken-,
der-, beeldhouw- en bouwkunst, een kon. atheneum, een
Much. seminarie, 2 normaalscholen, een kon inatituut
voor doofstommen, vele genootachappen, die zich met we
tenschappen, litteratnur en kunst bezig houden, en velerki liefdadige inatellingen. Tot hare voorn. gebouwen behooren het paleia van justitie, welter 't paleis van den prinsbisschop;ile kon. schouwburg, de kathedraal, de kerken St.Jacques, St.-Denis, St.-Martin, St.-Barthdlemy en vele andere (in 't geheel 27), waarvan de meesten met schoone
schilderijen venierd zijn; het in 1839 gebouwde casino in
een der 9 voorsteden. Ten opzichte van handel en nijverheid is Luik een der bloeiendste Medal van Belgie; de steenkoolmijnen, die hear van alle kanten oraringen, de hewerking van het ijzer en andere .metalen, de zoo talrijke werkplaatsen, wear men stoomm,achines en allerlei gereedschappen vervaardigt, hare wijdvermaarde fabr. van oorlogswapens, onder welke zich de kon. kanongieterij onderacheidt,
voorts een menigte andere fabr., die voorwerpen van weelde of noodzakelijkheid leveren, houden er vele, duizenden
handen bezig en bevorderen krachtig de welvaart der at.
Rondom het hoogere stadsgedeelte ziet men nog eenige
overblijfsels der oude vestingwerlgen; tegenwoordig wordt
Luik alleen verdedigd door 2 forten : de Chartreuse op den
r. Maasoever, en de citadel op den 1. o. der riv. Zoo binnen ale buiten de St. heeft men heerlijke wandeldreven.
Op een der pleinen (Place de l'Universite"), die meest
met springfonteinen prijkeu, staat een in 1842 opgericht
standbeeld van den grooten toonzetter Gretry, die bier in
1741 geboren weed en near wien een ander plein genoemd
is (#P1ace Grdty" ). Een fraaie kaai ligt langs de Maas en
daaraan sluiten stadinwaarts de met plantsoenen verfraaide
Squares d'Avroi. Onder de straten verdient nog vermelding
de passage Le Monnier. In 1853: 82,000 mw., in 1873: 119,942
mw. — Van i 793 tot 1814 was Luik de hoofdpl. van het
departement Ourthe.
Luino, Lavine., ital. vi ., Lombardije, pros. Como, distr.
Vareze, aan 't raeer Como. 2638 mw.
Luia (San.), zie onder San..
Luitre, fr gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr., kant.
en 2 xi. ZZO. Fougeres. 1716 mw.
Lujan, Liman, riv. van de La-Plata-staten, valt in den
La-Plata-mond uit het W., 61/2 U. NW. Buenos-Ayres. Ook
stad in Buenos-Ayres. 3393 (nw.
Lukkie (1Voord- en Znid.), eng. Northern- en
Souther n-L ukkee ), twee sted en in Indie; de eerste
ligt in puin, 3 it. ZZO. Sjikarpore; de andere aan den Indus, bij den ingang van den Lukkee-pas, ten Z. van Schwan.
Lnkow, poolsche at., prov. en 5 U. Z. Siedlec, station
der baan Warschau-Terespal en de Keichselbaan; met een
piaristen-college en een philologische distr.school. 4148 mw.
waaronder veel Joden.
Lukmanier, bergpas in de Alpen, Zwitserlaud, grens
van 't kant. Grauwbunderland en Tessino, leidt door 't 5
U. lenge, plantenrijke Medelser-dal; postweg; hospitium.
Lulea 1) bevaarbare rivier van N. Zweden, lan Pite1,
die nit de vereeniging der in de nabijheid van den Sulitelma ontspringende Store-LuleA en Lilla-LuleA gevormd
wordt, ZO.waarts vloeit en na een loop van 60 uur in
de golf van Bothnie valt, 17 uur WZW. TorneA. Zij is
van den mood tot bij Norvik bevaarbaar. Om de waterTanen op dezen afstand te vermijden zijn er kanalen aangelegd. Van Vuollerim leidt near den ertsberg Gellivara
een. spw. — 2) St. en zeeh. van Zweden, lan Pitert districthfdpl., aan den mood der gen. riv. 2470 mw. Zij werd in
1620 door Gustaaf Adolf aangelegd.
d. in den Pengab, 6 u. Z. Lahore.
Lullingen, Lulingen, (fr. L ullang e), d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 1342 u. W. Clerff,
gem. Bogen. 184 mw.
IGullwortb, cog. kersp. en d., gra. Dorset, 4 u. ZO. Dorchester; met een mid kasteel, dat tot tijdelijk verblijf van
Lodewijk XVM en Karel X gediend heeft. 450 mw.
Lunaberland, gem. en vi. der V. S., Ste. New-York, Sullivan, 37 U. SW. Albany. 2800 mw.
!Gambier, Lumbrea, sp. vi ., pro.. Navarra, 6 u. OZO.
Pamplona, tusschen de riv. Salasare en Irati. 2001)
Lsambralea en Lumbreraa, twee sp. mvl.: 1) prov. en
14 n. WZW. Salamanca; met eenige mom. oudheden. 2668
mw. — 2) prov. en 8 u. Z. Logroiio. 1129 mw.
Lumbrea, fr. gem. en d., dep. Pas-de-Calais, kant.hfdpl.,
arr. en 2 n. SW. St.-Omer, bij de Aa. 1000 mw.
Lumen°, Lomeli°, ital. gem. en vl., Piemont, prov.
Pavia, distr. Lomellina, 3 u. ZO. Mortara, aan de Agogna,
C. o. 2943 mw.
Lumeaaane, twee bijeengelegen d. in Italie, Lombardije, prov. en 21/s u. N. Brescia. onderscheiden door de bijnamen San-Apollonio en Pieve. 2308 en 1698 (ow.
De vallei van Lumes (aV al-dell e-L umez an o, of
Val Gobbi a"), door de riv. Gobbia besproeid, is beroemd wegens haar heerlijk klimaat en vruchtbaarheid.
Cumin, port. vl., prov. Estremadura, 5/4 u. N. Limabon. 1650 mow.
!Gammen, belg. gem. en d. , prov. Limburg, an. en 211 2

Lanearty, schot. d., gm. en 1 u. N. Perth; met een
stat. ease den spw. van Perth near Forfar; met de grootste linnenbleek in Groot-Brittanje.
Lund, [Londinum Gothorum], St. in Zweden, lan
en 4 n. NO. Malmo, stet. der zweeda. staatsspw. en der
baan L.-Trelieborg. Zij is de setel van een aartsbisdom,
heeft een merlrwaardige kathedraal met een onderaardsche
kerk en bezienswaardige tomben, een beroemde universiteit,
die in 1658 werd geaticht, in 1876 71 prof. en 504 studenten telde, en waartoe o. a. een bibliotheek van 100,000
boekdeelen en 20.10 MSS., een sterrenwacht, chemisch laboratorium en botan. Min en verschillende museums behooren; eenige fabr. en handel. 3868 inw. 0 185, tegen 10,193
in 1875. In den r. kath. tijd had de toenmaals sterk bevolkte st. 23 kerken en 7 kloosters.
lLunden, vi. in Pruisen, Holstein, 11 u. NW. Gliickstadt,
bij den Eider-mood; met veel bedrijvigheid. 4203 mw.
lLundenburg, (mores. Bredslawa, Breezlaw,
Bra ehis la w(, moray. vi ., kr. en 7/•2 U. OZO. Briinn,
aan de Taja. Hfdstat. en uitgangspunt van elle N.banen;.
met een kasteel des vorsten van Liechtenstein. 4500 mw.
Lundye, riv. van Afghanistan, een voorn. bijrivier van
den Kaboel,:waarin zij valt, 31/2 u. NNO. Pesjawer.
Lundy.lole, eng. eil., aan den ingang van 't kanaal van
Bristol, gra. Devon, 41/2 u. NNW. Hartland-point; met een
vuurtoren. Ongeveer 40 bew. Men heeft er zilver en koper ontdekt. Er zijn konijnen en vogels.
Luneburg, 1) pr st., prov. Hannover, hfdpl. van 't
vorstd. en de landdr. Liineburg, aan den I(menau, 1. o.,
aan den spw. van Lehrte op Harburg en van Berlijn op
Bremen en Lubeck, 19 , /2 u. NNO. Hannover. Tot hare
merkwaardigheden behooren het slot en het aanzienlijk
raadhuis op het schoone en groote marktplein; seminarie
voor onderwijzers (de ridder-academic, of 't opvoedingsgesticht voor jongelieden nit de hoogere standen, met een bibliotheek van 14,000 boekdeelen en een museum zijn opgeheven, 1850); het gymnasium, Johanneum geheeten; de stedelijke
bibliotheek met de rijkste oorkondeu-verzameling vanDuitschland meer dan 6000), de schoone Johannis-kerk met een
hoogen toren; het tucht- en werkhuis; de kavallerie-kazernen, en het groote openbare magazijn of HKaufhaus" voor
de st.; naast het Kaufhaus een merkwaardig, in oud-boll.
smaak gebouwd burgerhuis, 't welk een burger nit Laneburg in 't begin der vorige eeuw in Amsterdam erfde, dear
liet afbreken en hier weder, juist zoo als 't in Amsterdam
stond, deed opbouwen. Ofschoon er weinig fabr. zijn (ijzergieterij, pluche, vloerkleeden, speelkaarten en machines)
heerscht er veel bedrijvigheid, en de st drijft een actieven transito-handel tusschen Hamburg en 't binnenland van,
Duitschland. Zij heeft 2 jaarl. handelsmissen, een provinciale linnenbleek, een gewichtig zoutwerk, dat jaarl. 400,000
centenaars zout levert, schier geheel het kon. voorziet en
waaraan een badinrichting is verbonden; kalksteen- en gipsgroeven in den naburigen uKalkberg". Op dezen Kalkberg,
op de Ilmenauer-brug naast het Kaufhaus, en op de zoutbron, als drie huofdtakken van 't bestaan der st., zinspeelt
de oude Liineburger toast: ',Mons, Pons, Fons." 17,532 mw.
Bij L. hg-en de ruinen der groote en beroemde st. B a rdo wic k, door Hendrik den Leeuw in 1195 geheel en al
verwoest. 't is nu eeu gr. d. — De I anddr o st ei of
het arr. LUneb urg heeft een grootte van 200 0 mijl,
met 386,714 mw. Tot dit gedeelte des koninkrijks behoort
de L neburge r-h e i d e, een woeate, zandige, met heide bewassen, zwak bevolkte landstreek, die de amten Bergen, Ebstorf en de amtsvoogdij Hermannsburg bevat, 37,04
m. gr. is en de westlijkste voortzetting uitraaakt van den
Oeralisch-Karpatischen landrug. Zij vormt de waterscheiding
tusschen de E(be, Aller en Weser. In de NO.lijke belling
komen de heuvels meer te voorschijn; onder den N.lijken
hoogen rand loopt een rug schelpkalk en gips en daaronder is onlangs het zoutgebergte gevonden. In 1874 weed
ook petroleum gevonden, die Chaos zeer rijk vloeit. Sedert
de heide gesueden wordt door verschillende spoorwegen, is
het treurige en eentoonige grootendeels -erdwenen. Be plaggenbouw zorgt voor mestbereiding; de bloesem van het heidekruid en de boekweit maken een groote bijenteelt mogelijk. Belangrijk is voor den heidebewoner de schapenteelt.
Verschillende soorten van bessen (bosch-, preissel-, jenever-)
zijn groote handelsartikeien geworden. — Veel hunebedden
zijn hier gevonden. — 2 ) of Inalaguaah, St. in Br. N. Amerika, Nieuw-Schotl., hfdpl. van een gelijkn. grs aan de ZO.kust, 11 u. ZW. Halifax. 3231 mw., meest Duitschers.
Lundl (la Ville). 1) fr. gem. en st., dep. Herault, kr.
hfdpl., arr. en 4 U. ONO. Montpellier, bij den r. o. der Vidourle, aan 't kanaal van Lund CO den spw. van Nimes
naar Montpellier. Zij heeft een gem.college, kazernen voor
infanterie en kavallerie, vele en groote branderijen en zeer
levendigen handel in mnskaat-wijnen en rozijnen. 8315
inw. — ) 't K ana al v an Lun e 1, lang 2338 met., opent
eene gemeenschap tusschen de Rhone, de Midden. zee en
't Kanaal der Beide zeeen.
Lunen, pr. at., prov. Westfalen, regdst. en 8 u. NW.
Arnsberg, kr. Dortmund, aan de Lippe en den spw. Dortmund-Gronau-Ensched6; met fabr. van tabak, wollen stoffen, spijkers en blikken doozen. 3134 mw. Be voorst. A 1 tL 11 n e n heeft nog (000 mw.
Lunenburg, 1) gra. der V. S., in 't Z. van Virginie; gr.
20 0 m.; hoofdpl. Lunenbur g. — 2) gem. en vl., Stt.
Vermont, aan den Connecticut, 131/2 U. ONO. Montpellier.
120) mw. — 3) id., Ste. Massachusetts, grs. Worcester, 13
U. NO. Boston. 1430 mw.
lLuneray, fr. gem. en d., dep. Beneden-Seine, arr. en
25/2 u. ZW. Dieppe, kant. Baqueville. 1941 mw.
Evansville, (dnitsch LUns tad t), fr. gem. en st.,dep.
Meurthe-en-Moesel, arr.hoofdpl., 4I/- U. ZO. Nancy, aan
den 1. o. der Vezouse, bkj hare samenvloeiing met de Menrthe; met een station aan den spw. van huts near Straataburg. Zkj heeft een praehtig kasteel of paleia, lang de residentie van Stanialans, koning van Polen, en waarin Frans
I weed geboren; een gem. college, openbare bibliotheek,
schonwburg, groote kavallerie-kazernen, een overdekte ma-
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Luna, sp. st., prov. en S u. N.t.W. Saragossa, bij de
Pyreneeen. 1482 mow.
Leunsire (St.- )„ fr. gem. en mv1.. dep. Ille-en-Vilaine,
arr. en ruim 1 u. W. St.-Malo, aan Kanaal. 1200 mw.
Lunaa fr. gem. en d., dep. Herault, kant.hfdpL, arr.
en 2 n. WZW. Lodeve, aan den Gaveson ; met beroemde
kaasbereiding in de nabijheid en delving van zwavelkoper. 1300 mw.
Lossay, fr. gem. en d., dep. Loir-en-Cher, arr. en 2 n.
W. Vendome; met hennip- en wijnhandel. 1700 inw.
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Lunga
'liege (ten der grootste van Europa), 2 hoepitalen, ten synagoge en fabrieken van velerlei stoffen, handschoenen
beetsuiker, enz. en een levendigen halide'. 16,041 inw. L.
is vermaard door 't vredes-tractaat, dat bier den 9den Fehr.
1/401 tusschen den duitschen keizer en den franschen consul Bonaparte weed gesloten.
Lung& 1) lanF en smal oostenr. ell., bi,j de kust van
Dalmatie, ' W. Ughano. — 2) schot. eil., W.kust, grs. Argyle.
Eungern, twit. kersp. en d., kant. Unterwalden, bij
het Z.einde, 21/2 U. ZW. Sarnen, aan 't Meer vanL u nge r n, dat gedeeltelijk door eenen tunnel is drooggelegd,
en aan den voet van den BrUnig, waarover de weg naar
Meiringen leidt. 1542 mw.
Lungro. Lung's.. ital. vl., Napels, prov. Calabria Cit.,
distr. en 2 u. ZW. Castro-Villari, bij den Tiro, r. o. Zeer
belangrijke mijn van steenzout. 5724 mw.
Lussgwilz Illiieder.), sake. d., kr.dir. Zwickau, 3 our
WZW. Chemnitz. 1359 inw. Ober.L., id. aldaar, groote
kousenweverij, katoenepinnerij, bleekerij, enz. 4959 inw.
Luni [Luna], verwoeste st in N. Italie, nun 't ZO
einde van 't voorm. sard. gebied. omtrent 1 u. ZO. Samna. Zij was van Etrurische afkomst en historisch vermaard door hare inneming ten jare 867 door den Noorman Heating, die, torn hij ze binnentrad, zich verbeeldde,
Rome se hebben bemachtigd. In 1016 werd zij geheel door
de Saracenen verwoest, maar zij gaf haren nation aan het
diet, Lunigi an a, een kl. gebied van Modena en Toscane, e,eenclaveerd tusschen de voorm. sard. Staten, Parma, Modena en Massa .Carrara, gr. 91h m. Het wordt
door de Magra en hare bijriv. besproeid, en bevat o.a. de vlekken Fosdi no v o (Modena) en F iv i a a an o(Toscane).
Lunjeberd, Luinjeherd, ned. d. prov. Friesland. arr.,
'
kant. en 2/4 u. N. Heerenveen, gem. Aengwirden.
780 inw.
Lunteren. ned. d., prov. Gelded., arr. Arnhem, kant.
en 21/2 u. N.t.W. Wageningen, gem. Ede. 760 inw.
Lunmenau. sake. at., kr.dir.. Leipzig, 31/2 u. NW. Chemvita, aan de Mulde en stet. der Muldedal-baan; met Ilan..
weverij, veel schoenmakerij (vooral voor 't °oaten), hootslijperij en papiermolens. 3233 mw.
/Lupata, of Maangehergte, (Geb e 1-a 1Komr i),geb.
in ZO. Afrika, op de Z.Frens van Mozambique en de NW.
grens van Sofala. De nvier Zambesi breekt er door heen.
Het Foer a-g ebergte schijnt eene W.lijke voortzetting
van Lupata te zijn.
Lupersae, fr. gem. en d., dep. Creuse, arr. en 21/2 u.
ONO. Aubusson, kant. Belle-Garde. 1818 mw.
1Lupiae. fr. gem. en vl., dep. Gers, arr. en 41/2 u. NW.
Wirande, kant. Aignan. 1330 ins,
Lupookin, graafschap der V. S., Stt. Georgie; hoofdpl.
Dahlonega.
Lupo (Saw), ital. vl., Napels, prov. Benevento, distr.
Cerreto en 61/3 U. Z. Campo-Basso. 1853 mw.
Lupsa, mvl. in Zevenhergen, kr. en 8 u. NW. Carlaburg, enclave In 't corn. Neder-Weisenburg; met 5 griekache kerken. 2474 inn,.
Linguae, [Agionsinor], sp vl., prov. en 81/2 u. ZO. Cordova, bij de bron der Marbella. 3964 inw.
Lorry, 2 fr. gem. en vi.: 1) -le-Bourg. dep. Nievre,
arr. en 71/. u. ZO. Cosne. 1116 mw. — 2) -le-Sauvage,
of Curey.Levy, dep. Allier, kant.hoofdpl., arr. en 6 n.
NW. Moulins; met steenkooldelving en fabr. van porseinn. 3914 law
Cure, (duitsch L ft de r e), fr gem. en at., dep. OpperSaone, arr.hfdpl., 4 1 /e u. ONO. Vesoul, bij den Ognon, T.
o. en station der fr. Oostbaan. Zi,j heeft een gem.college,
kalkovena, achouwburgzaal, prachtig stadhuis en een antieven handel in leder, beer, koren en keen; metaalgietenj,
fabr. van brandspuiten, katoenen en halfwollen goederen,
ens. 3991 inw. Vroeger van meer gewicht.
Eurgon, iersch nal., Ulster, grs. en 41/2 .n. ONO. Armagh, can den spw. van Belfast op Ulster; met een gerechtshubs, unie-werkhubs, tuchthuia, bij bank en groote fa r.
van linnen en moueselien 10,632 mw.
Luri, fr. gem. en vl., dep. Corsica, kant.hfdpl., arr. en
4 u. N. Bestial; met handel in wijn en olie. 1538 mw. in
de gem., 470 in 't vl.
Carrot,. Durroe, at. in Kasjemir, 21/2 u. Z. Islamabad.
Curs, fr. gem. en stadje, dep. Neder-Alpen, arr. en ph
U. ONO. Forcalquier. 9.)0 low.
Lary, fr gem. en d., dep. Cher, kant.hfdpl., arr. en 41/2
u. WNW. Bounces, aan den Anion, r. o. 900 mw.
Luse Les. of Lei*, pros. van Beloedsjistan, meest tusschen 25 en 26. N.B., 65.1 30' en 6e 0.L., hebbende W. en
N. de pros. Moekran en Dsjihalawan, 0. Scinde en Z. den
Ind. °entail; gr. ongeveer 250 0 m., met 60,000 mw. Zij is
bergachtig ease de grenzen en silken vruchtbaar lenge de
*even van den Poerally en diens bijrivieren. De voorn.
plaatsen alma Bela, de h(dst., Sonmeanie en Lyarie.
Lusa, riv. in Rusland, ontspr. op de Uwalli en valt na
een loop van 140 u., waarvan 2/3 bevaarbaar, in den Jug.
Lusanger, fr. d., dep. Nader-Loire, arr. dha
teaubriand.
1465 law.
Llas.list•Croix-111outo, fr. gem. en d. dep. DrIlme, arr.
en 8 OZO. Die, kant. Chittillon. 1544 low.
Lusatia, oude afdeeling van Duitschl., met den titel
van markgrs., nu uitmakende den kr. Bautzen in Sakeen en
eel' gedeelte der regdst. Potsdam, Frankfort en Liegnitz,
n het koninkrijk Pruisen.
Luserno, ital. vi ., Piemont, prov. Turijn, district en
21h u. ZW. Pignerol, mand.hoofdpe, aan den Felice, r. o.
3798 inw.
Lusignon, fr gem. en at., dep. Vienne, kant.hoofdpl.,
arr. en 4 u. LW. Poitiers, ace de Vienne en station der
Orleausbaan; met veel fabr. van serge e. a. grove wollen
stoffen. 26S inw. De pleats is merkwaardig ale de bakermat der Lusignans, die tijdens de kruistochten over Jeruzalem en Cyprus geregeerd bebben.
Lusigny, fr. gem. en vi., dep. Aube, kant.hfdpl., arr. en
21/2 u. OZO. Troyes; met veebandel. 1160 inw.
Lussae, 1) fr. gem. en vi., dep. Gironde, kant.hoofdpi.,
arr. en 21/2 u. ONO. Libourne. 1900 inw. — 2) .les.Chts-
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teaur, fr gem. en stadje, dep. Vienne, kant.hfdpl. arr.
en 2 a. W. Montmorillon, can de Vienne, r. o. 1800' low.
— 3) .les.Eglioes fr, gem. en vi., dep. Opper-Vienne,
arr. en 411.2 U. NNO. 'Bellac. 1700 low.
Lasson. fr. gem. en d., dep. Gasd, kant.hfdpl. arr. en
32/3 u. WZ W. Uzes, can de beck Anguison. 1183 hew,
'
Lassos, fr. gem. en d., dep. Dordogne, arr. en 1 uur
WZW. Nontron. 1000 mw. — Lasssat, id., dep. Crewe,
arr. en 2 u. ZZO. Boussac. 1570 law. — Lutists. id ., dep.
Vogeezen (Vosges) arr. en 2 u. W. St.-Die. 150 I mw.
Liisskorwo, rums. d., gone. en 13 u. OZO. Nishnei-Nowgorod, aan de Wolga; met 9 kerken, fabr. van metalen
goederen, schoenen en handschoenen: hoot- en graanhandel. 5 a b000 mw.
Lussurgin (San.), ital. mvl. op 't eil. Sardinie, prov.
Cagliari, distr.hfdpl., ruim 6 u. NNO. Oristano. 4564 mw.
Lustenou, 1 oostenr. mvl., Tirol, Vorarlberg, distr. Feldkirch, can den Rijn, r. o., 2 u. ZZW. Bregenz en stet. der
Vorarlberger spw. 3903 mw. — 2 ) wurt. d., Schwarzwald.
kr , opperamt Tubingen, can den Neckar, met eene brng
over de rivier. 140 mow.
Latham, zwit. d., kant. Lucern, in 't Lucerner-dal, can
den voet van den Napf en Enzi; met het Lut h er n-bad,
Z.waarts van dear. 1880 low.
Lutjebroek, ned. d., pros. N. Holland, arr. Alkmaar,
kant. Hoorn en 11/, u. W. Enkhuizen, gem. Groot ebroek -en-Lu tj ebroe k; met 1 geref. enlr.kath.
kerk. 760 mw.
Luitjenburg, Liitgenburg. (deenseh L y tj en bur g),

oude nt. in de pr. pros. Sleeswijk-Holatein, 161/2 u. NO.
Glticketadt, can de Kossaue; met brandewijnetokerijen.
2385 inw.
Lutkegost. Latjegast, ned. d., pros., arr., en kant.
Groningen, 12/4 u. W.t.Z. Zuidhorn, gem. Grootegast. 300
inns'. Geb.pl. van den zeereiziger Abel Jansz. Tasman.
Lutkepost. Lutjepost. ned. d. of gehucht, pros. Frieel.,
arr. Leeuwarden, kant. en 3 u. ONO. Bergum, gem. Achtkarspelen. 10 mow.
Lutkewieruns, ned. d., limy. Friesland, arr. Leeuwarden en 1 1/2 U. N. Sneek, kant. Bolaward, gem. Hennaarderadeel. 540 inw.
Latontiersk, Lutomiers, Ljutontersk. at. in Rues.
Polen, gone. Petrokow, aan den Ner, r. o., 7 u. NO. Siena. 2297 mw.
Luton, cog. mvl. en kersp., grs. en 51/2 U. ZO. Bedford, can de Lea en den spw.; met een schoone goth. kerk,
nationale school, unie-werkhuis, fabr. van stroohoeden, 1
groote ijzer- en kopergieterij. 17,317 low.
Lutry, twit. stadje, kant. Waadtland, can 't moor van
Geneve, 1 n. OZO. Lauttanne. 2204 low.
Ltitschine. twit. riv., kant. Bern, gevormd (bij ZweiIntschinen) u;,.- de vereeniging der Witte- en Zwarte
schine, waarvan de eerete door het dal van Lauterbrunnen, de andere door Grindelwald loopt. De vereeniede
riv. salt in 't meer van Brienz ten ZW. De dalen van Gnndelwald en Lauterbrunnen zijo verbonden door den weg
over den Wengeralp en den kleinen Scheideck (2069 m.)
Leate, ned. d., part. °vetted, arr. Almelo, kant. Enschede, gem. Looser. Met de geheele in 4 hoeken seededde marke telt het IWO low.
Cutters. ned. d. of buurt, pros. Overijsel, arr. Zwolle,
kant. en 3 u. Ommen, gem. Ambt-Hardenberg; met een r.
kath., een greet. en een chr. geref. kerk.
lLutter.ons•Doronberge, tl. in 't head. Brunewijk, be.
Gandersheim, 61/1 a. ZZW. Brunaweik en atat. der Brunewijkache staatsbaan. 1646 low. Hier sloeg Tilly, 27 Aug.
1626, de Denen onder Chriatiaan IV.
Luttenberg. oostenr. mvl., Stiermarken, be. en 8 u. 0.
Harburg; grenatolkantoor en heerlijlien wijnbouw. 1080 mw.
Lutterboeh, gem. en d., in Opper-Elzaa, be. Mulhausen en 41/s u. N. Aitkirch, op een ell. in de Dolleren; spw.
etat. 2000 low.
lLuttereverth, cog. mvl. en Item., gra. en 4 u. ZZW.
Lancaster, can den Midland-Counties-apw., en.aan den Swift.
Met een industrie-school, fabr. van grove kousen en zijden
linten. 2400 inwon. De hervormer John Wycliffe stierf
bier in 1384.
ILiittriughaueen. pr. stadje, Rijnprov., regdst. en Sn.
ZO. Dilaseldorf, stet. der Berg.-Mark. bean ; cane. fabr.
van ijzer, steal- en koperwaren, puddelwerk, fljnataal-werk,
fabr. van laken en katoen, zijde en flawed). 9471 low.
Gutzon, pr at.. pros. Saksen, regdst. en 21/e n. ZO. Merseburg, 3 u. WZW. Leipzig; met een kasteel. 2875 low.
Omtrent 1 /2 U. van bier, can den weg near Leipzig, is de
pick, waar Gustaaf Adolf van Zweden in den veldslag van
16 Nov. 1632 viel en op welke in 1837 een monument van
gegoten ijzer is opgericht. De veldslag van 2 Mei 1812, hij
't naburig d. Gross-GOrschen geleverd, dien de Pruisen tegen Napoleon verloren, komt in de geschiedrollen mede onder den naam slag bij Lutzen voor.
Lunesuburg, a], 1) voormalig graafachap, dat in het
jaar 1354 tot een hertogdom werd verheven, eettwen lang
tot Duitschland behoorde en door eigen vonten geregeerd
weed, van welke een (Hendrik VI) zelfe tot Duitsch keizee werd verheven. Het Luis Luxemburg bend ook op 't
einde der 14de en in 't begin der 15.1e eeuw de mark Bran,
denburg. Lodewijk XIV cam het &Winne gedeelte
weg
en vereenigde dat ale oLuxembourg-francais' met Frankrijk; het overige land, groot 127 0 mijlen, met meer dan
300,000 mw., bleef bij Duitechland en wel in den Bourgondischen kreita. flit was lang een oostenrijksche bezitting„
totdat het in de eerste fr. revolutie door de Franschen
veroverd en met Frankrijk eereenigd weed. Rent bij het
Weener congres werd het als een duitsch hertd. teruggegeven en can den {toning der Nederl., Willem I, ale nagBausch souverein-erfland en pereoonlek domein. met den titel van Groothertoedoln, toebedeeld. In tt jeer 1830, bilj den
opstand der Zuidelijke provinden, vereenigde itch din gr.hertd. (de hfdat. ultgezonderd ) met Seigle; niaar volg,tie
het 2.1e der 24 artikelen Tee .le Londensche conferentie
weed bepaald, dat dit gabled tusschen Jr Nederlanden ea
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Belgie son gedeeld worden, en deze splitsing weed door
bet definitieve tractaat van 1839 bekraebtigd. Zoo outstond
de b el g.. p r o v. Luxemburg en het onder nederl.
soevereiniteit gebleven du ts e h e gr oot h er togdom
Luxe tn b n r g. Dock 1866 bracht bier verandering. Bij
de ontbinding an den Duitsehen Bond ging L. niet tot
den N. Dnitschen Bond over, maar weed, ofschoon de kosing an Nederland het aan Frankrijk wilde afetaan (wanetegen d bevalking sick niet versette t door het verdrag
van Londen,11 Mei 1881, verklaard neutraal gebied te zijn onder de blijirende soevereiniteit an 't Hula van Oranje-Nassan en onder garantie van Rusland, Engeland, Prankrijk,
Oostenrijk, Pettisen, Italie, Nederland en Belgie geplaatet. —
2) (fr. Lttxembo or g), peer. van Belgie, nitmakende
het W.lijke of Waalsche en verreweg het grootste gedeelte
an 't gr.hertd. Luxemburg, zoo als dat van 1815 tot 1839
bentond; zij is begrened ten W. door de prov. Mullen. ten
N. door de prov. Luik, ten 0 door 't gr.hertd. Luxemburg
en ten Z. door Prenkrijk, is 80,23 0 mkjlen grout en telt
2)8,134 law.; — bidet. Arlon. Be grond, die tot het stroomgebied van Mane en Moezel behoort en besproeid wordt
door de vischrijke Ourthe, Semoy en Deese, bijrivieren van
de Maim, is seer hoog en bergachtig, met nitgratrekte platean's, afgewisseld door diepe valleien, veelal bedekt met
groote bosschen, overbliifsels van 't oude Ardennerw o U d, dat tick near Caesars zeggen, een halve eeuw v6or
onze jaartelling van de zee tot aan den Rijn uitstrekte;
ook vindt men bier en daar aanzienlijke heidevelden en
veengronden ( 1/31. Over 't geheel is de bodem wtinig geschikt voor den landbouw, en &tar zelfs, wear hij minder
weerbarstig is, ontwoekert men hem te nauwernood de tot
eigen verbruik noodige granen: tarwe, spelt, rouge, haver
en boekweit; de aardappelen daarentegen groeien er your treffelijk. Be prov. is rijk aan ijzer- en kopermijnen, asn
marmer-, lei-, bouwsteen- en kalksteen-groeven. De veettelt,
vooral van schapen en Terkel., maakt ten van de hoofdbezigheden der bewoners uit, en de Ardenner hammen en
schapenbouten zijn met recht vermaard. Wild is nergens
in Brigid zoo overvloedig als bier : men vindt er reeen,
wade zwijnen, sores zelfs herten. De belangrijkste industrie is de ijzer-fabricatie; ook heeft men er vrij belanerijke
looierijen. De handel in vee is de aanziertlijkste, die L.
drijft. Verachillende spoorwegen doorsnijden het land. Be
prov_ wordt verdedd in 5 arr. (Arlon, Virton, Bastogne en
Neufchiteaw, in 12 kant. en in 194 gemeenten, wantonder 11 stedelijke.
Luxemburg:, 13), 1) onathankelijk en nentraal Groothertogdom, met Nederland door ten persoonlijke Unie verbonden, wordt begrened ten N. en O. door de pr. Rijnprov., ten Z. door Frankrijk, ten W. door de belg. pros.
Luxemburg; grout 46,99 0 m., met 205,158 meest alien r.
kath. inw. Het klimaat is er eenigazine kouder den in de
aangrenzende Rijnprov., mane de lncht is zuiver en r,ezond
De grond, die ichier geheel in 't etroomgebied der Moczel
ligt, welke de gems ten 0. nitmaakt, is mee,endtels be+gachtig door de Ardennen, met bosschen en heidevelden bedekt, gedeeltelijk, vooral in 't NW., doe en wcinig tot den
akkerbouw geschikt, mane daarentegen vruchtbaar en wel
bebouwd in de dalen der 'Komi, Merach en Kor (Chiers)
en in het R eser-dal. Be
De voorn. rivieren, die hear ,3 sproeien, zijn de Moezel (Moselle), Sure; Wiltz, Elze ( Alzette ),
Attert, Eischen, Erenz, Our en Kor. Be gemeensehapswegen laten, soot de welvaart des lands, not wet te vvenschen
over; doch de spoorwegen els de Luxemburger Willem'sbean, de Prins Hendrik (273,5 kilom.) bean doorsnijden het
Or.-Hertd., terwijl nog andere in aanbouw zijn. Be hoofdproducten zijn: koren, hennip, oliezaden, aardappelen, wijn
(vooral tongs de Moezelboorden), velerlei hoot; paarden (het
bekende Ardenner rag), runderen, schapen, varkens, veel
wild, gevogelte en viach; 'Ozer in groote hoeveelheid (1873
26,634,860 ctr.; in 25 hoogovens werden 5,248.227 eta. row
liner gewonnen), koper, lood, antimonium, lei- en bouwsteen, manner en gips. De aanzienlijkste indnstrie-tak is
bier de ijzer-fabricatie; ook zijn er fabr. van aardewerk ell
poradein, van laken, linnen, papier en speelkaarten, bolerkten ( groote prodnctie van mtmuntende eikenschora), lijmzieclerijen, enz. De handel is levendig; uitgev. wordt green,
vee, haver, ijzer, en Ozerwaren, leder, papier, enz. Ingev.
hoofdz. coakes en ateenkolen. — Aan inrichtingen van onderwije heeft men 1 seminarie, 1 atheneum, 2 normaal.
seholen voor onderwijzers, 2 progymnasien, 6 scholen met
uitgebreid onderwijs. Ilet gr.hertd. wordt verdeeld in 3
arr. (Luxemburg, Grevenmacher en Diekirch), die es.men 13
kantons uitmaken. Be regeering is constitutioneel mountehaal, met 1 kamer van 41 afgevaardigden gekozen door de
13 kiesdistricten voor 6 jaar. — Budget your 1879: ontv.
7,221,475 fr., nitgav. 6,888,655 fr. Schuld, albeit aangegaan
your spoorwegen, bestaat nit 2 leeningen, in 't geheel 12
mill. fr. — 2) ( in 't dnitsch ook Lfitzelbneg,dat is
',Kleine Burg" geheeten, ital. Lncem bo rg ol, gem. en
hfdat. van bovengen. gr.hertd., hfdpl. van 't gelijkn. arr.
en kant., was v66r 1872 een der sterkst bevestigde pleatsen van Europa en een der 3 gr. Duitsche bondevestingen,
met pruisisch garnizoen, aan de Else of Alzette. I. o., 5
a. OZO. Arlon. Titans is zij een belangrijk kruispunt op
de Wilhelm-Lux. bean; zij ligt gedeeltelijk op een steile
rots, gedeeltelijk in ten smal, bochtig dal, welke beide denten met elkander gemeenschap hebben zoo door breede
trappen als door zigzagagew0ze, your rijtuig niet bruikbare
straten. Tot hare room. gebouwen beheoren 't gouverne.
ments-h6tel- of nude stadbuis, bet nieuwe stadhuii, bet tn.
bonne), de hoofdwaeht, bet essential, 5 r. kath. kerken, 1
protest. en een iaraelietiach bedebuis; voorts heeft zij ten
kon. atheneum, met de stads-bibliotheek en ten klein penning-kabinet; ten kanongieterij en ijzeramederijen, fabr. van
Matzen, tabak, lunwaad, papier, aardewerk, enz , veel looier0en en 10inziederijen. 1945
6, mw. — Ondittaks hare geroemde sterkte, weed L. Menigmalen Ingenomen, o.e. door
de Franseben in 1542, 1543, 1634, 171)2 en 1795. Van het
laatstgen jeer tot in 1814 bleef 20 in 't bezit dice untie
-to was de hfdpl. van 't dep. der Wouden (edes Forets").
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In 1867 was reeds besloten de vestingwerken te alechten,
out de groote kosten ging men er et-rat in 1872 toe over.
Op de vroegere werken is ten prachtig park aangelegd.
Lazouil. [Layovitene], fr. gem. en st, dep. Opper8a6ne, kant.hfdpl.arr. en 3 n. NW. Lure, bij den Breucm, r. o., en *an 'den voet der Vogeezen (Vosges). Hare
was-me en konde mines-ale baden waren den Romeinen reeds
bekend en worden veel bezoeht. Zij heeft een gem.college,
ten klein seminarie en fabrieken van messenwerk papier,
iherwaren, leder, rm., en belangriftke bereiding van ',Kirschwassee. 4076 mw. (in de stad)
Litany. fr gem. en d., dep. Landes. arr. en 71/2 u. N.
Mont-de-Marsan; met hoogovens. 1450 inw.
Luxor, fr. Lonepor, (El K n a r, //de pale(zen"), d.
in Opper-Egypte, aan den Nijl, r. o., 12 n. Z. Kent-h. Het
ligt met de naburige d. Karns k, M e d-A mond (r.o.,
Medinat-Aboe, Goerna (I. o.) op de pleats van 't
oude Thebe, en heeft een van de prachtigste onder de no
beataande tempels der oudheid. Van bier is de obelisk gehaald, die sedert 1836 de //Place de la Concorde" te Parijs
vereiert, en nit den tijd van Sesostris achijnt te wezen.
Layne*, Caine*, fr. gem. en at., dep. Indre-en.Loire,
arr., kant. en 18/4 u. W. Tours, bij de Loire, r. o. Sommige van de huizen der nee oude stad zijn uitgehouwen
in de kalksteenrots, op welke een oud, weleer versterkt
kasteel ligt, dat gedurende de eerste revolutie, even ale de
stad, Roche-a n r-Loir e weed geheeten. 1900 mw.
Geb.pl. van P. L. Courier, geleerd hellenist en vermaard
pamphletist.
L uz, L.....Bareges, fr. gem. en et., dep. Opper-Pyreneeen, kant.hfdpl., arr. en 3 n. ZZO. Argeles; met eene
paroehie-kerk, die weleer eene door de Tempelridders gebonwde citadel was. Zij heeft fabr. van gemengde zijden
en wollen atoffen, //bareges" geheeten, en in hare nabijheid
liggen de warme baden van S t -S an v en r. 1100 low. Uitgangspunt voor toeristen in de Pyreneeen.
L amarche., fr. gem. en at., dep. Seine-en-Oise, kant.
hfdpl. 4112 U. ONO. Pontoise; met een kantfabr. en spw.
stet. 1470
'
mw.
Lnzech, fr gem. en st., dep. Lot, kant.hfdpl. arr. en
3 u. WNW. Cahors. aan den Lot, 1. o. Belangrijiie handel
in wijn van Quercy, onder den naam van wijn van Cahors
of Cote d'or. 1900 low.
Lemerne., 1) gra. der V. S., in 't NO. van Pennsylvanie, aan de Susquehanna; gr. 64 0 m.; hfdpl. Wilke sbarr e. — 21 gem. en vl., zelfden Stt.,__gra. Fayette, aan
den Monongahela, r. o., 31(1 n. NW. Union-Town. 2015
mw. — 3 ) id., Stt. New-York, grs. Warren, aan de Budson-rivier. 1480 mw.
Luzillat. fr. gem. en d., dep. Puy-de-Dome, arr. en Ma
U. NW. Thiers, aan den Allier, 1. o. 1501 mw. —
id., dep. Indre-en-Loire, arr. en 5 u. ZO. Tours. 1600
Luzon, Loco, ook (near de bfdp1.1 Manila, of Manilla. en door de Engelschen ook 1Lneonin geheeten,
grootste en N.liikste van de Philippijnsche eilanden, meest
tusschen 13° 30' en 18° 40' N.B., 119 3 95 en 124° 10' 0.L.;
Fr. 20144/5 0 m., met ongeveer 41/2 mill. mw. Be gedaante
is zeer onregelmatig, dear het bestaat uit 2 door een landengte verbonden schiereilanden; de kusten zijn rotsig en
door vele baaien ingekerfd; under welke de baai van Manilla aan de Westkust de voorn. is. Het N.lijk gedeelte,
waar de bergrug Sierra Madre loopt, beetaat nit granieten
en nieuwere vulkanische rotsen met secundaire en tertisire nederzetsels en uit steenkool; het Z.lijk gedeelte is
schier geheel vulkanisch. De oppervlakte is teen afwisselend, voor een aanzientijk deel bergachtig met eenige werkende vulkanen; over 't geheel schilderachtig en boschrijk.
Ten N. van de at. Manilla ligt een groote, vruchtbare vlakte, waarop overvloed van rijst en tabak west. Andere belangrijke proa. zijn indigo, koffie, sulker, cacao, was, ebbenhout, klipzout, gon(l, ijzer en koper. De mw. bestow'
meest nit Maleiers, van den stem der Tagalen, die dents
onafhankelijk, deels aan de sp. kolonisten onderworpen
z&i en het christendom hebben aangenomen. Be meet
woeate gedeelten des eilands worden bewoond door 't onbeschaafde Papoea-ras van den Archipel, en in de steden en
bebouwde districten zijn eenige Chineezen gevestigd. Luzon wordt verdeeld in 24 prov. Be voorn. plaatsen zijn Manilla, de hfdst. der sp. bezittingen in het 0., Cavite, Bidondo, Santa-Ciuz en Apart.
Lazy, fr. gem. en atadje, dep. Nievre, kanthfdpl., arr.
en 5 n. Chilean-Chinon, :stet. der baan Parijs-Lyon-Midd.
zee; met looierijen. 2668 mw.
Cutaways, ital. mvl., Parma, prov. Reggio nelr Emilia,
distr. en 1 u. N. Gnastalla, hi.) den Po, r. o. 7609 mw. Be
Framichen behaalden bier in 1702 ten overwinning op de
Keizerlijke troepen.
1Lanai ital. vl , Napels, prov. Calabria Cit., 3 u. N. Cosenza. 3344 mw.
Lyarie. Leiarie, stud van Beloedsjistan, prov. Lus,
aan den Poerally, omtrent fi n. van den Ind. Oceaan en
11 U. Z. Belah; met een onbeduidende zoutfabriek en eenigen kusthandel.
Lyhater, schot. d., gem. Caithness, 3 n. ZW. Wick. Het
gnus. heeft hint een wijkhaven aangelegd.
Lvehen, Lichen. pr at., prov. Brandenburg, regdst
Potsdam, -14 u. N. Berlijn, tueschen 3 meren. 207o inw.
Li-coming. 1) grs. der V. S., in 't hart van Penney!.
vanie; gr. 75 0 m.; hfdpl. Williamspor t. — gt m.
en vi., zelf(le gra.. aan den Lycoming-creek, ten bijriv. van
de Susquehanna. 2.100 inw.
eng. kersp. en vi., gra. Kent, san 't Kanaal, 1
U. ZZW. Romney. Be haven is door drkezand gebeel terwoest en de pleats is nut-en ellendig d., 1/a use van ,1.
zee. 1605 inv.
L ye. fr. d., dep. laden, arr. Chittesuroux, aan den Mo.
don- met vuttreteengroeeen. 1266 ,law.
eyguntlelteater ILfiguezeklameter. deensch
Sineswiik, amtahfdpl., 511, a. W. Apt-static. 14(e) mw.
Lyle. Lick.' (pooled' 0 a I k), pr. at., pro'. Pruisen,
regdst. en 16 u. Z. Cornishmen, kr.bfdpl., aan 't meet L y V
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S e tr. n a n; met een kasteel en gymnasium. 5912 mw.
ILvIc..n.. gem. en vl. der V. S., Stt. Pennsylvanie, grs.
Dauithin, 71/, a. N. Harrisburg. 1400 mw.
Lvnian„ 11 gem. en vi. der V. S., Stt. Maine, gee. York,
201/i U. ZW. Augusta. 1570 inw. — 2) id., Stt. New-Hampshire, gra. Grafton, aan den Connecticut. 1580 mw.
Lyme, 11 gem. en vi., der V. S., Stt. Connecticut, grs.
New-London, aan den mond van den Connecticut, 10 , /2 u,
ZO. Hartford. 2856 low.— 2) id., Stt. New-York, gem. Jeffemon, 31( tr. W. Watertown. 5000 mw. — 3) id., Stt. NewHampshire, gem. Grafton, 15 U. NW. Concord. .1785 low. —
4) id., Stt. Ohio, f8 u. NO. Columbus. 2220 mw.
Lyme-Regis, eng. at., tech. en kersp., gem. Dorset, aan
den mood van 'triviertje Lyme in 't Kanaal, 6 n. . Dorcheater, werwaarts een spw. voert. Hare haven bestaat nit
2 beeren of dammen, die een bassin vormen, waarin kleine vaartuigen veilig zijn. De handel der pl. is veel achternit gegaan. 2603 mw. Geb.pl. van den admiraal Summers,
den ontdekker der ttermudas.
1Lymington, cog. st ., zeeh. en kersp., gm. Hants, aan
een kl. bevaarbare gelijkn. riv. bij haren mond in 't Kansa], tegenover 't ell. Wight, 31/s u. ZW. Southampton,
tot wake at. de haven behoort. Zij is schoon gelegen, heeft
verschillende kerken ( waaronder 1 r. kath.). scholen, veel
fraaie huizen ten gerieve der zeebaders, em n spw. station,
een unie-werkhuis, tolhuis, schouwburg, schoone badinrichtingen, scheepstimmerwerven en zoutwerken. De haven laat schepen van 300 ton toe, maar heeft weinig handel. Stoombooten varen van hier op Portsmouth en op 't
ell. Wight. 4192 inw.
'Lynchburg, gem. en st. der V S., Stt. Virginie, gm.
Campbell, aan de James-riv.; kruispunt van spoorwegen en
kanalen, 261/2 U. WZW. Richmond. Zij heeft tabaks fabr.,
katoenmolens, een ijzergieterij, en.. en is een groote markt
your tabak. 6901 mw.
Lend, tic. in Australie, ontdekt door Dr. Leichhardt,
ontspr. op 17° 58' Z.B., 144° 0.L., stroomt NW.waarts door
em n bergachtige streek tot zij in de riv. Mitchell vale; hare
boorden zijn rijk in gras.
Lyndhuret, rug. kersp. en gr. d., grs. Hants, Iraqi gelegen in 't midden van de uNew-Forest", 21/2 u. WZW.
Southampton. 1550 mw.
Lyndeborough, gem. en vi. der V. S., Stt. New-Hampshire, grs. Hillsborough. 1100 mw.
Lyndon, gem. en vl. der V. S., Stt. Vermont, get. Caledonia, 121/2 u. NO. Montpelier. 1950 mw.
ILyngbye, of Eiongens-Lyngby, deensch mvl., eiland
Seeland, 2 U. NNW. Kopenhagen, aan den Sond; met een
koninklijk zomerpaleis.
Lynn, 1) gem. en st. der V. S., Stt. Massachusetts, 4
u. NO. Boston, aan de Massachusetts-baai van den Atl.
oceaan. Veel spoorw. en stoombootverbinding,; uitmuntende acholen, geleerde genootschappen en bibliotheken. Zij
is voor de schoenenfabricatie, wat Lowell voor de katocnindustrie is. In Lynn worden sheen vrouwen- en kinderschoenen vervaardigd (meer dan 200 fabr. met ongevrer
18,000 arb., meest werksters). Op 't voorgeb. Nahant heeft
de atad een prachtig hotel, druk door zeebaders bezocht.
28,233 mw. — 2) gem. en vi., Stt. Pennsylvanie, grs. Lehigh. 2100 mw.
Lynn-Regis, a King's-Lynn, mg. st en zeeh., grs.
Norfolk, aan de 0.zijde van den mood der Groote-Ouse,
SIN n. van de N.zee en omtrent 8 u. NO. Ely, aan den
East-Anglian-spw. Vier kleine bevaarbare rivieren, ',fleets"
geheeten, splitsen ze in verscheiden deelen, die door een
dozijn bruggen verbonden zijn; vroeger weed zij door een
gracht en veatingwerken verdedigd, waarvan nog een poort
en een gedeelte wal over is. Zij heeft een schoon marktplein, fraaie wandeldreven in 't 0. der st., bezienswaardige kerken, kapellen, de ruinen van een klooster, em n lat.
school, industrie-school en groote Lancaster-school, een onde raadzaal en gevangenis, een schouwburg, bibliotheek,
tolhuis, markthuis, hospitalen en een fort. De haven is
ruins, maar wordt door drijfzand belemmerd; nochtans is
de handel druk, vooral met het binnenland. Hoofdart. van
invoer zijn wijn nit het Schiereil., timmerhout, hennip en
andere Oostzee- en Canadasche voortbrengselen; die van uitvoer koren en wol. Voorts houden scheepstimmerwerven,
brouwerijen, ijzergieterijen, touwslagerijen, kurk- en tabaksfabrieken de bevolking bezig. Op Hull varen atoombooten.
16,562 inw. Geb.pl. van den zeeman Vancouver.
Lyon, (cog. L yon 5, ital. Lio n e), CLugtionum3, fr.
gem. en at., hfdpl. van 't dep. Rhone, aan de Rhone en de
Satme, 84 u. ZO. Parijs. Van hier gaan 7 verschillende lijnen sit van de baan Parijs-Lyon-Midd. zee. Zij bestaat nit
de eigenlijke Mad, meest op een lang schiereil. gelegen, tot
aan het punt, waar zich sedert 1779 Saone en Rhone vereenigen, waaraan het tegenwoordig stroombed is aangewezen door den beeldhouwer Perrachi, die daardoor een wijk
In 't leven riep, welke naar hem genoemd weed en thans
de zetel is van de grooteindustrieele inrichtingen en den handel, als mede van den rijkdom en de weelde. NO.lijk op
het vlak van den steilen heuvel St.-Sebastiaan ligt de voorstad La Croix Rousse, -wear de meeste zijdewerkers wonen
en die sedert 1862 door een spw. met de binnenst. is verbonden; daaraan sluiten Serin en Cbartreux. Op den reel,
teroever der Saone volgt dan Vaise. Op dezelfde zikle der
SaOne en rechts van de Rhone ligt de wijk Fourvierea,
verder de voorst. St.-Foye, St.-Iren6e, St.-Just en St.Georges. Op den linker oever der Rhone strekt zich Brotteaux nit, een der schoonste wijken van L. en daaraan
skit bet volkrtke. maar vuile La Guillotiere. De straten
der oude binnenst. zijn meestal nauw, met oude sombere
Wien van 6 a 7 verdiepingen, in de nieuwere deelen is
memt &Iles prachtig. Langs de severs loopen heerlijke
basics (38 kilorn. lang). die verbonden zijn door 20 bruggen. L. beefs 400 atraten en talrijke openhare pleinen. Van
deze laatatm verthent vermelding de Place Bellecour, de
gelieflootde wandeling der inwoners. met 2 sierluke pavtlloens. Wines. bssents, en fonteinen en omgeven door gebott•
wen met monurceutale gevels, de place des Terreaux, des

Cordeliers, de la Prefecture, eon. Zij is de zetel - van een
aartsbisdom (Lyon as Vienne), van een prot. en een isr.
consistorium, van een hof van assiaes, van een universitaire academic voor de dep. RhOne, Loire, Saone-en-Loire en
Aix, de resid. van veel vreemde consuls, en heeft een rechtbank en kamer van koophandel, eene munt, een rijks college
en veeartaenijschool, een r. kath. universit., em n gr en kl. seminarie, een lyceum, normaalschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, een atada-bibliotheek van meer dark 150,0 0
boekdeelen en 8000 MSS. in allerlei talen, een museum van
schilderijen en oudheden, een school der achoone kunsten,
het //Institut de Lamartiniere" voor toegepaste kunsten en
ambachten, een doofstommen-inatituut, een depart. kweekschool, een hot. tom, en.. Lyon, de 2de at. van Frankrijk,
zoowel wat bare bevolking als belangrijkheid voor den ban.
del aangaat, is tevens een vesting van den eersten rang.
Onder de vele openbare gebouwen munten nit het stadhuis, het "hotel Dieu", de mote achouwburg en het nieuwe paleis van justitie, het tuighuis, de gevangenissen, de
renbaan en.. Onder de meer dan 40 kerken munten sit
de kerk van St.-Jean, de goth. kathedraal, en.. Lyon heett
fabrieken van allerlet aard; die van zijde zijn de beroemdste in de wereld en houden 80,000 arbeiders bezig, die echter voor meer dan de helft te hula en voor eigen rekening
werken. Andere belangrijke takken van nijverheid zijn ziideweverij 11500 werkl.), passementwerk (800 arb.), fabriek
van weefwerktuigen. De ijzer-industrie geeft week aan 9,100
man; koper- en bronsgieterij; fabr. van gond- en juwelierswarm-n, valsche sieraden (8 mill. fr . jaarlijks ); hoeden in
80 inrichtingen (112 mill. stubs), eat. Zij drijft een nee
uitgebreiden handel, zoowel in de producten barer nijverheid als in die der omatreken (lint en wapens van St.Etienne, wijnen, enz.); ook haar commissie-handel is aanzienlijk; zij is de stapelplaats voor Zwitserland en geheel
het 0. van Z. Frankrijk en doet groote verzendingen naar
het buitenland. L. is de grootste zijdemarkt van Europa.
Behalve door hare spoorwegen heeft zij ook door stoombooten geregelde gemeenschap met de fr. steden. In 1821
had zij slechts 129,140, in 1876: 342,815 inw. 45° 45' 44"
N.B., 4° 49' 34" O.L. — Lyon weed 41 v66r J. Chr. gebouwd of vergroot door L. Munatius Plancus en werd onder Augustus de hfdst. van geheel Celtisch Gallie, waaraan zij haren naam gaf ("La Lyonnaise" I rGallia Lugdunensift], en dat begrepen was tusschen de Saone, Loire, Marne en Seine. In 59 na Chr. door een vreeslijken brand
geheel vernield zijnde, weed zij door Nero weder opgebouwd,
door Trajanus verfraaid. Severna verwoestte haar in 197,
mane muj weed hersteld door Constantijn. Zij was later de
residentie der koningen van Bourgondie tot op het einde der
5de eeuw, weed in de Elate door de Saracenen zwaar geteisteed, daarna door hare bisschoppen, als leenmannen van
het Duitsche rijk, geregeerd, en in 1307 door Philippe-le-Bel
met Frankrijk vereenigd. In 1793 telde Lyon meer dan
200,000 mw., maar in dat jaar stond zij op tegen de Conventie, en werd na een vreeslijk bele.. van 2 maanden ingenomen en schier geheel verwoest. Onder
'
het eerste keizerrijk beurde zij zich weer krachtig . op; mane de woelingen en opstanden van 't werkvolk m 1832, 1848, 1849 en
1870, ook de overstrooming van 1840, hebben hear veel kwaads
gedaan, terwij1 ook hare zijde-fabrieken door de concurrentie van Zwitserland, Duitschland en Italie in dem eeuw
veel geleden hebben. Geb.pl. van Germanicas, van de keitees Claudius, Marcus-Aurelius en Caracalla, van Jussieu,
Jacquard, Jordan e. a.
Lyon (Gollf-van-), (fr. G 01 fe -d e -L y on, eigenlijk
G o If e-d u-L i o n), d. L uLeeuwengolf" geheeten, omelet
zij haren naam niet van de at. Lyon afleidt, maar van de
onstuimigheid barer wateren, welke men bij 't woeden van
een leenw heeft vergeleken), wijde boezem van de Midd.
zee, die het grootste gedeelte van Frankrijks Z.kust beapoelt. Lange sommige gedeelten van hare kustzomen vindt
men groote lagunen (iletangs"), en lage eilanden. Deze
golf neemt de rivieren RhOne, Orb, Aude en Tet op, en aan
haar liggen de ateden Marseille, Cette en Port-Vendres.
Lyonnais, nude prov. van Frankrijk, verdeeld in edges113k Lyonnais, Beaujolais en Fore.; het had tot hoofdpl.
Lyon; — het eigenlijke Lyonnais is no verdeeld tusschen
de dep. Loire en Rhone.
Lyons, 1) gem. en vi. der V.' S., Stt. New-York, aan
het iauaal Erie en den spw. Syracuse-Rochester, hoofdpl.
van 't gra. Wayne, 50 tt. WNW. Albany, met een rechthums, gevangenis, katoenfabr., ijzerr ieterij en 6 kerken. 5115
low. — 2) gem. en at. der V. S.,Stt.
' Iowa, aan den Ms.
sissippi en een tak van den Un(on-Pacific-spw. 4100 inw. — 3 )
of Lynette, ned. dorpje, prov. Friesl.„ arr., kant. Leeuwarden en 2 u. NW. Rauwerd, gem. Baarderadeel. 55 inw. —
4) -1a-Foret, fr gem. en stadje, dep. Eure, kant.hoofdpl.,
arr. en 4 u. NNO. Les And,lys. 1400 inw.
Lye. (vlaamach L ey e, boll. L ij s, ital. L i a a), riv. van
Frankrijk en Belgie, ontspr. te Lisbohrg ( Pas-de-CalaiA
loopt in Frankrijk langs Aire, Merville, Armentieres en
Commines; in Belgie langs Werwick, Manen, Kortrijk,
Harlebeke, Ingelmunster en Deynze, en cult te Gent 1. is
de Schelde, na em n loop van 37 u. Zij neemt op de Deu(e,
Mandelle, Grootebeek en Douce. Van Aire in Frankrijk if
is zij bevaarbaar. Vele kanalen liebben met hear gemeenschap, en hare vaart is zeer levendtg.
Lye ;St..). fr gem. en mvl.,41ep. Opper-Garonne, kant.
hfdpl., arr. en 3 u. NNW. Muret. 1570 inw.
Lysander. gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, gi.s.
Onondaga. aan den Oswego en de Seneca. 6000 inw.
Lytham. eng. kestp. en d.. gra 1,ancaster, aan de !Troche zee, )1;2 u. WZW. Rirkhatn; met een station ass den
Preston-and-Wyre-spw. en bezochte zeebaden aan de ferache zee. 3194 hiss.
Lyttleton. desk bezochte zeeplaata der pros. Canterbury op Nieuw-Zeeland. 2551 law. iseeft een levendigen
handel en is met de hfdst. Christchurch door een spw. verbonden, die door de 520 met. hooge Portbergen voert.
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illiaandeb (1E1), vi. in Opper-Egypte, 0. bij Manfaloet,
aan den Nij1, r. o.
Mama, Mad, bong. noel., corn. Zemplin, hfdpl. van de
wijnteelt in de Hegyalla-bergen, 1./2 n. NW. Tokay; beroemad wegens rajn voortrellijken wijn, en druk besocht wegene de feesten en danspartlien, die bier tijdens den wijnoogst worden gehonden; minerale bron met badinrichting.
3779 mw.
Maniplehurg. (duitsch Magdeburg), vereterkte pr.
It., hfc101. - der prov. Saksen en van het regdetr. Maagdeburg
(gr. 208,9 0 m.. met 87,9i6 inw.), 23 unr WZW. Berlijn,
aan de in 2 semen gesplitate Elbe 1. o., waarover 3 bruggen (2 spoorbruggen ) liggen, en aan het snijpunt van verscheiden apoorwegen, die near Berlijn, Leipzig en Dresden,
Bremen, Hamburg en 't Z. voeren. Zi,j bestaat nit de eigenlijke
Altstadt met de voorst. Sudenburg en Friedrichsstadt, terwiI uok het Elbe-eil. Werden druk bebouwd wordt. Bucban en Neustadt boucle en nieuwe ) waren vroeger voorsteden, dock zijn thans afz. gemeenten. Hare citadel is op
een eil. in de riv. gebonwd, en sij is een van de aterkste
vestingen In Duitachland. In 1866 en nog in 1871 zijn hare werken seer uitgebreid en gewijzigd, zoodat sij, behalve
de noordelijke omwalling en de citadel, nit 13 gedetacheerde forten bestaan. Zij is de zetel van een evangelischen
aartabiaschop en heeft een heerlijke domkerk nit de 12de
eeuw,. die van 1825-1834 in al hare oorspronkelijke schoonheid
herateld, een fr geref., eene r. kath. e. a. kerken;
een aeminarie, 2 gymnasien, reaalschool te M., hoogere
ambachtaschool, meisjesschool, 2 middelb. burgerlicholen,
een doobtommen-instituut, een kunst- en bergwerkschool,
een handelschool, vets andere acholen en weldadige instellingen. Onder de gebouwen onderscheiden zich nog de
gDomdechanei" natant den Dom, op het schoone mime Domplein; het raadhnis op het Marktplein dat met een overend standbeeld van Otto den Gr. prijkt), het gonvernementagebouw, bet postgebouw, de bears, de eWaaserkunst"
of sprmgfontein, de Sterreschans (wear Trenk gevangen
sat ) en de stationsgebonwen (eBahnhefe") der verschillende spoorwegen. M. is een der gewichtigste koop- en fabr.eteden van Duitechl. Haar transito- en expeditie-handel
is seer bloeiend en wordt sedert 1836 door stoomvaarc op
de Elbe bevorderd. Aanzienlijk is de fabricatie van beetsniker, van katoenen en wollen atoffen, handschoenen, kant,
poraelein en aardewerk, tabak, machines. De at. heeft ook
veracheiden goede openbare baden. 87,95a mw. — M. is zeer
owl en komt als at reeds in de Sate crew voor. Zij was
eenmaal een lid der Hasse en lang de hfdst. van Pen
aartabiadom, dat bij den Westfaalschen vrede geaecuraliseerd werd. Gedurende de godsdienstoorlogen had zij veel
te lijden inzonderheid in 163i, toes de Zweden hear in
brand stake
n, opdat Tilly die hear beatormde er sijn winterkwartier Diet zoo kunnen hebben. In 1;306 werd zij
door de Franschen ingenomen en toen bij het koninkrijk
Weatfalen gevoegd. Geb.pl. van Otto von Geuricke, uitvinder der luchtpomp.
Mangden-. Joakvrolaw- of Vieginieelae-Eilanden.
(mg. Virgin-Islands, fr.Iles-Vierges, dnitsch
J ttn gfer n-I nsel n, sp. Vir genes ), eil.groep in de
Britsche W. Indien Bl. Antillen. ten 0. van Porto Rico,
tuaschen 18 en 19° N.B.,
'
64° en 65° 19' W.L. Zij nevatzpn
de britache eil. Virgin-Gorda of Spanish-Town, Tortola,
A nada Vieque, Culebra, ens. en de deensche nil. St.-Jan,
St.
n-Croix en St.-Thomas.
Manaan arab. st., aan de aziat. tut*. pens,
ten NO. van de DoOde see en Jerusalem, aan den weg van
Damaskus near Mekka. 't Is het oude Thema n, wear
Rliphas woonde (Job. II, vs. 11).
boogie, ned. gem. en d., prov. N. Brabant, arr.
Roermond, kaut. Weert en 211/4 u. ZZW. Asten, aan den nieuwen grindweg van Eindhoven near de Limbnrgsche greme
met eene bierbrouVrerij. 606 mw. (met 4 gehuehten).
Maarn, ned. gem., prov. en arr. Utrecht, kant. Amer.
foort en 5 U. NW. Rhenen. Zij bevat het geh. Maar n,
of Mare n, de hofstede Platten burg en de heerl.
Maar a b er ge n, met een slot, waarbij een stationagebonw aan den Rijnspw. 678 mw.
Maarssen ned. gem. en d., prov., arr. en
1112 NW. Utrecht, lutat. Brenkelen-Nyenrode, aan de
Veeht; met een station aaa den Rijnapw., een geref. en
een r. kath. heck, een synagoge, twee adellijke huisen, vele
schoone buitenplaatsen, plantaoenen en wandelplaatsen, een
rijtuig-, een tapijtfabr., 'teen- en pannetakkerijen e. a. industrie. 1937 mw.
Maarseahreek, voorm. ned. gem., thane geh. in de
gem. Maarten.
Maarmeteen, ned. gem.., prov. en arr. Utrecht, kant.
Breukelen-Nyenrode, en bij nurses, aan de Welt; met
schoone buitenplaatsen en wandeldreven. Met' bevat de
deepen Nieuw-Maarseveen en Oud•Maarseveen. 1394 mw.
Maarten (Se .), ned. d., prov. N. Boil., arr. Allusaar,
kant. en 3/4. WZW. Schagen. 376 low. Het vormt met de
dorpen.F.entgenburg en Valkoog benevens een 7tal gehuchten de gem. S t.-M carte n, die 1086 law. telt.
Mianetemedirk, and. d., prey., arr. en kant. Utrecht, en
2,u. ONO. Mown ea sum den in 14 geopeaden Oostermg& 900 law. Jul Tonal met het 4. Blauwcapel ec. eenih. 'ea Jonurten de gem. Maar t e nsd k. die vele
eras en 2061 inw. heeft.
rtenadijk (St..), ned. gem. en aanzienllik d., prov.

Maastricht
Zeeland, eil. Tholen, arr. Zieriksee, kant. en 2 u. W.t.N.
Tholen; landbouwende bevolking. 2551 meest geref. mw.
Maarteasregt-ea-Dorprolder ISL.), tot 1855 ned.
gem., doch weed teen ingeinfd bki de gem. Schipinien.
aim, (fr. Menne ), [Mau], riv. van Era., ontapr.
In Frankrijk, in 't Z. van 't dep. Opper-Marne, 3 u. NO.
Langres, ten Z. van Montigny-le-Roi, bij het d. Mena e,
uit 2 beken, die zich bij Fort-Fillierea vereenigen. Van
dear vloeit ztj N.waarts door 't dep. Vogeezen (Vosges), alwear sij hij Bazoille onder den grond verdwijnt, om 1
grout uur seeder, bij Noncour t, weder te voorschijn
te komen. In Frankrijk mope zij in NNW.lijke richting
door de dep. Maas en Ardennen voorbij Nenfchatean, St.Michiel, Verdun (wear sij bevaarbaar wordtt, Stenay, Seden, Metier., Charleville en Givet. Een weinig beneden
laatstgen. at. treedt zij op bele. grondgebied, stroomt daar
env in N.lijke (tot Mullen), dan in NO.lijke (tot Lnik
richting door de provincien Names en Luik, in welke zij
de steden Dinant, Names. Hay en Lnik besproeit, waarna
zij bi) het d. Eysden in de prov. Limburg op nederl. gebind komt. Van dit punt at maakt sij eerst tot Stevensweert de grensscheiding tusschen Belg. en Nederl. Limburg,
beschrlift dan in het gebied van het laatste een 0.waarts
gekeerden boog, om van Maashees tot Monk weder de grens
tusschen N. Brabant en Nederl. Limburg te maken, dan een
surest W.lijken loop aan te nemen en N. Brabant van Gelderland te scheiden. Op dit gedeelte van haren loop bespoelt zij Maastricht, Maeseyk ( Belgie (, Stevensweert, Venlo, Grave, Ravenstein en Megen, komt bij St.-Andries met
de Waal in aanraking door een sluis, etroomt met eenen Z.waarts gekeerden bong lange Crevecoenr en Heusden tot
Woudrichem, om sich dear geheel met de Waal te vereenigen en den naam van Merwede aan te nemen. Onder
dien naam loopt sij tot Dordrecht, splitat sick dear in twee
hoofdarmen, waarvan de linker, ale 0 n d e-M a a s, Z.waarts
van 't eil. IJselmonde vloeit, terwij1 de rechter of Ni ettw e-M a a s dat eil. ten N. oravat, lungs Rotterdam, Delishaven, Schiedam en Vlaardingen stroomt, sick aan IJselmondes W.punt met de Oude-Maas vereenigt, nognmals stab
splitst om het eil. Rozenburg te omvatten en Meassluis te
besproeien, waarna de hereenigde etroom beneden Bride bij
Oostvoorn in de N.zee valt. Op het hollandsch gedeelte
van harm n loop staat zij door de Werkendammer-killen,
de Dordsche kil en het Sped een seer grout gedeelte van
haar water af aan den Biesbosch, bet Hollandsch-Diep en
het Haringvliet. Tot de voorn. rivieren, die de Maas opneemt, behooren: in Frankrijk: r. de Mouson, Vair, Chiers,
Semoy, 1. de Bar; — in Seigle, r. de Houille, Lease, Hovoux, Chute met de Ambleve, Veadre en Beroine, 1. de
Ilermeton, Sambre, Mehaigne en taker of dear; — in de
Nederlanden, r. de Jeker, Geul, Geleen, Roer met de Worm),
Swalme, Niers, Linge, Lek en IJsel, L de Neer en de Diese ( Dommel en An ). Zij doorloopt 4° breedte en is ongeveer 120 u. lang. De voorn. kanalen in het Maasgebied zijn :
't kanaal van Luik near Maastricht, van Maastricht near
's Bosch ( Z.Willemsvaart), van Bocholt near Herenthals
door Bempenland, met been zijtak near Antwerpen.
ned. d., pray. Gelderl., arr. Tiel, kant.
en 15/2 u. Z.t.W. Druten, gem. Appeltern, aan de Maas, r.
o.; met een veer op Megen, een r. kath. en een geref. kerk.
815 mw. ( met onderhoorige gehuchten).
Maasbracht. ned. gem. en d., prov. Limburg, arr., kant.
en 13/4 u. ZW. Roermond, aan de Maas, r. o.; spw. station
Maasbracht-Linne. 1461inw. (met onderhoorige gehuchten).
Maaabree, of Brey. ned. d., prov. Limburg, arr. Roermond, kant. en 11/2 u. W. Venlo. 503 mw. Met de dorpen
Baerlo en Blerik, benevens een menigte gehnchten, vormt
het de gem. Maasbr e e, die 5141 Mw. telt. ,
Maasdam, ned. d., prov. Z. loll., arr. Dordrecht, kant.
Oud-Beierland en 3/4 n. W. 's Gravendeel, aan de Binnengedijkte- of Onde-Maas (een water, dat van Maasdam tot
Westmaas atrekt en een overblijfael is van den ouden loop
der Maas). Met de dorpen St.-Anthonie-polder en CUlaartshoek vormt het de g e m. M a asda m, c. a., die
1825 meeat geref. mw. telt.
Manshees, ned. d., prov. N. Brabant, arr. 'a Hertogenbosch, kant. en 2 tt. Z.t..0. Boxmeer, aan de Mass, 1. o.;
met een voetveer over de riv. 330 law. Het vormt met bet
dorp Overloon en 2 gehnchten de gem. Maashee s-e nOv er loo n, die 1320 r. kath. low. telt.
Maasland, ned. gem. en seer ond ti., prov. Z. Holland,
arr. Rotterdam, kant.Achiedam en 1 n. WNW. Vlaardingen,
aan de Gang; met een geref. en een r. kath. kerk. 2573
mw. (met de b. Burgersdijk)—Maael and was van 1809
tot 1810 in naam van een dep. van het kon. Holland en
bevatte het grootste en Z.lijke gedeelte der prov. Z. Hull.
— Ook is het de naam van een der 4 kwartieren van de
Meierij van 's Hertogenbosch, waarin de gem. Empel, Alem,
Lith, Lithoyen Oss, Berehem, Heesch, Nistelrode, Heeswijk,
Berlicnm, Rosizutlen, Nuland en Geffen sun gelegen.
Maasaiel, ned. gem. en d., prov. Limburg, arr.. kant.
en 11/2 U. NO. Roermond. 2014 mw. (met 8 onderhoorige gehuchten)
Maasslais, ned. gem. en at., prov. Z. Boll., arr. Rotterdam, kant. Schiedam en 11/ 4 u. W. Vlaardingen, aan de
Maas, r. 0. De st. took bij verkorting Slain genoemd),
v66r 1811 nog een viek, heeft 2 geref. en een r. kath. kerk
en een Weise synagoge, een stadhuis, gemeenelandshnis en
goede haven. Vroeger bloeide auj door koorraardijvaart, haring- en kabeljauwvangst, scheepsbouw en wet daartoe beboort; doch dat alias is on Teel vermindeIrd. Seckrt de ope.
ning van den Nieuvren Waterweg gnat al) noehtans weder
vooruit, gelijk blijkt nit de toenemende bevolking.
Maastricht, 1? arr. van 't reehtsgebied 's Hertogenbosch,
bevattende de kantons Maastricht, Heerlen, Sittard, Gulpen. — 2) kant. van gen. arr., bevattende de gem. M.,
Borgharen, &nide, Meersen, Amby, Gronsveld, Eysden,
St.-Pieter, Oud-Vroerhoven, Itteren, Ulestraten, 'Southern,
Beer. Meech. Ryckholt. -- 3) gem. en st. vroeger een der
sterkete vestiegen van Europa; docb in de' Imitate Jaren
ontmanteld, hfdpl. van de prov. Limburg en Tan bovengen.

Maaswaal .
arr. en kant., 17 U. ZZO. % Hertogenbosch, waarmede zij
door de Zuid-WY emsvaart en den staatsspw. gemeenschap
heeft, 4 1 /,U. N.t.O. Luik, werwaarta een kanaal en een
spw. voeren, en 51/, u. W.t.N. Aken, met welke stad en
met Hasselt zij ook door een spw. verbonden is. Zij ligt
met hear aanzienlijkst gedeelte aan den 1. o. der Maas, die
hier de Jeer of Jeker opneemt, en is met hear kleiner gedeelte of voorat. W ij k, aan den r. o. der rivier, door een
achoone steenen brug van 9 bogen verbonden. De st. heeft
2 sehoone pleinen : het Vrijthof en de Groote-markt; het
eerate prijkt met de nude, merkwaardige St.-Servaas-kerk,
waarin men o. a, een standbeeld van Karel den Gr. (door
Geefs) en eenige heerlijke schilderijen t afneming van het
Kruis door v. Dyck vindt, en met de prot. of St.-Janskerk; het tweede met het schoone raadhuis, dat verscheiden prachtige vertrekken en een openbare bibliothtek, ook
de stadswaag en het wachthuis bevat; verder de goth. nieuwe
kerk in de pleats der St.-Maartenskerk. Onder de kleine
pleinen is 't Lieve-Vrouwenplein 't voornaamste. Andere
merkwaardigheden der st zijn de oude Lieve-Vrouwe-kerk
met hare beide crypten of onderaardsche kapellen, de bij
nitstek fraaie hoofdwacht en verscheidene andere militaire
gebouwen, zoo ale men in een vesting van dien aard kan
verwaer ten, het paleis van justitie, de groote glasfabr. en
kristalslijperij, de openbare wandeling i,het park" geheeten, enz. Maastricht bezit voor de R. Kath. 4 kerken en 3
openbare kape.len, terwij1 de nederd. Geref., fr. Geref.,
Luth. en Israe:ieteri er elk den bedehuis hela', en. De stad
heeft veel inricnti Igen voor onderwijs: hoogere burgerschool
met 3jarigen curses, gymnasium, boetseer-, grave,- en modellenschool, utuzieksehool, 3 openb., 15 bijz. scholen. M.
heeft 12 godshuizen en 2 gasthuizen; 3 weeshuizen, gestichten voor nude mannen en nude vrouwen; het St.-Jozefs-geaticht voor r. kath. verlaten meisjes, 't Vincentiusgest. voor
do. r. kath. jongens, het gesticht t/Maison de la Miserieorde" mu.; een krankzinnigengest. De industrie is goed
vertegenwoordigd: 2 fabr van fijn aardewerk, 1 glas- en kristalfabr., 2 voor chemicalien, 1 voor hoeden, 1 wol-, lakenen stoffen wasschtrij en ververij, 1 voor dekens en vilt, 1
voor draadnagels, 1 voor brandspuiten, koperpletterij, 3
ijzergieterijen, 1 lood-, tin- en zinkpletterij, 1 wapenfabr.,
1 voor werktte:gen, 2 voor behangselpapier, 1 voor druk- en
schrijfpapier, S bierbrouwerijen. 2 jeneverstokerijen, enz.,
terwijl de Jeker de beweegkracht voor een aantal run- en
oliemolens verschaft. Be vrij levendige handel, die voornamelijk transito- en sluikhandel op Belgid is, wordt, behalve door de bovengen. gemeenschapswegen, bevorderd door
atoombooten op Luik, Venlo en 's Bosch. Ten Z., op 1 /4
U. afstands van de st., ligtde merkwaardige S t.-P i e ter sb or g, 123 met. bong, met onuitputtelijke steengroeven, onderaardsche gangen, zonderlinge bron, velerlei fossilien nit
de voorwereld, versteeningen, enz., terwijl zijne hellingen
de schoone tninen en parken van Slavanteo dragon en aan
zijn voet zich het liefelijke Joker-dc! uitbreid. 29,652 low.,
wasrvan 928 pent. en 417 israel. — M., dat reeds in de 4de
eeuw bestaan moot hebben, heeft rijkelijk gedeeld in de
rampen des oorlogs; onder de aware belegeringen, die de
at to verduren had, is niet de minst merkwaardige die van
1632, toen de stadhouder Frederik Hendrik hear na een beleg van ruim 2 maanden in 't gezicht van 2 vijandelijke ontzettingslegers tot de overgaaf dwong. In 1673, 1743 on 1794
weed zij door de Franschen overweldigd. Van 1765 tot
1814 was zij de hoofdpl. van het fr. dep. Beneden-Maas
(aMeuse-Infi,rieure"). In 1830 en 31 word zij vruchteloos
door de Belgen geblokkeerd. Geb.pl. van den natuurkundigo P. Lyonet It 782), van den beeldhouwer M. Kessels
It 1836) en van den generaal-majoor Michiels (1- 1849).
Maaswaal, 't Maassvaalsche, name, diert men doorgaans geeft aan het L a n d-t us sche n-M a a s-e n-W a a 1,
in 't Z. der prov. Golden., ten 0. van den Tielerwaard en
ten W. van 't voormalig rijk van Nijmegen. Het bevat de
gem. Batenburg, Apeltern, Bergharen, Dreumel, Warne],
Druten en Horssen.
Maat. st. in Br. Indie, NW.prov., distr. en 10 u. NW. Agra.
Mabroek, et. van Contr. Afrika, Sahara, 46 u. NO Timboktoe. op den weg naar Tripoli.
Macacu, 1) riv. van Brazilie, ontspr. in de Organ-bergen,
en vloeit Z.waarts naar de baai van Rio-Janeiro. — 2) eon
vlek aan haren 1. o., op 22 0 4 i Z.B.
Macahe, vl en zeeh. van Brazilie, prov. Rio-de-Janeiro,
can den mood der riv. Macahe, in de baai van St.-Anna,
12 u. NO. Kaap-Frio.
Macaire (St..), fr. gem en nod stadje, dep. Gironde,
kant.hfdpl., arr. on 3 u. W. La Reole, aan de Garonne, r.
o_ en aan den spw.; met eon goth. kook on wijnhandel.
2252 tow. — 2) fr. gem. on a., dep. Maine-en-Loire, arr.
en 21/n u. ZW. Beaupreau. 2191 mw.
Macans - de - Caminha en M. - de - Dona - Maria, I bijeengelegen portug. d., prov. Estremadura, beide op ongeveer
5 u. NO. Thomar.
Macao, 1) st. en zeeh. van China, eon bezitting der
Portugeezen, prov. Qttang-tong, op eon sch'ereil. van 't oil.
Macao, aan den ZW.lijken ingang van de Canton-riv., 20
u. ZZO. Canton. Het schiereil. 3/4 u. lang en omtrent 1/4
U. breed, is aan 't oil. verbonden met eon smallo , ege en
zandige landengte, 1l ie bovendien nog door cen rarer is afgealoten. De st. ligt op glooienden rend, rondom eon halvemaansgewijze haven, teg-enover 't eil. Patera ten W., en
de oever is omzoomd door een afgedanid paradeplein en
een terras van witte huizen, bores welke zich een zonderling mengsel van ehineesche en europeesche woningen vertoont. De voorn. gebouwen zijn de collegiale kook van St.Joseph, 4 andere kerken on 't senaathuis, eenige chin. tornpets, on aan 't elude der st. eon gout, r/la Casa" geheeten,
wdarin Camoens een groot gedeelte zijner Lusiade dichtte.
Zen fortes verdedigen ten N. en W. van st. de haven,
die alleen voor kleine schepen geschikt is, zoodat de groote op eene reede ten 0. van 't oil. ten anker rnof ten gaan.
Alle handel van Macao is nominee] tot spaansche on
port. schepen bepaahl; maar (leze beperking we It door andere schepen gemakkelijk ontdoken. Ala gestichten van op-
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voeding heeft men bier het college van St.-Joseph, eon kon.
klassieke school en eon vrouwelijk vreeshuis. De st is de
residentie van een r. kath bisschop en van eon port. gouverneur, die met andere ambtenaren eon senaat vormt. De
bevolkine. beloopt tusschen 20- on 30,00 1 zielen, meest Chineezen. bDe vlaggestok staat op 22. 11' 4" N.B., 113°
O.L. Be nederzetting was belangrijk zoo wet nit het oogpunt van handel als van oorlog; doch pa den vrede van Aug.
1842, toen Honkong gekoloniseerd word door de Engelschen,
heeft het reel verloren, hoewel het in 1846 tot vrijhaven
word verklaard. Ofschoon Macao ook, wet het inwendig
bestuur betrof, eenigszins bij dezen vrede wo, (het toezicht der Chineezen op het bouwen van kerken on huizen word afgeschaft, en Portugal kreeg verlof op de joint
opengestelde 5 Chineesche havens handel to drijvenl, was het
toch niet in staat zich vrij to maker' van de betaling a.
de Chineezen van 500 tael grondhuur. Het Portugeesche
toikantoor opgeheven zijnde, dacht naen ook de opheffing
van 't Chin. to verkrijgen, dat echter Daaruit volgden vijandelijkl, eden met China, die eindiglen met de geheele verdrijving van de Chin. officieren; toch word Macao
nog niet als Portug. bezitting erkend. In den jong-sten tijd
was M. de hoofdzetel voor de wet, :ng van Koelies, een
vermornden slavenhandel, waaraan elle volken doe] namen.
Van 1356-1873 ( toen de werving verboden word waren or
vervoerd 141,472 man (in 1872 alleen '21,954 ). Voor M. was
dit con groote boon van welvaart. In 1860 waren or slechts
8, in 1870 reeds 27 kantoren voor den emigratiehandel. Ver.
meerdering der bevolking, die in 1872 hedroeg 5375 Eur.,
53,761 Chin. op 't land en (0,628 in schuiten. M. wood een
stud van paleizen en pakhuizen. Inkomsten in 1873: 33,012
doll., uitg. 266,344 doll. — In 1871 vielen to M. binnen 103
schepen, en klaarden nit 99 schepen, waarvan 3') met emigranten. In 1867 kwamen 11 Nederlandsche schepen binnen.
— De invoer in 1871 beliep 5,429,615, de uitvoer 2,7 ,8,334
doll.; de opium is hier onder begrepen moor 4,462.952 e,
7565 doll. — 's Zondags riot men to M. veel bewoners nit
Honkong, die voor den o-eringen prijs van 4 doll. in 8 1.ur
heen on terug varen. — M. schijnt thans den doodslaap to zijn
ingetreden; zeker is het, dat het van den zwaren arbeid
uitrust en zich met droomerijen on bespiep.-,elingen bezig
houdt. — 2) port. vl. pros. Estremadura, 24 it. NO. Lissabon, niet ver van den Taag. 2200 inw.
Macapa. st. en fort van Brazilie, pony. Para, I. aan den
nitersten mood van den Amazone-stroom, r. aan den
uitersten mood van de Carapanatuba. 6 ,0 I maw.
Macarsca, (slay. Mok a r, :Waken k a(, kJ oostenr. at.
en zeeh., Dalmatie, kr. en 9 u. ZO. Spalatro, aan de Adriat.
zee. Stoombootstation; Franciscaner klooster. Zij is fraai
gelegen aan eon baai, is de zetel van re n bisschop on was
weleer de hoofdst. eener republiek. In 1 9 15 en 16 rukte
de pest hier de halve bevolking wog. 1620 inw. (gem. 8359)
MacArthur. 1) rivier van Nieuw Hull., salt in de golf
van Carpentaria, can hare ZW zijde. — 2) riv. in Z. NieuvvHoll., Victoria, Gippsland, vloeit om de Australische Alpen in 't meer King, eon inham van den Z.lijken oceaan.
— 3) riv. in Nieuw-Zuid-Wales, grs Gloucester, bijriv. van
de riv. Gloucester. —Dc Ma car thu r-E il an d en liggen bij Nieuw-Hollands NO.kust, niet verre van de B ir dIsles of Vogel-Eilanden.
Macarthy - Eiland, (J anja n-B 0 r 6), oil. van W. Afrika, can de Engelschen behoorende, in de riv. Gambia, 36
U. van baron mood, gr. 1/7 0 m., met 1604 inw., meest
vrijgelaten Afrikanen.
Macau, fr. gem en vi., dep. Gironde, arr. on 31/s u. N.
Bordeaux, bij de Garonne I. o. en aan den spw.; goede wijnen. 1130 low.
Matcayo, scent. van Brazilie, hfdpl. der pros. Alagoas
(sedert 1839), aan den Atlant. oceaan. Hare haven work
door een rif tegen den oceaan beschermd. 500) inn'. 38. 4'
Z.B., 35. 44' W.L.
Maccagno - Superiore en M..Infeeiore, twee ital. d.,
Lombardije: 1 ) pros. on 7 u. NW. Como, distr. Vareze, can
de Giona, r. o., en ash de 0.kust van 't Lago-Maggiore.
2) id., aan de overzijde der rivier.
Macclesfield, 1) eng. fabiest., gra. Chester, 5 u. ZZO.
Manchester, aan den spw. van dear. Zij heeft reel schoone straten, under de 15 kerken een mote kerk on 1 voor
r. kath., nude lat. school, handelschool, teekenschool, openbare bibliotheek van 20,000 banden, schouwburg -, enz. Hare
zijde-fabr. houden 10,000 handen en 70 molen bezig, terwijl de katoenmolens en fake. rich ook sterk uitbreiden;
verdere industrie; ververij, ijzergieterij, brouwerij. Eon kanaal verbindt hear met het Peak-Forest-Kanaal on zoo met
Manchester en Londen. In de nabijheid zijn steenkoolmijnen en leigroeven. 35,450 inw. 2) gem. on vl. in ZuidNieuw-Holl. schilderachtig gelegen aan de riv. Angas, ten
'
0. van Adelaide.
Mac - Cracken, gra. der V. S., Kentucky; gr. 10 0 m.;
hfdpl. Pad uca h.
Mac - Donald. nieuw grs. der V. S., Stt. Missouri. —
Ook e i 1. groep in den Ind. oceaan, 20 u. ZO. Kerguelensland; onbewoond.
Mac - Donough. 1) gm. der V. S., in 't W. van Illinois;
gr. 29 [3 .m.; hoofdpl. M acom b. — 2) vi. in New-York,
grs. Chenango, 34 u. W. Albany. 1400 inst.
0. Banff,
Macduff, schot. vl. en zeeh., grs. en 5l
met welke st het gemeenschap heeft door em n fraaie hrug
over den Doveron; met eon uitmuntende haven. 3410 inw.
Macedon, gem. en vi., der V. S., Stt. New-York, grs.
Wayne. 6 u. 0. Lyons. 2510 inw.
Macerata, 1) tot 1860 delegatie van den Kerkelijke Stt.,
gedeelte der mark Ancona, thans pros. van Italie; grunt
493/4 0 m., met 236,994 nw.; verdeeld in 2 distr.: Camerino en Macerate. Zeer bergachtig, good besproeid. rijke
plantengroei; het wordt doorsneden door de ital. Z.baan
en de riv. Esina, Musone, Polenza, Chienti; 't levert rundvee en schapen, granen, wijn, olie, vruchten, hennip
honig. 21 st. in Italie, lftist. der gelijkn. pron., gelegea
op eon hoogte, mini 6 u. ZW. Ancona. Zij heeft een kathedraal en cone in 1824 gestichte t of vernieuwde) univer
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• keit; academia dei eatenati en aanzienl. paleizen. 19,831
inw. — M. steal op de plants VIM het mile HelviaR
C i n a, door de Gothen verwoest. In 't fransche kon. Italie was sij de hoofdplaats van 't dep. Musone. — 3) —
IFeltria. of -di-Monte-Feltria, d. aldaar, 3 n. NW. Urbino. 1370 taw.
Maciplilliouddly-Mooko, hoogate bergrij in Ierland. Munster, gm. Kerry, tussehen de memo Killarney en Carra, 3
u. lang. Pa hoogite pink, C ar r anti' al, is 103i .met.
Maekaren. Macheren, ned. d., pray. N. Brabant, arr.
's Bosch, kant en 3/4 U. N. Ow, gem. Megen, bb de Maas,
1. o. 40) r. kath. tow.
Machault. fr. gem. en vi, dep. Ardennes, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. ZW. Vonziera. 725 low.
Machecoul. 114 acheqnola c), fr. gem. en st., dep.
Beneden-Loire, kant hoofdpl., arr. en 51/a u. ZW. Nantes.
3720 mw. (in de at. 1781 mw.)
Machetes, 1) belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen,
arr. Gent, kant. Depute; met een stet. can den apw. van
Gent near Kortrijk. 2806 inw. — 2) id., prov. Brabant,
arr. Brunel, kant. Vilvorde. 1215 law.
Machenry. Allac-Menr7, grs. der V. S., in het NO. van
Illinois; gr. 45 0 m.; bfdpL Woodatock.
Mlachiana, kl. ell. van Brazilie, aan den mood van den
Amasonee-stroom, tussehen de ell. Joannes en Caviana, op
00 5' Z.B., 49 40' W.L.
Machias. vi. en rivierhaven der V. S., Stt. Maine, aan
de reeler Machias, 35 u. ONO. Augusta; met reel nitvoer
van timmerhout. De haven lent schepen van 25 ton toe.
3000 mw.
Machine (La), fr. gem. en mv1... dep. Nievre, arr. en
n. OZO. Nevers en aan den spoorw.; met eteenkoolmij•
nen. 4572 inw.
Machnovka. russ. et., gouv- en 27 n. ZW. Kiew; met
looierijen. 46i5 mw.
Miachynleth. cog. mvl. en kersp., N. Wales. grs. en 9 u.
ONO. Montgomery, aan de Dovey; met weverijen. 1645 low.
Macieowice, poolsch stadje, prov. en 13 u. ZW. Siedlec,
aan de Weichsel. 1445 low. Slag van 1794.
Mac-Intosh, grs. der V. S. in 't ZO. van Georgie; gr.
29 0 m.; hfdpl. Darle n. — Mae-hea n . 1) id., in 't
NW. van Pennsylvanie; gr. gr. 70 0 m.; hfdpl. Smet hp o r t. — 2) gem. en vl., zelfden Stt., gra. Erie, 76 u. NW.
Harrisburg. 2030 mw.
Mackenzie, 1) aanzienlijke riv. van Britsch N. Amenha, NW. gebied, ontstaat nit het Groote-Slaven-meer, aan
't W.einde, vloeit meest NW. en valt na een loop van
misschien 259 U. met vele monden in de N.lijke IJszee; de
W.lijkste uitwatering op 68° 49' N.B., 135° 37' W.L. Haar
voornaamste bijriv. zijn de Mountain-river of fterg-rivier
en die waardoor zij de wateren van 't Groote-Beren-meer
. Aan hare oevers liggen de forten Simpson, Norontvangt
man en Good-Hope. Zij wend ontdekt en het eerst bevaren
door Alexander Mackenzie in 1789. — 2) riv. van Z. Nienw.
Holland, op omtrent 23° 36' Z.B., vloeiende nit het W.
Lange. harm loop worden steenkolen gevonden. — De Mackensts-Eilanden skin een groep in den N. Stillen oceaan.
— Mackenzie-Point is een kaap van Cooks-invaart,
voorm. Rusaisch Amerika.
Mackinac, Mackinaw, gra. der V. S., in het bovenwhim eil. van Michigan • gr. 640 0 m. De hfdpl. M a ckinaw ligt op 't gelijko. eil. 'Michili-Mack inac. in de
straat van dien naam, tusschen de meren Michigan en Huron; zij heeft een fort, haven en uitgebreiden handel in
pelterijen en visch.
Maclean, gm. der V. S., in 't NO. van Illinois; gr. 62
0 m.; hfdpl. Bloomington. — 2) id., in Kentucky;
hfdpl. Calhoun.
Meaner, bevaarbare riv. in 0. Nieuw-Holl., in 't N. van
Nienw-Znia-Wales; zij scheidt het grs. Macquarie van 't
distr. Mackay en valt in den Stiles oceaan, 181ja u. N.
Port-Macquarie. — Ook een dl. in de Moreton-baai; een
riv. van 't gra. St.-Vincent ( Nienw-Z.-Wales), en een berg$.j bb Darling Downs dragen den zelfden naam.
gganlang„ meer en fort van Britsch N. Amerika, W. geed, op 55° N.B., 122° 115' W.L.
Illaesaiss. gee. der V. S., in 't NO. van Tennessee; gr.
ri m.; bfdpi. Athena.
911aenalry, id., in 't ZW. van Tennessee; gr. 46 0 In.;
oofdpl. Purdy.
Mae. mab, id., in 't 0. van Michigan; gr. 23 0 mblen;
hoofdpL Mount-Clemens.
_*co_, [Matiseo, /Eduoruns, of Brannoviunt in
dilfanis), fr. gem. en et., hfdpL van 't dep. Sa6ne-en-Loire,
101/s u. N. Lyon, aan den r. o. der 8a6e.e, over welke eene
brag van 12 bogen voert, en aan den spw. van Parbe near
Lynn en aan de Z.baan. 't Is een seer onde slecht gebouwde stad, die een handels-tribunaal, normaalschool, teekensehool, openbare bibliotheek van 7000 bockdeelen, landbonwgenootschap, !abr. van horloges, wollen
dekens, aardewerk, kopergieterben en garerlichting heeft.
Hare voornaamste merkwaardigheden sun 't•stadhuis, de
kathedraal met bear verminkte toren' het mule bleach.
pale* het hospitaal en de haven aan de
' Saone. Zij drijft
sterken handel in - *Wen. 17570 mw. Geb.pl. van Alph.
de Lamartine.
Bineo., 1) belg. rm. en d., prov. Henegouwen, an.
Chmieroi, kant. en bb Chime, 1028 mw. — Ook de num
van eenige mrs. der V. S.: 2) in 't W. van N. Carolina; gr.
43 0 M.; hfdpl. Franklin. — 3) in "t midden van Georgie. gr. 40 0 m.; hfilpl. Lanier. — 4) in 't ZO. van
Alabitnia; gr. 46 '0 m.; hfdpl. Tuskige e. — ) In het
midden van Illinois; gr. 67 0 in.; hfil01. De catur. —
II in 't N. van Missouri; gr. 40 fj m.; hfdpl. Waco nC i — 71 nieuW gee. in 't midden van Tennessee. —
Oak: 8) it. In Georgie, hfdpL van gee. Bibb, 7112 u. ZW.
Milledgeville, aan den Oakinulgee, r. o., wear de stomabootvaart op de riv. begint; belangrijk kreispunt van spw.;
met itanzienlijken handel, velerhande Industrie, verseheidese hoogere inrichtingen van onderwts. 10,870 law.
',Macomb,* (Le), vl. op 't ell. Martinioie, N.kust, arr.

Madagaskar
en 31e) n. N. St.-Pierre. De tabaksbouw, vroeger hoofdzaak,
Is an bijzaak en heeft coon de sniktrteelt pleat. gemaakt.
Maconpin, grs. der V. S., in 't SW. van Illinois; p. 41
m. hfdpl. Carlinville.
Maeolwal, at. in Br. Indie, Pengab, 111/2 U. NO. Loediana.
Macquarrie, 1) gm. in Nienw-Z.-Wales, tusschen 31 en
32° LB.. 1'4 ea 153 0 Ott, wordende door de Manning-re.
ten N. van het distr. Macleay geacheiden; gr. 134 0 mi,j1.
Net wordt door de riv. Hastings en hare bijrivieren besproeid, en heeft veel kleine meren. — 2) (W a mb oe 1),
aanzienlijke riv. van 0. Nieuw-Holl., gevormd nit de vereeniging der Fish- en Campbell-riv., grs. Bathurst ea Westmoreland, vloeit NW. tot 30° 45' Z.B., 147° 10' 0.L., wear
zij sick, on een loop van 80 u., in moerassen verliest. —
3) riv. op Tasmania, vloeit N.waarts door 't gra. Blackman, Elizabeth en Isis. — 4) (Port.), haven-baai in 0.
Nienw-Holl., 54 n. NNO. Sydney, op 31 0 27' Z.B., 153° 50'
0.L. De °evers zijn hoog, boomrijk en yruchtbaar; ii.)ontvangt de Hastings-riv. — 51 id., Nieuw-Zeeland, een inham
der Foveaux-straat, aan 't Z.einde van 't Midden-Eiland, op
46° 20 Z.B., 167° 50' 0.L. — Macquarrie-Illarbour,
baai op Tasmania, Westkust, tusschen 42 12' en 42° 30'
Z.B., 145 0 15' en 145. 35' 0.L. — M.-bland, eil. in den
Z. Stillen Oceaan, op 54° 50' Z.B., I59° 0.L.; how Ian N.
tot Z. omtrent 7 u., breed ruins 1 xi. De bergachtige, mane
houtrijke grond wordt enkel door waterdieren bewoond. —
M.-1Lake, meer in 0. Nieuw-Holl., Nieuw-Z.-Wales, gre.
Northumberland, eene onregelmatige lagune, die met de
zee gemeenschap heeft door de invaart Reid 's Mist ak e. — Al.-Mountains, bergrij in 't W. van genoemde koIonic, tusschen de rivieren Lachlan en Morumbidgee. —
Een aantal pinatsen in Nieuw-Zuid-Wales dragen den want
van Macquarrie.
Macrigny, d. in Eur. Turkije, aan de zee van Marmora,
e. van Constantinopel; met zeer nitgebreide ijzerwerken
en eene inodelhoeee.
Mac:room, Macro:nap, iersch mvl., Munster, gra. en 6
IL W. Cork, aan den Sullane; meest uit butten bestaande.,
maar met een nu hersteld Normandisch lasted. 3720 law.
fillactan, MaCan, kl. ell. der Philippijnen, ten 0. van Zehoe. Hier wend Magelhaens in 1521 om 't leven gebracht.
Macsagnaga, ital d., Piemont, prov. Novara, bij de golf
van Val-d'Anzasca, 51h u. ZW. Domo d'Ossola.
Madagaskar, (Madecasse), [Menuthias?], gr. elL
in den Ind. oceaan, gescheiden van Afrika's ZO.kust door
kanaal van Mozambique, gelegen tusschen 11° 57' (KaapAmber) en 25° 38' (Kaap-St.-Mariel„ Z.B., en tuaschen 43°
20' (Kaap-St.-Vincent) en 60° 31' (Oost-Kaap) 0.L.; lang
249 n., grootste breedte 100 u. De vlakte-uitgebreidheid beslaat 10.750 0 m., zoodat het ell. ruim zoo groot is ale
Frankrijk, Belgie en de Nederlanden semen. De bevolking
wordt door Dr. Mullens geschat op 21I, mill. ( 17/10 mill.
Howes, het thans heerschende yolk, in taal, lichaamsbouw en
huidkleur geheel maleisch; 1/2 mill. Sakalawas, zwarte en
nomaden; 300,000 Betrimisarakas I. Zij zelven noemen zieh
Malegaey. De oorspr. bewaners wares Afrikanen, die
later door de Maleiers verdrongen zijn. Ann de kusten is
de grond vial, doch rijst terrasvormig van de kust af, langseam op de W.zijde, snel aan de 0.zijde; in 't binnenland
heeft men uitgestrekte hooglanden. A. Grandidier onderscheidt 2 deelen: een N. en 0.1ijk, dat geheel bergachtig
in en een Z. en W., waarin de vlakte de overhand heeft.
Vijf grootere bergrijen loopen hoofdz. van NNO. near ZZW.;
een daarvail draag,t den naam van A ntianakageb. en is het
hoogste (2500 met.). De aanzienl. baaien van M. zijn aan
de NO kust die van Antongil of Manghabri ( waartegenover
het fr. eil. St.-Marie ligt), tangs de W.kust Chimpayki,
Passandara (waarvoor het fr. ell. Nossib6 ligt), Raminitre,
Narinda, Majambo, Bombetok, Bojana, de Moordenaars-baai,
de St.-Augustijns-baai onder den Steenboks-keerkring). De
hoogte der binnenlanden veroorzaakt veel regenformatie,
daarom een groote rijkdoin aan stroomend water. Ala de
voorn. der vele rivieren der 0.kust noemt men: de Ongelahe, Manaohibao, Menabe, Paraccyla, Manta.), Boteler, Makinnba, Bombetok. 't Klimaat is beet aan de kusten, gematigd in 't binnenland, maar voor Europ. overal ongezond.
De bode's.is over 't geheel vnichtbaar, met vette weilanden en prachtige wooden. De hoofdprod. zijn medicinale
planten, peper, boomwol, indigo, suikerriet, label, rust,
maniok; van tamme dieren vindt men en bisons, schapen,
varkens, honden en katten, ook in de haste jaren ingevoerde paarden, terwij1 men en de groote dieren van het
afrikaansche vasteland: olifanten, neushorens, rivierpwden,
giraffes, zoo ook leettwen, panters, e. a. roofdieren, niet
schijnt aan te treffen. Zijdewormen worden en in menigte
geteeld. In de wond^n, die van bijen wernelen, wordt veel
honig en was voortgebracht. De bergen leveren good, allver, lope; lood en beer, welk laatste metaal in aanzienlike hoeveelheid gedolven wordt. Tot het nitsmelten bedient men nick van steenkolen, waarvan men eene mijn
vindt bij de hfdst. en eeue andere bij Diego-Suarez.
De bewoners maken ijseren gereedschappen. ook gouden en
zilveren voorwerpen, zoo ale kettingen, halesnoeren en norrings. Vloerldeeden worden vervaardigd te Tananarivo, en
katoenen Molten in groote menigte op vele plaatsen. De
buitenlandsche handel wordt hoofdzakelbk gedreven door
cog. achepen van Mauritius; het belangrbkate art. van invoer is rum; dim volgen wapens, bzerwaren, aardewerk,
zout, seep, cog. en fr. fabrikaten. De uitvoer is goring en
bestaat in Tee., hniden, was, gom elastiek, gem, eon. In
1873 bedroeg de invoer 145,000 p. att., de uitv. near Mauritius 155,000, de ismer en de uitvoer coon al de andere landen 100,000 p. at., in 't geheel due 400.000 p. at. Met St.Marie wend omgezett invoer 233,453 fr., uityoer 38.449 fr.;
de inv. van Nossibe in 1877 gesehat op 1,170,630, de uity.
op 1,842,245 fr. — In 1875 kwamen aan 293 en vertrokken
271 sehepen. Het eil. worth vesdeeld in 17 prov., welke
elk een opperkommandant hebben. Ann 't hooM meat een
vorst der Howes, met den the! van honing (tegenwoordige 'origin is Ranavalo II), wiens Mat. Tana n a r i vo
nabij Set midden des ell. is gelegeu. Tama ," e., aan de
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0.knst is de hoofdzetel des handels. De enr. zendelingen
werden door een der laatste koningen beschermd, en toen
inaakte de beschaving er merkelijken vooruitgang; maar in
1836 weed het christendom er verboden, en in 1845 moesten
alle Europeanen het land rnimen, doch Ranavalo II nam
met vele grooten des rijks den 21 febr. 1869 't chnstendom
aan, miracle she hinderpalen voor deeurop. beechaving
uit den weg, begunstigde de navorsching van 't door
reizigers en zendelingen en verklaarde 20 Sept. 1877 alle

negerslaven (300,000) vrij. Het yolk is zoogen. .christen.
De officieele godsdienst der Howes is de Presbyteriaansehe.
Er On on veer 10,e00 r. kath. — Dit eil. was den Arabieren in de 13de eenw bekend onder den naam van Zaledsch; eerst door Marco Polo weed het Madagaskar geheeten. In 1642 zetten de Franschen zich er neder en noemden het "Ile Dauphine", doch werden aims door de eilandere verdreven; ook in later tijd hebben zij vele pogingen
gedaan om het te koloniseeren.
Madaiu, El Modain, verstrooid vl. in Aziat. Turkije,
ejal. en 6 re ZO. Bagdad, aan den Tigris, 1. o. Het beslaat
de pleats der nude steden Seleucia en Ct es ip h o n.
Madapollain, zeest. in Britscn Indie, Madras, distr. en
12 n. ONO. Masoelipatam, op de kust van Coromandel;
met katoenweverijen.
Madarasz, bong. mvl., corn. Szabolcz, distr. der Jazygen, 3112 U. WZW. Szegedin. 7076 jaw.
Maddalena (La). (fr. La Madeleine, eil. bij de
Ii.kust van Sardinie, 3 U. W. Longo-Sardo. Het heeft een
at. aan de veilige haven Calavageta; met wijubouw. 1914 inw.
Maddaloni, ital. St., Napels, provincie Terra di Lavoro, rnim 4 u. NNO. Napels. Zij heeft een kon. college,
en een stoute waterleiding, gebouwd door Karel III, om
het water near de cascaden in de tuinen van Caserta te
voeren. 18,767 inw.
Maddehd•jie, (mg. Ma ddehje e). aanzienlijke st. in
Scinde, 8 U. ZG. Larkhana, op 27° 36' N.B., 6-i° 34' O.L.
Made, de Made, ned. d., pray. N. Brabant, arr. Breda, kant. en 114 u. NW. Oosterhout; met em n r. kath. en
een geref. kerk. 1110 mw. Met het d. Drimmelen en een
Mal gehuchten, vormt het de gem. M a d e-e rimm eI e n, die 3135 mw. telt.
Madeley, eng. kersp. en at., gas. Salop, aan den Severn, 4 U. OZO. Shrewsbury; met een ijzeren brug over
dc riv., porselein-fabrieken, ijzerwerken en steenkoolmijnen. 9469 mw.
Madera, of Madeira. 1) (Eilanden-van-). Maderatelse-Eilanden, ook wel Noord-Canarische-Eilanden
geheeten, eil.groep in den Atlant. oceaan, aan Portugal behoorende, aan well. ZW.kust zij op een afstand van190
n. ten ZW. liggen. Zij bestaan nit de eil. Madeira en Porto-Santo, met de eilandj.s las Desertas, Pitans en Saloegae
en liggen tusschen 32° 23' 15" en 33° 7' 50" N.B., RV 13'
31" en 16° 3S' W.L., zijn gezamenlijk omtrent 144/e 0 rn.
groot en tellen 132,221 inwoners. — 2) voorn. eil. van gen.
groep, 9 u. lang en 31/, a. breed, met 118,600 inwoners;
hfdst. Funcha I. Het bestaat uit een mass* vulkanieche rotaen, die zich in den Pico-Ruivo tot 1937 met. verheffen. Van de centrale mama loopen steile rijen near de
kust, wear zij de rotswanden van 300 tot 606 meter vormen. De eenige vlakten zijn een klein gedeelte van de
W.kust en het tafelland van Paul-de-Serra in 't binnenland. De wegen zijn zeer ateil, origeschikt voor rijtuigen.
De Gegen zijn er de eenige trekdieren, en kleine paarden
word,.om te reizen gebrnikt. Behalve door de hooge kustrotswanden, onderscheidt zich 't eil door de raw gevormsic
en acherpe rotspiramiden, die zich schijnen to
verheffen op de toppen en hellingen der hoogste pieken
zoowel ale op de lagere verhevenheden, en door de diepe
kloven, die van alle kanten het land doorsnijden. De meekwaardigste van deze is de Courral, een trotsche, ketelvornaige afgrond midden in 't eil. De talrijke bergwateren
sallen in cascaden near de overheerlijke schoone en grootache dales. De weg condom 't ell. is op veel punten 'Leer
sehilderachtig. Het klimaat is hoogat gelijkmatig en um
zijn gezondheid vermaard, waarom dan oak het eiland bij
voortduring door een menigte Merle voora; aan longkwalen, bezocht wordt. (Prins Alexander, brcieder van onzen
boning 'Willem HI, die ook bier herstelling zijner gekrenkte gezondheid had gezocht, overleed bier op 20 Februari
1848). De bodem is overal, wear geen rotsen zijn, hoogst
vruchtbaar en wel besproeid. De wijnstok was tot 1852,
toen de ziekte in de druif kwam, het hoofdart. der cultunr; zij groeide er tot op een hoogte van 6 )0 met.; maar
de beste wijn werd op minder dan 300 met. gewonnen Ten
gevolge van dien ramp hield de wijnbouw bijna geheel op,
die soar dien tijd gemiddeld jaarlijks 104,000 hectol. leverde. In de laittate jaren heeft men de Kaapsche en de
Bourgond;sche druif overgebracht, en ofschoon men noch het
product noch de productie van vroegere jaren verkrijgt,
leverde M. toch in 1870 weder 32,000 hectol. De sulkerteelt wordt op groote schaal gedreven. Be koffie, die or
groeit, is van voortreffelijke qualiteit, zoo oak de arrowroot,
an er is overvloed van oranje, bananen en guaven. Er
wordt tarwe, main, boonen en gerst gebouwd, maar op verve na niet toereikend voor de behoefte. Het yolk is werkseam en matig, doch bij al den rijkdom van 't eiland nog
arm. Dit gaf vroeger aanleiding tot eeu drukke volksverbeizing, die echter spoedig verbuden en gevolgd werd door
de opheffing der inkoruende rechten op de Perste levensbehoeften (1853). — Het eiland M. en de naburige kleinere
eilanden schijnen den Romeinen reeds to eljn bekend geweest onder den naam van Purpurari se Instil to. Ofschoon reeds in 1344, near men zegt, door een cog. zeevaarder gezien, dagteekent hunne eigenlijke ontdekking van
omatreeks 1419. Toen geleek M. slechte een enkel groot
woud (van daar de naam), dat men in 1421 aan de slammen prijs gaf on 't welk I jaren achtereen brandde. Na in
'I begin dozer eeuw eenige jaren door de Engelschen bezet
te :On geweest, kwam het in 1414 weder aan Portugal, n
inaal &than*, want in den grand is M. toch weinig
w inder dau cone eng. kolonie. — 3) of Ca!ari, riv. van

Z. Amerika, 'Brazilie; zij wordt gevormd door de samen
vloeiing van den Guapore Beni en Mamore, op 10° 25' Z.B.
65° W.L., van wear zij NO.waarts vloeit, eon groot getal
bijriv. opneemt en nn eon loop van ruins 5 '0 u. in den Amazonenstroom salt, op 3. 3 e Z.B., 58. W.L.
Madharapoer, Madharadojepoer, at. in Hindostan
Radsjepoetana, gebied en 7 U. OZO. Dsjeypoer. Zij word
in 1418 door de Engelschen in,genomen.
Madioen. Madion. 1) tied. resid. op 't eil. Java, omgeven door de residentien Semarang, Rembang wartrvan 't
gescheiden wordt door 't kalkeebergte). Kediri (door eon
lijn van G. Paden over den Wills), Soerakarta • door een lijn
van de kust over den Korkoesan, Kendil en Lawoe ) en de
zee, tusschen 7° 10' en 8) 15' Z.B., 111° 10' en 111° 4?
(IL.; gr. 147,1 0 m., met 952,599 mw., waarvan 3132 Chin.,
520 Eur. Tusschen den Wilis en den Lawoe loopt de davlakte van de riv. Madioen. De bergachtige grond is in
't Z. niet onvruchtbaar; 't N. is schraal; 't middelste deel
is 't beste. M. levert rijst, borne, kaneel, vogelnestjes, thee, suiker en hoot. De beide hoofdrivieren, die
de scheepvaart met Soerabaya onderhouden, zijn de Madioen on Solo. De resid. wordt verdeeld in '0' afdeelingen:
Ngawi, Madioen, Magetan, Patjitan en Ponorogo, die weder
in 4 adsistent-resid. on 5 regentschappen gesplitst zijn. — 2)
st. en hfdpl. der gen. resid. en 't gelijkn. reg., aan de riv.
Madioen, in 't binnenland, 40 u. ZW. Soerabaya, in eon
scheone ligging; 't verblijf van den resident en den regent.
Madiran, fr. gem. en stadje, dep. Opper-Pyreneeen, arr.
on 8 u. N. Tarbes, bij den Bergon. 1 17 mw.
Madison. naam van vele gm. in de V. S.: 1) in 't midden van New-York; gr. 28 0 m.; hfdpl. Cazenovia on
Morrisv ill e. — 2 ; in 't midden van Virginie, gr. 15
0 me hfdpl. Madison. — 3; in 't NO. van Georgie; gr.
12 0 m.; hfdpl. anielsv ill e. — 4 ) in 't midden van
Florida; hfdpl. II ick s to w n. — 5 in 't N. van Alain ma; gr. 36 0 m.; hfdpl. Hunts vill e. — 6 I in 't mid
den van Mississippi; gr. 26 D me hfdpl. Canto n. —7) in
't NO. van Louisiana; gr. 3i 0 m. — 8) in 't W. van Tennessee; gr. 8 0 rue hfdpl. Jack so n. — 9) in 't midden van Kentucky; gr. 25 0 m.; hfdpl. Richmon d. —
10 ) in 't midden van Ohio; gr. 24 0 m.; hfdpl. Lundo n.
— 11) in 't midden van Indiana; gr. 14 0 m.; hfdpl. A ndersontow n. — 12) in 't ZW. van Illinois; gr. 36 0
hfdpl. Edwardsville. — 13 ) in 't ZO. van Missouri; hfdpl. Fr ederick tow n. — 14) in 't NW. van Ar
kansas; gr. 51 m. — 15) gm. in Iowa. — Oak: 16) gem
en vi., Stt. Maine, gm. Somerset, 1 u. N. Augusta. 1700
inw. — 17) id., Stt. Connecticut, grs. New-Haven, 16 uur
ZO. Hartford. 2000 mw. — IS) id., Stt. Pennsylvanie, gra.
Columbia. 3200 mw. — 19) id., Stt. Ohio, gm. Lake, 54
0. NNO. Columbus. 3201 inwon. — 201 id., Sot. Indiana,
hfdpl. van 't gm. Jefferson, aan den Ohio on den spw. Indianapolis-M., 15 U. boven Louisville, met ruim 12,000 mw.
Fraai on zeer gunstig voor den handel gelegen; 15 beckon,
gevaneenis, I groote scholen; aanz. industrie in katoen,
wol, Ozer, machines, olie„ enz. — 21 1 id., Stt. New-York.
2340 mw. — 22) hfdpl. van den Stt. Wisconsin, tusschen de
meren Morona en Mendola; centraalpunt der apw. van den
Sot.; groote graanhandel; fraai hospitaal en veel andere
fraaie gebouwen, universiteit. 2176 inw. — 23) vl. in den
Stt. Connecticut, grs. en 7 u. 0. New-Haven. 2000 law.
Fabrieken, scheepsbouw; haven. — 24) idem, Sot. Georgie,
hfdpl. van 't grs. Morgan, 14 u. NNW. Milledgeville. 1740
mw. Goede echolen; groote katoenmarkt en handel.— 25)
riv. in 't gebied Montana, heeft hare bronnen in de nabijheid van 't Yellowstone-meer (Wyoming; een der bronriv.
is de Firehole-rivier) en wordt beschouwt als de eigenlijke bronriv. van den Missouri, dear doze na de samenvloeijag met den Jefferson en Gallatin, den Missouri vormt.
Madoera. Madura, 11 0. ind. eil., bij Java's N.kust,
residentie, NO.waarts van de nod. resid. Soerabaya, en van
Java gescheiden door de S treat- van-Madoer a of
den Tr e c hte r, tusechen 6° 49' en 7° 18' Z.B., 112° 36'
en 113. 55' 0 L., gr. 119,2 0 m. ( waarvan 80 voor het eil.
zelf), met 768,992 mw., weary. 3702 Chin., 1290 Arab., 472
Eur. 't Klimaat is or beet, vooral aan de Z.kust. De meer
heuveiachtige grond is minder vruchtbaar dan op Java; de
kalkachtige bodem, die door weinige on dan nog kleine rivieren besproeid wordt, is don en schraal, ja 'evert zelb
op verre na goon rijst genoeg voor de behoeften der bevolkihg. Hoofdvoortbr. nun: kokosolie, vogelnestjes, nitmuntend mat. Het ned. gouvernement bezit in de Madoeren even getrouwe als dappere bondgenooten. In administratief opzicht wordt het oil. aedert 1863 verdeeld 4 afd"
zijiele de regentschappen Soemanap, Pamakassan (dat rechtstreeks onder 't Ned. gnus. staat met eon resid.), Madoera of Bangkalan en 't Onder-Regentschap Sampang, die alle
drie eon ass. resident hebben. De regent van M. entvangt
een jaargeld in de pleats der door hem te heffen belastingen. De vaunt. zeehavens zijn Bangkalan, Soemanap en
Pamakassan. — 2) at in Britsch Indie, hoofdpl. van het
distr. Madoera-en-Dindigal hieronder beschreven ), eon versterkte pleats, 77 u. ZW. Madras. Zij is door oude bebolwerkte steenen wallen omsluten, heeft wijde en regelmatige straten en prachtige openbare gebou wen, maar de woonhuizen zijn onbeduidend en Kering. Men vindt bier eenige
der voorn. Hindoe-gestichten nit Indie, o. a. eon groat paleis, eon tempel met pyramidale torens on eon beroemde
tsjoeltry of herberg met schoone kolommen on grotesk
beeldhouwwerk. Er is nob een leerscbool voor de Serbreiding der brahminen-godsdienst. Vroeger was or oak een
r. kath. missie en sedert 1834 bestaat or nog een amen
kaansehe. Het eng. bureau is aangeuaam gelegen op I/e u.
ten ZW. der stad. 20,00 I inw•
Riadoera-en-Dindigul, distr. van Britsch Indie, Madras, bij 't Z.einde van lndie, hebbende ten 0. de golf van
Manaar on landwaarts Travancere en de distr. Tinnevelly,
Cohnbatoer, Trichinopoly en Tandsjore; gr. 446 940 C
met 2,266,610 law. De geond is in 't N. en W. bergaclitig,
elders slab en bij uitatek Truchtbaar in rijst en in den
:ongaten tijd oak in koffie. De hoofdriv. is de Vidsiinne

638 Madonian-Bergen

Madrid

( Vegianr). Tot dit district behoort het ell. Bandage/am.
De voornaamste plaataen zijn Madoera, Dindigul, Rtunnad
en Sjevagunga.
itlisullosaintai-Berigen. berggroep in Sicilia, pro.. Palermo,
die sick tnaschen de rivieren Grande en Polhna, 4./.1U. ver
NW. en ZO. nitatrekt. Merit kalksteen-formatie.
"lades*, 1) ran der gr. afdeelingen van Britseh Indie,
bevattende het Z.lijk gedeelte an Hindoetan, vonral bugs
de Oostkust gelegen, tusschen 8 en W. LB., 73 en 85°
(XL, hebbende ten N. en NW. Bengalen en de Centraal
Provincien, Haiderabad, W. Bombay, Mysore en Cure. De
verdeeliug, grootte en bevolking blijkt nit de volgende tabel.

Grootte Bevolking
in
(1871).
0 m.
a. Onmiddellijke bee:Mogen.
I met54Ze- 391,
1. Ganjam of Chicacole
Malliab-dorp. in de bergen mindars.
2. Vizagapatam met 44 Zemindars
. 249,43
Jaipur tJypore ), bergstammen . 613,39
2. Godavari (Godavery of Rajamundri
met 96 Zemindara .
.
.
. 292,75
4. Kistna (Krishna) of Masoelipatam
met 34 Zemindars .
.
.
. 377,98
398, , 1
5. Nellur (Nellore ) met 4 Zemindars.
393,54
6. Cuddapah
7. Belary.Bellary),inclusive Sundnr . 517,72
S. Karnul(Kurnoel), ii Banaganap ally 346.09
.
.
.
.
.
1,27
6. Madras city
10. Chengalpat (Chingleput) .
.
. 129,49
11. North-Arcot of Chittar met 13 Zemindars
335,78
.
. 229,2)
12. South-Arcot of Cuddalur.
171,87
13. Tanjur Tanjore) met 13 Mottahs.
.
14. Trichinapalli (Trichinopoly) .
165,33
. 445,93
15. Madoera met 26 Zemindara .
16. Tenneville of Palsmcotta met 22 Ze. 243,46
minders en 25 Mottahs .
.
. 349,57
17. Coimbatur (Coimbatore
35,23
18. Neilgheries Nilgiri ) of Utacamand.
19. Salem met ongeveer 100 Mottahs . 361,96
. 283,31
20. Malabar of Calicut .
.
.
. 183,53
21. South-Kanara of Mang,aloer .
.
. 6505,83
Totaal
.
b. Sehatpliebtige Staten.
.
64,91
1. Puducota (Poodoocotah) .
316,55
2. Travancoor (Travancore).
64,01
3. Cochin
Jaipoer en de Zemindars in Vizianagram, Banganapally en Sunder, zijn in
de onmidd. bezittingen reeds begrepen.
Totaal

445,47

1,366,903
153,185
1,844,751
314,448
1,592,939
1,452,374
1,374,811
1,351,194
1,668,006
959,640
397,552
938,184
2,015,278
1,755,817
1,973,731
1,20 ),408
2,266,615
1,693,959
1,763,274
49,501
1,966,995
2,261,.:50
918,362
31,281,177
316,691
2,311,979
593,353

3,226,427

In 't midden ligt een tafelland, dat van W. naar 0. dealt,
nit de afgestane districten van Balaghaut I Bellary en Cuddapah), met Maissoer, en.. bestaat en door de 0. en W.lijke
Ghanta bepaald wordt, welke ketenen zich bij 11° N.B.,
760 30' tot 77° O.L. in de Nilagiry-bergen vereenigen. Van
tie Ghauts belt het land overal trapsgewijs naar zee, maar
snider in 't W. dan in 't 0.; 't Z. wordt gevormd door een
zio
nNtn.g, diehdoecd.tivd.eku:tedne
b
veziga
nnddt , vtlaant ,c1toi&r. eenci!taninw
Godavery, Kistna, Pennaar, Palanr, Punnair, Cavery en Coleroen, die dan ook alle naar de 0.kust vloeien, alwnar
ook vele zontlagunen zijn onder welke die van Colair de
wornaamate is. Hoe grocit de kustontwikkeling ook zij en
noeveel zeeplaatsen er ook mogen zijn, goede havens treft
men er niet aan. maar alleen bochten en open reeden.
De W.kust beet Malabar de 0.kust tot Cavery Carnatic,
'
en dan Coromandel; de Llcust
is door kaan Comorin bepaald en door de golf van Manaar en de Palkstraat van
Ceilon geacheideh. 't Klimaat is aver verschilltnd. %Bustland is beet, 't binnenland is door hoogere ligging gematigd. Blijft aan de kusten of in 't binnenland de regen nit,
dan volgt doorgaans hongersnood. Rijst (in Canara, Malabar, Tinnevelly. Tandsjoer, Radsjamandri), paddy, tarwe,
germ, mats en al de aan Indie eigen graansnorten worden
bier geteeld; andere producten shin suikerriet, boomwol,
peper (Malabar-kust), tabak, indigo (in Nellur, Cudapah ),
hennip, areka, tamarinde en mango (idle drie in de dalen der W.lijke Ghauts), gember en tal van fijne vruchten, met theka-hout, kokosnoten, ebben- en sandelhout.
Madras is rijk in mineral.: ijzer Baipur en South-Arcot), mangaan (Nilagiri en Bellary), antimonium en silver
Madoera) steenkolen en anthrachiet (langs de Godavery),
gond W. Ghats, Canara, Malabar), soda, salpeter en diamanten. Behalve in de N.lijke circars, waar het zem i ndary-s t elsel heerscht, wordt het land meest verpaeht volgens het ry otw a r t else 1, dat den gouvernements-ontvanger in onmiddellijke aanraking stelt met
den landbouwer, die jaarlijks geschat wordt naar gelang
van zijnen oogst. of het land, dat hij bebouwt Este ook
Nada Br:tech I]. Het meeate bebouwde land ligt in de
distr. Badajamundry, Coimbatoer en Tandsjore welk laatSte de graansehnur van 't gtrwest malt genoemif worden. De
vroeger zoo nitgebreide fabrieken van katoenen stoffen woeden nog in al de 0.1ijke districten gedreven, en het mode
doek van Madoera, de mousselienen van Tsjicaeole, de ta
vanEloredzijstfnvaBerhmpob.nog altijd eenige vermaardheid, hoewel au sedert
Wen

lang meer en meer door de britsche fabrikaten worden verdrown. Ter ondersteuning van handt1 en nijverheid heeft
de regeering reel gedaan; water- en kanaalwerkt n hebben
pleats gehad aan de Godavery, Kiatna en Cavery, die deardoor bevaarder Ain geworden. Vele spoorwegen maken het
verkeer tussehen het binnenland en de kustplaatsen gemakkelijk, die ook hare havens den verbeteren. Vuurtorens geven mere veiligheid aan de scheepvaart. De haudel is dan ook seer vermeerderd; de invoer, die vooral hatoenen en metaalfabrikaten bedraagt 62 millioen
gld., de uitvoer, vooral grondstoffen ( katoen, koffie, indigo, olien, sandelhout, anther( ruim 10 mill. gld. De buitenlandsche handel wordt meest gemonopoliseerd door de
hfdst. Madras. Het bestuur bernst bij een gouverneur, ondergeschikt aan den gouverneur-generaal van Indie, en bij
een read van 3 leden en secretarissen van de politieke, civiele en militaire departementen. In ieder distr. is een ontvanger ("collector":„ die tevens de eerste magistraatspersoon is; en provinciale gerechtshoven setelen te Tsjittoer, Masoelipatam, Trichonopoly en Tellitsjerry, terwijl
men in Madras het oppergerechtshof en eenige bijzondere
tribnnalen vindt. Be christelijke sendeliugen hadden- hier
veel geluk, vooral onder de Tamilen. Zij bebben zich het
onderwijs seer aangetrokken. M, n heeft nu in M., behalye een universiteit, 14 colleges, 500 middelbare en 7620 lagere scholen. Bijna gebeel 't gebied van dit zoogen. presidentschap weed door de Engelschen geclurende de laatste
helft der vorige eenw verworven. — 3, ztest. in Br. Indi.:,
hfdst. van gen. presid. of gonverneurschap, op de kust
van Coromandel, met een open reede, zonder haven, hoogst
slecht gelegen (voor een koopst.) tan em n door de branding
der zee gebeukt strand, zoodat men een .soort van vlotte n
(”catamatans) geicniken moet om passagiers en goedert n
aan wal te brengeti. De at. heeft, uit zee gezien, geen treffend voorkomen, maar is toch over 'tgeheel 101 gebouwd
en fraai. Aan 't strand ligt de citadel Port George, omgeven door een esplanade, aan wier N.zijde de ”Zwarte-Stad"
of Madraspatnatn ligt, die door een zwaren steenen dijk tegen het binnendringen der zee heschut is en door 3 breede, van N. tot Z. looeende straten in 4 vrij gelijke deelen
verdeeld wordt. Deze bevatten vele goede huizen der inlanders, cur. magazijn, n, ern tribunaal van koophandel, bet
tolkantoor en een gerechtshof; tan de W.- en Z.zijde van
't fort ligt de Tsjoultry-vlakte, op welke zich tenige groote voorsteden uitbreidtn, die meest nit afzonderlijk staande en door Enropeanen bewoonde huizen bestaan, terwijl
bier ook de hotels of paleizen van den gouvernenr, van den
nabob van Karnatik, de kathedraal van St-George en emn
schoone moskee te vinden zijn. Andere voorn. gebouwen
skin: verscheidene episcopa1e en armenische kerken, emsierlijke schotsche kerk, kapellen van Independenten, Wesleyanen en Unitarissen, het cenotaphium voor den markies
van Cornwales, enz. 51. heeft een universiteit, sterrenwacht,
medisch college, polytechnisch instituut, latijnsche en andere scholen en velerlei letterkundige genootschappen. In
de voorst. St-Thorne, Ran 't, strand, een klein u. ZW. het
fort, vindt men een r. kath. kathedraal en centre kapellen,
dear bier de meeste ingezetenen van port. afkomst zijn.
Het gebrek aan drinkwater is door men waterleiding verholpen; nochtans behcoren de gezondheidstoestanden hire
tot de ongunstigste; de jaarl. sterfte is 4maal grouter dan
gemiddeld in rump. steden. 11. is de zetel van 't geheele centraal beetuur en beheer van 't presid., van 't oppergerechtshof, van de admiraliteit enz., en ofschoon zij mind, r buttenlandschen haudel drijft dan de hoofdsteden der andere
deelen van Br. Indie, is toch haar handel vrij aanzienlijk,
dear sij de stapelplaats is your geheel de bust van Coromandel en rechtstreeks met Groot-Brittanje en de andere
europ. landen, met de V. S., Ceilon en ZO. Azie handel
drijft. Spoorwegen voeren van M. near Bombay en Baipoor
met vele vertakkingen in 't binnenland. De voorn. art. van
invoer zijn rijst e. a. granen, vooral nit Bengalen; stukgoederen, twist en metaalwaren nit Groot-Brittanje; ruwe sijde, areka, betel, stofrond; specerijen en thtkahout nit Pegoe; geestrijke dranken en wee-en. koralen, paarden, Imgerijen, ens.; die van uitvoer sijn katoenen stoffen en wol,
indigo, peper, titnmerhont, koffie e. a. inlandsche producten.
Het observatorium ligt op 13° 4' 1" N.B., 80° 14' O.L. —
M. was weleer de hfdst. van Karnatik, en bier hebben Sr
Engelschen sick in 1639 het eerst in Indie neergezet.
Madre-de-Dios-Archipelago. d. i. Moeder-GodsArehipel, eil.groep, ten W. van Patagonie, tusschen 50 en
51 0 Z B. en op 75° W.L. Zij wordt van het vasteland en
van de eilanden Hannover en Chatam gescheiden door de
street Concepcion en de golf de la Santissima-Trinidad, en
bestaat nit verscheidene berg- en rotsachtige eilanden, die
nog weinig onderzocht zijn.
!Madrid, prov. in Spanje, koninkrijk Nieuw-Castilie, tusschen de poor. Toledo, Cuenca, Guadalajara, Segovia; groot
bijna 141 0 m., met 593,775 mw. Ofschoon gesneden door
de kleine, meettal waterarme sijriv. van den Taag: JaramR,
Manzanares, Henares, ens., is de hoogrlakte die in bet N.
tot tan den Sierra Guadarama reikt, toch woest en weinig
geschikt voor den landbouw. Be spw. Madrid-SaragossaAlicante loopt cm over met nog enkele zijtakken. Het klimaat is wegens de plotselinge afvvisselingen zeer ongezond,
doch de lucht is droog. Op een warmen souterdar volgt
dikwerf een seem konde nacht. De bevelking houdt zich
vooral bezig met de schapenteelt. Men treft er ook no g
tarwe- en gerst-velden tan. — 2) ?gad in Z. Europa. hfd.enrsidt.vahkonrijSpevadom.
Madrid. nabij het midden van 't schiereil., aan den 1.o. van
den Manzanares en in 't hart van het tafelland van Castilie, 670 met. boven de zee, aan 't nitzangspunt van 4 spw.
Zij ligt in een dome vlakte, zoodat hare levensbehoeften
nit de verte aangevoerd wooden, en is aan de grootste wisselingen van temperatunr onderhevig. Zji is omgeven door
een baksteenen muur met 15 poorten, under welke die
van Alcala, San-Vincente en Toledo de schoonste zijn. 'f t
de voorn. wandelingen behooren het Prado, bij de pe , -t
van Aleala, met de fontein van Apollo en de ',Calle &Al-
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Cala", teen met boomen be_plante atraat, die zich tot in 't
midden der et. ultstrekt. Bet grootste wider de 51 pleinen
is de oPlaza-Mayor". De aanzienlijkste openbare gebouwen zijn het kon. pale., met zijn nitgestrekte tuinen, aan
den 1. o. van den Manzanares, en het zomerpaleis "Casareal-del-Campo", aan de overzijde der rivier; !let paleis
"Buen-Retiro", door Philips IV geaticht; het palms van den
hertog van Alba, het museum, en het postkantoor, ',el
eoreo" geheeten. M. heeft 70 kerken, maar onder die alle
islet Oene, welke zich door hare bouworde onderscheidt;
'actor de grootste geldt die der Salesianerinnen. Em n kathedraal beeft zij niet. M. onderscheidt etch door zijn instellingen coot wetenschap en onderwija: de in 1998 gestichte,
In 1770 vernieuwde universiteit met 5 faculteiten en notarisschool, heeft gemiddeld 6500 studenten; een soort universiteit is ook de Real Estudio di S. Isidoro, Real Estudio
your practische heelkunde, chirurgie, botanic, chimie en
mineralogie met groote verzamelingen, Real-Seminario de
Nobles, lyceum, sterrenwacht, gesticht voor militaire weezen (in 1835 opgericht), een normale school, een school
voor ingenieurs, een militair college, conservatoriums der
kunsten en ambachten ook van muziek, em n nationale bibliotheek van 450,000 boekdeelen en 2000 MSS. en verscheine museums en kabinetten ( muntkabinet 150,00) munten,
1500 steenen, 300 gemmen), ook een menigte hospitalen e.
a. liefdadige instellingen. M. heeft 8 schouwburgen; maar
de voorn. plaats van volksverlustiging is het amphiteater
voor de stierengevechten ("Plaza de los Toros") bij de Alcala-poort, 't welk 12,000 ( v. a. 17,000) toeschouwers bevatten kan. De voorn. industrieele inrichtingcn zijn de
kon, porselein- en tapijt-fabriek, fabrieken van papier, gonden zilverwerk. zijden stoffen, hoeden, artikelen van weelde,
machines, enc. Sedert spoorwegen zijn aangelegd is de bandel aanzienlijk toegenomen, zoodat M. het middelpunt van
den spaanschen binnenhandel is. 367,284 inw. 40 0 24' 57"
N.B., V 41' 51" W.L. Gemiddelde jaarstemperatuur 58,°2;
winter 43°,1 zomer 76°,4 Fahr. — M. is de geb.plaats van
vele op. koningen en van vele andere uitstekende mannen,
0. a. van Alonzo de Ercilla, Lopez de Vega, Calderon de la
Barca, Nufiez en de broeders Velasquez. Zij ligt op de plants
van 't oude Mantua C arpe t ano r u m, 't welk later
Majori ti U m en 111 a dri tam werd geheeten. Z(j begon eerst belangrijk te worden, toen Philips II haar tot de
hfdst. des rijks maakte. Van 1808 tot 1812 hidden de Franschen haar in bezit, en bier plaatste Napoleon I zijnen
broeder Joseph op den troon van Spanje. — 3 ) gem en vi.
der V. S., Stt. New-York, get. St.-Lawrence, 67 u. NNW. Albany. 5110 inw. — 4) (New.), gra. in den SU. Missouri;
hfdpl. New-Madrid.
Madridejna, oude sp. st ., prov. en 111/5 u. ZO. Toledo.
Zij ligt in een uitgestrekte vlakte en is wel gebouwd. Men
vindt er sterke kaasbereiding, serge-fabrieken en in den omtrek veel saffraanteelt. 7000 mw.
Madrigal, sp. vi ., prov. en 10 u. NNW. Avila. 2300 mow.
Geb.p). van Castilie.
Madrigaleja, sp. vl., prov. Caceres en IS u. 0 Badajoz.
Hier stierf Ferdinand de Hatholieke in 1516.
Madroitera (Lai, sp. st., prov. en 9 u. 0. Caeheres.
Zij heeft geen fabrieken, en hare tow. trekken voortdurend
naar elders. 2731 tow.
Madojerrydroeg, (ear. Madjer yd cog), st en sterk
heuvelfort in Z. Indie, IR u. WNW. Bangalore. In de stad
vindt men eenige praelitige pagoden.
Madsjyar, Magyar. RI. i. ollongaarsch"), vooropgaand
woord bij de namen van vple plaatsen in Hongarije, onder
welke de voorn. is M ad ajya r-O v a r, of Altenburg
(zie Altenburg).
Mael - Carhaix, fr. pm. en d., kant.hfdpl., dep. Noorderkusten, arr. en 7 u. ZW. Guingamp. 2237 inw.
Maella, Santa - Suxana, sp vi., prov. en 17 u. ZO. Saragossa, aan de Matarrana. 3171 low.
Maemeyek, Maaeyek, belg gem. en mt., prov. Limburg,
hfdpl. van 't gelijkn. kant. en arr., J u. NNO. Hasselt, aan
de Maas 1. o.; met velerlei industrie. Zij was vroeger veraterkt, mane weed in 1675 door de Franschen ontmanteld.
4405 inw. Geb.pl. van de schilders Hubertus en Jan van
Eyck, voor wie in 1864 een gedenkteeken is opgericht.
Hanle, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. Ath,
kant. Chievres. 1413 inw.
Mafra, port. St., prov. Estremadura, bij den Atlant.
oceaan, 5 u. NW. Lissabon. Zij heeft een beroemd klooster
en een kon. paleis, gesticht door Johannes V. 1497 inw.
Magadino„ zwit. d., kant. Tessino, aan den sound der
itiv. Tessin° of Ticino in 't meer Maggiore. 12/3 u. ZW.
Bellinzona. 't Is een aanlegplaats voor stoombooten.
Magsadoxo, of Moekdisja, Mukdiseha, zeest. van 0.

Afrika, hfdst. van eenen staat en voorn. handels-entrepot
tusschen kaap Guardafui en de riv. Juba. De st. is omsloten door steenen muren en in twee deelen gescheiden,
waarvan het eene geheel nit graven bestaat, waarom been
hutten zijn gebouwd, waarin de ft-Tinge man en de slaaf
woont, terwijl hut andere omtrent 50 steenen en vele houen moskee en ten aantal minarets van arabiten'
schen bouwtrant bevat, en daar wonen de voornamen en de

heerschende baste. Zij is hoogst morsig, en ongezond. De haven wordt gevormd door ten lang rif. Uitgevoerd worden ivoor, gum en eenige biizondere weefsels; ingev. vooral
dadelen, gezouten visch, wapens en slaven. 3- tot
40 '0 inw. (met de voorsteden) 2° 2' N.B.. 45° 25' 0.L. De
bevolking van bet rijk (dat zich langs de riv. Wabbi of
NW van Makadisha. uitstrekt) behoort tot het Somali-ras en
wordt op (50.0 zielen p.;eschat. Het land is bij uitstek
vruchtbaar in granen, vet en kameelen. De weinige kensin, die wij van dit rijk la( zitten, vindt haar grond in 't
vijandig karakter der inboorlingen. De kust is bovendien
weinig uitlokkend wegens hare zandstreken, (lane M. tan
ook de eerste St. is, die men ontmoet Z. van Ras Hafoen
over een afstand van 230 u. Verder Z. vindt men enkele
steden en dorpen; by. Markah en Baravah.
Magdala. I "lade). :fladala, Madelen. at. in Sateen-Weimar, be. en 2 u. ZO. Weimar, a. de Ma(lel; met
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de rninen van een slot, ververij, kousenfabrieken, vee- en ,
Medsjde 1, hebr. Migdal geheeten, Acre, aan de W.zijde van 't meer van Tiberias. — 3) versterkte residentie
van koning Theodoros in Habesch, 2778 meter boven de
zee; weed 13 April 1868 ingenomen en verwoest door de
Engelschen.
Magdalena, it N.lijkst dep. van Columbia, Z. Amerika, hebbende ten 0. Venezuela, ten N. de Caralbische zee.
ten Z. Santander, ten W. Bolivar; gr. 1150 0 in., met 85,250
mw. De oppervlakte is zeer verschillend; de Andes bedekken het Z.lijk en 0 lijk gedeelte: Sierra de Veneta, de San
Marta ( 43i0 m.). Rio.: M. met Cauca. Bodem vruchtbaar;
landbouw en veeteelt hoofdbedrijf. Het wordt verdeeld in
de provinc(en Cartagena (de hfdst.), Santa-Marta, Rio-delHacha en Mompox, tevens names der voorn. steden. — 2)
rivier van Zuid-Amerika, an den Orinoco de voorn. in Columbia; zij ontspringt aan de grens van Ecuador, uit h.
meet del Bury, in den bergknoop van Las Papas, op 1° 30'"
N.B., 76° W.L., vloeit Noordwaarts en valt door een breede, ver uitstekende delta in de Caraibische zee, op 11.
N.B., 75° W.L. Haar geheele loop wordt op 230 uur ge!what, waarvan zij meer dan de helft bevaarbaar is. Haar
voorn. bijrivieren zi(n 1. de Cauca, r. de Fusagasuga, Su.
mapaz en Pas.. Pati, Rio Bogota, Suarez, Rio Lebrija Rio
Zesar. De landstreek, door welke zij stroomt, wordt wegens de daarin heerschende bitte //Terra Caliente" gehee.
ten. Aan hare oevers liggen Mompox en Turalameque. Boven Honda splitst zij zich, out het eil. Morales 'van 111 12
lengte) in te sluiten. Zii heeft veel krokodillen en kaaimans, is zeer snelvlietend en gevaarlijk; niettemin is zij de
hoofdweg der gemeenschap tusschen 't binnenland van Columbia en de zee en wordt door stoombooten druk bevaren tot Ambalema: de belangrijkste monding is de SabanilIa. — 3) riv. van Bolivia. ook Ubahy geheeten, valt Is

den Guapore, op 12° 2,,' Z.B., 65° W.L. Ann haar ligt de
zendelingspost Magdalena, 10 ) u. N. Santa-Cruz-de-la-Sierra. — 4 ) het Z.lijkste van de Marquesas-eilanden, in den
Stillen oceaan; met een haven a. de 0.zijde. — 5) eil.
van Senegambie, bij de kust, ten Z. van Kaap-Verd. — 0)
baai in Neder-Californie, in vrelke bet eil. Santa-Margarita lig-t. — 7) groote spelonk in Illyrie, Karithie, kreitsAdelsberg, 1 u. van de spelonk van Adelsberg. — 8) (Hanaal - of Sond - van.), gedeelte der straat van Magelhaeus, op 71° W.L., tusschen de eil. Clarence en Dawson.
Bij de ZO.kust ligt de berg Sarmiento, ruim 2100 meter
hoog, en aan hare IN.zijde is een vrij goede haven. — 9)
kl. ed. in de Midd. zee, NO.kust Sardinie, — De Magdalena-Eilanden zijn een groep in de golf van St.-Lanrens,
tegenover den ingang der Chaleur-baai, bestaande uit Coffin, Saunders, Wolfe en Amherst, bewoond door eenige visschers. — Santa - Magdalena is een baai aan de NO.kust
van Malta, 1 u. NW. La Valetta.
Magi), nt. van Brazilie, prov. en 41/3 u. NNO. Rio-deJaneiro, aan de riv. Mag6, bij haren mond in de baai van
Rio; met handel in suiker, rijst, koffie, enz.
Mngelang, hfdpl. van 't p...elijkn. reg. en distr. der ned.
resid. Kadoe op Java, 7 u. MNW. Djokjokarta, aan de riv.
Progo. Zij is 't verblijf van den resident, den regent en
verschillende ambtenaren, en heeft verscheiden goede steenen gebouwen, een inlandschen tempel, een chineeschekampong en aan de Z.zijde een fort. "De schoonheid van
de lig:ging deter pIaats is moeielijk te beschrijven; het iseen rijke , miIde bodem van eene heerlijke vallei, die door
trotsche bergen gevormd is; een uitgestrekt dal, met lommerrijke dorpjes, besproeid door eene bruisende rivier; alles is bezaaid, en terwijI de een oogst, zaait reeds een
ander; met een wooed: bet is bier het paradijs der aarde." (R oorda van Eyaing a, Handboek der Landen Volkenkunde.)
Magelhaengo of Magalhaen. (Straat - van.), (doorgaans
minder goed Magellaa n, zeeengte die Tierra-del-Fuego
of Vuurland van het vasteland van Z. Amerika scheidt. Dr
0.1ijke ingang wordt gevormd door Kaap-de-la-Virgines, op
het vasteland, en door Kaap-del-Espiritu-Santo ( Queen-Catherine's Foreland), op ten der grootste eil., waaruit Tierra-del-Fuego bestaat. Haar lengte bedraagt ruim 80 u • en
zij strekt zich van 52° 10' tot 55° Z.B., en van GS° 20' tot
75° W.L. uit. Zij is moeilijk te bevaren, waarom men haft ,*
tegenwoordig weinig gebruikt. De vloed rust bier soms
meter. In 15 2- 0 werd zij door den port. zeevaarner in sp.
dienst, Fernando de Magelhaens, ontdekt.

Magenta, ital. at., Lombardije, prov. Milaan en 7 )1.
NW. Pavia, aan den spw. tusschen Milaan en Turijn. 61 , r
inw: De Oostenriikers verslagen door de Franschen en Ital.anen, 4 Juni 1859.
Mageriie, eil. in de N.lijke IJszee, tot Noorwegen he-

hoorende, en daarop de N.kaap, op 71° 10' N.B., 25 0 5o.
0.L. Het wordt door eenie..,e huis,gezinnen van Noorwegers
en Lappen bewoond.
Magetan, st. op Java, resid. Madioen, hfdpl. van 't gelijkn. regentschap en de gelijkn. afdeeling.
Maggeri. of Mangry. st. iv Hindostan, gebied van.
Mai.soer Mysore 1, 6 n. W. Bangalore; met cenige ijzerwerken. In de nabuurschap is overvloed van ijzererts.
Magner.. iersch myl. en kersp., Ulster, grs. Londonderry, 0 u. Coleraine. 117 inw. f in 't vi.)
Magherafelt, iersch mvI. en kersp., Ulster, ;res. Londonderry, 71/2 u. Z. Coleraine; met groote linnenfabrieken.
138) inn- in het vlekl
Maghribie, aanzienlijk d. in Scinde, aan ten bevaarba-

ren arm van den Indus, in dins delta, 12 u. ZZO. Tatta;
met veel handel op Catch. 5000 low.

Maghnl, eng. kapelgern. I "chapelry" ), grs. Lancaster,
met een station aan den Liverpool-and-Preston-spw., 8 u.
ZZW. Orrnskirk. 1150 tow.
Magiatere ( La). fr. gem. en vi,. dep. Tarn-en-Garonne,
arr. en 41/2 U. WNW. Moissac, aan de Garonne, 1. o. en ass
den spw ; met handel in gram, en pruimen. 1576 inw.
Magland, ital. vi ., prov. Opper-Saroie, arr. Bonneville„
1)/3 U. ZZO. Cluses, aan d, Ave, r. 0. 1650 inw.
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Magliano

1) ital. at, pro,. Umbrie, distr. en 5 1/2 n.
11,WbiT den Tiber_, L o., 2581 mw. — 2 ) ital. vlek,
:Nape* prov. Abrusso Vit. II. distr. Aveasano. 3923 inw.
— 3) -4111-11lossrleavi, list. d., Piemont, prov. Coat, distr. en
11/e U. NW. Mondovi. 2491 law.
ital. vi., Napels, prov. Otranto, distr. en 51/2 n.
"ONO.Oa3IIpOII en aan akto apw. 5737 law.
illatigaste, 1) Allemarie, fr. gem. en vl., dep. Opper-Vien-ne, arr. en 41/2 U. NO. fit.-Yrienx. 1914 law. Porseleinfabr.
— 2) -11.avaI, fr. gem. en at., selfde dep., kant.hfdpl., arr.
.en 31/g IL NO. ,aan de Brame, r. o.; met een gem.vollege. 3645 jaw. (in de at. 1364).
Slaw* fr. _gem. en vi, dep. Beide-Sevres, arr., kant.
an 11/3 IL W. Niort, aan de Sevre-Niortaise. 1350 mw.
Magna. (St..), fr d. dep. Gironde, arr. Libourne.1226inw.
Magnetiesil.teland. of Msagnetisels.Eiland. eil. bij
,de 0.1rnst van Nieuw-Holland, in de baai van Halifax, op
10 8' Z B., 145° 45' O.L. Ontdekt door Cook.
Magni.le.Desert. fr. gem. en d., dep. Orne, arr. en 41/2
U 0. Domfront. 2550 jaw. (in 't d. 160)
St..),
e b eat ean
va.nMa
drnland, Sheitlanarachlet't Eiland Papa-Stone
leWkut
ligtnharemod.Dbiftvelgnumden ankergrond voor de grootate vloot.
Many, of M..en.Wescin, fr gem. en stadje, dep. Seine-en-Oise, kant.hfdpl., arr. en 41/2 u. N. Nantes, aan de
Anbette. 1840 law.
Magoe, of Makoe, per.. vi., prov. Azerbidajan, aan
en bbriv. van den Ara., 16 u. NNW. Khoi, weleer bloeiend. Hier is een merkwaardige spelonk, en over de rivier
llagoe ligt een natuurlijke brug van lava.
Miasma, [Maoris], riv. van N. Italie, die na een Z.10ken loop van 10 u. in de Midden. zee (golf van Genua)
valt, 2/3 u. 0. de golf van Spezzia.
Ma.gstatt. wart. mvl., Neckarkr., 3 IL WNW. Stuttgart.
2067 inw..Geb.pl. van S. Kepler.
MagneIonne, lagune van Z. Frankrijk, dep. Herault,
✓uim 1 le Z. Montpellier, 5 a. lang.
Maguire's-Bridge, tench mu. , Ulster, gee. Fermanagh,
*an de riv. Colebrook. 2 u. Z. Enniskillen. 773 mw.
Mahaba1ipoer en Malsalsalipoeram twee steden van
Britsch Indie 1) Bengalen district Behar, aan de Some, 101/s u. ZW. Patna. — 21 'gouv., distr. en 10 u. Z. Madras, aan de kust van Karnatik, nabij welke men eenige
inerkwaardige Hindoetempels en uitgravingen vindt.
Mahableohwur.Mills. britsche post in Indie, gouv. en
•
ZO. Bombay, in de Ghent. van Concan, op 17° 56'
N.B., 73. 30' O.L. Het d. bestaat nit omtrent 70 meeat
steenen wuningen heeft een ziekenhuis, kerk, gevangenis
en leesbibliotheek. Ilet weed door Sir J. Malcolm in 1828
geeticht en heeft een geheel europeesch voorkomen.
Alahadeo. vermaarde Hindoe-timpel van Britsch Indie,
liengalen, ZW.distr. Nagpore, in de Mahade o-h e u v e1 e n, 17 u. SO. Hoseingabad.
Mahansaddy, Meheneddy. ( d. i. de ”groote rivier"),
wanzienlijke civ. van Indie, gebied van Berar en Bengalen,
valt as een 0.1ijken loop van 150 u. met een menigte mon den in de baai van Bengalen, distr. en ZO. Cuttack. Ofschoon zij tot Cuttack van Januar' tot Juni doorwaadbaar
is, heeft zij dear in 't regenseizoen 112 u. breedte en is over
80 n. van haren mond af bevaarbaar.
Malsaradsjegondsje, 1 (eng. Maharaj egun
ran Britsch Indie, prov. Bengalen ( Behar), distr. en 10 n.
NO. Purnia. — 2) ;31 aharaj gu nge), at. in Bundel, eund, 9 n. OZO. Teary.
Mahaska, nieuw gra. der V. S.. Stt. Iowa; hoofdplaats
Oscalooaa.
MahavillIygnega. lflabavelle. voorn. riv. van Ceilon,
,outapr. in 't hart des eilands, N.waarts voorbij Kandy en Bintenne en valt in den Ind. oceaan door verscheiden monden, ten Z. van Trincomalie. Zij neemt vele bijrivieren op; maar hare vaart wordt door menige sandbank
(belemmerd.
Mahe, 1) at. in Indie, aan de Franschen behoorende, op
de kust van Malabar, 11 n. NNW. Calicut. Zij ligt aan acne
riv die voor schepen van 50 ton bevaarbaar is, en drijft
'halal in kokoenoten, paper en seek. — 2) ell. der S e ye hellen (ale *laser).
Mabebours. rlek op 't eil. Mauritius (Ile-de-France),
,alui de ZO.kust; met era goede haven, die in 1838 voor
-vreemde sehepen is opengesteld.
Malheidpoer. of Mehidpoer at. in Hindostan, Owenor-gabled, 6 IL N. Oedsjein. Hier sloegen de Engelschen in
1817 de troepen van Paten.
3111abims, 1) volkrbke it. in Britsch Indie, op het ell. Bombay. Zij heeft een port. kerk, en can r. kath. college. 2)
id. peer. Bengalen, distr. en 181h
'WNW. Delhi.
11111ahkatas, gee. der V. S. Minnesota-gebied.
alablbero. stadje in Baden, kr. Freiburg, in can vruchtloar oord, S/
NO. Ettenheim. 1060 law.
111abeandipemse, at. van Britsch Indie, prov. Bengalen, op
.ten ell. in den Ganges, 27 u. NO. Calcutta.
Mlaboba. mule verwoeste st. van Hindostan, Bundel--ound, 9 U. SW.. Bandah; in en om hear vindt men eenige
nierkwaardige ce
rblijfsels van bouwkunet.
Illahaer. (cog. Maboo r), at. In ladle, Nizams-gebied,
•*an sea bijriv. der Wurda, 51 u. NNW. Haiderabad.
Malisamed.khan.list•Tanda, stad van Scinde, 31/s .ZO. Haiderabad, aan de riv. Fullalie, ran tak van den Indus, en bij de grens der woestbn. Zij drijft een levendigen handel met Cinch.
Illabon, 11 pers. at., prov. en 61/e U. 0. Kirman.
21
lg. op 'a eil. Minorca, tie PostAinhea.
lilkidhusa, *Lin Bialostan, 10_n. ZW. Gwalior.
Slialsamilag. 1) gem. en vi. der V. S. Stf. Pennsylvanie,
irra. Mercer. 4500 law. — 2) Id., seifdeti Stt., grs. Indiana,
so n. WNW. Harrisburg. 3100 law. — 3) id.. zelfden Ste.,
Columbia. 2000 law. — 4) gas. in Ohio, hoofdplaats
K42 anfiel d.
at. in Br. Indie, NW.Prov. en 10 u.NW.Azinghur.
Illahrans, vent. at. in t voorm. kanaat likohand (nu

Maimensingh
rum Fergana), aan den Sir Davis, bij Kodechend. Beanssetae overwinniug der Rumen onder Kaufmann, 22 Aug. 1875.
Mairatton.Staten„Maratten.Landenontam der meeste voorn. staten van Contr. Hindostan, nl. Setters, Gwalior, Nagpoer, Wore, Bandak, Colapoer, Dhar en Dewar, die
munen sea oppervlakte van 6250 0 m. beelaan. Iii dragen
dies naam •1211412 de krijgshaftige en weleer seer machtige
Mahrat I e a, can Bindoe-stam van de kaste der Tsjetris
of trijoelieden, die weleer can boudgenootsehap aangingen,
't welk tot groot aansien steeg in 't midden der 17de eeuw
onder Sevadsjie en in de 18de eeuw zijne bezittingen van
de prav. Agra tot aan Kaap-Comorin uitbreidde. Doch hunne maeht weed kort daarna door de Engelschen geknot,—
en al de staten, waaruit de Mahratten-bond bestond, abn
tegenwoordig aan de Britten schatplichtig.
Mabelech. (d. i. eMoravisch" ) Krumnats, of Ifiroman,
ale op Krum...au, l. — 11114hrieeb•Neustadt, (Unco w),
at. in Moravie, aan den spw. tusschen Praag en Weenen,
distr. titan en 4 n. NNW. Olmetz, aan de Orlawa; met
fabr. van wollen en linnen stollen. 4780 inwon. — mak.
risch.Ostrau, (MorawskaOetrowa),id.,distr.1diatek, aan de Ostrawitza, 81/2 u. NO. Weisakirchen; met veal
lakenweverben. 6881 mw. — Mahriseh-Triibati of Tn.
ban. 36 orawek a-T re eb owe ), tit. en hfdpl. van 't
gelijkn. moray. distr., S u. NW. Olmtitz, aan de Trebowka;
met een slot der vorsten van Liechtenstein, 5 kerken een
gymnasium, Franciscaner klooster, piaristen-college, fabr.
'
van laken, wollen-, linnen- en katoenen goederen, leder en
rosoglio. 5192 mw.
Main, riv. van Siberie. gouv. Okhotsk en Jakoetsk; valt
in den Aldan te Maiskaia, DP een N.lijken loop van 15 ) u.
Zij behoort tot de groote Waterbaan van St.-Petersburg
near Kamtschatka.
Illaitacooda. (eng. Myacond a). at. en fort van Indie,
gebied van Maissoer ■ Mysore e, 6 u. WNW. Tsjittledroeg.
Mainn.aong, ( eng. N y a n-a o n g), vervallen at. in Sir.
ma, prov. Pegoe, aan den W.lijken oever van den Irawadi,
11 u. ZZO. Prome.
1111niche, fr. gem en d., dep. Doubs, kant.hoofdpl., arr.
Montbelliard; met wijnhandel. 135q jaw.
Maida, ital. vl., Napels, prov. Calabria Ult. II., distr. en
2 u. ZO. Nicastro. 4530 mw. Hier leden de Franschen den
9den Juli 1809 een nederlaag door de engelsche troepen.
Maidenhead, eng. stad, grs. Bercks, can den Thames,
waarover hier een steenen brug van 7 bogen ligt, alsook
een viaduct van den Great-Westers-spw.; met een station
aan difn spw. 6171 jaw.
Maiden., rotsen bij Ierlands Oostkust, Ulster, grs. Antrim, in de Iersche zee. Be twee hoogste hebben elk een
vuurtoren met vast wit licht. 54. 55' 6" N.B., 5° 44' W.L.
Gevaarlijke riffen omgeven haar
Maidstone. eng. at. en kersp., grs. Kent, aan den Medway (waarover bier een brim) en aan 't einde van een tak
van den South-Eastern- en North.Kent-spw., 3 u. NO. het
station te Paddock-Wood. Onder hare 18 kerken telt zij ten
der grootste en schoonste, no fraai herstelde parochie-kerk en in Engeland, een hi. lat. school, een school voor den
lat.dbouw en vele andere scholen en liefdadige instellingen;
een voorm. paleis des aartsbisschops van Canterbury, can
week-, gevangen-, krankzinnigen- en verbeterhuis, voor het
gra., groote kazernen, een netten schouwburg, bibliotheek
en verscheiden banken. In de nabijheid zijn veel papiermolena, welige hopvelden en boomgaarden en milde
groeven. De stad drijft een bloeienden handel en neemt
voortdurend toe. 26,196 low.
Maier, of Itiaihae, (eng. M y e r, Myhn r), groot en
alecht trebouwd vlek, Centraal Prey., distr. Bangor, 111/2 a.
NO. Ttoanda.
Maileotta et. in Hindostan, gebied van Maissoer (Mysore), 5 u. N. Seringapatam; met verscheiden pogaden. 120
39'57"N.B,6°412OL
Maillame, fr. gem. en d., dep. Monden-van-de-Rh6ne,
arr. en 4 U. NNO. Arles, aan de Loube. 1532 jaw.
Maine, 1) fr. gem. en d., dep. Vendee, arr. en 2 1ie it.
ZZO. Fontenay-le-Comte, aan de Sevre-Niortaise en de Autise. 1361 mw. — 2) of Pierre-de.Maille, id., dep. Viesne, arr. Montmorillon, kant. St.-Savin. 2000 law.
Maillerage (La). fr. gab., dep. Beneden-Seine, gem.
Guerbaville, SAII de Seine, 1. o., 4 a. WNW. Rouen; met
een schoon kasteel en park en een kl. haven. 770 law.
Ma:Hernia, fr. _gem. en stadje, dep. Vendee, kant.hfdpl.,
arr. en 21/2 u. ZZO. Fontenay.le-Comte op een dl,
vormd door de Autiae en de Sevre-Nioraise. 1400 law.
Dlailliy. I) fr. gem. en vl., dep. Aube, arr., kant. en 3 n.
N. Arcis-sur-Aube; aan de Suzanne. 63 jaw. — 2) id., dep.
Somme, arr. en 4 u. OZO. DoWlens. 1100 inw. — 3) -le.
Chateaus, id., dep. Yonne, arr. en 4 te 110. Auxerre.
1000 mw. — 4) .1e.81ont, fr gem. en d., dep. C6te-d'Or„
arr. en 51/2 u. SO. Dijon aan de Tille, bij hare semen
rloeiing met de Sa6ne. 140
0 mw.
Mai.nsa.ttli n )d I. "Pleats des Handels"), !Waimea..
'
teehin, Mainsaslehass,
vi. in Mongolie, recht tegenover
het daarvan liken door een beak gescheiden Kiachta, tutu
de Russ. grens 46 U. NW. Oerga. Zb is de stapelplaats
'
van den chin. handel
met Ruslaud, wardt bestreken door
ten bidgelegen heuvelfort en door palissaden omaloten, is
regelmatig aangelegd en telt ongeveer 6000 law. (lie omtrent den handel der pleats op Kiitteista.)
Mairseashegh. lang. Mymunsin Lit), 1) distr. van
Brunch ladle, omsloten door Rengpoer, cc*, Sylhet, ens.,
dooraneden van den Brahmapoetra en vele zbner armen,
as N.- en NO.wwarts -begretted door de Cosayah-henvels, gr.
2.9; 0 m., met 2,349,917 mw. be grand lamer vruchebeee,
mostaard, sulker, katoen, bout, dierlijke producten
en katoenen stoffen zijn de voorn. bandelsaft. De inwon.
zips Hindoes en Muselmannen. — Ii of Nae•eralsadl,
bidet. van gen. distr.. *an den Braittnapoetra, r. a., 24 tt.
NNW. Dacca. 10,168 inw. — Andrea ettalen van 't district
sijn Seradsjgondsje (rag. Serajgu uge), met
reel rivierhandel, en Ba suet pot. e, met fabr. van lijne
stoffen, die met groote hoeveelkeden near Dacca pan.

Maimund
IMainzued, at. in W. Afghaniatan, 10 u. ZW. Candahar,

Op 31 0 42' N.B., 64° 51' O.L.

Maim. 1) Minya, Menu., Moganns], bevaarbare riv.
van Duitachland, ontstaat nit twee bronriv., den Ro ode nen Witt e n-M a i n, die beide in Beieren ontspr., de eerste
bij Lindenhart, de andere 0. aan den Oasenkop in 't Fichtel-gebergte, en -sich tusachen Steinenhausen en Frankenberg
Tereenigen. Zij vloeit met zeer bochtigen loop W.waarts
voorbij Schweinfurt, Warzburg, Aschaffenbure, Offenbach
en Frankfort en valt in den Rijn tegenover Mainz. Haar
lengte bedraagt 80 u. Zij is bevaarbaar van de invloeiing
der Regnitz ( bij Bamberg) tot aan den Rijn, ongeveer
U.. Hare voorn. bijriv. zijn 1. de Regnitz, Tauber, Mum.
hug en Gernsprinz, r. de Rodach, Frankische Seale, Kinzig en Nidda. Hare oevers zijn grootendeels tutt wijnstokken be plant. Door 't Ludwigskanaal is zij met den Donau
verbonden. Na de opening der spw. Wilrzburg-Aschaffenburg, Frankfort-Hanau-Aschaffenburg en Mainz-Frankfort,
heeft de in 1842 begonnen stoombootdienst geheel opgehouden. — 21 iersche riv., Ulster, grs. Antrim, valt in LoughNeagh, na een Z.lijken loop van 9 u. — 3) riv. van Siberie,
"rah in den Anadyr, na een N.lijken loop van 52 U. — 4
st. in Perzie, prov. Fars. aan den weg van Sjiraz naar Ispahan. — 5) fort in Brits& N. Amerika, distr. E a s tM a i n, aan den mood der riv East-Main, in de James-baai.
Mama, i distr. van Griekenland, bestaande nit het Z.finde van Morea, tusschen de golven van Koran en Kolokythia„ en het grootste gedeelte van het gouv. uitmakende. Het rotsige, moeielijk toeganklijke Main a-g eber gt e, dat den Taygetos en Zyria of Cyllene bevat, sluit dit
distr. van 't avenge Mores af. De mw. (Main ot e n), die
nooit volkoruen door de Turken zijn ten onder gebracht,
leefden lang in em n ruwen, feudalen staat en onderhielden
zich meest van land- en zeeroof. In 1834 stonden or op tegen 't regentschap van 't koninkrijk Griekenland, hunne laatetc torens aan de kust vielen; toch duurde het lang err zij
„Ilan orde en wet gewoon waren. Het vlek Ma in a [H i pp o la], ligt aan de golf van Km-on, 4 u. NNW. Kaap-Matapan. — 2) at van ladle, gebied van Bhopal, bij Aschta.
Mainau, eil. in 't Uberlinger-meer, Bodenzee, badensche
hr. Constanz, door een brag met 't vasteland verbonden;
met em n d., groothert. kasteel; yea. wijngaarden. 't Eil. beboort den groothertog van Baden.
Mainhernheim, beier. at., kr. Nederfranken-en-Aschaf. fenburg, 4 u. OZO. Wiirzburg, stat. der beier. staatsspw.
Mainburg, beier. vi . kr. Nederin's.Wiinteelt.
in.
beieren, aan de Abens; hop- en graanbouw. 1802 low.
Maine, a] 1) oude prov. in 't W. van Frankrijk, hfdst.
Le Mans, no verdeeld tusschen de dep. Mayenne, Sarthe,
Eure en Orne. — 2) fr. riv., dep. Vendt,e, ontspr. NO. Napoleonvillc 4Bourbon-Vend6e) en valt na een loop van 9 u.
I. in de Sevre-Nantaise, 3/4 u. NW. Monnieres. — 3) id., dep.
Maine-en-Loire, ontstaat nit de vereeniging der Mayenne en
Sarthe valt I. in de Loire tustschen de d. Bouchemaine en
La Pointe.
Maine, 1,3 NO.lijkste van de V. S., tusschen 40° 5' en
47 3 20' N.B., 66° 60' en 70' 55' W.L., omgeven door NederCanada (scheiding St.-Johns-River 1, New-Hampshire, den
Atlant. oceaan en Nieuw-Brunswijk; gr. 1646 1/5 0 am., met
626,915 mw. 1870 (151,719 in 1809, 501,793 in 1840). Hier
begint N. Amerika'. Meren-gewest, dat zich ver near het
W. uitstrekt; lin van Maines oppervlakte bestaat nit water.
De kust is doorgaans steil en hoog, doch heett veel fjorden, mtmuntende baaien en havens; ook liggen er 'reel eilandjes langs. De oppervlakte is meest heuvelig, boschrijk
en wel besproeid; de berg Katadin, bij 46° N.B., verheft
rich tot 1572 meters. Het klimaat is veranderlijk, maar
over 't geheel streng koud en gezond. De vans-n. riv. zijn
de St.-Croix, die gedeeltelijk de Ogress tegen Nieuw-Brunswijk vormt, de Penobscott, de Kennebec met den Androscoggin en de St.-John's met den Aroostook. De grootste
binnenmeren zijn de Moosehead, Sebago, Chesunkook en
Umbagog. De voorn. producten zijn de onderscheiden groansoorten, goede appelen, elan, timmerhout, vruchten; randTee, schapen; kalk, marmer, ijzererts, mod. De hoofdtakken der industrie zijn vischvangst, scheepabouw, de fabricatie van wollen stoffen. De uitvoer bedraagt de dubbele
som van den invoer. Maine heeft meer garde havens dan
eenige andere der V. S., en is gunatig voor den handel gelegen. Men heeft er than. ongeveer 3600 kilom. spoorwegen, nl. Androscoggin-and-Kennebec, Bangor-and-Piscataguts, Portland-Saco-and-Portsmouth, ens. De achuld op 1
Januari 1877 bedroeg 5,920,000 doll. De regeering berust bij
cenen gouverneur, eenen aenaat van 31 en cen hula van representanten van 149 leden. De voorn. steden zijn Angusta, de zetel der regeering, Portland, Bangor, Bath en Hallowell. M. is verdeeld in 16 gm. Het werd in 1630 het eerst
gekoloniseerd, behoorende sedert 1652 als distr. tot Massachusetts en vormt sedert 1820 eon relfstandigen stoat. De
eonstitutie in van 1829.
Maine-et-Loire, dep. in 't NW. van Frankrijk. gevormd
nit de oude prov. Anjou, omsloten door de dep. Mayenne,
Beneden Loire, Ven.'6e, Bride Sevres, Vienne, Indre-en-Loire en Sarthe, tusschen 46° 59' en 47. 44' N.B.; gr. 129%
m., met 517,258 mw.; — hfdpl. Anger.. Het ligt in het
.troomgebied der Loire en aan beide oevers van dezen atroom
die er van 't O. soar 't W. doorvloeit, terwill bet tevens
bespoeld wordt ten N. door den Anthion, de Maine en
bare 3 groote takken Loir, Sarthe en Mayenne, door den
(Won I bijriv. der Mayenne) en de Erdre; ten Z. door den
Thouet en diens bijrivier de Dive, den Layon, de Erve, de
Sevre-Nantaise en hear bijriv. den Moine. De deaf; henvelachtige, deems vlakke grand is over 't geheel zeer vruchtbaar en last zich verdeelen in 3 verschillende geweaten:
de vallei aan beide zijden der Loire, het beste gedeelte,
waarin vooral hennip, vlas en vruchten wassen; 't gewest
der vlakten, bijna geheel gevormd door 't arr. Stumm., wearin de beste ordinaire wijnen van 't rijk groeien (600,000 hectoliter), en de Boc a g e, het whist vruchtbare en slechtst
bebouwde gedeelte. Andere producten zijn veel garde pearden en runderen, schapen, varkens, reel bijen, ask Kasch-
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mir-geiten (geacclimatiseerd ), lei, ateenkoolen, eenig ijzer,
ook bouwateen, marmer, kalk enz. Oader eenige minersle bronnen in die van Martign6-Briant de meeat bezochte.
't Fabriekwezen levert er linnen, katoenen en wollen stoffen, beroemde darken (echolets"), zeildoek, kaarsen, leder,
papier, brandewijn, likeuren en azijn. Waarde der jaarlijkache industrie-producten 35 mill. gld. Granen, wijnen en
vruchten worden met aanzienlijke hoeveelheden ultgevoerd.
Het dep. wordt verdeeld in 5 arr. Angers, Beaug6, Beaupress, Saumur en Segr6), in 34 kantons en 373 gem. Het
is begrepen in 't ressort van het oppergerechtshof en bindam van Angers en behoort tot het 9de legercorps.
Mainland, (d. i. ,hoofdhand, vaateland" ), naam, dien de
Britten vaak aan 't voorn.•eil. eener groep geven; tie Orkadiache en Shetlandsche-Eilanden.
Maineat, fr gem. en vl., dep. Creuse, arr. en 31,, a.
NO. Aubusson, kant. Bellegarde. 2194 inw.
Maintenon, fr. gem. en at., dep. Barren-Lair, kant.hfdpl., arr. en 3 u. NNO. Chartres, aan de samenvloeiing
der Eure en Voize en aan den spw. naar Versailles. Zij
heeft de ruinen der reusachtige, nooit voltooide waterleiding, door Lodewijk XIV aangevangen, am het water nit
de Eure naar Versailles to voeren, alsook het prachtisr kasteel, waarin die vorst de vermaarde Francoise d'Aubignemarquise de Maintenon, in 't geheim huwde. 193) iuw.
Mainvanit, belg. at. en gem., pray. Henegouwen, arr.
Ath, 7 u. NW. Mons; met spinnerij en weverij. 2031 mw.
't Ligt aan een ouden romeinschen weg, genaamd Chau ssée Br undhaut.
(nederd. en eng. Ment z, fr. Ma ye nc e, ital.
M ago n z a 1, [Moguntiaeuva], sterk bevestigde it. van
W. Duitscbland, groothertd. Hessen-Darmstadt, hfdpl. doe
prov. Rijnhessen, 5 u. WNW. Darmstadt, aan den 1.o. van
den Rijn, die hire den Main opneemt; eon schipbrug en
eon spoorbrug verbinden de st. met hare versterkte voorstad Kastel, doorgaaus Kassel geheeten, door welke de spw.
van Frankfort naar Wiesbaden inapt, met de voortzetting
over den Westerwald naar Deutz; eon andere spw. stelt de
at W.waarts met Bingen, en derde Z.Nsaarts met Mannheim, pen vierde OZO.waarts met Darmstadt en Aschaffenburg in verbinding. Bovendien onderhoudt zij drukke
,-.toornvaartgemeenschap met Coblentz, Keulen, Mannheim,
Straatsburg en :Frankfort afM. Na den oaring 1870-71 zijn
de vestingwerken opgeschoven naar den kant van 't Gartenfeld en is het gebied van de at 2rnaal zoo groat geworden. De. st. is ouderwetsch en onregehnatig gebouwd, met
vele nauwe en enkele breede schcone street) ( o. a. de dole
,Bleiche" de -Thiermarkt (thane Schillersplein ) en de 4.udwigstruse"). Haar voorn. gebouwen zijn de groote, onlangs herstelde domkerk nit de 10de en 12de craw., met
vole kapellen en de monumenten van den dichter Frauenlob en van Faatrada, gemalin van Karel den Gr.; de kerken van St-Ignatius, St.-Petrus, St.-Stephanus en van St.Emmeran in 't gehbel 10 r. kath en 1 peat. kerk); het
oude keurvorstelkjk pains, an prachtig herbouwd, met
schoone kabinetten, de bibliotheek en de schilderijzaal; het
nude paleis der Teutonische orde, thans het gr.hertogelijk
paints; het gouvernernents-paleis; weleer het paleis van den
vorst-primaat Dalberg; het bisschoppelijk paleis; 't paleis
van justitie, of hotel van den commandant der vesting
( oFestungs-commandantur"); 't hotel van den gouverneur;
de kazerne voor 15,0)0 man; de in 1839 voltooide fruithal,
die in eon prachtige zaal voor 7- tot 8010 personen ken
veranderd warden; het arsenaal, de nieuwe achouwburg met
het lokaal van 't genootschap der kunsten on litteratuur
en de industrie-zaal. Andere merkwaardigheden zijn de
stadsbibliotheek van 110,000 boekdeelen, waaronder vele incunabula of eerstelingen der drukkunst; het museum van
rom.-germ oudheden, het kabinet van medailles en van
nat. historic, de verzameling van physische en mathematiecho instrumenten, de Ala mum Gutenberg", met het naar
Thorwaldsens model vervaardigde en in 1837 ingewijde bronmen monumen. moor Johann Genstleisch van Sorgenloch.
bijgenaamd Gutenberg, aan wien de Duitschers de eer van
de uitvinding der boekdrukkunst toekennen; het casino en
de lees-societeit in 't zelfde gebouw; de vrije haven met
hare kaai; de wandeling der nieuwe plantage en over het
glaeis, de Rijnlaan on 't aGartenfeld" en dicht bij de stad
de luathuizen Laubenheim, Bodenheira, Zahlbach (met de
ruitnen eener ram waterleiding, waarvan nog 62 pilaren
Weissenau en vele achoone tuinen on plantsoenen
buiten de Mensterpoort, enz. Mainz is de zetel van eon
kath. bisschop ( weleer van 't gewichtigst aartsbisiom van
Duitschland), van de centrale bonds-commissie voor de Rijnscheepvaart, van em n oppergerechtshof. een kreitsrechtbank s
entribualkmvnophadel,wrkvn
eene universiteit, die in 1802 werd opgebeven; zij heeft eon
gymnasium, em n bissch. seminarie, reaalschool, acholen voor
geneeskunde on veeartsenij, on vole inrichtingen van lief.
dadigheid. Ofschoon hare vestingwerken nadeelig op boar
rivierverkeer werken, in zij toch nog de voorn handelstad
in 't gr.hertd., en na Keulen was zij oak lang de eerste in
W. Duitschland voor de Rijn-producten, daar zij eon aanzienlijken handel drijft in koren, wijn en bout; maar door de
oudersteuning die Mannheim van de Badensche regeering
ontving, word zij door deze geheel overvleugeld. Hare fabrieken leveren moesseerende Rijnwijnen, tabak, bier, leder, zeep, lijm, kunstpaarlen, muziek on raathematische
instrttmenten, metaal- en porselein-waren, rijtuigen ens. Zij
telt, zonder het garnizoen van 12,0)0 man, 46,4n inwon.,
waarvan 14,0,10 prot. on 4000 Joden. De St.-Stephanus-toren staat op 49° 59• 44" N.B., V 16' 3'2" O.L. Onder
het eerate fransche ketzerrijk was Mainz de hfdpl. van 't
dep. Mont-Tonnerre. In 1815 werd zij aan Hessen-Darmstadt afgestaan.
Maioe. (eng. M y o o), riv. van A racan, Britsch
valt in de golf van Bengalen, omtrent 6 n. W. den mond
van de riv. Araean, na een Z.waartschen loop van 32 it,
waarvan zij de imitate 9 bevaarbaar is voor schepen tusschen 150 en 2 )0 ton; moor hear 1 u. wijde mood wordt
belemmerd door zandbanken.
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Maisdon

Iffaiadon, fr. gem. en d. dep. Beneden-Loire, arr. en 4
U. ZO. Nantes; met goede ;ritte wijnen. 2113 mw. (in 't
dorp 286 mw.)
Maisdy, et. in Brindie,Berar-gebied.8 1/0.N.Ellitschpoer.
Maisons 1) -Alfort, fr. gem. en d., dep.. Seine, arr. en
2 u ONO. Sceanx, aan den spw. van Perna naar Lyon;
met eene nationale school root den landbouw en velerlet
industrie. 7619 mw. — 2 e-aur-811eine. of Plaisona-Lafifitte,
Id., dep. Seine-en-Oise, arr. Parijs, 3 n. N. Versailles; met
overblijfeels van een schoon kasteel, welks uitgestrekt park
door den vermaarden bankier Laffitte verbrokkeld is om er
buitenplaatsen op te bonwen, en met een station aan den
spw. van Parija naar Havre. 3247 mw.
Niaissreee, (mug. Mys or e, hind. Ma he s has n r a ),
I) men onder onmiddellijk beatuur van den gouvern.-genereal staande staat van Z. Voor-Indie, bestsande nit men tafelland tueschen 11° 35' en 15° N B., 74° 45 en 38° 45' 0.L,
van alle zijden omaloten door 't grondgebied van Madras
en ten 0. en W. bepaald door de Ghauts. Eigenaardig
het bier op de hoogvlakte talrijke afgezonderde, gemiddeld
500 met. hooge rotskegels (drug) aan te treffen, waarop
moeilijk genaakbare hoogten liggen, — en de in grooten
getale aanwezige kunstmeren, waarin 't water ter besproeiing van den bodem wordt opgevangen. De oppervlakte is
meest golvend en te Bangalore i 000 met. boven de tee De
grootte bedraagt 1278,52 0 m., de bevolking 5,055,4.2 mw.,
bijna alleen Hindoes met canaresische taal, 200,000 mohamm.
(die in en om de steden wonen) en 20,0 ,0 christenen. Het
land wordt besproeid door de Cavery, Toemboedra en de
zijriv. van den Penner. 't Inimaat is aangenaam, de temp.
van 70° tot 84° Fahr.- de wartnte wordt gematigd door de
winden; de hoeveelheid
' regen is aanzienlijk, vooral in de
Ghauts. Het grootste gedeelte van den bodem is vrucht.
bear; in 't N. zijn goede weilanden en in 't W. groote wooden. Men teelt er 'tat, sesam, betel, suiker, tabak, gember, Truchten. velerlei drogerijen en eenie e europ. greensoorten. In den jong,sten tijd is ook de Itoffie
'
aangeplant.
Men wil, dat de toestand van 't landvolk hier eunstiger is
dan in de meeste andere deelen van Indie. User en graniet worden er in menip.-,te gevonden. Het gezag van den
inlandschen vorst of radja van Maissoer is (outer nominaal en bernst eigenlijk bi( een Chief-commissioner. De
staat wordt verdeeld in 3 afdeelingen: Nagar ( Ntorgar,
met 3), Nandidrug (Nundidroog, met 3) en Ashtagram
(met 2 districten). De voorn. steden sijn Seringapatam,
de hoofdstad, Bangalore, de resid. van den Chief-commissioner, Maissoer. Tumkur ( Toemkoer), Tsjitteldroeg en Sjimoga. Haider-Ali bekampte sedert 1780 de heerschappij der
ar
E
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niet zijn voorzichtigheid en beraad, en verloor bij de bestorming tuner hfdst. in 1799 troon en leven. De overwinnears eigenden zich het beste deel van zijne nalatenschap
toe en vormden nit de rest of de eigenlijke prov. Maissoer, het no bestaande vasallenrijk, aan welks hoofd zij
een telg nit de oude Hindoe-dynastie Yadava p(aatsten,
doch wegens tune vreeslijke afpersingen in 1831 van de regeering ontzet werd. Een jonge radja, door de Britten opgevoed, komt weldra aan 't bestuur. — 2) st in bovengen.
Stt., 21/s u. SW. Seringapatam. Zij moet in de laatste jaren veel in belangrijkheid zijn toegenomen, en bestaat nit
een we! gebouwde inheemsche stad, een fort en een groote
roorst., waarin de Chief-comm. zijn resid. heeft. 57,765 mw.
Makes, een der Societeits-eil., ten 0. van Tahiti, wearsan het afhanst. Het is 21/e u. in orutrek.
Maitland (East- en West.), at. in Nieuw-Holland,
'flew-Zuid-Wales, grs. Northhumberland, aan de bevaarbare
"iv. Hunter, wane zij de Wales-creek opneemt, 4 u. NNW.
Newcastle. Zij heeft vele kerken, men gerechtshuis en gevangenis em n aantal groote magazijnen en eenige woede hotels. In 'de nabnurschap zijn goede steenkolen. Met Newcastle draagt het den collectieven naam van ',Northumberland Boroughs'''.
Maizent (S1-..). fr. gem. en at., dep. Beide-Sevres, kanthfdple, arr. en 3 U. ONO. Niort, aan de Sevre-Niortaise,
stat. der Orlds.ns-baan; met gem.college, geref consistoriale kerk, paardenstoeterij en fabr. van wollen stoffen, leder, hoeden, serge, kousen, enz. 4259 mw.
Maisieres, gem. en d., Lotharingen, kr. en 4 n. ZO.
Chitean-Salins, aan den spw. van Nancy near Dienze; met
een gipsgroeve. 1077 mw.
Majaki, ruse. at., gonv. Cherson, aan den Dniester; haven, scheepvaart, visacherij en tuinbonw; losplaats der nit
Midden-Rusland lenge den Dniester komende waren, om dan
per as vervoerd te worden. Eerst in 1862 opgekomen telt
au reeds 7715 mw.
Majamho, aan zee gelegen pleats op Madagaskae, aan
de NW.kast en de gelijkn. baai, 20 u. NO. Bembetoeka
Majinda, at. van Scinde, aan den Indus, 11112 u. NW.
Haiderabad; met een Footen bazaar. 2000 inw.
Major Peelo-Majoe. eil. in den -Soenda-Archipel, ten
N. van SOembawa, op 8° 12' Z.B., 117° 30' O.L.
Majorka. sp. (M a 1 lorcal, [1111alearia Major]. bet
grootste der Balearische eil., Midden. zee, eau Spanje behoorende waarvan het 32 u. ZO. verwiiiderd is; gr. 63 0
m., met '204,000 in, De oppervlakte is ongelijk, en de
Silla-de-Torillos verheft zich tot 1480 met. boven de zee;
de dalen zijn dikwerf moerassig, de kusten zandig; de plantengroei is welig. Het klimaat is zacht en gezond en men
der aangenaamste op aarde. Gemidd. temp. 65°. Be prodneten
bestaan nit olijven, wijn, brandewijn, vruchten, saffraan,
vies en hennip, die met muilezela, ezels, biezen en hotten voorwerpen, luieden, enz. de voorn. art. van uitvoer
zija; tot die van invoer behooren koren nit Spanie, gezouten rundvleesch, Ozer, kolonisie warm n en metaalwaren
vooral nit Spanje, Engeland, Frankrijk en N. Europa. Sedert 1874 loopt men veal vertakte spoorweg over 't eiland.
De voorn. plaateen zijn Palma, de hfdst., Llumajor, Manacor en Pollens*.
Majori. ital. at., Nape)s, prose Principato, Cit., distr. en
2 u. 'WZW. Salerno. 4596 inw.

Malabar
Plaiting*, aan zee gelegen plaats op Madagaiskar, aan 'NW.lrust en den ingang der Bembatoeka-baai.
Makatia, Maeullab. at. en seek. van Arabie, aan de
Limst, arta men kl. lanai, 80 n. ONO. Aden. Zij is gedeeltelijk door mnren omeloten en heeft, nit see gezien, een.
indrnkwekkend voorkomen. De haven levert goeden ankergrond op en wordt door knstvaarders druk bezocbt. NerFens aan deze knst is de gelegenheid zoo gunstig tot het
mnemen van ververschingen. Zij voert gem, hniden en
senna uit en drijft invoerhandel in koffie e. a. landsproducten sit Arabieche havens, in katoenen, lood, ijzer nit
Bombay in schapen, aloe, honig en eleven uit Kosseir en
Berbera. 7 00 mw.
Makariew, I) rues. st., gouv. en 13 n. OZO. Nisjnei,
Nowgorod, distr.hfdp., aan de Wolga; met een gr klooster
waartoe 5 kerken behooren, en eenigen handel in paarden
en bout. Na den grooten brand van 1816 is hare vroegere
beroemde Peter-Paulns-mis near Nisjnei-Nowgorod verplaatst,
waardoor zij seer in welvaart is afgenomen 165i mw. —2)
id., gouv. en 32 U. 0. Kostroma, distr.hfdpl., tan de Oensja; 7 kerken, 1 klooster, distr.school. 5202 inw.
Makassar. Mangkaaar, 1) 0. md. afd., op 't ZW.lijke schiereil. van het eil. Celebes, men gedeelte van het
gnus. Makassar (tie Celebes), en bestaat nit de hfdpl. en
den onmiddellijken omtrek. waarbij in 856 nog gevoegd
werd Tallo. De bewoonde eil. der Z.iijk gelegen Spermondegroep worden er ook toe gebracht. Weleer was het ook men
bestanddeel van het K oninkr ij kMakassa r, dat nog
in de 17de eeuw de gewicbtigste staat in den ganschen archipel was, mane tot men betrekkelijk klein eebied bepaaid
weed en zeer vervallen is; het had Goa ofThoach tot
hfdst., waarna ook wel het gansche rijk benoemd weed, en
dat in 1678 door de Nederlanders werd verwoest. — 21 of
Vlaardingen. hfdpl. van 't eissnlijke gebied van Makassar, aan de W.kust van gen. sehiereil., op 5° 9' Z.B., 119°
36' O.L. Zij ligt aan de riv. Makassar, die zich in de gelijkn. golf outlast, in de nabijheid der oude st. Makassar,
welke de Nederlanders in 1660 verwoest hebbeni zij is de
zetel van den nederl. gouverneur, die in de wijk Hooge
pad of Prins Hendrik-pad zijn zetel heeft. en dichtbij
de pent. kerk. Ann de zeesijde wordt de stad beschermd
door 't Fort Rotterdam. M. heeft een schoone, veilige reede, tripangvisscherij en een bloeienden handel„ vooral met
China; er zijn 2 gouvern. scholett, kweekschool, een boekdrukkerij (met Boegineesche en Mangkasaarsche karakters).
Sedert 1 Jananuari 1847 is iij men vrijhaven en telt mettie
raburige vlekken 15- tot 20,00 mw. — De S tr a a t-v a nMak ass a r scheidt het mil. Borneo van Celebes; zij verschilt in breedte van 20 tot 70 u., en be-at Poe10-Laoet, deBalabolagan of Kleine-Paternoster-Eilanden, Pamarang en
veel andere eilanden.
Maker. erig. kersp. en d., grs. Cornwall en Devon, 2/3
u. ZZW. Devonport; met een batterij in het d. ter verdediging van Plymouth-Sound. 3000 inw.
Makhnovka, russ. at., gouv. en 27 u. WZW. Kiew; met
de kathedraal van St.-Nepomock. 4000 mw.
Makian, Makjan, Makajan, kl. rulkanisch ell., Molukken, aan de W.kust van Gtlolo of Halmaheira, op 0° 18'
N.B., 127° 30' O.L. Het is 5 u. in omtrek en seer vruchtbear en biizonder geschikt some de koftieteelt. 6010 (n
inwoners. In 1861 hevige uitbarstingen van een vulkaan
( den Motto?).
Makinijat, verstrcoid d. in Centr. Arabi?, 32 u. WZW.
Maskate, vroeger men at. van belang, mane door de Wahabieten in 1800 verwoest.
Makliinga, ned. d., pros. Friesl., arr. Heerenveen, kant.
Beetsterzwaag en 11/s u. NO. Oldeberkoon, rem. Oost-Stellingwerf. 710 geref. mw. (met de buurt Twijtel)
Makkum, ned. vi . en zeeh., prov. Friesl., arr. Leeuwarden, kant. en 2 u. W. Bolsward, gem. Wonseradeel, aan
de Zuiderzee en bij 't Makkumermeer; met men geref., eras
menuon. en men r. bath. kerk. en twee armbuisen, kalk.
branderijen, pannebakkerijrn. scheepstimmerwerven, eon.
2300 mw. Bezienswaardig is de zeesluis, waardoor de achepen uit de Zuiderzee komi n.
Mako, mvl. in Honearije hfdpi. van 't mom. Csanad,
1
din, is de zetel van eras
MI den Maros, 6 n. OZO. Szege
bisschop; met men gymnasium, 'reel veeteelt, een menigt
inolens en aanzienlijken wijn-, green-, ooft- en hennipbouw. 27,449 mw., waaronder semi Joden.
Makow. Macbow, I I as. in Polen, prov. Lomsha, hr.
Makow. 5862 inw. — 2) russ. at., gouv. Podolie, 2./2 n. 0.
Kaminiec. 1450 mw.
Makowar, twee ril. in de Roode zee: 1) bij de Inlet van
Nubia, in de nabijheid eater gelijkxt. kl. haven, op 20. as ,
0.L,37°2'—)okSinargde.El(
Em erald- I.s1 an d) geheeten, hi) de bust van Egypte,
tegenover de ruInen van Berenice, 23° 59' N.B., 35° 45' 0.1.
Makowier„ pools& el., gouv. en 8 u. ONO. Warechan.
Merkwaardig door den slag van 1794 tusschen de Polen en
Rumen, waarbij Kosciusko gewond en gevangen weed.
Makri. Muer:. twee turk. steden en zeehavens: 1) of
Mein. Kl. Azie, Anatolie., ZW.kust, aan de G o 1 fv a n-M ak r i [G laucus Sinu a], 15 u. ONO. Rhodes,
welke at.. zij nit hare goede ea wet beschutte haven van
muilezels, rundvee, schapen en brandhout voorziet. Tot
hare ondheden behooren een seer volkomen schouwburg en
graven, nverblijfsels van 't oude Talm e a a n a. — 2) of
merel. Roemill, aan de 1Egeische zee, 22 u. ZW. Adrianopel,
distr.hfdpl., zetel van een grieksehen bisachop; met een haven, die door men kasteel wordt verdedigd. 3000 mw.
Makroniai, grieksch eil., bij de 0.kust van Attica, 1 u.
0. Kaap-Colonna, 3 U. lane en 1/3 u. breed; is alleen
den zomer door herders bewoond.
Nola. 11 riv, van Peru, dep. Lima, salt in den Stillen
oceaan te Porto-Mala, 14 u. ZZO. Lima. — 2) sp. vl.,prov.
en 2112 u. ZW. Granada; met minerale baden.-3) (Puma.),
leap van Znid-A.merika, Columbia, die de golf van Panama
ten W. bepaalt.
Malabar, zeetliatr. van Britsch Indie, Madras, aan de
Vr.kust, meat tusschen 10 en 12° N.B., hebbende ten N.
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Malabrigo
Canara, ten Z. Cochin en ten 0. Coimbatoer en 't gebied
an Maissoer iMysore); gr. 2S2,; 0 m., met 2.261,250 mw.
Het land is bergachtig door de GI-wits, die bier met wonden van de achoonste tbeka-boomen bedekt zijn. De hoofdproducten zijn rUvt sulker, katnen, peper, kardamon en
gember. Gemidd. jean. mv 1 ,00 p. at., uitvoer 500,000
Tellitsjerry, Cananop. at. De voorn. steden zijn
re, Ponany. — K us t-v a n•M ala liar (arab. B el e d-e 1F 0 1 f o I d. i. aPeperlaod") is en naam, die gegeven
wordt aan de geheele W.kiist an IndiC, ofschoon de Malabaarache teal alleen gespreken wordt van Kaap-Comorin
tot op ongeveer 12° 30' N.B. De Mt. moesson tonweersstorment van Mei tot Sept. op Coromandel ZO. van Sept.
tot Mei), maakt bet landen mo,iajk.
Mal:brig., haven aan Pries N.kust, dep. en NW. Trujillo, aan den Stillen ocean. 7° 42' 40" N.B., 79° 2i W.L.
Malaczka, mvI. in N. Iiongarije, corn. en 6 u. NW. Presburg; met een lustslot en emote jaarmarkt. 24i inw.
Maladetta, hoogste gebeigtestam der Pyreneeen, met
den Pick d'Anethou. 3i80 met.
Malaga, I ) prov. van 't kon. Spanje. begrensd door de
prov. Granada, Cordova, Sevilla en de Mild. zee, gr. 1324/5
0 m., met 500,231 inw.; in 't N. liggen bergen, die mood,
nikkel en ijzer bevatten. Zij wordt besproeid door de Gua-dalorse, de Guadalmedina, Guadiaro e. a. Voortbr. zijn
sedert kort ook suikeruitm. tarwe, zuidvruchten, vtijn
net. Een spoorw. loopt van M. naar Cordova, met een tak
naar Granada. — 2) [Mulaen3, sp. st en sea., hfdst.
der gelijkn prov., aan men liaai van de Middellandsche zee,
stat. der bovengen. baan, 181/ u. ONO. Gibraltar. Zij is
in den vorm van een amphitheater gebouwd, bij den voet
van eene bergrij, en wordt bestreken door men sehoon, oud
moorsch kasteel, Gi br a lfar n geheeten. Be straten zijn
seer nauw, slecht geplaveid en morsig, met hooge huizen.
Zi,j heeft een schoone ivandeling, de Alameda, langs welke
eenige van de beste huizen der at. staan. De voorn. open-

bare gebouwen zijn een trotsche kathedraal, het bissch.
paleis, de parochie-kerk, 5 hospitalen, 2 vondelingshuizen,
weeshuia, het opera-huis, men circus voor stierene,•evechten,
het tolhuis, seminarie en gevangenbuis. Inrichtiagen van
onderwijs: 1 seminarie, 1 zeevaartschool, 1 instituut en veracheiden colleges. De nude moorsche dar s en a of scheepsdok wordt no als magazijn gebrnikt. De haven, gevormd
door eenen beer van 212 met. lengte, waarop een vuurtomen staat (36° 43' 5" N.B., 4° 26' 0.L.), kan 459 koopvaardijschepen bevatten en bij elken wind binnengelopen wor*len. Zij ziet gewoonlijk 2000 schepen jaarlijks met een

inhoud van 500,000 ton. Be fabrieks indust: ie levert linnen,
stylen en wollen stoffen, zeildoek, touw, papier, hoeden,
leder en seep; ook vindt men bier men kern. cigaren-fabr.
.en twee groote, druk werkende ijzerzieterijen. Malaga drijft
aanzienlijken handel in de bekende wijnen van liaren omtrek, onder welke zich de ”Lagrima", de "Pedro-Ximenes"
en de nVino-de-Guindas" onderscheiden; in 1873 voerde zij
403,000 aroba's van 16 liter nit; andere art. van uitv. stilt
oligolie, vijgen, amandelen, druiven, rozijnen, oranjeschillen en limoenen, die near Groot-Brittanje, Frankrijk en de
V. S. gaan; ook loud en ijzer nit de naburige mijnen. Ingevoerd worden: gezouten visch, ijzeren hoepels, staafijzer,
spijkers, woilen, zijden en katoenen stoffen, en koloniale
waren. 97,943 mw. M. werd door Ferdinand den Katholieken in 1487 ingenomen. Zij heeft op verschillende tijden
veel geleden door de pest, welke bkj zekere gelegenheid in
40 dagen 20,000 menschen wegrukte, terwijl ook in 1803-4
de bevolking door de gele koorts gedecimeerd werd. lie
ook Velez-Malaga.
Malagen, sp. at., provincie en 51 U. NW. Ciudad-Real. 4156 mw.
Malahide, ierach d. en kersp., Leinster, gra. en 21h u.
NNO. Dublin; met een station aan den Dublin-and-Drogheda speorweg, zeebaden, kleine zijdefabriek en oestervangst.
1350 mw.
(eng. Ma la a i
naam, dien de Fransehen
aan een der groote geographische afdeelingen van den 0.lijken archipel geven (zie Anstraliel. Dew afdeeling ontleent haren naam aan de Maleiers, en beset hoofdzakelijk
de Philippijnen, de Molukken, Celebes, Borneo, Java en de
overige Soendaache eilanden.
Malakka I) (Schiereiiand), (eng. Mal* v-P e n n.
a ul a, fr. P e n in aul e-3f a la ise ), Z.lijk gedeelte van
Azie's vasteland en van 't groote 740.1ijke schiereil., Achter-Indie, meest gelegen tuaachen 1° en 13° N.B., 94° en
1040 0.L. Het is N.waarts met Neder-Siam verbonden door
de landengte van Kraw, en heeft ten 0. de golf van Siam
en de Chin. zee, ten Z. en W. de straat van Malakka. Eigenitjk Malakka of Malaja strekt zich van 1 0 20' tot
N.B. uit. De grootte wordt op 1600 0 m., de bevolking op
1(2 mill. zielen geschat. Van het N. tot op 6° N.B., waar
men de Staten Ligor en Quedah vindt, wordt het land tot
Siam gerekend; de W. strook, tot aan de landengte Kraw,
behoort tot de engelsche provincie Tenasserim; Z.waarts
van daar wordt he verdeeld in een menigte kleine inheemache Staten (samen 1491 0 tnijlen gr., met 209,00) mw),
waaronder de voornaarnste zijn Perak, Dsjohore, Pahang, Ks.lantan, Tringanu en Rumbowe, brnevena de britsche kolonien Malakka en Nailing en de prov. Wellesley. Over
geheel het binnenland loopt van N. tot Z. eon bergketen,
die zich van 1 tot 2 duizend met. verheft, maar in hoogte
afneemt, hoe meer men 't Z. nadert, alwaar echter de afgezonderde berg 0 ph ir nog op rum 1230 met. wordt gerekend. Be growl is wel besproeid en brengt o. a. wort:
echoon timmerhout, bamboes, areka, sago, caoutchone,
overvloed van kostbare harsen, gommen, drogerijen, ook notemuskaat, kruidnagelen, kaneel, tabak, koffie, sulker, boomwol, indigo, alsmede isoom, hoorn, tin en goud. Rijat en
andere granen worden em in niet-toereikende hoeveelheid
voor eigen verbruik gebouwd en moeten nit Bengalen en
Sumatra ingevoerd • worden. Het dierenrijk wordt vertegenwoordigd door olifanten, tijgers. buffels, lnipaarden, wilde zwijnen en herten in de dichte wouden; ook tam vee
won't em aangetroffen. De handel wordt vournamelijk met
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de eng. en nederl. kolonien in 't 0., voorts met Siam, China en den Aziat. arehipel gedreven. De bevolking bestaat
hoofdzakelijk uit Siameezen en Maleiers. De aanzietilijkate plaatsen zijn Malakka, Queclah, Salangore, Dsjohore,
Patani en Pahang. — 2i of Malakka-en-Nianing. een der
engelsche "Straits-Settlements" of kolonien aan de straat
van Malakka, aan de W.kust van 't bovengen. schiereil.,
tusschen 2 en 3° N.B., 102 en 103° 0.L., aan de landzijde
begrensd door Salangore, Rumbowe, Dsjohole en Dsjohore;
grout 30 1 ho 0 m., met 77,756 mw., waaronder weinig Europeanen. De oppervlakte is golvend; de heuvels zijn dicht
met host bezet; de valleien zijn moerassig, maar het klimaat wordt toch voor gezonder gehouden dan dat van eenige andere britsche kolonie in t 0. De grand is nabij de
kust vruchtbaar; het binnenland is dit geenszins, en Nafling heeft alleen waarde door de daar aanwezige tinmijnen. De hoofdproducten, behalve tin, zijn rijst, moscova-

de, sago, peper, rotting, thumerhout, kokosnoten, wat notemuskaat en kruidnagelen, gum, ivoor, stofgoud en gevogelte. Pete kolonie stond vroeger onder het britsch-ind.
pres. Bengalen, doch thans rechtstreeks onder 't ministerim van kolonien. — 3( hfdst. van gen. Kolonie, aan bride
zijden der riv. Ma la k k a, nabij burro mood, 37 u. NW.
Singapore. Hare voorn. gebouwen zijn de kazernen, 't gerechtshof, stadhuis, gevangenis de civiele en militaire boapitalen, en het in 1818 gestichte anglo-chineesch college.
Dc ruinen eener vermaarde kerk, door Albuquerque gebouwd en die het tooneel der werkzaamlieden en wonderen
van den H. Franciseus Xaverius, den apostel van 't ()oaten was, en de overblijfsels van port. en nederl. forten beslaan verscheiden heuvelkruinen rondom de sad. 'Malakka
drijft eenigen uitvoerhandel in sto ,lcoud, tin, balatsjang„
huiden, gevogelte, peper, rotting, kant, aloii-bout, ebbenbout, ivoor en chin. ijzerwaren, en voert in aardewerk,
opium, user, rust, britsehe en indische manufacturen, zout
en koloniale wares; doch de handel der gansehe straat van
M. is thans bijna geheel in handen van Singapore. 12,00,1 inw.
— De at., die omstreeks 1252 door de Maleiers moet gesticht
zijn, werd in 1511 door de Portug. ingenomen en aan deze
in 1641 door de Nederlanders ontweldigd, die ze tot 1795
behielden, in welk jaar zij in de macht der Engelschen kwam.
Andermaal bezaten de Nederlanders haar van 1818 tot 1824,
toen zij haar in laatstgen. jaar met het bijbehoorend gehied voor het toenmaals britsche Benkoelen op Sumatra
verruilden. — 4) Straat-van.), kanaal tusschen het schier-

eil. Malakka en het eil. Sumatra, 't welk de Chin. zee met
den Ind. oceaan verbindt. De lengte bedraagt 160 u., de
breedte 8 u. tegenover Naning tot omtrent 70 u. aan den
.N.lijken ingang. Men vindt daaraan de cog. kolonien Singapore, Malakka, Penang, de steden Quedah, Delli, BatuBarra; zij bevat een menigte eilanden.
Malantoceo, ital. d., prov. en 11h u. ZZO. Venetie, op
M a 1 a moc c o, een lang en smal zandig ell. , dat de 14gunen van de Adriat. zee scheidt. 2000 inwon. In de Sate
eeuw was het de residentie van den doge.
Malang, st. op Java, hfdpl. van het reg. Malang en de
afdeeling -Malang in de ned. resid. Pagoeroean, gelegen us
't midden eener vallei, die 't nParadija van Java" mag heeten en groote hiatorische vermaardheid heeft, 8 u. ZZO.
Pasoeroean, aan de Brantas. 't Is men binnenlandsch plaatsje, dat overigens weinig bijzonders heeft; er is ems militair convalescenten-hnis en men school. Op ruim 3 u. afstands van bier ligt het kleine L aw an g, op een hoogte
van 160 meter, aan eenen bergpaa, in een der liefelijkste
oorden van Java.
Malaise, mite. vl., Grauwbunderland, aan de Lanquart,
bij den Rijn, 3/4 U. ZZO. Mayenfeld. 926 mw.
Malanette, fr gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 6 U.
0. Vannes en aan den spw. 2399 mw.
Thilar.See, Meler-Meer, groot meer van 0. Zweden,
dat sich in de 0.zee omtrent 20 u. ver landwaarts in uitstrekt en omgeven is door de 11ns Stokholm, Upsal, Westells en Nykoping. De breedte verschilt van 1 tot 7
en 't hevat ongeveer 1330 eilandjes, die meestal goed bevolkt bebouwd zijn. Het heeft diep en helder water en
neemt aan zijn 0.einde de riv. Arboga op, door welke, alsmede door een kanaal, het Z.waarts met bet meer Iljalmar
is verbonden. De afvloeiing geschiedt door den Norder- en
SOderstroom in 't kan. Sodertelge in de 0.zee. Be hoogat
schi1derachtige oevers prijken met steden, aloten, kerken,
landgoederen en tuinen. Stokholm ligt op beide oevers van
de street, die het met de 0.zee verbindt.
Malaspina, W.lijkste eil. der sp. Columbretes, Midd. zee.
Malatijah, Malatych, Malatia, [Melitene], at. in
Aziat. Turkije, ejal. Diarbekir en 28 u. NO. Marasch, bij
den Euphraat. Zij beeft omtrent 200 ellendige huizen,
een vervallen kasteel, het hoofdkwartier van den pasja, en
eenige goede moskeeen en karavanserais. De stad is zeer
ongezond, en om deze e. a. redenen hebben vele inwoners
zich nu neergezet in 't naburige Aspuzi of Aspezi. too20,000 maw.
Malauceste, fr. gem. en at., dep. Vaucluae, kant.hfdpl.,
arr. en 41h U. ONO. Orange; met zijde- en wolapinneriten
en velerlei andere industrie. 2697 mw.
Malammay, fr gem. en d., dep. Beneden-Seine, arr. en
2 n. N. Rouen bij den Cailly; met men stat. aan den spw.
van Rouen op Dieppe, en vele groote katoenspinnerijen en
papiermolens. Het d. werd in 1845 door een orkaan schier
geheel verwoest. 1600 inw.
Malherg, 1) oostenr. vl., Unter-Mannhartsbergkr., 61/2
U. N. Kornenburg; met wijnbouw. 1100 mw. — 2 ) pr. d.,
Rijnprov., regdst. Trier, km. Bittburg; met het ijzerwerk
Bierscheidt. 890 inw.
Malchin. at. in Meklenburg-Schwerin hertogd. en 7 u.
OZO. Gilstrow, aan de Peene, die bier de meren Malchin
en Kommerow verbindt. Zij Jigs aan den Frederik-Fransspw.. h.,eft een van de schoonste kerken in 't land, ten reaalschool, wolle- liunen-weverijen. 5350 inw. Hier worden afwisselend met Sternberg de landdagen gehouden.
Malehow, at. in Meklenburg-Schwerin, op ems eil. in het
'neer Malchotv, 7 u. 0. Parchim; met belangrijke fa-
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brieken van wollen stoffen. 3368 inw. Tegenover de stad

en 211. n. N. La niche, 'an den Sarthe, I. o. 1500
Malinowka rues. mvl., gonv. en 61/I u. OZO. Kharkow,
aan den Doneiz. 2000 mw.
versterkte at. van Z. India, gebied van Maio110er (Mysore), 7 U. 0. Seringapatam.
Mallawaly, ell. van Borneo's NO.kust,
over de boeht van Pahitan, op 7° 2' N.B.
MaHensert. fr. gem. en d., dep. Monden-van-de-Rhene.,
arr. en 8 a. ONO. Arles. 2130 low.
Mallen, sp. vi ., prov. en 10 U. NW. Sarragossa, aan den
Ebro, r. o. 2-43 .
Mallieollo, eil. in den Stillen oceaan„ Nienwe-Hebriden, op 16° 3' Z.B., 16° 50 0.L., ten ZO. van EspirituSanto, waarvan het door de strata van Bougainville is gescheiden; grout 29 0 m., met missehien 50,000 mw., die,
zoo men wil, nog op den laagaten trap van beschaving
staan. 't Is laag, wel beaproeid en vruchtbaar. — Ben ander ell.,. ongeveer 90 n. meer N.waarts gelegen, ( eigenlijk
Man n "co 110, zie Vanikoro), heeft dikwijls verkeerdelijk dien name gekregen.
Mallow, ierache at., badpl. en kersp., Munster, gra. en
5 U. NNW. Cork, aan den Blackwater; belangrijk ale kruispunt van 4 spoorwegen; met 4 kerken, de warmste minerale bron in Ierland, een unie-werkhnis, gevangenis, ziekenhnis, kazernen en in den omtrek achoone landgoederen. 4165 low.
Malmaison (La), fr basted en landgoed, tuaschen Parijs en St.-Germain, gem. Rueil, vermaard als 't geliefd verblijf der keizerin Josephine, die bier in 1814 stierf. Het
landgoed is verkocht en verbrokkeld; het kasteel dat in
1842 door koningin Christina van Spanje was aangekocht,
behoort thaws ran den start. Uitval van Ducrot 21 Oct. 1870.
Malmedy, pr. at., Rijnprov., regds. en 7 u. Z. Aken,kr.hfdpl., ran de Warche; met de aanzienlijkste zoolleder-looierijen van den start, fabrieken van wollen stoffen, mousselien, kant, zeep, lijm en potasch, een minerale bron, een
tolkantoor en in de nabijheid de rnInen eener onde keizerBike abdij met een schoone kerk. 5671 low.
Malnaesbury, Mats...bury, 1) cog. at. en kersp., grs.
Wits, aan den Avon; met cl; ruinen eener Benedictijner
abdij, een unie-werkhuis; de eertijda belangrijke wolfabrieken zijn veranderd in fabr. van lint, kant en wat zijde.
3123 low. (in de at.) Geb.pl. van Hobbes. — 2) at. in 't
Kaapland., West. afd.; 1246 mw.
Malnuach, Malmyach, russ. at., gouv. Wiatka, 30 n.
NNO. Kasan, ran de Wiatka. 2618 mw.
Malmoe, 1) 1an of prov. van Zweden, ran bet
ZO.einde des lands, hebbende N. en 0. bet lan Christianstad, Z. de 0.zee en W. de Sond; groot 864/5 0 m., met
333,924 inw. De grond is meest risk, zonder bosch en vormt
een der vruchtbaarste prov. des rijks. Er wordt meer koren geteeld, dan eigen gebrnik vereischt, ook veel aardappelen vruchten, hennip, hop en tabak. Het rundvee is
angrijk art. van uitvoer. Verschillende spoorwegen.
ten bel
— 2) sterk bevestigde at. van Z. Zweden, hfdst. van 't gen.
Ian en 't landschap Schonen ( SkAne ), stat. der Zweed. Z.bran en de M.-Listadt-baan, 4 1 /2 n. OZO. Kopenhagen, amn
den Sond. Zij heeft een citadel (MalmObus), een 61/2 met.
diepe, veilige haven, waaraan een dok en een spoorw.stat.,
veel schoone openbare en b:i zondere gebouwen, techniscbe
en zeevaartschool, talrijke fabrieken, waaronder een groote
tabaksfabr., scheepstimmerwerven en levendigen handel,
vooral in granen. 35,626 low.
1111.10,ital.mv1.. Venetie, prov. en 3 u. NW. Vicenza, distr.hfdpl., man den Torlo; met een salpeterfabr. en handel in
wijn, zijde. 4313 inw.
Maio (S.-). fr. gem.' versterkte at. en zeeh. dep. he'
en-Vilaine, arr.hfdpl 12 n. NNW. Rennes, bij den
mond
der Rance in 't Kansa), op een hi. eil. ( ,'Roche d'Aaron"
of Airons-rots), dat met het vasteland samenhangt door ten
daraweg, die met de at. en de kust een groote, veilige ( n
gemakkelijke haven vormt, welke nauw van ingang en door
klippen en ondiepten belemmerd wordt (hi) laag water ligt
zij droog, maar bij springtij lheeft zij 16 met. diepte; tegenwoordig ia or een groot drijvend dok bijgevoegd). Hen
kaateel, bebolwerkte wallen en vele forten verdedigen de
at. en haven. Zij Iteeft een tribunaal, een kamer van koophandel, ten kathedraal, bisscb.. paleis, gem.college, hydrographische school, zeevaartschool, openbare bibliotheek,
boors, schouwburg, zeearsensal., zeebaden met een casino.
De at. heeft groote touwalagernen, fabr. van vischnetten en
hakes, katrollen en blokken en andere scheeps- en vischtnig, ook van snuff en amp. Al is de handel niet meer die
van vroeger dagen, nog drijft de at. een actieven handel
met de kolonien, ook veel knathandel, en een menigte
vaartnigen worden tot de makreel-, kabeljanw- en walvischvangst gebezigd. 9000 inwon. Geb.pl. van Duguay-Tronin.,
Jacques Cartier ( ontdekker van Canada), Maupertnia, Labourdonnaye, Bronsaais, Lamennais en Chliteanbruutd. Het
graf des laataten ligt op een nabarig ell.
Malo-de-la-Lande, fr. gem. en vi., dep.Kanaal (Manche),
kant.hfdpl., arr. en 2 n. NW. Contances. 440 low.
Maloe, (mg Slalom), at. in NW. Hindostan, gebied en
7 n. W. Sirhind, op 30° 38' N.B., 79° 58' 0.L.
BlIalogowaTa, static in Polen, gonv. Radom, 5 n. WZW.
Kielce, 1000 'ow.
Misloi, naam van verscheiden rum plaatsen. 1) -Arebangelsk, in 't rum. gouv. Orel, Groot-Rualand, kr.hfdpl., aan
de Kolikowaja-Rahawza, stet. van den spoorw. MoskouKoersk; 2 kerken, distr.sehool, fabr. van talk, inlet; bandel. 4891 low. — 2) -Atlynakoi, vl. in 't gonv. Tobolsk,
ran een arm van den Obi, Z. Beresov. — 3) -Melakala, vi. in 't Land-der-Donache-Kozakken, 66 n. NO. Tajerleak, aan de Medwieditza. — 4) -Jaroslawits,
gonv. en 11 U. N. Kaloega, ran de Loos* met fabr. van
wollen en luttoenen atoffen; yen l ooft- en kenenteelt. 5173
law. Bloedige 'trig tuesehen Fransehen en Russen,4 00.1812.
111Ialeja, paa in de Grauwbunder.Alpen, 1817 met.; de
hoogvlakte maakt de acheiding tusschen 't Engadin en Bergeller dal. Er loopt nu eon berijdbare weg over.
Malone, gem. en vi. der V. S., St.. New-York, gra
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ligt het evangeliaeh-nonneklooster Malehow, dat 16 dorpen
en 't patronaat-reeht over 3 kerken beak.
Malda, Masada, et. in Brits& Indie, hfdpl. 111111 't ge10.-(85, /4 0 in. gr., met 676,426 low.), vrnehtbare, rijit reindigo voortbrengende vlakke distr. in Bengalen, prov. Rajnimbi, 14 U. ZW. Dinadsjepoer, ran den Mahanunda, een
bijriv. van den Ganges. Hare hnizen zijn sleeht gebonwd
it de ruinen van het weleer bereemde Gonr of G o e r,
op 311, J. afstanda, eene et., die nog tegen 't node der
16de eenw bij de 2 milL inw. telde; titans 5262. In 't regenaeizoen verandert Malda bijna in een eiland.
Maldeggem. Maldechem. brig. gem. en d.prov. 0.
Vlaanderen. arr. Eeeloo en 4 u. NW. Gent, stat.'der spoor.
bean Gent-Becloo-Brugge; met tabaksfabrieken, oliemolens,
bronwertjen, kantfabr. en katoendrukkerijeL. 8483 inwon.
Iffanhaftig gedrag van een der wakkente vlaamsche ridden, Philippus van Maldegem, ten jare 1300, deed win dit
d. den naam van M.-1 a-L oyal e geven.
Malden. 1) ned. d., prov. Gelded., arr. Arnhem, kant.
en 1 n. Z. Nijmegen, gem. Heumen. (met den omtrek) 800
mw. — 2) gem. en vi. der V. S., Stt. Masaachneetta, gra.
Middlesex, 3/4 u. N. Boston, met Cbarlestow verbonden
door eene brng over de Mystic-river 7367 mw.
Maid:yen, Male-Diva, ( oDuizend-Eilanden"), ( Maldivisehe-Eilanden (M alaya Dw ip a, (Aialeiers-Eilanden" ), eilandstreek in den Ind. oceaan tusschen 00 40'
Z.B.,__7° 6' N.B., 72° 48' en 73 0 43' 0.1,,
' op ongeveer 86
n. ZW. Hindostan, en ten N. gescheiden van Manicoy en
de Lakediven door het Acht- en Negen-graden-kanaal. Zij
zijn van koraal-formatie en maken 17 ronde en ovate groepen nit, die men a tola of atoll ons heet en omgeyen zijn door beschermende koraalriffen. De grootste eilanden zijn ruins voorzien van palmboomen, bananen, enz.
en brengen e ierst, veel eetbare wortels, vruchten en hoenders voort; de kleine z(jn dor en onbewoond. Men wil,
dat zij gezamenlijk wel 12,000 in getal run. De voorn.
tab van bestaan is bier het visschen van eene kleine schelp,
kanri genaamd, die in den Indischen archipel als munt
wordt gebezigd; en gednrende den NW.moesson brengen de
mw. deze kauris, met kokosolie, gezouten visch, touwmatten, schildpadschalen, enz., naar Sumatra, Balasore en elders, in riffling tegen rijst, suiker, manufacturen en'tabak,
waarmede zij bij den NO.moesson terngkeeren. Be bevolking
der geheele reeks mag op 150- tot 200,000 zielen geschat
worden. Zij zijn mohamedaansche Maleiers, en staan onder eenen sultan, die op het eil Mohl of Male resideert en
jaarlijka ran het britsche gonvernement op Ceilon eene
'whetting zendt.
Mal-di-Ventre, eil. in de Middell. zee, bij de W.kust
van Sardinie, 11/2 n. ZW. Kaap-Mannu, 11/3 u. lang en li g
u.bred,lagnotsi
Maldon, cog. at. en rivierh., gra. Essex, aan de monding,
van den Chelmer in xijn Blackwater, 22/3 u. 0. Chelmsford. Zij iit ran den apw., heeft reel nude kerken, een
lat. school en groote nationale school, een kostbare bibliotheek, groote kazernen, een unie-werkhuis, gevangenis,
fabr. van zeildoek, zeep, gietijzer, moot, enz. Zij voert kolen, ijzer en hoot in en visch en landbouwproducten nit.
Sehepen van aanzienlijken diepgang knnnen de at. naderen.
5586 low. Druk bezochte badplaats.
Maldonado, versterkte at. en well. in Uruguay of Banda-Oriental, aan den NO.oever van den wijden Plate-mood,
17 u. 0. Monte-Video. Het eil. G or ri t, dat hare haven
beachut, ligt op 34 0 57 2" Z.B., 54° 57' 35" W.L. Zij is
regelmatig gebouwd en heeft een groot openbaar plein,
maar is voor 't overige doodsch.
Male, Mahe of Mohl. voorn. eil. der Maldive'', een
weinig NO.waarts het midden der groep. 't Is bijna cirkelvormig, 11/2 U. in om'zrek, vroeger tamelijk aterk beveatigd en heeft, zoo men zegt, verscheiti2ne moskeeen,
veel tuinen en een citadel, de resid. van den sultan der
Maldiven. 2090 mw.
Malebum, at. in Hindostan, Nepal, distr.hoofdpl., ran
den Gunduck, 40 n. NW. Khatmandoe.
Maleiers, een menschenras van roodbruine huidkleur,
met dicht zwartlokkig hear, breeden neus en grooten mond.
Het is over de Marianen, Philippijnen, Molukken, Soendaellanden, Madagaskar, ens. in 't algemeen van 't eil. Madagaakar tot bet Paaseh-eil. en van den Sandwichs-archipel
tot Nieuw-Zeeland verepreid. Chineezen, die zich op maleiache eil. nederzetten, huwen doorgaans met maleische vronwen. De M. worden verdeeld in eigenl ij k e (of aziat.)
e'n p 01 ynesisc he (of Polynesiers); als een derde groep
rekent men wel eens de Melanesiere.
Malekra, nette at. van den Pengab, dicht bij den voet
van Koedlangra, in den Z.lijken Himalaja.
Maleanba, stad of d. in Neder-Guinea, rijk Makongo,
Mu den Atlantiachen oceaan; weleer met C a ben da een
Poole alavenmarkt.
1/1Ialenaort, fr. gem. en d., dep. Vaucluse, arr. en 2 u.
ZO. Carpentras; met kalkoven. 1350 mw.
Malenowitz. moray. vi ., 21/3 u. NNO. Hradisch. 1100 inw.
Malesherbes, fr. gem. en stadje, dep. Loiret, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. NO. Pithiviera, can de Essonne en den spw.;
nt t • het sehoone kaateel van Malesherbea, den moedigen
&titer voor Lodewijk XVI. 1350 mw.
Mialeotroit, fr. gem. en at., dep. Morbihaa, kant.hfdpl.,
arr. en 21/2n. Z. Ploermel, ran den Oust. 1630 low.
Maleves, Ste.-Marie-Waatinnee, belg. gem. en d.,
prov. Brabant, arr. Nivellea, kant. Perwez. 931 mw.
MialeviIle, fr. gem. en vl. dep. Avey.ron, arr. en 13/4 u.
NO. Villefranehe, ran den lawn. 1900 mw.
Malgarak. IllIalgbara, of Migalgara, ommuurde at.
van Run Turkide, prov. Roemili; sands* en 91/I u. NNO.
Gallipoli. 2400 mw.
MAW, sp. vi . en minty., prey. en 10% u. NO. Barcelona, ran de Midden. see; met een fort. 3237 mow.
11111.1gue..c. fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 11/3
U. W. Pontivy, kant. Cliguerec. 1750 mw.
Malice:no, fr. gem. en vi., dep. Sarthe, kant.hfdp1., arr.
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iranklin, aan de ii,. Salmon, ll112 u. W. Plattsburg; met
ket arsenaal van den staat. 7180 mw.
Malonne, belg. gem. en dorp, prov., arr. en kant. Namen. 2749 mw.
MaImmo, ital. d., Lombardije, prov. Brescia, distr. Brew) en 12 u. NO. Bergamo. 2317 mw.
Malpartida.de-Caeerea, sp. my!., prov. en 14 u. NNO.

Inallvasia, (M. di Romania, Monemvasta,Napoli di Maly a si a), st en vesting in Griekenland,
nom. Laconie, op een rotseil., door een brug met 't vat.teland verbonden, ZO. van Momma, zetel van een griek. eery,bisschop. 1000 low.
Malvrab, (sanskrit: abergachtig land"), Malvva, (fr.
Malone h), oude prov. van Hindostan, meest tusschnt.
22 en 26° N.B., 74 en 80° 0.L.; omsloten door de geweaten Radsjepbetana, Agra, Allahabact, Cancleisch en Onzerate. Haar centraal gedeelte is ems tafelland, tusschen hare
voorn. rivieren: de Tsjumboel in 't N. en de Nerboedda in
't Z., en wordt bovendien besproeid door de rivieren Sind
en Betwah, bijriv. van de Dajoemna. Hier wordt, even ale.
in Bahar en Benares, 'feel opium voor den uitvoer geteeld.
Zij is de hoofdzetel van den stem der Bhiels en was weleer een der Mahratten-ataten. Haar gebied is nu meemt
verdeeld tusschen dat van Gwalior, Indore en Bhopal en
beret ml van kleine vasalstaten.
Malwan, of Soenderdrorg. (eng.Soonderdrooe,
st. en versterkt eil. van Britsch Indie, Bombay, distr. Z.
Concan, aan de knot van Malabar, 14 u. NNW. Goa.
Mlalzeville fr. gem. en d., dep. Meurthe-en-Moezel,
kant. en 41/2
u. 0 Nancy, aan de Meurthe. 2472 mw.
'
Malzieu (Le), of Malaien.Ville, fr gem. en stadje,.
kant.hfdpl., dep. Lozere, arr. en 7 u. N. Marvejols, can de
Truyere r. o.; met wolfabrieken. 1000 mw.
Manzadyach. runs. nt., golly. en 25 u. 0. Kasen, distr..
hfdpl., aan de Wiatka, r. o. 5296 inw.
Marnalcating, gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, gm.
Sullivan, 21/2 u. 0. Monticello. 4500 (ow.
Mamanguape. riv. van Brazilie, prom. Parahiba, valt in
den Atlant. oceaan, 7 u. N. Parahiba, na een 0.1ijken loop
van 37 u. Aan haren mond ligt 't gelijkn. vlek.
Mambueaba, myl. in Brazilie, prov. en 22 u. W. Riode-Janeiro, bij de riv. Mambucab a. 4000 in w.
d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr., kant. en 21/.
IL W. Luxemburg, aan de r i v. 31 a m e r. 1150 (ow. Het
vormt met de d. Holtzem, Cap, Capelle en eenige geh. de
g e m. Mame r, die reel likeurstokerijen, kalkovena en
1962 mw. heeft.
Mama..., fr. gem. en at., dep. Sarthe, arr.hfdpl., 7 u.
NNO. Le Mans, aan de Dive, spoorweg-station. Zij beeteen handelstribunaal, raad van ”prud'hommes". gem.col
lege, openbare bibliotheek en fabr. van onderscheidene we,
sels. 5342 mw.
Mainers (St..), fr gem. en stadje, dep. Gard, kantonhfdpl., arr. en 2 u. NW. Nimes. 640 inw.
Mamet (St..). fr. gem. en vl. dep. Centel, kant.hfdpl.,,
arr. en 3 u. WZW. Aurillac. 1921' mw.
Mansmola, ital. vl., Napels, prov. Calabria Ult. I, distr.
en 2 u. N. Gerace, aan den Locano. 7803 mw.
Mamoe.Khail, fort in Afghanistan, 17 u. ZO. Kaboel„.
waar de Eng. in 1842 een Afghaansche legermacht versloegen.
Mamore, of Marmore. riv. van Bolivia, gevormd door
de samenvloeiing van den Rio-Grande en Tsjapari; zij valt
na een N.lijken loop van 120 u. in den Beni, om de Madeira te vormen.
ltilampawa, Mampava, at. en haven bij Borneo's W.kust, hfdst. van 't rijk 3fampa (10 a 12,000 mw.), dat de afd.
van dims naam vormt, begrensd wordt Z. door 't Pontisnaksche landschap Mandor, 0. door Landak, W. door dezee. N. door Montrado (rim. Doeri) en behoort tot de neden. resid. W.kust-van-Borneo. De at. ligt aan een rijzenden grond, die in een hoogen berg eindigt, waar langs de
gelijkn. rivier loopt. Zij is de reaid. van den inlandschen
vorst of panembahan. Een weinig lager aan de rivier ligt
de Nienwewijk of Kampong-Baroe endaartegenover het nederl. fort, wear de controleur, eenige ambtenaren en de kapitein der Chineezen wonen. 2400 mw. Vroegem voerde de haven van M. jaarlijks 500 kisten opium in.
00 25' N.B., 109 0 0.L.
Man, l) [Mona, Monabia, Menavial, dl. in de Teeache zee, 91/2 u. W. Engeland en 81/2 u. 0. Iceland, 4 1 12 u.
Z. Schotland en 16 u. N. Wales; gr. 102/3 0 m., met 54,t42
low, die men celtisch dialect spreken. Eene bergketen dooranijdt het eil. van NW. tot ZO. en wordt door 2 inzinkingen in 3 deelen gescheiden; tafrijke stroomen besproeien de valleien. Het klimaat is zachter clan in Engeland
en lerland under gelijke breedte; maar regen en windvlagen komen em menigvuldig voor. De landbouw heeft em in
den laatsten tijd, bij 't verval der haringvisscherij, vooruitgang gemaakt (63./ 0 bouw- en 13./0 weidegrond). De prodncten zijn tarwe, garst, vlas, haver, aardappelen, klaver;
een voortreffelijk ran van kl. paarden (5400), ook rundercn
( 19,200) en schapen ( 74,390); lope?, mink- en looderts, marmer, steenkolen. kalksteen, Mergel. Be reederij van 't eil.
telde in 1875 212 schepen, semen metende 11,472 ton. Twee
kl. spoorwegen doorsnijden het eil. — Het eiland weed
oorspronkelijk bevolkt door de Manx [Menavire], een stam
van celtisch ran en was oudtijds een voorn. zetel der Druiden, waarvan nog reel overblijfsels zijn. In 1806 kocbt de
eng. kroon bet aan your 70,000 p. at. van den hertog van
Athol, die het ben als feudale soevereiniteit bezat. Het
eil. heeft een door de kroon benoemden gouverneur, met
een Hoogerhuis van 9 en een Lagerhuis door 24 gemeenten gevormd, en behield steeds zijn eigen wetten en rechters. Tot M. behooren ook de kl. eil. Calf of Man en de
rotseilanden Kitterlings. De mourn. plaatsen zijn Castletown, de hfdst., Peel, Douglas de grootste stad, er: Ramsay. — 2) ed. in den Z. Stillen oceaan, tusachen NieuwIerland en Nieuw-Brittanje, ontdekt in 1767 door Carteret..
Het heeft 11 U. in omtrek.
Mana. 1) riv. van Fransch-Guiana, valt in den Atlant.
°engin 36 u. NW. Cayenne. Aan hare oevers is men fr hoionic sour vrije Zwarten. — 2) d. in Bolivia, dep. en Z.
bij Potosi, aan de gelijkn. riv.; met een zilvermijn. —
at. in Br. Indie, NW.Prov. distr. Kansans. 1500 inwon.
Aanzienlijke handel op Turles
tan daor den Manapas. — 4)
eil. in de Cook's straat, Nieuw -Zeeland; weiden voor seapen; station sour walvischvaarders.
Manaar (Golf-van.), golf van den lad.oceaan,tusscbesk

Carceres. 3271i mw.
• allalpaa. eng. kersp., grs. en 4 u. ZZO. Chester; met een
lat. school en baste kerk. 5498 mw.
Matplaquet, fr. d., dep. Noorden, arr. Avesnes„ gem.
Taisnieres; historisch merkwaardig door de overwinnmg,
die Marlborough en Prins Eugenins bier den 11 Sept. 1701
op de Franschen behaalden.
Malpnera at. in Hindoatan, Radsjepoetana, gebied en
10 u. OZO. Kisjenagm,
Male oostenr. mv1., Tirol, distr. Meran, op de Malserheide, en bij de bron der Etsch (Adige); met 6 kerken, 1 kapnc.
klooster en de rulnen van 't slot FUrstenburg. 1005 mw.
Malaeh, 2 myl. in Baden: 1) kr. Carlsruhe, 2 u. ONO.
Rastadt, station der badensche staatsspoorwegen. Pijpaarde,
wijnbonw. 3544 mw. — 2) kr. Heidelberg, 4 n. ZZO. Mannheim. 1355 mw.
Madsen, of Mahe/pine, ital. d., prov. en 61/2 rt. NNW.
Verona; met een kleine haven en fort aan meet van Garda. 1700 inw.
Malta, 11 [Melina], eil. in de Midden. zee, nu van Engeland afhankelijk, omtrent 18 u. ZZW. Sicilie's Z.punt; lang
5 u., grootste breedte 21/2 u.; hfdst. Valetta. De oppervlakte bedraagt ongeveer 5 0 m (met de N.waarts gelegene eil. Gozzo, Comino en Cominotto, die met Malta de
Malteser-groep of Malta-Eilanden uitmaken,
omtrent 6,71 0 m.); de bevolking 124,584 zielen. Kaap-Valetta, aan de NO.zijde, ligt op 35° 53' 8" N.B., 14° 31 2"
O.L. De gedaante van 't eil. is ongeveer ovaal, en de knot
heeft men menigte baaien. De grond is van natuur dorre
kalksteen, the aim bouwmaterieel reel wordt uitgevoerd,
vooral naar de Levant; hij is overdekt met een dunne laag
teelaarde, die echter bijna overal de rots doorlaat. Ongeveer 5/8 is bebouwd; 't W.lijk deel van Malta in woest en
verlaten. Dat de teelaarde met g.roote kosten nicest nit Sicilie werd ingevoerd is men vertelseltje. De boofdprod. zijn
boomwol, tarwe tarot, haver, komijn en al de cur. groenten. De vruchten van Malta, onder welke de vijg en oranje
de voorn. nun, kunnen in qualiteit met de beste der tropische wedijveren, en de tuinbloemen zijn hoogst welrietend. De .room is om hare schoonheid beroemd Ofschoon
er reel druiven zijn, wordt er geen wijn gemaakt. De honig van Malta is met recht zeer gezocht. Aanzienlijk is de
zijdeteelt. Ala huisdieren vindt men vlugge, doch kl. pearden, varkens, ezels, rundree, geiten, enz. Lastig zijn de
musquito's. Het mineraalrijk biedt aan ijzer, albast, marmer, kalk en zont (nit 3 groeven ). De induatrie beteekent niet reel. De inboorling mist de gave der vinding
en den lust tot den arbeid. Katoenfabr. bekleedt de eerste
pleats, dan komt de cigaren-fabricatie, gevolgd door gebakwerk, gond- en zilverwerk. Aan de knaten is overvloed
van visch. Het eil. brengt niet meer dan 1/3 voort van 't
geen tot eigen gebruik gevorderd wordt, wat zijn boofdoorzaak heeft in de dichtheid der bevolking, welke naar evenredigheid der grootte, die van de Nederlanden rnim 3maal
en die van Engeland bijna 4maal overtreft. 't Klimaat van
Malta gelijkt meer naar dat van Afrika, dan van Europa. De
gemiddelde temp. in Sept. is 75°,5; in Jan. 57° Fehr. De
weeraveranderingen Zij1) em plotaeling. Vorst en sneenw zijn
er onbekend, maar nit Sicilie wordt veal us ingevoerd. Eigenaardig zijn op 't land de oogziekten. 't Ergst werkt de
Sirocco, die van de woestijnen van Arabie en Afrika ko.
mend, bijna ondragelijk is, gelukkig slechts 3 dagen aanhoudt en dan door een NW. wind gevolgd wordt. De akleine zomer" valt in Sept., Oct. en Nov. Tropische re-en in
Dec., Jan. en Febr. — In den handel op Malta vervullen
de inboorlingen slechta de rol van tusschenpersoon. De
scheepvaart vermeerdert steeds. Op M. zijn 8 hoofdwegen,
waarvan 2 't eiland in de lengte, 6 in het dwars doorsnijden. In 1877 ingev. voor 6,991,000, uitgev. 6,309,000 p. nt.;
In- en nitgeloopen schepen met 4,363,010 ton. Het bestuur
hermit bij een gonvern. en een road van 7 personen, aangesteld
door de eng. kroon. en 7 door 't yolk. Verdeeling in distr.:
Valetta, Notable, St.-Antoine, Zeitoen en Curmi. Ontv.
172,000, nitg. 170,000 p. St. Your 't onderwijs heeft men 1 universiteit met 4 faculteiten en 1 lyceum. In elle dorpen zijn
lagere scholen. Voor de vrouwelijke opyoeding zorgen in den.
regel de kloosters en zeer goede meisjesscholen. De Maltemen spreken een arabischen tongval, met reel ital. woorden
gemengd, en belijden den r. kath. godsd.; echter zijn er ook
4500 Protest. — Karel V stond Malta in 1530 af aan de
nit Rhodus verdreven Hospitaal- of Johanniter-ridders, die
zich nu voortaan Maltezer-ridders noemden en tot hoog aanmien stegen. Bonaparte bemachtigde het eil. in 1798 en
maakte daarmede nun de Maltezer orde, als Staat, een einde. In 1800 viel het in handen der Engelschen, in wier
bezit het gebleven is, en die dit hoogst gewichtig punt
tot een der sterkste posten gemaakt hebben. tZie ook Va.
letta.) — 2) gem. en vi. der V. S., Sit. New-York, gm.
Saratoga, 8 u. N. Albany. 1460 mw. — 2) d. der VS., Stt.
Ohio, 20 , /2 u. ZO. Columbus. 1400 inw.
Mahon (New.). eng. at., gm. York, N. Riding, aan de
Derwent, S u. NNO. York; met eta stat. aan den Yorkand-North-Midland-spw. Zij heeft 10 kerken, 1 lat. school,
men grout marktplein, nationale en Lancaster-scholen, een
schouwburg, overblijfsels van een kasteel, fabr. van hoeden,
landschoenen en lijnwaad en uitvoer van porter, mout, koren en spek naar Hull. s16s
/Renown, stad in Hindostan, Bundelcund, can eenen
bergpas in 't gebied van Gwalior.
Malvern (Great.), cog. kersp., d. en badpl., gm. en 21/ 2
U. ZZW. Worcester, apoorw. station; door zieken druk bezocht. 5639 in w.
!Malvin°, ital. vl., Nape's, prov. Calabria Cit., distr. en
41 /g u. ZZW. Castro.Viliari, aan dos Easaro. 1656 jaw.
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'eelIon en het Z.einde van India, aan haren ingots f u.
breed, ten N. van de Palks-etraat gescheiden door dc ell.
Remisserani en Manaar en door een rif A dams b r u g
•Lie ald.) geheeten. Wegene ondiepten alleen won kl, eche) en bevaarbear. Het e i 1 and Mena ar onmiddelleithid
d; het Inert een
•Ceilons NW.kuat, is 4 u. lang en 2/e u. bree
wIlijkn. fort en haven.
Maennem, vl. op 't eiL Majorca, in een vruchtbare vlakv.., 81/2 u. 0. Palma; :etcl van een bisachop en spw. station. 10,500 inw.
Manaforde, ital. vl., Napels. Abruzzi) Ult. II, distr. en
u. ZO. Avezzano, aan de 0.zijde, van 't voorm. meer Fu-cino. 2303 inw.
Managua, at. van Centr. Amerika, Ott. Nicaragua, aan
den W.oever van 't meer Managua of Leon tafctrooming door de in 't meer Nicaragua vloelende Estero
ale Panaloya 1, 10 u. ZO. Leon. 10,0 0 inw., meest van eacop. afkomst, maar ook met veel Indiana. M. weed 3 en 4
Oct. 187.1 door een stormvloed vreealijk getenterd.
Manah, vl. in N. Hindostan, Gurhwal, 6 n. ZO. Gsagon-ti i; belangrijke pleats noon den handel met Tibet.
allanaia, (minder goed Mangi a), ell. in den Stillen
, oceaau, het Z.lijkate van de Harvey-groep, op 21° 57' Z. B.,
158. 7' W.L. Het heeft ongeveer 4 u. in omtrek en is hoog
genoeg om op een afatand van 7 a. gezien te worden. —
Some draagt de gansche archipel den naant van Menai a-of Mangia-archipel.
Manakou, of Svniond'e-Barbour, aehoone haven van
, N.lijk ail., aan de 0.kust, 2 u. Z. AuckNieuw-Zeeland
land. 37° Z.B., 174° 30' O.L.
Manama, of Meraina, at. in de Peru. golf, op de N.knat
van 't ail. Bahrein; met een goede haven, een fort en parelvisscherij. 5000 inw. (?)
Manao., andere naam voor Barra-do-Rio-Negro. ( z. ald. )
Manapae, pas in den Himalaja, leidende van Gurwhal
ruler Tibet. 4609 met. A. van Schlagintweit ging er over.
Manapae, at. in Britsch India, Madras, diatr. Madoera,
111/2 u. -NO. Dindigul.
Manatoelin- of Manitoealin-Eilanden, eilandreeks,
N. van 't meer Huron, Britsch N. Amerika.
Manna, et. in 't gebied van Kasebgar, waar in 1877 ruin
'15,00 menschen wreedelijk door de Chin. vermoord werden.
Manavghat. of Menovgbat, [A dean], invl. in 10.A zit, Adana, aan den mood der riv. I anavg h a t [Males], 81/, u. NW. Alva.
oude prov. van Spanje, in 't Z. van
Mancha
Nieuw-Castilie, nn begrepen in de prov. Cindad-Real. De
01,Pervlakte bestaat nit een effen plateau, 600 met. boven
de zee, dor en onbelangrijk, maar vermaard door den //Val-de-penes", een lichtrooden wijn, en den rijkdoncaan mineralen, vooral kwik in Almaden. Hare muilezels, die om
hunne grootte en kracht zeer gezocht zijn, worden naar
vele andere prov. gezonden. De landstreek dankt hare algemeene bekendheid aan den Don Quixote van Cervantes,
wiens Sancho Penni een echte soon van La Mancha is.
Mancha-Real, sp. at., prov. en 2 n. 0. Jaen; met fahrieken van linnen en wollen stoffen. 5115 inw.
Manche, (Bed. Kansa 1), nen zee gelegen dep. van
NW. Frankrijk, aan 't Kanaal (Manche) gevormd nit een
gedeelte der oude prov. Normandie bepaald ten 0. door
4e dep. Calvados en Orne, ten Z. door
1
Mayenne en Illeen-Vilaine, ten W., N. en NO. door 't Kanaal; tusschen 48.
1
low.;
35' en 49° 40' N.B.- gr. 1072 3 ❑ m., met 519,910
waartoe
een
menigte
eilandjes (ChanMt
dap.,
hfdpl. St.-L6.
cey, St -Marconi, Mont-St.-Michel e. a.) en het schiereil.
Cotentin belooren, wordt besproeid door een menigte kl.
rivieren, waarvan de voorn. zijn de Conesnon, &lune, See,
Sienne, Madeleine, Donve, Merderet, Save, Taute enVire.
Langs de trust liggen Kaap-la-Hogue, Point-Barfieur of Rasde-Gatteville en as La-Hague; inhammen als van LaHague, St.-Martin, Bauville, St.-Germain, Scioto, Rogueville, St.-Micheh veilige havens alleen te Cherbourg en
, maar vochtig, en te
'Granville. Het klimaat is
is inoeressig in sommitoad Ivor den wOnstok. De:
n beer in granen, vlas, hen-ge binnenstreken, maar
nip, aardappelen en cider-vruchten. De veeteelt is-de voorn.
rijkdom van het dep. ,en zone paarden stem) voor de beste
in Frankrijk te bock. Ook 'de munbonw is er aansienlijk
en 'evert steenkolen, Ozer graniet, marmer, bouw- en kat-*teen, sout,,lei en potters lei. De babr.industrie is er Yeaeoortig en levendir hare hooaprOd. sijn velerlel weefsels,
kant en blondes, lei Mt perkament, messenwerk, ijzerwaren, jenever, aardeWerk, enz. Het dep. wordt verdeeld
in 6 arr. (Avranchen: Cherbourg, Coutances, St.-L6, Mortain en Valognes), in 48 kaut. en 643 gemeenten. Het is
begrepen in 't remort van het oppergerechtshof to Caen en
behoort tot 't Widow van C.,ontances en 't 3de legercorps.
(Zie ook Manama 1)).
Maneheeter, a] fiNhaanmosinun en Manallneeneduns],
-eng. fabriekst. en kersp., gra. Lancaster, Ilan den Irwell,
over welke riv. zij door Middel van eon lung van gegoten liter en nog 7 andete bruits's') gemeeng: heeft met
ouwd moet
all eon enkele st.
Salford, waomede
katoen-fabriworden, en met welke
de hooMzetel
-catle in Z. Britten,* ia, 9 a. ONO. Liverpool on 47./2 nun
raw
at.
heeft
een
onvriendelijk,
NNW. Louden. De nude
*mien en In 't algenten. onregelmatige en 'mime strata),
die echter in den **stem WA Teel sijn opgeruinad of norfrattid. De achoone vootarkden sun: Hough, Pendleton,
Strangeways, Cheethaum„ Smedley, Newton, Miles, Plating,
Mayfield, Beawich, Chorlton, Medloch, Ardonwich, •ns., die
nteerendeels door arbeiders bewnond worden, dock ook stet* woningen- met beerlijke sullen der fabriekanten hebben. Door 't Ashton-, Bridgewitter-, Rockdale-, M.-, Balton- en Bm-kansal en dimeedia *root sandal spw. is zij
. des lands verb-widen. Onder de straiten
met ellee
-onderstheiden etch Market-stieet, Piccadilly, de Louden.
Row!, Oldham- en Great-Ancoitmatreet, Quay-, Peter-, Bond4.n Morley-street en de Oxford- en Chester-Road nitmuten.
Vele der n" "were openbare wegen en pleinen: (Victori
465 hest. groot), Queens-, Philips- enPeels-park) Portland Pla-
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ee, Grosvenor-Square, Mosley-street, Ardwick-Green en Salfore-Creseent zijn schoon. De voorn. gebouwen der onregelmatig pangeleg.de st. zijn de beurs op de markt, het stadhun, de korenbeurs, een kon. infirmerie en krankzinnigenIntit, een atheneum, een kon. instituut, unie-clubhuis,
concert- en gezelschapezalen, 't gebonw van 't genootschap
der nat. historic, de blinden- en dootatommen-instituten,
de kon. en eenige andere schonwburgen, de kazernen, de
Victoria-brug, een aantal magazijnen en molens. Grootache,
in 1877 nog aanzienlijk uitgebreide waterwerken voorzien
de st. van water. Onder de 282 kerkelijke gebouwen (waarvan er ongeveer aan de r. kath. behooren! telt men 50
kerhen, waaronder de nu tot kathedraal verheven collegiale kerk van de 15de eeuw. Andere vermeldenswaardige
kerken zijn die der Drieanheid te Salford, St.-Lucas, Cheetham, St.-George en Hulme. Onder de inrichtincren voor
onderwijs, wetenschap en kunst enderscheiden ziche'de klassieke of lat. school (/grammar school"), het Cheetlam-college, met een bibliotheek van 25,0 0 boekdeeleie het door
John Owen met 100,000 p. at. gestichte New-college, bet
nieuwe 'Manchester college, uit York in 1840 herwaarts vet ,
platsvorn.cegdUitanEgeld4
kon. school der medicijneu, het onafhankelijk Lancashirecollege, de kon. Lanceeter-school, de jubilee-echool, verschiliende seminarian e. a.; het kon. institunt, genootschappen voor Ietteren en wOsbegeerte, voor atatiatiek, geologic, phrenologie, bonwkunde, kruidkunde, natuurlijke
torie; indnstrie-scholen, een teekensclioof; de Victoria-gallerij, een plant- en dierentuin, aquarium, stedelijk museum;
6 vrij-bibliotheeken, behalve de bibliotheek der nieuwe
beurs (120,000 bauden). Ook de liefdadige instellingen zijn
talrijk: een groot ziekenhuis met 280 bedden en nor 11 andere ziekenhnizen; een krankzionigen-gesticht, een bliudeninstitunt, doofstommen-inrichting, 4 weeshnizen, ens. De
waterkracht, die zij aan den Irwell en de daarin vallende
Irk en Medlock ontleent, de nabijheid van rijke steenkoolmijnen, de verbeteringen, door Hughes, Arkwright, Hargreaves en Crompton in de spin- en weefmachines aangebracht, en de toepassing der stoomkraeht hebben Manchestem fabriekwezen zoo verbazend uitgebreid, dat zij 2/3 van
de ganache katoen-fabricatie in Engeland aan rich heeft
getrokken. M. heeft ongeveer 400 industrieele etabliasementen met circa 100,000 arbeiders; onder daze zijn 150 katoenfabr. met 21,000 art,. en 120 machine-fabrieken met 11,520
arb. Behaive katoenen, levert zij zijden en wollen stollen,
hoeden, papier, touw en garen, epelden, chemicalien eu
vele enders voorwerpen; ook sijn er een aantal bleekerOen
en brouwerijen. M. met Salford telde in 187: 475,990 en
near schatting 496,342 inw. (waarvan 138,425 op Salford), in
1441 353,390 WV/. lwaarvan 66,284 tot Salford behoorden).
Geb.pl. van de scheikundigen Dalton en Henry.
Manebeater, 1)] 1) gem. en vl. der V. S., Stt. Hempshire, gra. Hilliiborough, 6 u. ZZO. Concord, aan den Merrimac I. o. en aan de vereeniging der spoorbanen
wrence, Concord en New-Hampshire Centralw
dene inrichtingen van hooger onderwijs; .
Coen, wol, tapijten, papier, machines, ens:
gal. en
1.138 aangelegd, in 1846 een city geworden.
at., Stt. New-York, gra. Ontario, 20/3 u. N. Canandaigua,
r. aan den Niagara-val. 3546 inw. — 3! id., Stt. New-Jersy, grs. Passaic, aan de riv. Passaic, 5 u. NW. New-York,
30 )0 inw. — 4) id., Stt. Pennsylvania, grs. York, 6 n. Z.
Harrisburg. 2750 inw. — 5) id., Stt. Vermont, grs. Bennington, 27 u. ZZW. Montpelier; met groeven van wit warmer en een rijk begiftigde hoogere school. 2000 inw. — 6)
id., Massachusetts, grs. Essex, aan de baai van Massachusetts, 61/, u. NO. Boston. 1803 inw. — 7) id., Stt. Connecticut, grs. en 3 u. 0. Harford. 4250 inw. — 8) d. in Indiana, 22 u. ZO. Indianopolis. 2590 inw. — 9) d. in
nia, gra. Chesterfield, aan de James-riv., tegenover Richmond en daarmede door een apoorbrug verbonden, nitganti.
punt van 3 spw. verscbeidene fabr.
fabr.,vooral vas, ti
inw. — 10) (West.), gem. en vl.„ Stt. Penny*
York. 1360 inw. — 11) st. in Pennsylvania, ges
ni, aan den Ohio r. o., 1/2 u. beneden Pittsburg.
Veei tabs. In de nabijheid „het marine-hospitaal der V. 9.
— Maneheater-lionae, factorij der voorm. eng. Hudson*.
baai-oom agnie, eau den Saskatchewan r. o.
et. fr. gem en, vl., dep. Gees, arr. en 6 a. ZW.
Condom, blj de Lonzoure. 1916 inw.
Mankato, Manhunt, Mangut, (hind. Ma n c u t a), st.
van den Pengab, distr. Lahore, 22 u. N. Amritsir.
Mandal, Z.Inkste st. van Noorwegen, stift en 6 1/e MN!
WSW. Christiansand, aan 't Skagerrak en de gelijkn. riv.,
amtshfdpl.; met haven en salmvisscherij. 4057 inw.
Miamian, groat distr. in de V. S., bevattende een ge•
deelte van 't centrale gewest van N. Amerika, tusschen
trebled van Missouri en 't Rotageb., en be.peald ten N. door
Britsch N. Amerika, en ten Z. door den N.lijken arm der
riv. Platte of Nebrasea. De grootte wordt op rnim 14,800
0 m. geschat. Het bestaat uit een prairie-tafelland, dooraneden van den Opper•Missouri en de riv. Yellow-Stone,
terwij1 het ook den voorn. pas door het Rotagebergte
Orgon-gebied bevat.
Plandar, Mandhac. st., keep en baai op de 0.kust veb
Celebes, aan de street van Mangkasar, in 't Gebi *
in n- Ma nda r. dat nit verschillende lantinchappen

beletten. In 1867 door een pear oorlogsbodenis vow 111*
strand- en menschenroof gestraft. Met enkelen ward een
nienw contract aangegaan. — Voorthr. zijn djagoeng, p1
sang. koMe en katoen.
Illausdasis. street 'en Centr.: AMU, ten Z. van
htig, mild is makes on ran
De opperViakte ka
bossehen en meren. De haw, deals mohamm., dee e t.densch, behooren tot een Ivry beachaafd eigenaarclig neser
ran, die ijzerwaren maker, welke zij near Bornoe nitro,-

Mandas
Pen. be vronwen zijn om have schoonheid zeer gezocht als
slavinnen. Mo r a is de tegenwoordige hider. en rendentle
an den vorst, die cijnsbaar is aan dien van Bornoe; de
vroegere hfdst. van D elo w.
Mandaa, ital. mvl. op 't ell. Sardinie, prov., distr. en
elh n. N. Cagliari, mand.hfdpl. 1991 mw.
Mandavie, Mandivie, of Muddy, at. en voorn. tech.
van Cutch, Bombay, Hindostan, Ran de golf van Cutch,
omtrent 10 U. ZZW. Bhoedsch (Bhooj ). Zij is versterkt,
heeft een open reede, en drijft met hare minstens 25) ochepen van 25 tot 200 ton een actieven handel met Scinde,
Malabar, de Pen. golf, Arabie, Zanzibar en de geheele 0.knit van Afrika; ook haar binnenlandsche handel is aanzienlijk. Zij voert katoen, zijde e. a. atnkgoederen uit; de
voornaamste art. van haren invoer zijn ongemunt you en
ulcer, ivoor, huiden, dadelen, kokosnoten, granen en hoot.
35,943 mw.
Mande (St..), fr. gem en d., dep. Seine, arr. en 2 u.
NNO. Sceaux, 1 U. OZO. Parijs, bij het bosch van Vincennes, spoorw. station; met veel groenteteelt voor de Parijsche markt en fabr. van verven, email, kristal, gins, papier en leder. 7399 mw.
Mandel, Mandel, eil. bij de 0.kust van Sumatra, in
de street van Malakka, 20 u. ZW. Singapore.
Mandell°, ital. mvI., Piemont, prov. en 4 u. NO. Co mo, aan de 0.kust van 't meer Lecco; met het paleis Airoldi. 1100 mw.
Manderscheid, pr. mvl., Rijnprov., regdst. en 6 u. NNO.
Trier, aan de Lieser; net een kasteel. 812 mw.
Mandeure. [Espamantodurum Civitas], fr gem. en
41., dep. Doubs, arr. en 2 u. ZO. Montbniard; met belangrijke ruinen. 1,13 inw.
Mandinga, of San-Blas, aanzienlijke baai van de Caraibische zee, aan de N.zijde van de landengte van Panama.
op 9° 30' N.B., 79° W.L.
Mandingo-Land, landstreek in W. Afrika, Senegambie,
meest tusschen 10 en 14° N.B., 13 en lb W.L., du. W. der
bronnen van den Senegal en Gambia en tusschen Senegal
en Milne. Het lard is rijk aan ijzer, good en uitmuntend rundvee. lilt vuorn. onder de vele kleine staten, die,
Haar men wii, in bondgenootschap staan en deels monarchal., dens republikeinsehen regeeringsvorm hebben, zijn
Bambara, Bamboek, Koarta (met de hfdst. Ninro), El Hodh,
Dentila, Barra. Er heerscht groote verscheidenheid onder
bewonerts, doch de negertype is algemeeu. Zij zijn vatbear voor huogere beschaving, grunt van gestalte, gespierd
en hebben wollig hear. Zij waren de eerste W. Afrik.
volksstam die den Islam aannam. Barth ',what hun getal
op 6-8 millioen.
Mandow, Mandoe, Mando, (eng. Mando ol, verwoeste at. van Indie, gebied en 10 u. ZW. Induce en N.
de riv. Nerboedda. Zij was eenmaal de hfdst. der Patenvorsten van Malwa.
Mandajanik,( eng. Manjani k), verwoeste it. van Peraid, prov. Khoezistan, aan de riv. Abi-zard, i7 u. ZO. Sjoester.
Mandspe, Mandgy, (cog. Manj cc, Mangee), at.
van Britsch Indie, Bengalen, prov. Behar, distr. Saroen,
aan de samenvloeiing van de riv. Ganges en Goggra, 121/ a
U.NWPatn.
Manduel, fr. d., dep. Gard, arr. Nimee, aan den spw.
van daar naar Beaucaire. 2037 mw.
Maduria. ital. at., Napels, prov. Lecce, 15 u. WNW.
Otranto. 8733 mw.
Miasma, cog. kapelgem. (wchapelry"), gm. Cambridge;
met een atat. aan een tak van den East-Counties-apw., 11/2
U. ZZO. March. 1100 mw.
Manerbio, ital. vl., Lombardije, prov. en 4 u. WZW.
Brescia, aan de Melia r. o. 4893 mw.
Maneroo, Moneroo, of Brishane.nowns, distr. van
0. Niftily Holland, in Nieuw-Z.-Wales en Victoria, langs
de Murrumbidgee-riv., vruchtbaar van grond.
Manetin, boh. at., kr. en 5 u. NNW. Pilsen, aan een
gelijkn. riv.; met lakenfabrieken. 123.) mw.
Manfaloet, Manfalout. at. in Opper-Egypte, prov.
dep.hfdpl., aan den NW. I. o., 6 u. NW Sioet. Zij
is door waren omsloten en heeft 2 koptische kerken, fabrieken van wollen stoffen en een openbare school.
Manfoea, El Manfouah, at. in Arabic, ongeveer in 't
midden, 130 u. NO. 1VIekka. 2000 familien.
Manfredonia. 1) versterkte at. en tech. van Italie, 1\ apes, prov. Capitanata, aan eene baai van de Adriat. r.ee ,
distr. en ruim 6 u. NO. Foggia. Zij is door muren omsloten, welke door groote ronde bastions versterkt 'letel van een aartsbisschop. Hare haven, beschut door eenen
damen verdedigd door een sterk fort, is arleen toegankelijk voor kleine schepeu. 7918 mw. Zij werd door Manfred
in de 13de eeuw gesticht; eenige minuten NO. het oude
Sipontum. — 21 (Golf-van.). [Sinus Grins), golf
van de Adriat. zee, in Z. Italie, Napels, prov. Capitanata
en Bari, 4 u. lang en aan haren ingang 81/ 2 u. breed, ten
Z . van 't Garganiach voorgebergte of ' ,Testa-del-Gargano".
Nlanga, vl. van Brunie, prov. Maranhilo, aan de semenvloeiing van de Iguara en Moni-Mirim. 3000 mw.
Mangalia, at. in Roemenie, Dobroedscha, 21 our OZO.
Silistria, aan den sound der Ma ngalia in de Zwarte
zee. 800 mw.
Mangalore, [dad en zeeh. in Britsch Indie, Bombay,
distr. Canara, op de kust van Malabar, 23 u. NNW. Canafore; met aanzienlijken uitvoerhandel voural isandelhout).
31,000 inw.
Mangaratilba, vl. ex tech. in Brazilie, pros'. en 15 u.
NVZW. Rio-de-Janeiro, aan de b.1 van Augra-dos-Reis; met
een veilige ankerplaats. 3 100 inw. Kutlieplantages.
Maugaray, 1) Mangderai. or W. Fiore., schijnt verZeeld in 5 hoofdstaatjes of Regentschappeu, waarvau de
greaten suet bepaald zijn op te gevei.. De bevolking is
eei, gemengd ms van Maleiers ci, Papoea'is; hoordbedrijf is
landbouw. De sultan van BMus usaakt aanspraak op do
gewest en aan hem mom de bevolking ook sehatting
— 21 zeeengte in de,, Soenda-archipel, tuaschen de eil.
lures en Komobo. — 3) zeer klens eilaudje, bij Bali.
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Manglleux fr. gem. en d., dep. Puy-de-Dome, arr. en
5 U. Clermont-Ferrand. 1380 low.
Mangoesehlak, Manghisehlak, cuss. haven en losplaats aan de 0.kust der Kaspische zee, aan de gelijkn.
golf. Ouk het gebergte, dat zich van hier naar het Aralmeer uitstrekt, en de woestijn, die ten ZW. ligt, dragen
den zelfden naam.
Manheim 1) gem. en vi, der V. S.., Stt. New-York, gr..
Herkimer, 181 n. WNW. Albany. 2000 mw. — 21 id., Stt.
Perinsylvanie, gra. Schuylkill. 3440 mow. — 3) id., zelfden
Stt., gra. en 41/2 u. W. York. 2000 mw. — 4) id., zelfden
Sit., grs. Lancaster, 7 u. OZO. Harrisburg. 2120 mw. —
Zie ook Mannheim.
Maniago. ital. vi ., Venetie, prov. en 7 u. NNW. Udine.
4752 mw. Iher- en staalfabr.
Manias, d. in Kl. Azie, Anatolie 16 u. WZW. Broesa;
met overblijfsels, waarschijnlijk van
' 1) u manen o s.
Manica, Manissa, st en kl. staat van ZO. Afrika,
cijnsbaar aan de Portugeezen. De st. ligt 40 u. NW. Sofala.
Be hfdorod. des lands zijn stofgoud, ivoor, koper en ijzer.
Maniee of koning-Georges-Rivier, (cog. K i n
G eor g e' a-r i v e r), riv. van 0. Afrika, valt in de N.zijde
der Delagoa-baai, na ten Z.lijken loop, die 15 nor opweans onderzocht is.
Manickpoer, st. in Hindostan in de voorm., thans bij
de NW Prov. ingedeelde prov. Oude
, distr. Bareli, aan den
Ganges, 24 u. ZZO. Lucknow. 4048 mw.
Mlameowagan, riv., nicer en baai van Neder-Canada; de
riv. ontlast het overtollig water van verscheiden meren door
em n Z.waartachen loop van 40 tot 59 u, in de baai, in den
breeden mood van den St.-Laurens.
Manijas-Gal, Maniyas-Gal. of Meer-van-Miletopolis, meer van K1. Azie, 22/3 u. Z. het schiereil. Cyzicus, in
een lage„ vlakke, grasrijke streek, en aanvangende met een
bijriv. van den Rhyndacus.
Manikyala, vi. van den Pengab, tusschen de riv. Dsjailuta en Indus, 41 u. NW. Lahore. Men meent, dat het op
de pleats van 't node Taxila ligt.
Manilla. ( sp. Mabil a), versterkte at. op de ZW.kust
van 't Philippijnsche ell. Luzon (ook Manilla geheeten), distr. Tondo, hfdpl. der sp. bezittingen in het 0., in
het diepst der B a a i-v a n-M anilla (aan welker ingang
het Corregidor ligt ). Be eigenlijke at. is ter nauwernood 2/, u. in den omtrek, maar heeft door eene brug van
10 bogen over de bevaarbare riv. Passig gemeenschap met
een harer belangrijkste voorst., Bidond o, wear de eigenlijke zetel des handels is. 14 heeft een tmiversiteit,
zendelings-college, veel scholen en hospitalen, stukgieterij
en een groote gouv. cigaren-fabriek in de voorst. San-Fernando); vele andere fabrieken, vooral in de gen. voorstad;
een kathedeaal en andere kerken, 8 kloosters, een paleis
van den kapitein-generaal, een schouwburg, een citadel en
een arsenaal (het laatste te Ca vit e, 't welk verdedigd
wordt door 't aterke fort St-Philip ). De omstreken zijn
dicht bezet met boomgaarden en met plantages van cacao,
boomwol en koffle. Hare haven wordt belemmerd door eene
bank, die bij laag getij 4 met. water heeft, maar over welke toch schepen van 600 tun been kunnen. In 1876 beliepen de uitvoeren eene waarde van 15,911,853 pesetas
1= 1 fr), waaronder &Wirer voor 5,419,86S, hennip en
touw voor 4,269,547, cigaren voor 1,638,390, indigo voor
117,009 pesetas optraden; audere hfdart. warm n proviand, koffie, boomwol, rijst, leder, verfhout, rum, sapanhout, pearlemoer, achildpadschalen, en.. De invoeren bevatten Iratoenen, zijdeu en wolleu stoffen, kramerijen, drogerijen,
uurwerken eu art. van weelde. Er liepen binnen 165 zeilen 93 stoomsclsepen, met. 177,375 ton; onder dem waren
104 sp. en 1 nederl. achepen. Be st. M. zelve telt ongeveer 40,000 inwon., maar met hare 8 volkrijke voorsteden
ruim 200,00o, waaronder weinig Europeanen zijn. De kathedraal ligt op 14. 35' N.B., 121 0 2' 4" O.L. M. werd
in 1571 door de Spanjaarden bemachtigd; de Engelschen
namen ze in 1672 weg, om ze eerst voor een mama losprijs terug te geven. Zij is aan aardbevingen onderhevig,
en had daarvau vooral veel in 1645, 1824 en 1864 te lijden.
— Manillische-Eilanden, andere naam voor de Phi.
lippijnen (zie aldaar).
Manilva. Maanilba, sp. vi ., prov. Malaga, bij Estepona
en bij de Midden. zee; met een fort. 2550 mw.
Manimadsjra, (mg. Manim aj r a), at. en fort van
Britsch lndie, Pengab, aan den ingang der Pindsjir-vallei,
17 u. NO. Loediana, op een hoogte van 1190 met.
Manipa., (B a s i a, Konde a), een der Molukken, in
de ned. resid. Ambon, afd. Hila en Lariki, tusschen B o e.
o en Cera m, op 3. 15' Z.B., 127° 40' O.L. Het heeft
een grootte van 1,7 0 m., is bergachtig, sonar vruchtbaar,
vooral in sago. Er On veel herten en wilde zwijnen. Aan
de Z.kust ligt het fort Watrou w, en daarbij eene baai
met het Duiven-eiland of Poeloe-Toeban. Aan
de W.zijde ligt Noesa-W ema of het
ivels-c
-e i.
.
land en N oesa-Ass a, aan
de NW.zijde het M u s kiete n- of M u g ye n - e 1. en aan de N.zijde het P at aten-eiland.
Manisa, Manissa, Manse. of Manika, [Magnesia
ad Sipylumj, stad in Kl. Azle, Anatolie, aan de N.zijde

van den bergb Sipylus, 8 u. NO. Sinirna, nat. op den spw.
van Smirna altar Alascher. Zij hi-eft een citadel op eene
huogte, en oude wallen, aan welker voet de nieuwere at.
ligt, met veel moakeeen, eenige grieksche cii armenischekerken en syuagogen; veel aanzienlijke openbare gebouwen, beter dau te Smirna; fabr van katoenen, zijilen stoffen, geitenharen ajaals; saffraan en tulpenteelt In oude tijden was de at. beroemd ow hare magneteu. 60,000 inw.
Manitoba, II meer van Britsch Amerika, op 51° N.B.,
99. WI.., ontaiddellijk ZW. het nieer Wiiinepeg dearmede verbonden door de riv. Dauphin; lang 32 u., breed
tot 7 u. — 2) lvroeger Red-River Settlements),
provincle van het Dominion of Canada, tusschen
de mecca Winnipeg en Manitoba, 49° N.B. en Minesota;
groot 659 0 mijl, met 12,725 in woners. 't W.lijk gedeelte
is vlak, woest en eentonig, buns louder besproeiende steno-
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men; de 0.1ijke deeien hebben veel vervebeidenheld; henvels
en dalen wisselen elkandes at en zijn doorgaans vruchtbaar en rijk sin weiden en houtgewas. De thermometer
dealt 's winters dikwerf tot — 45° Fehr. en rijst 's zomers
islet selden tot 95, zelfs 105° in de sehadnw; ton h is het
knotaat gesond. De meerderheid der bevolking bestaat nit
't sown. bois brul é. afstammelineen van Franschen
en indiaansche vrouwen. 't Hoofdbedrijf is veeteelt, jacht
en pelehandel. De prov. is in 24 kiesdistricten verdeeld;
de regeering bestaat nit een vice-gonverneur en uitvoerend
bewind van 5 leden; 'het wetgevend lichaam is een nit
leden voor levenelang gekozeu senaat en een lagerhuis van
24 leden. De zetel der regeering is Fort Garry.
Manitonlia-eilanden groep eil. in 't N.deel van 't meer
Huron, behoort tot de prov. Ontario, Canada; 't grootste
oil. der groep is Great-M.. met 200 inw.
Man:to-wee gra. in den Stt. Wisconsin; de gelijkn. hfdpl.
telt 5168 mw. Groottndeels
Duitschers.
'
Manjoema, landstreek en rijk in 't brongebied van den
Kongo 1Loealaba) en zijne sijriv. Het land is heuvelachtig, bmchrijk oliepalm), de dalen Ain dicht bebouwd. In
1869 betrad Livingatone het rijk, welker bewoners worden
beechreven els wreed, dock beschaafder dan al de omliggende volken. Be dorpen der dichte bevolking liggen
voornamelijk aan een weg van 0. mtar W. Hoofdstad is
Bambar re;
Mankap, Mankop, eilandje bij Borneo's ZW.punt.
Mankato. hfdpl. van 't grs. Blue Earth, Stt. Minesota,
aan de riv. Minerolas; spw. stat. 4400 inw.
Manlius., gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, gra.
Onondaga, 3 u. 0. Syracuse; met hoogovens en fabr. van
machinf s. 5833 mow.
Manna., 1) at. op de ZW.knet van Sumatra, hfdpl. van
St gelijkn. distr. en de gelijkn. aid., resid. en ZO. Benkoeaan een gelijkn. riv. Verbliif van den controleur. — 2)
at. in Opper-Guinea, Peperkust, LW. van Kaap-Mesurado, r.
aan den mond van den Sestos.
Mannedorf, zwit. d., kept. Zurich, aan 't ZUricher-meer,
3 u. ZO. de St. Zurich. 2585 inw.
Mannersdorf, 1) newt in Neder-Oostenrijk, distr. Bruch
en 6 n. ZZO. Weenen; met een kasteel en minerale bros.
2378 mw. — 2) of Matterdorf, (K et h el y)„ mvl. in W.
Hongarije, corn. en 5 n. SW. (Edenburg. 100 mw. — 3) of
Menhardsdorf, IM e nyh ac d), mvl. in N. Hongarije,
corn. Zips, ruim 1 u. Z. Kesmark; met weverijen en branderijen. 866 mw.
Mannhartaberg, boschrijke bergketen in Oostenrijk, die
bij de Moray. grens begint en zich ZO.waarts tot den Donau, 7 n. WNW. Weenen, uitstrekt. Bij Eggenburg gaat
op een hoogte van 425 m. de spw. Frans Jozef er over.
Mannheim, Manheim, at. in Baden, gelijkn. kr ., tweede hfd.- en resid.st . van 't gr.bertd., ass den r. o. des Rijns,
bij de invloeiing van den Neckar, 9)/2 u. N. Carisruhe, 4
U. WNW. Heidelberg, nitgangspunt van 6 spw. Eene sehoone brug (hangbrng) voert over den Rijn, door welke last.
ate sij in verbinding staat met het tegenover gelegen L u dsv ig s ha fen en verschillende spoorwegen. Bovendien
wordt door geregelde etoombootdiensten eene dagelijksche
gemeenschap met de voorn. punten ass de gen. rivieren
onderhouden. Be at. is hoogst regelmatig gebouwd; al de
straten krnisen elkander rechthoekig en vormen 112 vierkanten, met tichoone gebouwen en pleinen; de huizen zijn
van de zelfde hoogte en van 2 verdiepingen, terwijl de hockhoists er 3 hebben. Een racer dan 5 met. breede singel
loopt om de N.helft der st.• een gordelbaan omgeeft het geheel. Weleer had zij zeer Eiterke verdedigingswerken, maar
tegenwoordig zijn hare wallen in publieke wandelingen herschapen. Tot de merkwaardigste gebouwen behooren het
residentie-slot, weleer een der grootste van Europa waarin
men 500 vertrekken en een waren sehat van schild
erijen,
ondheden, ens. aantrof; doch de Fransehen hebben 't voor
een gedeelte verwoest; men vindt er nu nog eene vernieuwde, maar kleinere gallerij van schilderijen en pleistervormen
van oudheden, eene versameling van gewassen, cookabinet van natuurl. hist., een bibliotheek en sehouwtooneel;
voorts de parochie-kerk; de oude jesnIeten-kerk met hoogen
koepel en schoone echilderij van Krahe; het klooster met
een lyceum en bibliotheek; de schonwburg, mede ingericht
tot bahaal en restanratie, en dear tegenover het buis, wearin de bekende A. von Kotzebue door den student Sand
sverd vermoord; het observatorium met voortreffelijke astronomische werktnigen; het stadhuis, de mnnt, het openbear magazijn (eKaufhaus"), het tucht- en het verbetertwis
C. a. M. is de zetel van bet opper-hofgerecht en van het
prov. hofgerecht, heeft, behalve de bovengen., nog verscheiden andere zoo luth. als r. kath. kerken en een synagoge, een arsenaal, kanongieterij, spaarbank, openbare baden,
eene club, de Harmonic geheeten, met een achoone bibliotheek; een schoone fontein en een groep van Mercurius,
fraaie tuinen met koepels langs den Neckar en vele verlustigingsoorden in den omtrek. Here fabrieken waren weleer belangrijker clan tegenwoordig, maar hear handel en
acheepvaart is met die van 't overgelegen Ludwigsh af e n levendig en bloeiend, waardoor zij onder de handelsnteden terstond volgt op Keulen. De goedkoope levenswijs
In M. heeft er vele vreemdelingen, o. a. veel eng. familien, gelokt, die er hun blijvende woonplaats bebben. 46,452
waaronder 21,781 prot., 20,518 r. kath. en 4133 joden.
Manningham. eng. gem. en vl., gm. York, W. Riding,
NW bij Bradford; met wolfabrieken. 2389 mw.
Manningtree, eng. mvl. en kersp, gm. Essex,. aan ne
Stour; met een stat. aan den East-Union-apw. S81 inw.
Mamma, riv. op 't eii. Sardinie, 'aft na een Z.lijken loop
van 12 u. in de lagune van Cagliari, 2 u. NW. die at. —
as p-M a n n tt ligt bij de ZW.ktust van 't eil.
Manews. kl. eil., aan de W.kust van Sleeswijk, in de N.xee,
5 U. WZW. Ribe; met visseherij en scheepvaart. 220 iew.
Mlanupello, ital. vl., Napels. pro,. Abr.'s() Cit., 2 1/2 u. ZW. CAtieti. 43.27 inw.
Manor. gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvania, gm.
en 2 u. LW. Lancaster. 3300 inw.

Mantsjoerije
Mamor.1111amilton, iersch mvl., Connaught, gm teitr'71,
alh it 0. Sligo; met ruinen van een kasteel. t500 mw.
Manosine, [Mlanuesea], fr gem. en at., dep. NederAlpena, kant.hfdpl., arr. en 25/3 U. Z. Forcalquier, aan de
Durance en den spw. Parijs Lyon-Middell. zee. Zij is de
belangrijkste at. van 't dep door hare bevolking en industrie, en heeft een handeletribunaal, gem.college, fabr. van
zijden garens, serge, leder, olijfolie, torte wijnen, enz.; 2
miner. bronnen. 6136 ins, In de nabijheid sane. steenkolen.
Maureen (Minorissa), sp st., prov. en 8112 u. NW.
Barcelona, part hfdpl.; op een heuvel tusschen de rivieren
Cardonet en Llobregat. Zij heeft 40n collegiale en 4 parechie-k erken, een hospitaai en weesbuis, kazernen en fabr.
van zijden atoffen, dine lakens, lint. band, buskruit ea
brandewijn. Dese at. is eel, der incest industrieele van het
gansehe echiereiland. 15,265 mw.
Mans Le). [Suindinum, later Cenomanum]. fr.
gem. en St., bfdpl. van 't dep. Sarthe, 31 u. ZW. Parijs,
aan de Sarthe, waarover bier 3 bruggen lig,en, en aan den
fr. West- en den Orleans-spw. Zij bestaat nit eene hover).
en beneden at. en is gedeeltelijk door corn. waPen onisloten. Hare voorn. gebouwen zijn eert schoone kathedraal
met een sante' merkwaardigheden, 't hotel (ler prefectuur,
den schouwburg. het stadhuis, twee hospitalen, en. Zij heeft
een seminarie, lyceum, normaalschool voor onderwijzers en

onderwijzeressen, handels- en industrieschool, musenrn en
schildergallerij, openbare bibliotheek van 45,00 ) boekde, len
en 7000 MSS., sporen eener corn. waterleiding en andere
oudbeden, , 3 marktpleinen, 5 openbare fonteinen en een
openbare badinrichting. Hare fabrieken leveren grove linnen en wollen stoffen, waskaarsen, olie, cut.; ook kinkken, en de handel is vrij levendig. 50,175 mw. Le Mans
heeft veel geleden bij den oorlog der Vende'e in 1793. Ztj
is de geb.pl . van Hendrik II, den eersten der Plantagenets in Eng,eland.
Mansfeld. (officieel Mannsfeld ), pr. st., prov. Saksen,
regdst. en 81/2 u. NW. Merseburg, kr.hfdp1.; met het vervallen familie-slot der graven van Mansfeld. 16 , 5 mw.
Mansfield, 1) cog. st en kersp., grs. en 4 u. NNW. Nottingham, aan den Midland-spw. en den zoom van 't bosch
van Sherwood; met een lat. school, unie-werkhuis, schouwburg, aanzienlijke fahr. van katoenen kousen en mutsen,
ijzergieterijen en rnouthandel. 10,870 mw. — 2) gem. en
vi. der V. S., Set. Connecticut, gels. Tolland, 7 u. O. Hartford; met fabr. van naaizijde. 2400 inwon. — 3) id., Stt.
New-Jersey, 14 u. NNW. Trenton. 3400 inw. — 4) id., zelfden Stt., gm. Burlington, I u. N. Mount-Holly. 21t, mw.
— 5) d. in Ohio, hfdpl. van 't grs. Richland, 18 u. NNO. Columbus; kruispunt van spoorw.; aanz. nijverheid; handel.
803 inw. 6) d. in Massachusetts, S u. ZZW. Boston.
2440 mw. — 7) eil. in de Hudsons-baai, Britsch Z. Amerika, omtrent 20 U. lang.
Mansigne. fr gem. en d., dep. Sarthe, arr. en 3 te ONO.
La Fleche. 2203 low.
Manetilla. vele d. in Spanje, waarvan 't voornaamste is
peon. en 3 u. ZO. Leon, aan de Esla;
met 1110 inw.
Itilan.le, fr. gem. en st., Charente, kant.hrdpl., arr. en
3 u. Z. Ruffec, aan de Charente, r. o. waarover een seer
hooge brug hit. 1901 inn.
Mansoerah, Mansurah. (d. i. //Veld der overwinning"),
[Tannol]. st. van Ned.---F,. hfdat. van de peon. en
het dep. van gelijken nattm, aan et, 0.1ijken of DamiateNijftak, outtrent 10 u. ZW. Damiate; elude van den spw.
Zagazik-M. en tegenover het 'ant. Talcha van de lijn Tanta-Damiette; hoofdstapelpl. de -, in de delta gewonnen proladen; veel ntiverheid; 6 moskeeen en een openbare school.
16,170 low. Hier werd in 17:18 Pen fr. garnizoen vermoord
en onlangs werden de mines van Mendes opzegraven.
Mansoeria6h, Mansuriilh, st. in Aziat. Turkije, Bagdad, bij de vereeniging van den Euphraat en Tigris, 14

u. NW. Bassora.
Maneoria (El), Manaoera, kl. zeestad van Marokko,
prov. Fez, mini 1 rt. NO. Fidallah.
Mantel() (Kamp.), ZO.lijk einde van 't ell. Eulmea,Griekenland, op 373 57' N.B., 34° 34 O.L.
Manternaeh, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant.
Grevenmacher. Het vormt met de d. Berburg u. N.
Manternach), Mfinschecker en Lellig, benevena eon kat
geh., de gem. Manternac h, die 1394 Inns'. telt.
Mantes, 1) -sur-Seine. I'Mednuta), fr. gem. en at.,
dep. Seine-en-Oise, arr.hfdpl., 9 u. WNW. Parijs, aan den
L o. der Seine, over welke bier een der sehoonete fr. bruggen ligt, en aan den fr. West-spw. Met recht draagt zij
om hare ligging en hares fraaien bouwtrant den bijnaarn
van ela Jolie". Zij heeft eon goth. kathedraal, een openbare bibliotheek, fonteinen, overblijfsels van voorm. vestingwerken, beroemde looierijen en graanhandel. 5649 mw. —
M. werd, zoo men wil, door de Druiden gesticht. Willem
de Veroveraar kreeg er in 1087 de wend, waaraan hij te
Rouen stierf. Philips Augustus eindigde er zijn leven in
1223. Zij was de hoofdpl. van 't voorm. landschap M a nt ois in de prov. Ile-de-France.
Manteygas. port. vi ., pron. Beira, 5 n. WZW. Guards,
aan de Serra-Estrella; met lakenfabrieken. 2610 mw.
Mantgum, ned. d., prov. Friesl.„ arr. en kant. Leeuwarden en 1 u. NW. Ranwerd, gem. Baarderadeel. 250 mw.
(met de buurt Tjeintgum)
Mlantilly, fr. gem. en d.„ dep. Gene, arr. en 3 n. W.
Domfront, kant. Passel.. 2200 mw.
Mamtinea, d. en verwoeste at. van Griekenland, Mores,
waarnaar de 'amble Mantinea wordt benoemd, mint 21/.
U. NO. Tripohtza. Het heeft overblijfsels van wallen en
torens. In de nabijheid deter pleats stierf Epaminondas den
heldendood in de armen der overwinning. 363 j. voor Chr.
Mlantotte, Ti. op Cellos, aan de NW.kust, tegenover het
elland Manaar.
Mantejnerlje. (eng. Manchoor 1 a, duitsch M a n
sch ore i, fr. Mandehourie.chin.Tsjing-kingLeao-tong, Saghalin en Kirin-oela), ook Amoerland, Tungurii; en 0. Tatarije geheeten, wijd

Mantua
nitgestrekt gewest van 0. Azle, tusschen 39' en 53112 0 N.B., 117 en 14 .2 0.L., bepaald ten Z door Korea en de
Gale zee, ten W. door Mongolie 't russische gonvernement irkoetsk, ten N. door 't gouv. Jako, tsk en ten 0. door
de zee van Japan en de golf van Tatarije. De grootte wordt
al, 33,500 0 DL gesehat. In 1857 en 1860 verloor het een
groot gedeelte aan Rusland (zie Amurland). Het overgebleven chin. gedeelte wordt van 't runs. gescheiden door

de riv. Argoen, Amoer en Oessoeri, 't me, Chanka, terwijI het verder door een smal ruts. gebitd van (le z( e gescheiden wordt en dan flan Korea grenst. Op de 0.1iike
Fens ligt bet geb. Shan-Alin, op de W. 't Chingan geb.,
In 't N. heeft men 't Iljchuri-Aiyn-geb.. terwul het besprocid
wordt door de gen. riv., de in de golf van Petehili nitloopende Liaoho en de zijriv. van den Amoer, als: Girin-Oela,
Konni-Oela, die am s Zoengari in de hoofdriv. vallen. Het
klimaat is over 't geheel bond en raw, zelfs me, dan de
geographisehe ligging dit zoo doen vermocden; (le zornera
zijn heet. In de laagten der rivierdalen is de grond vruchtbaar en brengt graan, tabak. verfplanten, vruchtett, enz.
voort. De rijkdom des lands bestaat echter in de bosschen
en de (laarin verblijfhoudende pels- en jachtdieren, kudden
van wilde ezels, bergscha pan en geiten; de riv. zijn rijk in
visch. Aan delfstoffen heeft men, behalve steenkolen, nog
goad en zilver, vooral in Kirin. Het land bestaat uit drie
prov.: Tsjing-king of Lean-tong, Kirin en Tsitsihar of Tsjitsjikar of Saghalin-Oela, in welke 2 laatste de bevolking
incest nomadisch in en van jacht, veeteelt en visschern
bestaat. He hoofdmassa der inwoners behoort tot de ge.
familie der Toengoezen en daarmede tot het mongoolsche
ran, en bestaat deels nit eigenlijke Toengoezen. ()eels nit
Man tsj o es of M an tsj a r en, met em n eigen taal in
verscheiden dialecten. De revering is stipt militair, behalve in Leao-tong, alwaar zij gelijk in Chhia is ingericht.
De voornaamste plaatsen zijn Moekden of Tsjing-yang
(Lens-tong), Kirin-Oela, Saghalin-Oela, Kin-tsjoe en Fungwang-tsing.
Mantua, 1) prov. van 't kon. Italie; gr. 45 1 /5 0 m., met
288,942 inw. Zij heeft veel rivieren: Po, Mincio, nz.; veel
kanalen en spoorwe7,en; is zeer vruchthaar, zoodat de landbouw ook het hoofdbedrijf der bevolking is. \reel wordt
er gedaan aan wijnteelt en de .nkweking van den moerbezienboom voor de zijdeteelt. — 2) (ital. Mantov a, fr.
Mantone), [Mantua], sterk bevestigde ital. st ., Lombardije, hfdpl. der gelijkn. prov., op een nil. in den Mincio, ruirn 6 ti. ZZW. Verona, stat. vote 4 lijnen der OpperItal. baan. Zij is door drasgronden en moerassen omgeven,
door welke kunstdammen liggen, die de St. met verscheiden versterkte voorsteden en buitenwerken verbinden. Hese hare Egging maakt haar bij uitstek ongezond. De morn.
openbare gebouwen zijn de kathedraal, gebouwd naar het
plan van Giulio Romano, met marmeren gevel en veel schilderijen; de kerk van St.-Andreas, met prachtigen koepel; die
van St.-Mauritius, van de Madonna-del-Orto, van St.-2Egidins, met het graf van Bernardo Tasso C. a.; de prachtige
heck der II. Drievuldigheid weed in Juli 1851 geheel in de
aaeh gelegd; — de "palazzo imperiale" of het keizerl.(vroeger hertogelijk) paleis; de "palazzo vecchio" of 't nude paleis, waar Napoleon I zijn hof hield, en een menigte bijzondere paleizen; de "Castello-di-Corte", vroeger 't paleis
der Gonzaga's; verscheiden (opgeheven) kloosters, een synagoge, een burger-hospitaal, 2 weeshuizen, ten joodsch geaticht voor ouden en zwakken, een arsenaal, kavallerie-kazernen, ens groote mange «Cavallerizza" geheeten, omrind door arcaden en terrassen; de Arena of het zomertooted], een schouwburg, em n openbare bibliotheek van
100,000 boekdeelen en fo00 MSS., een sehilder-gallerij en
het monument van Virgilius op het plein, dat zijn naam
draagt. Buiten de wallet, maar binnen de vestingwerken,
ligt de "Palazzo-del-Te", zoo geheeten, omdat de platte
grond daarvan de gedaante eener T heeft; het dient no tot
kazernen. Men vindt in M. voorts een lyceum, gymnasium,
de Virgiliaansche academic met een museum van ondheden, vele wetenschappelijke en letterkundige instellingen,
een kruidtuin en verscheiden kabinetten van kunst en wetenschap. Hare fabrieken leveren zijden, wollen en linnen
stoffen, papier, touwvverk, leder, perkament, en.. In de
nabijheid der St. ligt Ande s, no Pietol e, de geb.pl . van
Virgin., en aan het meer de kerk van Santa-Maria-dellaGrazie, met de monumenten van Bernerdino Corradi en
Balthasar Castiglione, en met een afbeedsel der Maagd,
dat door St.-Lukas vervaardigd moet zijn en jaarlijkh op
Maria-Hemelvaart 8- tot 10,000 pelgrims herwaarts lokt.
26,687 mw., waaronder 6000 Joden, die bijna den geheelen
handel in handen hebben. 45° 9' 34' N.B., 10° 48' 1" O.L.
Na de verovering van Italie door Karel den G. werd M.
an tie 12de eeuw de hfdst. van net republiek. Zij kwam
vervolgens onder de hertogen van Gonzaga, die ze bezaten,
tot zij in 1708 in 't bezit van Oostenrijk geraakte. In 1797
nana Bonaparte haar in, waarna zij tot in 1814 de hfdpl. van
't fr. dep. Mincio bleef. Bij den jongsten vrijheidskrijg teget Oostenrijk had M. ook haar deel in de daaruit gevolgde rampen. Torn Lombardije in 1859, ten gevolge van den vrede van Villefranca na den slag van Solferino aan Italie kwam, weed M. bij Venetie gevoegd, waarbij het bleef tot 1966.
Manwas„ ind. st., Bundelcund, 12 ZO. Rewah.
Manytach. russ rim. der landengte tussehen de Zw. en de
Rasp. zee. Bij den samenloop met den Kalans wordt een
bifurcatie gevormd near 't W. en 't 0. De W. Man. heeft
altijd water. neemt van 't N. nog den Oelan Saucha en van
't Z. de 3 Jegorlyk op en vorrnt somtijds meren (Gr. Liman).
He 0. heeft sheen water in 't voor- en naiaar. heeft op
meren genikende verbreedingen: Schara-Chul-Ussoen, Sastarneer, en verliest zich bij Keke-Ussoen in de zandige laagten van 't Kasp. kustgebied.
31anzanarea, 1) sp rim. in N. Castilie, valt nit een Z lijken loop van 12 u. in den Henares, 31/2 u. ZZO. Madrid, welks hfdst. tan hare oevers ligt. — '21 rim. van Z.
Amerika, Venezuela, dep. Caracas. volt na een N.lijken
loop van 12 tn. in de Caraibische zee bij Cumana. — 3)
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sp at., prom. en S u. 0. Ciudad-Real, met welke ma 1 zij
door een spw. gerneenschap beet. H.r voorn. genouvven
zijn een parochie-k, rk. men hospitaal, ka vat kazernen
en een oud kasteel. Ilfd.tak der ;Industrie as tater de saffraanteelt en 't bereiden van den wijn, ',Vat de-Pei:as" geheeten. lO , .79 inw.
Manzanetla-de-Trihea, sp. st., prov. en 12 u. 0. Orense; weleer versterkt 2280 inw.
en 6 uur ZZO. Teruel.
sp. ;:vlek, pvincie
ro
inw.
2 ,0
3,1 a nzanera,
Manzanilla. 1) Rp. ml.. prom. en 9 u. 0. Huelva 1993
mw. — t schiereil. van Z. Amerika, Isthmus van Panama, in de Navy-haat, die vein; en geschikt is vote alle soort
van schepen. Weinig tijds geleden was het :log et a cit.
maar sedert men deze pick gekozen heeft als het punt waar'
van de spw. over (le landengte moet uitgaan, is het met
rails of spoorstaven over ingeheide paten, welker tusschenruin:ate met aarde en steetten zim aatigevuid, met den mois ten wal verbonden. In 't midden van April 1852 had het
nog slechts een vaste bevolking van 2 0 zielen en no4 genii
han4elshuizen of magazijnen voor koopmansgoederen, maar
bevatte alleen het hoofildepOt van de onderseheidene, vote
den spw. van bier naar Panama behoorende materialen.
Manzanilla is thans een aanzienluke havenplaats met aanzienlijken hannel, die het grootendeels aan Chagres heeft
onttrokken. 15,000 inw.
Manzanillo. vl. en zreh. op Cuba, 0. depart. 6009 inw.
Mutant. fr gem. en ml., dep. l'uy-de Dome, kant.hfdpl.,
arr. en 4 ti. NW. Riorn, aan de Morge. 1910 inw.
Mao, hoofdpl. van 't landschap Kanem, binnenland van
Afrika, Soedan. 3000 inw. Hier weed in 1863 van Beurman vennoord.
Mamma, Mamma, of Moordenaarw - Eiland. ( eng.
Massaer e-I sland), cit. to den Sullen oceaan, Schippers-Eilanden, op 14 22' Z.B., 171° W.L. Hier werden de
elf reisgenooten van La Perouse vermoord.
Mann, kl. ell. van Dalmatie, in de Adriat. zee, ten W.
van 't cit. Pago, lane. omtrent 1 1 /2 u.
Maowpate. Mahowpate. hfdpl. van em n gelijkn. distr. in
de resid. en 't regents. Madmen op Java; met oudheden.
Mapilea, vl. in de Mexic. staten, Stt. Vera-Cruz; met
overblijfsels van een verwoeste ,tad.
Mapimi, st. in de Mexic. Staten, Stt. en 37 u. NNO.
Durango. 3000 mw. Zij geeft harm n naam aan een groote
woestiinstreek, de Bolso n-d e-M a p i in i.
aanzienlijke rim. van Bolivia, Z. Amerika, ontspr. bij Strata, vloeit 0.waarts en vereenigt zich met den
Chuqueapo, om den Beni te vormen.
Mambas, St. in de eng. kol. Transvaal, Afrika; in de
nabijheid liggen rijke goudlitgen.
Maracay, St. van Z. Amerika, Venezuela, dep. en 16 n.
WZW. Caracas, aan 't meer van Tacarigua. 8000 mw.
Maracaybo, of Nuevo- (Nienw - ) Zamora, versterkte
nt. van Z. Amerika, Venezuela. hfdst. van 't dep. en de prom.
Zulia, aan den Waijken oever van de straat. die de golf
van Maracaybo met de Caraibische zee verbindt. Zij ligt in
een dor, zandig oord en is slecht gebouwd, mitar heeft een
diepe haven en eenige goede schepen. Men yindt er verscheiden kerken en kloosters, een college, zeevaartschool
en scheepsbouw. Er wordt een levendigen handel met het
binnenland gedreven; de inw. houden zich verder deels met
de scheepvaart op het meer, deels met de teelt van groote
kudden vee bezig. 10,000 mw. her heerscht menigmaal
de gele koorts. 10° 41' N.B., 71 0 443 W.L.
He P r ovincie Maracayb o, die het gelijkn. meer omringt,
heeft em n bevolking van 90,000 nw., 0260 (:) m., die verdeeld zijn in 5 dep.: Maracaybo, Alta-Gracia, Perija, Gibraltar en Zulia ( de namen der voorn. plaatsen). Haar klimaat is gezond, mear zeer beet. — Het M e e r-v a n-M ar acayb o heeft ongeveer 29 u. lengte en 20 in. op zijn
grootste breedte. Ofschoon het toereikende diepte beeft
vote de grootste schepen, kunnen deze het niet binnen
loopen wegens eene moor zijn mond liggende zandbank.
Het heeft met de golf van Maraeaybo gemeenscbap door eene
straat, S a c o-d e-M aracayb o, van 6 -a. lengte en van
11/2 tot 3 u. breedte, en ontvangt de Zulia, Chama, Perija,
Matatan e. a. rivieren. — De G o 1 f-v a n-N1 aracaybo
is een baai tan de Caralbische zee, die aan de 0.zijde door
het .schiereil. Paraguana bepaald wordt. Zij strekt zich
van N. tot Z. over ruim 20 U. nit en is 43 u. breed. Zij
bevat verscheiden kleine eilanden.
.Maraeotis, (that's Marioet), meer of lagnne van Neder-Egypte, ZO. Alexandrie, lang 12 u., breed 5 u. Vroeger werd het door zijkanalen uit den Nij1 gevoed; no bijna
droog. Zij heeft N.waarts gemeenschap met het meer Ma, dieh. Aan hare oevers de St. Maria.
Maragha, perz. St., prom. Azerbidsjan, 14 u. Z. Tabriz,
tan een rim., die in 't meer Oermia valt. Zij is door muren olusloten en wel gebouwd; de voorn. gebouwen zijn
een groote bazaar, ruime openbare baden, twee bruggen
uit de tide eeuw en het graf van Hoelngoe„ een afstammeling van Dsjingis-Khan, die em n observatorium stichtte op
een naburigen berg, aan vs-elks voet eenige grottempels zijn.
Volgens Kenneir heeft M. eene glasfabriek; maar waarschijnlijk is dit eene fabr. van zeer dun plaatmarmer, daar
het marmer van Maragha in Perzie hoog gewaardeerd
wordt, bijna doorschijnend is en tot vensterruiten dient bij
de baden te Tabriz. 15,000 mw.
Maragogipe, bloeiend vi. in Brazilie, prom. Bahia, 7 u.
ZW. Cachoeira, aan den Guahy, 1. o. 3000 inw. Uitvoer
van suiker en tabak.
Marais (14e), natuur-afdeeling van 't fr. dep. Vend6e,
bevattende al het vroeger door de zee bedekte kustland.
De growl is zeer vruchtbaar, maar 't klim. ongezond.
Marajo, of Joan nee, groot nil. in de Atlant. zee, aan
Brazilie's N.kust, prom. Para, tussehen de monden van
de Amazonenstroom en de Para, zich uitstrekkende van
den evenaar tot 2° 20' Z.B., en van 48° :30' tot 51° 30'
't Is ruim 40 u. lang en omtrent even zoo breed. De
bodem is alluviaal, de oppervlakte meest rooerassig en dooraneden van de bevaarbare rivieren Anajaz, Arary, Mondin
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en Ma_paa; overigens vrnchtbaar en wel bebonwd. 25,000
law. Tom. pl. Is Montfort.
!Barak* of M*rag*, zle Bongola (Nienw-)._
Maransibayn, eiL van Brazilie, pros. en 8 u. W. Rio.
de-Janeiro, in de bad van Angra-dos-Reis, lang 71/3 tt., gemiddeld breed 113 a.
• Maranhao, •Maranhao.. 1) ...rev. in %N. von Brabepnald ten 0. door Piauhy, ten 5. door Goya. ten
•
'W. door Pm en ten N. door den Adant. oceaan. lie gr.
bedraagt 8361 0 m., de bevolking 359,000 zielen. De oppervlakte is in 't Z. bergachtig. De grond is yeti besproeid
en vruchtbaar, vooral *an de knit; ern groot gedeelte dearchen bedekt. De hfdprod. zijn suiker, rust,
van is met bols
boomwol, gom en verfhont. — 2) ell. aan den mood der
gelijkn. riv., tusschen de baaien van San-Jose en San-Marcos. — 31 riv., ontspr. in de Serra-Itiquira. vloeit ongeveer
90 U. NNO. en valt met een wijden mond in den Atlant.
oceaan, op 2° 30' Z.B., 44 0 30' W.L. — 41, Sao-Lasic-de1111aranhilo, hfdpl. van bovengen. pros. aan de W.zij .de
van eiland Maranhao. Hare voornaamste gebonwen mjn
een bisach. pale's. college, hoapitaal, achouwburg en een
menigte kloostera van de Franciscaner- enKarmelieten-orde. Zij is de resid. van den gouverneur, en heeft een lyceum en seholen voor zeevaart en koophandel. De haven,
die voor kleine sehepen gemakkelijk van toegang is, wordt
door twee forten verdedigd. Haar voorn. uitvoer bestaat
nit boomwol, rijst en sarsaparilla. 40,000 mw. 2° 31' 7"
Z.B., 44. 18' W.L.
Marano. 1) ital. vi ., Nape's, pros. en 3i/2 u. NW. Napels, kant.hfdpl. 7143 mw. — 2) id, pros. Calabria Cit.,
1 1 /2 n. W. Cosenza. 2960 imw. — 3) ital. vi ., Lombardije,
prov. en 6 AL ZW. Udine, aan de Adriat. zee; met het oude klooster van Meda in de nabijheid. 1050 inw. — 4) ital.
d., pros. Aseoli, distr. en ZO. bij Fermo, aan de Adriat.
zee. 2260 mw. Met wijn-, olijven- en zijdeteelt.
Marano, fr gem., at. en rivierit„ dep. Beneden-Charente, kant.hfdpl., arr. en 31/2 u. NO. La Rochelle, station
van den Charente-spw., aan de Sevre-Niortaise, bij hare samenvloeiing met de Vendee. Zij heeft een tolkantoor, een
kaai, genaakbaar voor schepen van 100 ton, een levendigen
handel in koren en in den omtrek voordeelige zoutwerken.
4127 low. In den omtrek is veel land drooggelegd.
Marasch, 1) Meraach, hfdpl. van 't gelijkn. live, ejal.
Aleppo, aan den Dsjeihoen, 17 n. NO. de golf van Skanderoen, 10,010 mw. I?) — 2) d. van Ear. Turkije, Boelgarije, ZO. Sjoemla.
Marat, fr gem. en d., dep. Puy-de-Dome, arr. en 22/3
U. NNW. Ambert, eau een bijriv. der Dore. 2454 mw.
Mlaratea, ital. at., Napels, pros. Basilicata., nabij de golf
van Policastro, 3 u. ZO. de at. Policastro. 4965 low.
Marathon, 1) geh., kl. riv. en vlakte van Griekenland,
nom. Attika. 't Gehucht ligt aan de riv., 1 u. van haren
mood en 5 u. NO. Athene. De riv. [C hare dru a] heeft
een ZO.lijken loop van 3 nren tot Ran haren mood in de
./Egelsche ace, tegenover het Z.einde van Enboea. De vlakte die ten Z. door den berg Pentelieus wordt bepaald, is
vermaard door de overwinning van Miltiades op het leger
van Xerxes, 490 jaar v66r Chr. — 2) nieuw gm. der V. S„
Sit. Wisconsin.
Marathoniai, grieksch need., Morea, nom. Lakonie, aan
de golf van Kolokythia, tegenover 't eiland Mar at ho0 i i [C r a is te], 8 U. Z. Mistra. 't Is een ellendige plants,
die op den .grond van oude Mygoninm ligt. In de
nabijheid zitn ruinen van Gytiu m.
Maratoeba- of Marataboe-lEilanden, eil.groep ten 0.
van Borneo, op 2° 15' N.B., 120° 20' O.L.
Marawaca, berg in Z. Amerika, Columbiaansch Guiana,
op 8° 40' N.B., 450 51' W.L.; geschat op 3000 tot 3510 met.
hoogte door Schomburgk, die aan nun voet de arund inaria vond, zijnde rietstokken van omtrent 5 met. lang,
zonder geledingen en waarvan Humboldt zegt, dat de Indianen ze ala blaaspijpen hoog waardeeren.
Mlaravi, 1 ) afr. nicer, ale %yaa.i. — 2) haven op Cuba's N.kust, bij 't 0.einde, aan den mood der riv. Maravi.
Maraswang, Merawang, d. in 't NO. van 't Soenda eil.
Bangka, aan de gelijkn. riv. en in 't gelijkn. mijn-diatrict;
tinngjnen in de nabkjbeid. 1200 low.
Maracion, of Darket-Jew, [Forum-Jowls], klein
cog. arch. en mvl., gra. Cornwall, 5 n. WZW. Falmouth;
met inve, van steenkolen, bier en bout your de naburige
mijnen. 1545 low.
Marbach, 1) at. in Wurtemberg,'Neckarkr., hfdpl. van
een opperamt., rnim 4 n. Z. Heilbronn, aan den Neckar,
waar die de Murr opneemt en *tat. der staataspoorwegen;
met voortreflijken wijnbouw; fabr. van metalen knopen en
chemicalien. 2313 low. Gebpl. van Schiller (11 Nov. 1759).
— 2) ooatenr. mvl., distr. Amstelten, 61/3 u. ZW. Krems,
aan den Donau; met minerale baden. 1060 low. In de nabijheid het d. Maria-Taferl, met een bedevaartskerk op een
400 met. hoogen berg en die jaarlijks gemiddeld door 100.000
inenachen bezocht wordt.
!Barbell*, [Barbeaola), sp. at., pros. en 814. SW.
Malaga, *an de Middell. zee; met auikerraffinadernen, looierijen, visscherij, fabr. van speelkaarten en handel in wi,jn,
Truchten en zont. In de nabijheid veel mijnbouw en eeu
mineraal bad. 4850 low.
Marblehead, gem. en tech. der V. S., Stt. Massachusetts, aan em n kaap in de baai van Massachusetts, calm 4
U. NO. Boston; met eon goede haven, die aan den ingaug
vuurtorens heeft en voor de grootste schepen toegankelijk
I,, en drukke visscherij. Zij heeft veel spw.verbindingen
en velerhande fabrieken. 77.3 mw.
Marble-laland, eil. in de Hudsons-baai, Britsch NoordAmerika, op 62° 31' N.B., 92° W.L.
Marbletown, gem. en vi. der V. S., Sit. New-York,
aim het Delaware-en-Hudson-KansAl, 2 u. SW. Kingston.
4223 inw„
Marboa, fr. gem. en vi., dep. Ain, arr. en 3 u. N. Bourgtn-Bresse, bij den Serveron, 1. o. 2533 low.
Marburg, 1) [Mattinns. Mattiacuna, Anaemia CatOrem], pr. at., prov. Hessen-Nassau, regdstr. Knurl, kr.

Marchesieux
hfdpL, aan de Lahn, r. o., 14 n. SW. Kassel en met de
voorst. Weidenhausen en het spoorwegstat. op den 1. o.
door 2 bruggen verbonden. Zij ligt aan de belling van eon
heuvel, die met het oude kasteel der landgraven van Hessen prijkt, dat sedert 1866 is gerestaureerd en waarin thans
't hess. landsarchief en de archieven van Fulda en Henan
bewaard worden. Hare voorn. merkwaardigbeden zijn de
St.-Elizabeth-kerk, eon heerlijk gedenkteeken van oud-duitache bouwkunst, met de tombe van St.-Elizabeth, the door
veel bedevaartgangers wordt bezocht; verseheiden monumenten der hessiache landgraven, schilderijen van Albert Darer, enz.; de univerniteit, in 1527 gestieht (644 stud. in den
zomer van 1879), met een bibliotheek van 15 ),000 boekdeelen, kruidtnin, theatrum anatomicum, zoologisch museum,
chemisch laboratorium en gymnasium; verscheiden hoop;talon, het weeshnis, het hubs der tentonische orde, het casino, de letterkundige club, het muziek-genootsehap, de St.Elizabeth-fontein. Zij heeft fabr. van linntn stoffen, kouson, leder, tabak en pijpen. 9500 mw. (met de voorstad
Weidenhanaen, aan de overzijde der Latin). — 2)
°oaten, at, Stiermarken, zetel van den vorstbissehop van Levant, 10 U. ISO. Gratz, aan den Z.spw.
(met vertakkingen door Karinthie en Tirol) on aan de Dean,
1. o.; met een onde burg, gymnasium, reaalschool, binschoppelijk semivarie, vormschool veer onderwijzers, industrie-sehool voor metsjes, militaire school en fabr. van
letter en rosoglio. 12,828 mw.
Marc (St.-), 1) st. op Haiti's W.kust, 121/2 u. NNW.
Port-Republicain; met uitvoer van koffie, indigo en boomvol. N.waarts van hier ligt de gelijkn. kaap. — 2) -leBlanc, fr. gem. en d., dep. Isle-en-l'ilaine, arr. en 21/2 U.
W. Fougeres. 1600 low.
Marcaria, ital. mvl., Lombardije, prov. en 4 u. WZW.
Mantua, aan den 1. o. van den Oglio, waarover hier een
vliegende brug ligt; met zijdeteelt. 8244 low.
Marceau iSt..), of 11.e. Portereaux, fr. gob., dep.
Loiret, gem. Orleans Viten. mode wijn.
Marcel (St..), 1) fr. gem. en vl., dep. Indre, arr. en 5
n. ZZW. Chateauroux, aan de Creuse. 2436 mow. 2) fr.
gem. on d., dep. Saone-en-Loire, arr. en 3/ 4 u. 0. Chalonsur-SaOne. 1531 mw. — 3 ) -d'Ardeche, fr. gem. en vi.,
dep. Ardeche, arr. en 8 u. Z. Privas; met schoole grotten,
in 1839 ontdekt. 1900 low. — 41 -de-Feline.. fr. gem. en
d., dep. Loir, arr. on 41/3 U. SO. Roanne. 1660 mw. 5)
-les-Valence, fr gem., dep. DrOme, arr. on bij Valence;
aan den spw. 1226 mw.
Marcelcave, fr. gem. en d., dep. Somme, arr. on 41/ 2
u.vanAmies dpw.;mtfabrvnesuik
on hoeden. 1534 low.
Marcellin (St..), fr. gem. en st., dep. Isere, arr.hfdpl.,
bij de Isere r. o., 6 u. WZW. Grenoble. Zij ligt aan den
spw. ParbteLyon-Middell. zee, is door muren omsloten, wel
gebouwd, heeft beplante wandelingen, een gr centraal plein
met een sehoone fontein daarop, eon gem.college, openbare
bibliotheek en levendigen handel. 3307 mw. — 2) -la-Plaine, fr gem. en d., dep. Loire, arr. en 3 u. SO. Montbrison, aan de Mare; met een schoon kasteel. 1910 mw.
Marcell:no (San-), eil. in Napels, prov. Terra di Lavoro, Z. Capri. 1127 low.
Marcell. (San.), ital. vi ., Toscane, prov. en 8 1 /2 u. NW.
Florence, zetel van een vicariato. 4510 mw.
Marcell..., gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, gm.
Onondaga, 40 U. SW. Albany. 2726 inw.
Marcenat. fr . gem. en vi., dep. Centel" kant.hfdpl., arr.
en 5 u. N. Murat; met veehandel. 2523 mw.
March, 1) cog. mvl., gm. en 7 u. NW. Cambridge, aan
de Nene; met een station aan den Bast-Anglian-spw„ 41/,
u. NW. Ely. 5354 imw. Het bijgeleeen moeras (M a r c h'W et-F e n) is door stoomkracht droog
gemaakt. — 2)
'
of Morass., ( bong. Mer va ), [March's., Marne]. oostenrijksehe riv., ontspringt in 't Sudeten-geb. op de Z.helling van den Sneeuwberg, nit 3 bronbeken vloeit Z.waarts
door Moravia- ( waarvan zij de meeste waleren opneemt)
on maakt van den Thaya-mond af de grens tusachen Neder-Oostenrijk on Hongarije, en valt na eon loop van 52
langs Olnantz, Kremsir, Hradisch, Strasznitz, Marcheck
en Hof, I. in den Donau, 21/3 u. W. Presburg. Zij is bij
den mood 455 meter breed en van GOding af bevaarbaar.
Hare soon, bijriv. zijn r. de Sanwa, Wolawa, Hanna,
Tara, Zaya en Rust, L de Beezwa, Miava on Budawa.
Marches., fr. gem. on d., dep. Doubs, kant. hfdpl.,
arr. on 3 u. NO. Besancon. 540 law.
Marche, I) oude prov. van Centraal-Frankrijk, nu vet,
:, Creuse, Indre on Opper-deltuschnp.Caret
Vienne. — 2) fr. naam der Mark van Ancona (lie Ancona). — 3) of M.-en-Fansenne, belg. gem. en oude at.,
prov. Luxemburg, arr.hfdpl., aan de Marehette, welter de
brat. van La Famenne (een vruehtbare landetreek tusschen Condroz on l'Ardenne .), 1242 u. NNW. Arlon; met
ijzerwerken, veehandel on eentge ruinen hater veatingwerken, die in 1688 door de Fransehen vernield werden. 2782
low. — 3) -les-Dansee. belg. gem. en d., prov., arr., kant.
on bij Namen, aan de Maas 1. o.; met ijzermijnen en ijzerwerken. 919 inw. — 4) -lea-Ecau.sinee, id., pros. Henegouwen, arr. Soignies, kant. Roeulx. 2144 mw.
Mareheck, Marchegg, stadje in Neder-Oostenrijk, distr.
Enzersdorf, san de March, 7 u. ONO. Weenen; met een station der keizer Ferdinand-Noord- on der Oostenr. staatsb.;
een kasteel on ka.pel, schouwtooneel, bibliotheek, park en
diergaarde. 1700 inw.
Marchene, [Colonia Marcia), sp. at., prov. en 8 u.
OZO. Sevilla, part.hoofdpl., aan den Guadalquivir. Zij ligt
aan den spw. en op con hoogte, bestreken door men oud
kasteel, on heeft verscheiden fabr. van woilen on gebrei.
de atoffen. 12,210 low. In hare nabilheid ziju bezochte
zwavelbaden.
Marehenoir, fr. gem. en vl., dep. Loir-en-Cher, kant.hfdpl., arr. en 5 a. N. Blob; weleer cone stad. 720 low.
Merino-schapenteelt.
Marchesieux„ fr. gem. en d., dep. 'Katmai (Manche),
arr. en 3113 U. NO. COI/UUCP. 1410

Alarchienne-au-Pont

Margonin

t beIg. gem. en vi., prov. HeneMarelbiense-au-Pon,
gonwen, arr. en 2/2 n. W. Charleroi, aan de Sambre, die
bier een prachtige brug van 3 bogen met twee viaducts heuft,
over welke de spw. gut, die van Charleroi naar Bramele-Comte loopt en bier een station heeft. De plaats is belangrijk door dem hare ligging en door hare industrie.
11,486 mw.
Marchiennes, fr. gem en at., dep. Noorden, kant.hfdpl., are Dona en 4 u. NO. Coutances, aan de. Scarpe, 1.
0.; met velerlei industrie. 3932 mw. de nabuheld ligt
het geh.Marchiennea -Compagn.le.
Marehin, blg. vi . en gem, prov. Link, arr. Huy, aan
den Hoyonx; met ijzerwerken en koperfabr. 4251 mw.
Marcia, negerst. van Matebele-land (in 't N. van Transvaalland); in de nabijheid groote goudlagen.
Niarciac, fr. gem. en st., dep. Gars, kant.hfdpl., arr. en
4 n. W. Mirande; met eene glasblazerij. 1900 inw.
Marciana, ital. vi., Toscane, op 't eil. Elba, prov. Li-

van W. Italie, het Z.lijk gedeelte van Toscane uitmakende,
en zich langs de kust van Orbitello tot Piombino uitstrekkende. Ofschoon dem streek weleer de bloeiendste Etrurieche steden bezat (Vetulonia, Populonia, Russella, Cosa), is
zij no schier geheel verlaten, daar zij, even als de Campagna-di-Roma, waarmede zij ten Z. samenhangt, hoogst ongezond is. Door aanplanting van boomen (de eucalyptus

vorno, distr. en 21/3 u. 0. Porto-Ferrajo. 7382 mow. Op 1/2
afstands ligt aan de N.kust de haven Marin a-diMar c ian a, met een slechte reede, maar de eerste handelshaven van 't eil.
ItIlarcianita. ital. st ., Napels, prov . Terra di Lavoro,
distr. en 1 U. ZW. Caserta; spw.stat. 9525 mw.
Miamian., ital. vi ., Toscane, prov. en distr. Arezzo, 1
u. NO. Lucignano. 2571 mow. Een ander gelijkn. vlek ligt
ONO. Poppi.
Marcigny, fr. gem. en St., dep. Saone-en-Loire, kant.hfdpl., arr. en 4 U. ZW. Charolles; met fabr. van tafellinnen en damast. 2796 inw.
Mareillae, 1) fr gem. en St., dep. Aveyron, kant.hfdp1.;
arr. en 3 u. NNW. Rodez. 2004 mw. — 2) fr gem. en
vi., dep. Gironde, arr. en 3 u. N. Blaye. 2013 inw. — 3
fr. gem. en d., dep. Lot, arr. Figeac, 7 u. 0. Cahors; met
een der schoonste stalactieten-grotten van Frankrijk in de
nabijneid. 100 ) inw. — 4) -1a-Croisille, fr. gem. en d.,
dep. Correze, arr. en 81/1 u. 0. Tulle. 1750 inw. — 5)
-Lanville, fr. dorp, Charente, arr. en 4 u. NW. Angouleme. 1550 mw.
(tlaecillat, 1) fr. gem. en d., dep. Allier, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. Z. Montlucon, bij den Buron, r. o. 2235 inw.
— 2) fr. gehucht, dep. Puy-de-DOme, arr. Riom.
Marcille, fr gem. en vi., dep. Mayenne, arr., kant. en
l3/ U. 0. Mayenne. 1360 inw.
Mareilly-le-Hayer. fr gem. en d., dep. Aube, kant.hfdpl., arr. en 41/2 u. ZO. Nogent, aan den Lorrin. 740 mow.
Marcinelle. belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr.,
kant. en bij Charleroi; kruispunt van spoorw.; met reel
industrie. 7,135 inw.
Marekolsheim, Margel.en, Marigelsen. gem. en vi.
in Neder-Elzas, 2 1 /2 U. ZO. Schelestadt, aan 't kan. van de
Rhone naar den Rijn. 2033 inw.
Marco (Son.), 1) ital. st ., Napels, prov. Calabria Cit.,
kant.hfdpl., (listr. en 5 1 /2 u. NNW. Cosenza; zetel van een
bisschop. 4868 inw. — 2) vi. op Sicilie, provincie Messina, distr. en 41/2 u. W. Patti. 2253 mw. In de nabijheld liggen de overblijfsels eener torn. brug. — 3) -deU.

ital. vi ., Napels, prov. Principato Ult., 41/4 u.
NO. Benevento. 4920 inwon. — 4) -in-Catola, id., prov.
Capitanata, NO. Ascoli. 4230 low. — 5) -in-Lamis. id .,
kant.hfdpl., op het schiereil. Gargano, 5 u. W. Monto-SanAngelo. 14,540 low.
Marcoing, fr gem. en d., dep. Noorden, kant.hfdpl.,
arr. en 11/2 u. ZZW. Cambrai (Kamerrijk), bij de Schelde;
met een fabr. van beetsuiker. 1782 mw.
Gavolto,

Mareolez, fr. gem. en st., dep. Cantal, arr. en 3 u. ZW.
Aurillac. 1650 low.
Marcon, fr gem. en d., dep. Sarthe, arr. en 5 u. ZW.
St.-Calais, aan den Lor. 1765 low.
Marconf (St..), twee eilandjes bij de N.kust van Frankrijk, dep. Kanaal (Manche), in 't Kanaal, op de reede van
La Hogue. Zij zijn sheen van belang als militaire post en

ala beschermingspunt voor de kustvaart.
Mareoussis, fr gem. en d., dep. Seine-en-Oise, arr. en
3 u. ZZO. Versailles. 1902 inw.
Marcq, 1) belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr.
Mons (Bergen), kant. en W. bij Enghien. 2235 mow. —2)
-en-Bareeni, fr. gem. en vi., dep. Noorden, arr. en 1 u.
N. Lille (Rijsel), aan de fr. NO.baan; met spinnerijen en
weverijen, fabr. van pijpen en potten, papier en cichorei.
844 mw. (in de gem. 4843) Het naburige Marc q uet te
had weleer een abdij.
Marsha, Merdin. [Marde of Miridej, veraterkte st.

van Aziat. Turkije, ejal. en 16 u. ZO. Diarbekir, aan de Z.lijke helling van den Marlins, zetel van een armen, en een
jakobitiachen bisschop. Zij heeft een kasteel op ten hoogte, van waar men een heerlijk uitzicht heeft, verscheidene

moskeeen en kerken, een gr. moham. college en fabr. van
linnen en katoenen stoffen en leder. Uitmunt. waterleiding. De bevolking wordt op 15,000 zielen gesteld.

Mardore, fr gem. en d., dep. Rhone, arr. en 41/2 U.
WNW. Villefranche-sur-Sa6ne. 2564 inw.
Mards-en-Othe )Si..). fr gem. en stadje, dep. Aube,
arr. en 5 1 /2 u. ZZW. Troyes, aan den St.-Mards. 1625 inw.

Mardsjaow, ieng. Marjao w), st. van Britsch Indie„
Madras, distr. Canara, ruim 4 u. N. Onore. Men gist dat
zij 't oude Musiris is.
March, I ) riv. van Abessinie, ontspr. in 't hoogl. van
Hamasen, neemt later den naam Bahr- of Chor-el.Gasch
aan en verlieat zich in 't zand, doch hij hoogwater valt

hij in de Atbare of Tacazze, ongeveer op 16° N.B. en 36°

0.L., na een NW.lijken loop van misschien 70 A SO u. Ne-

derlaag der Egyptenaren 16 Oct. 1875 en 23 Maart 1876.
— 21 (Saha), st. in Arabie, 23 U. NO. Sana. Men zegt,
dat zij binneo hare wallen 300 huizen telt en eenige opschriften, ook beeldhouwwerk e. a. overblijfaels der oudheid heeft.
Zlj WAS weleer van gewicht.

Mareechhaa, riv. van Centr. Italie, ontspr. bij den Sasso.di.Cimone, in de Apenmijnen, vloeit ONO. en valt in
de Adriat. zee, 114 U. N. Rimini; lang 11 U.
Mar-crania I La), of de Marernmen, moerassige streek
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globulins door de Fransciscaner monnniken) schijnt het
kwaad minder te worden, terwijl er voor de drooglegging
ook al reel, ofschoon met weinig gevolg, gedaan is. In
den winter zijn zij bewoonbaar en geven dan goed grasland voor de kudden; tarwe wordt slechts onder de grootste gevaren geteeld. Zij wordt doorsneden van de riv. Ombrone en bevat de meren Castiglione en Orbitello, ook de
borax-lagunen van Monte-Cerboli, reel aluin-, koper-, loud-,
zilver- en zwavelbeddingen (die men allengs meer begint te
exploiteeren) en de st. Grosseto.
Maren„ ned. d., prov. N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch,
kant. en 2 u. WNW Oss, gem. Alem-Maren-en-Kessel, aan
de Maas, 1. o. 450 mw.
Marend, st. in de per.. prov. Azerbeidschan; het ouds
Maranda, volgens armen. sage door Noach gebouwd.
Marene, Marenne, ital. gem. en vi., Piemont, prov. Co0), prov. Saluzzo, 11/4 U. N. Sav(gliano. 2455 mw.
Marengo, 1) ital. d., Piemont, prov. en 2/3 u. ZO. Alessandria, spw. stat.,_ aan den Fontanone, I. o., die hier in
den Tanaro salt. Historisch merkwaardig door de groote
nederlaag, die Bonaparte bier den Oostenrijkers op 14 Juni 1800 toebracht. Maren go was ook tijdens het lste
fr. keizerrijk de naam van em n dep., dat Alessandria tot
hfdpl. had en ongeveer uit de tegenw. provincien Alessandria, Asti en Casale bestond. — 2) grs. der V. S , Stt. Alabama; hfdpl. Linde n.
Marennes. fr. gem. en St., dep. Beneden-Charente, arr.hfdpl., 7 u. Z. La Rochelle, ass den Atlant. oceaan, bij
den mood van de Seudre, waarmede zij door em n kan. verbonden is. Zij is door zoutpoelen omgeven, die reel zout
opleveren, maar de nt. vrij ongezond maken. Zij heeft een
handelstribunaal, brandewijnstokerijen en reel handel mu
zout, wijnen en oesters. -4565 inw.
Maret, fr gem. en d., dep. Noorden, arr. en 31/2 u.
ZO. Cambray (Kamerijk ). 3228 inw.
Mareuil, 1) fr. gem. en d., dep. Cher, arr. en 5 u. ZW.
Bourges, bil den Arnon; met ijzermijn, ijzerwerken, hoogovens en bzergieterijen. 20,10 (ow. — 2) fr gem. en vi.,
dep. Dordogne, kant.hfdp1 , arr. en 3 u. ZAN'. Nontron,
aan de Belle. 1625 inw. —3) id., dep. Vendee, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. ZO. Napoleon- (Bourbon-) Vendee. 1870 mw.
— 4) -le-Port, fr. gem. en d., dep. Marne, arr. Epernay,
aan de Marne, I. o. 1030 inw.
Margarita, 1) eil. in de Caraibische zee, Venezuela,
dep. en 81/2 U. N. Cumana, bij de kust van Z. Amerika,
op 11 0 N.B., 64° W.L.; lang 7 u., breed van 1 , /2 tot 6 u.;
met 31,000 inw. Het bestaat uit 2 hoofddeelen, die door
een landengte zijn verbonden. De kusten zijn naakt en doe,

maar 't binnenland is vruchtbaar en brengt mals, sulker,
koffie, boomwol en bananen -foort, hoewel niet in toereikende hoeveelheid voor eigen gebruik Er worden reel hoenders en runderen geteeld, en 't eil. heeft zoutwerken en
een seer levendige visscherij. (De naam is ontleend aan

de paarlen, die bier vroeger in menigte werden gevischt).

De room. fabrikaten zijn katoenen, mutsen en kousen en
hangmatten. De grootste plaatsen zijn Assumpcion, de hfdat., en Pampatar. Er wordt een aanzienlijke sluikhandel gedreven met de naburige kust en ook met de britsche en
fransche W. Indien. — HetKanaal-van-Margarita

twsschen dit eil. en 't vasteland is omtrent 6 u. breed en
wordt door al de schepen gepasseerd, die nit Europa naar
Cnmana, Barcelona of La Guayra bestemd zi(n. — 2) ital.
d., Piemont, pros. Con), distr. en W. bij Mondovi. 1566

mw. — 3) sp. st ., eil. Majorca, .7 u. Z. Alcudia; vrij goed
gebouwd, met 2 scholen, 1 kerk; handel in graan. 2503 mw.
Margarita (Santa.), 11 eil. bij de W.kust van NederCalifornie, met de Baai-van-Santa-Madelina
tusschen 't ell. en 't vasteland; op 24° 30' NB , 111° 3(1'
W.L.; king van NW. tot ZO. 13 u., grootste breedte ruim
4 use. — 2) st. op Sicilie, 42 u. NW. Girgenti, kant.hfdpl. 7275 mw.
Margariti, st. in Eur. Turkije, Epirus, sandsj. Delvino,
11 /2 u. N. Parga. 1000 inw.
Margate, eng. st ., zeeh., badpl. en kersp., gm. Kent,
aan de N.zee, op 't eil. Thanet, omtrent 1 u. WNW. NorthForeland, 23 u. OZO. Londen en 41/9 u. NO. Canterbury,
met welke beide steden, alsook met Ramsgate, de at. door
takken van den South-Eastern-spw. is verbonden. Haar
voorn. gebouwen zijn een rnoderne gotb. e. a. kerken, een
nationale school, guthuis, stadhuis, markthuis, schouwburg, groote openbare bibliotheek, verscheiden bazaars, baden en hotels. Be haven wordt gevormd door eeu boogvormigen steenen beer met een vuurtoren op 61° 24' N.B., 1.
23' O.L. Zij heeft bij vloed van 2112 tot 4 met. water, maar
ligt bij ebbe droog. Al, zeebadpl. en ook als plaats van
uttspanning won't zij druk bezocht ( 10,(100 pers. in 't seizoen ). Stoombooten en spw. onderhouden de gemeenschap
met Londen en andere plaatsen. 120, 0 nw.
Margaws, fr. gem. en d., dep. Gironde, arr. en S u. N.
Bordeaux; met fijne wijnen (,,Chateau-Margaux”). 1200 inw.
Margeride, fr bergketen, tussehen 't stroomgebied van
Allier en Lot, dep. Lozere, Opper-Loire en Cantal; verbindt
de Ceverenes met 't geb. van Auvergne.
Mat•ghilan„ Marghinan, of Murgilan, st in de rues.aziat pros. Fergbana en omtrent 6 u. ZO. Khokan omsloten door aarden wallen. Zij moet eenige goede gebouwen
hebben, ook overblijfsels der oudheid, fabreken van gouden zilverwaren, fluweel, zijden stoffen en em n levendigen
doorvoer-handel.
Marghill, d. in Aziat. Turkije, ejal. Bagdad, aan den
Sjat.el-A rab, 1 u. N. Bassora. Er is em n grout depOt visor
levensmiddelen, dat aan prig. kooplieden behoort.
. pros. Po-en. regdst. ea 12 U. WZW
Margonin, pr. ati
Bromberg; met reel looieruen. 1925 low.
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Margraten

Margraten, Margeraten, ned. gem. en d.. prov. Limburg, arr. Maasstricht, kant. en 1 u. W. Gulpen. 1130 mw.
(met een 5tal gehuchten)
Margui•rite (Sainte.), 1) riv. van Neder-Canada, yak
in den Saguenay, 4 U. van hare uitwatering in den St.-Laurens-mond. — 2) het grootste der Isles-Lerins (ale Lein.;,
aan de fr. butt. Het client tegenwoordig tot verblijfplaats
voor krijgsgevangen Arabieren.
-Nturgueriate.„ fr. Kern. en vi. dep. Gard, kant.hfdp1 ,
arr. en 2 u. ONO. Nimee, aan den spw van dear near
Alais; met fabrieken van vloerkleeden. 1491 low.
Maria, 1) eil. bij de 0.knst van Tasmania, (listr. Richmond, omtrent 1/4 U. van de knot, op 42° 40' tot 42° FAY
Z.B., 148° 10' 0.L. Het bestaat nit twee hooge (leelen, die
door een smalle landengte verbonden limo, en bevat aan zijn
N.einde bet vi. Darlington. — 2) nv. der V. S., Stt.
Miesouri, ontspr. aan de °alike belling der Rotsbergen,
vloeit OZO. en valt 1. in den Missouri — t) haven van Jamaica, N.kust, op 18° 30' N.B., 77° 56' W.L.
Maria (Santa.). 11 een der Azorische eil., ten Z. van
San-Miguel, gr. 2 0 m., met 8000 mw.; vruchtbaar in graDen en wijn. De gelijkn. hoofdpl. ook Por t o, heeft een
goede haven en 2aao inw. — 2) Id ell. bij de knot van Chili, dep. en 814 U. ZW. Concepcion, in de baai van Aranco. De oppervlakte van dit eil. is door de aardbeving van
Februari 1835 wel 21/, tot 3 met. gerezen. — 3) haven op
de W.kust van 't Philippijnsche eil. Mindanao; op 7° 44'
N.B., 122° 2' O.L. — 41 gr. en sterk bevolkt dorp in den
mexic. Stt. Jalisco, NNW. bij Colotlau, aan den Xeres,
r. o. De gelijkn. berg ligt ten W. bij het d. — 51 kaap
der Z.lijkate spits van Portugal, prov. Algarvie 2 u. ZO. Faro, op het hi. eil. Coca; de vuurtoren op 36.56
'
N.B., 70
47' W.L. — 6) sp. vi ., prov. en 20 u. N. Almeira, uiet verve
van den gelijkn. berg. 3t4 mw. — 7) id., eil. Majorca, 2 u.
NO. Palma; met olijfhandel. 165S mw. — 8) d. op het tot
Sicilie behooreud eil. Ustica; met de ruinen eener st. der
oudheid in de nabijh, id. — 9) of Sta-Maria-es-Sieehe.
fr. gem. en d.., dep. Corsica. kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. O.
Ajaceio. 550 mw. — 10) ital. fort, prov. Genua, Z. bij
Spezzia, aan de W.punt der golf van Spezzia. — 11) d. in
Toscane, 0. van Arezzo. 1000 mw. — 12) -d'Anglona,
ital. vi ., prov. Basilicata, aan den Agri, 11/2 u. 0. Tursi;
met markten. — 13) -de-Belem, st. in Brazilie; zie Para. — 14) -de-Fe, vi. in Paraguay, 13 u. 0. Neembuca.
Hier werd de natuuronderzoeker Bonpland langen tijd in
gevangenschap gehouden door den dictator Dr. Francia. —
15) -del-Campo. sp. vi ., prov. en ZW. bij Burgos I850
mw. — 16) id., prov. en 10 u. ZZO. bij Cuenca. 1522 inw.
— 17) -de-lo.-Llano., id., prov. en 5 u. OZO. Ciudad
Mil. 1000 inw. — 13) -del-Parawno t id. prov. en 6 u.
ZZW. Leon; met muilezelteelt en hanael. 1000 inw. — 19)
-del-Rio. hfdpl. van 't gelijkn. pallid° in den mexic. Stt.
San-Luis-Potosi, in een bergkloof, ten Z. van St.-Luis-Potool. — 20) -de-Nieva, sp. vi ., prov. en 41/, u. NW. SeM
op. mvl., prov. Pongovia. 1618 imw. — 21) -de-arin,
tevedra, 214 U. N. Vigo, aan de baai van Vigo; met veel
sardijnenvangst. 3000 inwon. — 22) -di-Capoa, ital. st.,
pros. Terra-di-Lavoro, kant.hfdpl.„ 1 u. ZO. Capua en station van den rom. spoorweg; met civiele en ctimineele
rechtbanken en verecheiden overblijfsels van 't oude Capua.
17,896 inwon. — 23) -de-Lenea, id., prov. Otranto, aau
haar Z.einde ruim 8 U. SW. Gallipoli; zetel van een bis'whop. 3400 mw. — 24) -di-Niseemi, d. op Simile, kant.boofdpl., prov. en S u. ZO. Caltanisetta. 1100 inw. — 25)
-Maggiore, ital. mvl., prov. Novara, 2 u. 0. Domo-d'Ossola. 2800 inw.
Mariager, st en tech. van Denemarken, pros. Jutland,
amt en 4 u. N. Randers, aan de Z.kust van den Managerfjord in 't Kattegat. 700 mw.
Mlariakerke, Mariekerke, 11 belg. gem. en d., pros.
Antwerpen, arr. Mechelen, kant. Puers, aan de Schelde.
1169 mw. — 21 id., prov. 0. Vlaauderen, arr., kant. en bij
Gent, aan de Lieve. 1486 mw. — 31 id., pros. W. Vlaandemo, arr. Ostende, kant. Ghistelles, bij de N.zee. 1242
mw. 4) ned. geh.. pros. Zeeland; ale Meliskerke.
Maria-Lierde, of Lierde-St.-Marie, belg. gem. en d.,
pros. 0. Vlaanderen, arr. en 4 u. Oudenaarden, bij den
spw. van Gent op Kortrijk. 2015' low. Daarbij ligt M a rtens-Lierde, of Liar de St.-Martin, gem. en d.
1307 jaw.
Mariampol, 11 of Marianpol, poolsche at., ouv. Augustowo, kr.hfdpl., aan de Szezupa, 10 NO. Suwalki;
met een gymn. en veel fabr. 5611 haw., meest Joden. —
Zie ook Maryampol.
Marianna, Mariana, at. in Brazilie, pros. Minas-Geraes, 13 U. NO. Ouro-Petro. Zij ligt in eon hi. vlakte, 936
met. boven den zeespiegeL, wordt bepaald door twee hoogten, die met kerken prijken, en heeft em n groote kathedraal, Karmelieten- en Franciskaner-kloosters, een bissch.
seminarie en pains; moor weinig handel. 7000 jaw. De
omtrek levert diamanten.
Mariano. 11 ital. vi ., Lombardije, pros., distr. en 21 ,2
uur ZZO. Como. 4677 mw. — 2) idem, ZZW. bij Bergamo. 1000 inw.
Marino (1Laa-Trea-), (d. i. De drie Maria' a), 3
eilanden in den Millen oceatu. bij de W.kust van Mexico,
Sot. Jalisco, tusschen 21 en 22° N.B., 106° en 106° 30' W.L.
Bet middelste en grootste is van NW. tot ZO. 414 u. lang
en 214 U. breed. De grond is zandig, en zij zijn onbewoond, tent) tijdelijk door zeelieden. Diego de Mendoza
nuemde at in 1532 Islas-de-MAtidal e n a.
Maria-Sebarten. A. in Opper-Oostenrijk, Hausruckkr.,
zetel des kith. super-intendants voor Opper Oostenr.en Tirol.
Maria-Rrbein en Maria-Stein, twee vermaarde bedevaarteplaatsent 1) in Bobemen. distr. Aussig en 5 U. NNW.
Leitmeritz; met een Jezuieten-college, blase! . jongens-seminone, een kerb en wonderdoend Marta-bend, iaarlijk. door
3.- tot 40,000 geloovige olden bezoeht. 1494 saw. -- 21 in
kant. Solothurn, 21/2a. ZW. Marl; met ecn Be.
nedtct.-abdu en druk bezocht Maria-beck).
Mariaaell, of Zell, oostenr. mvl., Stiermarken, distr.

Marienbtirg
Bruck, in ran wijden, door fraaie bosehrijke bergen afgesloten bergketel. bij Ic grenzen van Onstenrijk, aan de
Saha, 17 u. ZW. Weenen. Zij hi-eft erne (nide, sinds Sang
opgebevene Benedictijner abdij, welker kerk een .66 beroemd bedevaartsoord is, dat men or het mluitsche Loreto" sou kunnen noemen, dear hire jaarlijks ruim 200,000
pelgrims komen, ow Ic kerk en haar rijken schat te bezoeken. 't Maria-bend is we) slechts van hoot, matte stoat
in eene met zilveren traliewerk afgesloten kapel op een
zilveren altaar. 1150 mw. In de nabijheid can het vlek
vindt men een gr keizerl. ijzergieterij, en wat vender de
Brandhof, era bevallig jachthuis en alpengoed van wijlen den aartsbertog Johann.
Mariboe, MaribO, deensche nt., stift Falster, hfdpl. van
't eil. Laaland, stat. der Laaland-Falstersche boon; zetel van
een bisschop, 't midden des eil., eau 't groote en vischrijke Mariboe-meer. 2156 mw.
Marica. at. in Brunie, pros. en 6112 u. 0. Rio-de-Janeiro, aan den N.lijken oever van 't meer Marie a, 1 u.
van den Atlant. oceaan. 6000 inw. ( in 't distr.)
Marickpoer. st. van Britach Indie, Bengalen, distr. en

111/2 u. ZO. Cuttack.
Marie (Sainte-) de Madagascar, a] 1) of Nosai-Ibrahim, eil. bij de 0.kust van Madagaskar, op het welk
de Franschen sedert 1820 een kolonie gevestigd hebben,
Sang 8 u., gemiddeld breed 11, 14, u , op 16. 50' Z.B., 49 45'
O.L. 6848 inw. Eene straat van 2 u. breedte scheidt het
van Madagaskar. 't Is middelmatig vruchtbaar en heeft
goeden ankergrond. Port-Lo uis is de hfdpl. en haven
der kolonie. 2000 mw., waaronder 20 Enropeauen. Op haL
naburige eilandje Madame liggen de gouvernements-gebouwen. In 1876 kwamen hire binnen 4- 1 0 en liepen nit 383
schepen; meter 233, 000 fe , uitvoer 40.000 fr. — 21 gem. der
fr. kolonie op het eil. Reunion, aau de N.kust. 3580 inw. —
3) st der fr. kolonie op de NO.kust van 't eil. Martinique.
586i law. Tabaks- en suikerteelt. — 4) d. op 't eil. Guadeloupe, div. en 1 u. N. Cabesterre. — 5) haven aan de
NO.kust van 't ed. Pants, ia den grieksehen archipel.
Marie (Sainte.), b] 1) fr gem. en d., dep. BenedenCharente, arr. en 20/3 U. W. La Rochelle, op 't eil. Re.
2556 mw. — 2) of Ste.M...d'Oloron, fr gem. en st., dep.

Neder-Pyreneeen, kant.hoofdpl., arr. en ZW. bli Oloron,
waarvan zij enkel door den Gave-d'Aspe is gescheiden. 8644
inw. — 3) fr d., dep. Beneden-Loire, arr. Paimboeuf. 1300
mw. — 4) -aux-Itlizzes. (duitsch Markirc h, Mari akirch1, gem. en at. in den Elias regdstr. Opper-Elzas,
stet. der Elzas-Loth. spw., 4 u. NW. Colmar, in 't Leverdal der Vogeezen, aau de Liepvrette. Zij heeft onder hare
4 kerken een geref. consistoriale kerk, een kamer van koophandel, road van ffprud' homnaes" reaal-gymnasium, boogere rneisjesschool en veel industrie, vooral talrijke (meer
dan 30) fabr. van katoen, wol en zijde 1M. artikelen), die
we! 25,0 )0 weefgetouwen en 4 ),000 werklieden bezig houden;
verder ververijen, spinnerijen, bamersmeden, eon. 11,661
ow. — 5) -de-Feugie, fr. gem. en 0., dep. Dordogne, arr.
en 5 u. ONO. Nontron, aan de Valouse. 1000 inwon. — 6)
.des-Champs, fr d., dep. Beneden-Seine, arr. Yvetot. 1000
mw. — ) -du-Mont, fr. gem. en vi., dep. Kanaal (Manche), arr. en 4 U. ZO. Valognes. 1410 inw. — 8) -l'Aumont. fr d., dep. Calvados, N. bij Vice. 1020 jaw.
Marie.Audenhove, of Audenhove Ste-Marie, brig.
gem. en d , pros. 0. Vlaanderen, arr. Aalst en 21/2 u. 0.
Oudenaarden. 2094 inw. In de nabijheid ligt Goo mi. x-A u-

denhove of Audenhove-St.-Gery, mede gem. en
dump. 992 is v .
Itlariefeed. tweed. Bt., lan en 101/2 u. NO. Nykeping,
ass een baai van 't Malar-meer. 643 mw. In de nabijheid
iigt het groote, hist. merkwaardige slot Gripshol m.
Marie-Galante, een van de fr. W. Ind. ell., ZZO. Guadeloupe, waaronder het behoort, cmtrent 6 u. N. Dominica; gr. 23/4 0 M met 13.500 jaw. De grond in 't midden
is heuvelachtig en boscnrijk De kusten zijn rotsig zonder
goede havens. De hfdprod. zijn koffle, tabak, sulker, boomwol en cacao. Be hfdpl. is Grand-Bourg of L e-M ar igot aan de ZW.zijde, andere plaatsen zijn Cap este rr e ten 0- en Le Vieu x-F o r t ten W.— Columbus ontdekte dit eiland i 1493.
Marienbad, 7,oh. d. en badpl., distr. en 2 u. W. Tepl,
aan den keizer Frans-Jozef epw,
., een
.
schilderachtig dal,
dat era engelsch park vomit, omgeven door hoogten, die
met denneomen prijken en door een rij van omtrent 100
hukten, waaronder goede hotels, winkels, en.. De genreskracht van de wateren der hier aanwezige bronnen (Kreuz-,
Ferdinand., Marie-, Ambtosius, Waldbrunnea-) heeft in
den jong.ten tijd em n groote vermaardheid hekregen, zoodat het getal der badgasteu tegeuwoordig meer dan 10,000
per jaar bedtaagt. Men vindt er twee badgebouwen, wearin men ook russische baden, damp- en slijkbadeu kan gebruiken. 1693 law.
Marienberg, 11 sake. at., kr.dir. Zwickau, 5 u. OZO.
Chemnitz. Zij ligt in een row bergoor3, aan den Chemnitz-Komotau-spw., is hoogst regelmatig gebouwd en heeft
een bezienswaardige hoofdkerk, bergbouw, kantklopperij,
fabr. van cartondozen en speelgoed, en minerale badeu.
5956 low. — 21 pr. d. in Hessen-Nassau, regdstr. Wiesbaden, amtshoofdpl., op het Westerwoud; met bruinkoo'zij.
nen. 625 mw.
Marienbourg, belg. gem. en etadje, pros. Namen, arr.
en 2 Z. Philippeville. Be door Lodewijk XIV vernielde yestingwerken nun hersteld. 836 law. Van 1659 tot 1815 was
dit I door Maria, Koningin var Hongarije, meter van Ka.
rd V gestichtei stadje in handen der Franschen.
Marienburg, 1) pr. St., pro.. Praises, regdst. en 8 n.
ZO. Dantzig en 22 U. ZW. Konigsberg, met welke bride
steden en met Warschau zij door era spa. verbonden is. en
aan de Nogat, waarover eene sebipbrug en era ijzeren traliebrug tot aan den vruchtharen uMarienburgrr-Werd"
(wooed) voeren. Zij is door mares otngeven en heeft awn
beroemd, nu in zijn oorsproakeluke seboonheid hersteld kasteel, dat laeg de tetel was van dci. zrootmeesier der teu
tonische orde; voorts een norniaatscuoul en fabr. van ha.

Mariensk
en wollen stoffen. 8326 mw. — 2) (littbansche A 11 oh It s n e), ruas. mvl., irouv. Lijfland, aan 't geliikn. meer,
16 u. ZW. Pskow. 23000 mw. — 3) ( hong. Foldema r,
mvl. in Zevenbergen, Land-der-Saksers, 3 u. Kronstadt,
aan de Alt; met de burgruIne Marirnburg. 250 inw.
Mariensk, 1) sass. St., gouv. Kasan, aan de Wolga;
smederijen, visscherij. 2576 inw. — 2) id., gouv. Tomsk,
kr.hfdpl. 6311 mw.
Marienskoi-Kanaal, russ kan., gouv. Olonetz. (1st de
Wytegra en Kowja, en alzoo door middel can de News en
Wolga de 0.zee met de Kaspische z, v. rbimlt. 11,4 vv. rd
van 1799 tot 1808 gebouwd. Er zi(n 3 kanalen, was; au de
het gen. het zoogen. Mariastelsel ,ormt: a. K a n fr al va nBjelozersk loopt tot in de Sjrksna; h. One g a-k a n.,
dat gnat van de Wytegra naar den Swir; r. Swirsch ek an. uit den Swir in den Sias en in 't Sias-kan. uitkomt.
Marienwalde. pr d., regdstr. Frankfort, kr. Arnswalde. 1136 mw. Glasfabr.
Marienwerder. pr . at., hfdst. van 't regdstr. Marienwerder (gr. 319 33 0 m., met 800,344 mw), aan de Kleine-Nogat en de Liebe, 1:1 u. ZZO. Pantzig. Zij heeft em-mm domkerk nit de 13de eeuw, een oud kasteel. met een schoone
concertzaal, een gymnasium, normaalschool none onderwijressen, onderofficiers-school. een hospitaal voor blinde soldaten-weduwen, -vrouwen en -kinderen, cen landsstoeterij,
en eenige industrie. 7627 mw. Tusschen de st en de Weichsel ligt de ,Marienwerdersche Niederung", gr. 6 0 m en
zeer vruchtbaar.
Marie. (Sainte.- 1. of Notre - Dame - de - la - Mer. fr.
gem. en stadje, dep. Monden-van-de-RhOne, kanchoofdpl.,
arr. en 5 u. ZZW. Arks, bij den mood van de Petit-RhOne. 1006 inw.
Mar:est:id. at. in Zweden, lifdpl. van het Ian Skaraborg,
aan het Wener sneer, waar ht de Tidam ontvangt, 45 our
WZW. Stokholm. Zij heeft schcone kerken, een gr zickenhums, week- en tuchthuis, punier- e. a. fabrieken een
station aan den spoorweg M.-Moholm. 2419 mw. Dicht
daarbij ligt Mariehol m, zetel van den landhoofdman
van het lan.
Marietta, gem. en vl. der V. S., Ohio, hfdpl. van 't gm.
Washington, aan den spw. Cincinati-Wheeling en aan de
riv. Ohio, waar die den Muskingum opneumt, 27 u. OZO.
Columbus, in een schoone, maar niet g,ezonde streek. Zij
is de oudste st. van den Stt., en heeft bloeiende fabrieken, een gem.college met men bibliotheek van 22,000 banden, en in hare nabijheid ind. oudheden. 5213 inw.
Marigliano, ital. at., Napels, prov. Terra di Lavoro,
kant.hfdpl., distr. en I u. W. Nola. 10,215 mw. (in de
at. 5182 inw.)
ltlarignane. fr . gem. en vi., dep. Monden-van-de-RhOne,
arr. en 4 u. ZZW. Aix, aan een lagune. 2045 mw.
Marignano, of Melegnano, ital. my!., prov. en 3 u.
ZO. Milaan, sow. stat. aan den Lambro; met overblijfsels
van een kasteel der Medici. 5124 mw. Frans I bevocht
hier in 1575 op de Zwitsers een schitterende overwinning,
bekend onder den naam van ”Veld.dag der Reuzen".
Marigne, fr gem. en d., dep. Sarthe, arr. en 4 u ZZO.
Le Mans, aan de Anne. 1940 mw.
Marigny, 1) fr gem. en vl., dep. Kanaal (Manchel,kant.hfdpl., arr. en 2 u. W. St.-L6. 450 mw. — 2) -l'Eglise,
id., dep. Nievre, arr. en 6 u. OZO. Clamecy. l6! mw.
Margot (Le(, naam van verscheiden plaatsen in de W.
Indien: 1) op Martinique, aan de NO.kust; met een der
beate havens, aan den mond eener kl. riv. 1300 mw. —
2) op St.-Martin, aan de N.kust. hfdpl. van 't fr. gedeelte. — 3) -des-Roseaux, op St.-Lucia, aan de W.kust.
— 4) op Marie-Galante, ook Grand-Bourg geheeten;
sic aid. — 5 ) op Guadeloupe, ook LaCapest err e geheeten; zie ald.
Marin (Le), vi. op 't eil. Martinique, aan de ZW.kust,
aan het diepst eener baai, 41/2 u. ZO. Port-Royal. 3910
mw. In de nabijheid ligt de mtgedoofde vulk. Le Mann.
Marinduque, em!. van de Philippijnen, ten Z. van Luzon, op 13° 30' NB , 122° 0.L.; hug 111/, u., breed 3 u.
't Is vruchtbaar en we! bebonwd. De voorn. dorpen zijn
Roac en Napo.
Marine°, ital. St., Sicilie, prov., distr. en 3 u. ZO. Palermo. 6993 mw.
Marines, fr. gem. en vlek, dep. Seine-en-Oise, kant.hfdpl., ispoorw. stat., arr. en 21/2 u. NW. Pontoise, bij de
Vienne. 1570 mw.
Maringues, fr. gem. en st., dep. Puy-de-D6me, kant.hfdpl., arr. en 3 u. WNW. Thiers, aan de Morge; met wolkammerijen, wolspinnerij, beroemde leder- en zeemfabrieken. 3894 inw.
Mlarinha-Grande, port. vi ., prov. Estremadura, 11/s u
NW. Leiria; met beroemde glaafabrieken. 3125 mw.
vi. in Columbia, dep. Cundinamarca, prov.
Antioquia, 5 u. 0. Medellin. 5000 mw.
Marino, [Bowillsej, ital. mm!., prov., distr. en 3112 uttr
ZO. Rome, bij 't meer Albano; kasteel. 6909 mw.
Marino (San.), of Sammarino, 1 1 republiek van Italie,
een der kleinste en oudste staten van Europa, aan alle kanten omsloten door 'tkon. Italie, en wel tuaschen de prov.
Forli en Pesaro; groot 11/8U m., met 7816 mw. Het landje
bestaat uit men ateilen berg van 750 met. hoogte, op we!ken de hfdst. ligt, en nit eenig omliggend gebied met de
gem. en vlekken Serravalle, Montegiardino en
Fantano, en de dorpen Acquaviva en Feglio.
Het klim. is des winters vrij gestreng, maar gezond. De
bevolking houdt zich meest met landelijke industrie en de
zijdefabricatie bezig. De wetgeving der republiek berust bij
een senaat (”general-consiglio principale") van 60 leden, die
voor hun leven gekozen wooden uit den add, de burgers
en de landbouwers, elk your 1/3. hit dit getal kiest men
de uitvoerende maeht, bestaande nit een raad van 12 leden
( 2/3 uit de at. en voorst. en 1 /3 van het land ). Om de zes
maanden worden 2 presidenten (acapitani reggenti"), sin
vertegenwoordigers van den staat, nit den senaat gekozen.
De 3 bovengen. vlekken met hunne distr. hebben elk hun
eigen municipaliteit. Het rechtswezen wordt bestuurd door
• toenen
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vreemde rechtsgaeerden, die voor 3 jaren worden lungesteld en na dien tijd nog eenmaal mogen gekozen worden„
Twee staatssecretarissen brsturen de ern de buitenlandsche ,
de andere de bienenlandsche zaken; de financien staan on.
der een gener.-thesaurier. De gewapende macht bestaat nit
een kl. staand corps gendarmerie: een commandant, vetscheidene officieren en 24 soblaten; en een militie van 950
man. De inkolusten bedragen 56.000 gld., nitgav. 54,803
gld. 's jaars. — 2) hfdst. van de gen. republiek, op een steilen, door forten verdedigden berg Titan.), gebouwd rondom eene kluis, in 441 bier opgericht door Marinus uit
matie, 49 u. N. Rome. Zij is slechts van eene zijde toegankelijk, heeft 6 kerken, waarvan eene het graf en standbeeld van Marinus San-Marino , being, een schouwbarg,
kloosters, I g,roote watervergaerbak ken ten dienste van
de burgerij, een gouvern. pales, museums en scholen. De
incest
ingezetenen wonen in de voorst., Borgo
geheeten. 5000 mw.
Nilaricaepol, 1111a. - iempol. ook Mariapol. runs. zeest.,
goon. en 41 ii. ZO. Jekatrrinoslaw, aan den r. o. van den
Kalmioe., hij zijnen mond in de zee van Azof. Zij bestaat
nit de i i4etilijke in. en de voorsteden Marinska en Kara.
soe; heeft 6 gr. kath. en 1 r. kath. kerk, gymn., tolkantoor. 7769 inw., meest Grieken, die zich en, t de steurvisscherij en den korenliandel bezig houden. In 1555 door de
eng. vloot gebombardeerd.
ItIlarioet, of HO-keg - Marine;, [Mareot
Emma],
meer van Neder-Egypte, slechts van de Midden. zee gescheiden door ems smalle landtong, waarop Alexandrie ligt.
Marion, 1 ) gm. der V. S., in 't 0. van Z. Carolina; gr.
57 0
hfdpl. Mario n. — 2) 01., in 't ZW. van Georgie; ()T. 15 p m.; hfdpl. Tazewell. — 3) id,
't NW.
van'Alabama; hr. 547. 0 to.; hfdpl. Pikev ill e. — 4)
id., in 't Z. van Mississippi; gr. 70 0 m.; hfdpl. C o 1 it nab i a. — 5) id., in 't ZO. van Tennessee; gr. 25 0 m.; hfdpl.
Jaspe r. — 6) id., in 't midden van Kentucky; gr. 13 0
in.; hfdpl. Lebano n. — 7 ) id., in 't midden van Ohio;
gr 25 0 hfdpl. Mario n. — 8) id., in 't midden van
Indiana; gr. 19 0 In.; hfdpl. Indianopoli s. — 9) id.,
in 't Z. van Illinois; gr. 27 0 m.; hfdpl. S a 1 e in. — 10)
id., in 't NO. van Missouri; gr. '20 0 tn.; hfdpl. Palm yr a. — 11) id., in 't N. van Arkansas; gr. 38 0 in. — 12)
nieuw grs. in Iowa; hfdpl. Knoxvill e. — 13) id., in
Virginie; hfdpl. Fairmoun t. — 14 id., in Florida. —
., in 't Oregon-gebied; grout 1000 0 m. — Ook: 16)
15) id
gem. en vi. in New-York. grs. Maine, 571/ u. WNW. Albany. 2000 inwon. — 17) id., in Ohio, 13 u. N. Columbus. 1800 mw.
Marion-en-Crozot„, grump van 4 eil., Ind. oceaan, op
45° 3 I' Z B., 47° 20' 0.L.; zoo genoemd naar de beide frauache ontdekkers.
Mariquita. st. in Columbia, dep. Cundinamarca; weleer
hfdpl. der gelijkn. prov., 5 u. W. Honda; met voortreffelijke cacao-teelt. 500 inw.
Maritima, [Iliera], eil. van de Middell. zee, bij Sicilie's W.kust, Trapani; met een kasteel aan de NO.punt;
lang, 1 u., breed 2 /3 u.
Maritsa, [Ilebrus], riv. in Europ. Turkije, de voorn.
van Roemilie, dat schier geheel in haar stroomgebied is
gelegen. Zij ontspr. op de NO.lijke helling van den Despoto-Dagh, vloeit 10. en ZW., en valt na een loop van 75
u. in de AgeIsche zee, tegen over Enos. Zijriv. zijn: 1. Topolnitza, Toendscha, Ergene; r. Oesoendscha en Arda.
Mark, r.:erk, ned. riv., incest pror. N. Brabant, ontspr.
op Belg. gebied, prov. Antwerpen, bij Merxplas, besproeit
met N.lijken loop Hoogstraeten en Meersel (in Antwerpen), Ginneken, Breda en Terheyden, wendt zich dan W.waarts, krijgt wat verder den naam van Dintel en valt
na een loop van 13 u. in het Volkerak. Zij neemt bij Breda de Aa, en voorts verscheiden beken en vaarten op.
Markdorf, stadje ip Baden, kr. en 3 u. ONO. Constanz; met 2 voorst. en aanzienlijke veemarkten. 1739 inw
Markel°, ned. gem. en d., prov. Overijsel, arr. Almeloo, kant. en 1 u. W. Goor; met merkwaardige heuvels.
4408 mw. (met 7 gehuchten). Het stat. ligt bijna 50 min.
ver van den apw.
Markelsheim. wart. d., Jaxtkr., opperamt Mergentheim, aan de Tauber; met voortreflijke wijnen. /423 mw.
Marken, ned. eil., in de Zuiderzee, tegenover Monnikendam, 1/2 U. van N. Hollands kust. waarvan het door de
Goudzee gescheiden is. Het is 294 bond. grunt en telt 1156
geref. mw., die zich door bun voorvaderlijke kleederdracht
onderscheiden, en verspreid wonen in 7 buurten, op zooveel
hoogten (vloedbergen of werven) gelegen, die samen de gem.
Marken in 't kant. Purmerend nitmaken. Het plantenrijk
is op dit moerassig en laag eil., dat vaak door overstrooming
en brand veel heeft geleden, even arm als het dierenrijk,
en de bewoners bestaan meest van de visscherij. Men vindt
er eene haven, een vunrtoren op den 0.hoek en eene kerk
en !school in de Monnikenwerf.
Marken-Rinnen. ned. d. prov. N. Hull., arr. en kant.
Alkmaar, 2 u. NO. Beverwijk, gem. Uitgeest. 18 1 mw.
Market - Drayton, eng. vl., gm. Salop. &AI mw.
Market-Harborough, eng. mm!., gm. en 5 u. ZZO. Leicenter, aan de Welland en den London-and-York-spw.; met
fabr. van vloerkleeden en looieri)en. 23 ,3 mw.
iersch my!., Ulster, grs. en 1 u. ZO. Ar•
magh; met een fraai rechtlans. 552 iuw.
Markgrtimingen. wurt. St. (weleer rijksst.), Neckarkr.,
2 u. WNW. Ludwigsburg, aan de Glenn; met men nod kasteel, een Reminarie sour onderwijzeressen, weeshuis, eet
tuchthuis, en men jaarl. achapenmarkt, waarbij men wedloop plaats heeft. 269; inw.
ftlarkineh, schot. kersp. en d., errs. Fife, 2 1 /2 u. ZW.
Cupar; 'net een station aan den Edinburg-and-Perth-spw.
en yea linnenweverij. 6200 inw. .237 in bet d.)
Marlaissa. pr . at., prov. Silezie, regdst. en 12 u. WZW.
Liegnitz, eau de Queiss, waar die de Schwerta opneemt;
met linnen-, katocn- en wolweverij, kamgarenspinneri),
bleekerijen et. pottenbakkerij. 2224 inw.
Tharl....Idendorf, pr vi., lauddr. Hildesheina,u U.
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GOttingen, aan de lime; met linnenweverij, bleekerij; drukken handel in garens en lijnwaad. 966 mw.
Sliark•vvka, rune mvl., gouv. en 42 n. Z. Woroneseh.
1200 law.
Maykowitaji, rnss. it., gouv. Mohilew, 6 u. ZO. NovoBielitza. 1640 low.
Slark-linwataillt. of lltanotitilt, pr. et., prov. Saksen,
kr.dir. en 2 U. ZZW. Leipzig; stat. der Tharthpehe bean;
groote bruinkoollagen. 2456 low.
Marks (flit..), rl. en each. der V. S., Stt. Florida, aan
de riv. St.-Marks, bij de pleats, wear dean met den Wakully de riv. Appalachee vormt. Deze pleats is de haven
van Tallahasse, waarmede het door een apw. verbonden
De riv. heeft te St.-Marks 21/e met. water.
Mark.Slubl, myl. in Saksen-Weimar, vontd. en 2 n. ZW.
Eisenach, aan de Suhl; met een slot. 1100 low.
Markt, vooropgaand wooed bij de namen van vele hi.
plaataen in Dnitschland, o. a. : 1) Mlarkt-Bertgel, of
Merge!, beier. mvl., kr. Middenfranken, 4 n. NNW. Anapack, met hopbouw en minerale bronnen, van welke echter
weimg gebruik wordt gemaakt. 900 inw. — 2) Markt-Biiserharh, id, hr. Zwaben-en-Nenburg, landgerieht en 2 u.
ZO. Wertingen; met bedevaartskerk en kapel. 650 low. —
3) Markt-Breit, beier. at., hr. Nederfranken-en-Aschaffenbnrg, aan den Main, spw. stat., 4 U. ZO. Wtirzburg;
met een slot, 2 kerken, zandsteengroeven, suikerraffinadeit, levendigen handel en een veer over den Main. 2`.'65
inwoners. — 4) illarkt-Eineraheim, beier. mvl., hr. Middenfranken, aan den straatweg van Neurenberg op Warnburg; met on grafelijk residentie-slot, en in de nabijheid
de burgruine Speck f el d. — 5) Mlarkt-Erlbaelli, id.,
celfden hr., 4 1 12 u. ZW. Erlangen; met een slot en hopbouw. 1244 mw. — 6 ) ltlaykt-Leugast, id, hr. Opper.
franker, landgericht Stadt-Steinach; met linnenweverb en
terpentim-steengroeve. 1180 mw. — 7) ItIlarkt-Leuthen,
id., zelfden kr., landgericht Kirchenlanitz, aan de Eger,
over welke een steenen brug van 6 bogen ligt. 1346 mw.
— 8) Markt-Scheinfeld, beier. stadje ? hr. Middenfranken? 9 n. NW. NeUrenberF, aan de Scheme; met bierbronwerden, veemarkten en wijnbonw. 1076 inw. — 9) MarktSchorgaiit. beier. mvl., hr. Opperfranken, aan de Schorgest, landgericht en 1 n. N. Berneck, aan den spw. van
Lichtenfels near Nenenmarkt; met parelvisscherij. 1187 mw.
— 10) Marktsteft„ id, kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg,
hfdpl. van een landgencht, aan den Main, 1. o., 4 u. ZO.
Wtlrzburg; met fabr. van drukinkt, potasch, ' ,eel Mainscheepvaart en handel. 1081 mw. — 11 ) Marktaeuln. id .,
hr. Opperfranken, landgericht Lichtenfels, aan de Rodacb,
met bierbrouwerij en handel. 1050 mw. De meeste der
met Mark t saamgestelde namen worden ook zonder dat
voorvoegsel gebezigd. Die bier niet voorkomen, zoeke men
op 't wooed van onderscheiding.)
DIarktheidenfeld, met. en hfdpl. van 't gelijkn. amt
in de beier. hr. Nederfranken en- Aschaffenburg, aan den
Main, waarover bier een ste2nen brug brug ligt. 1903 Jou,
Marlborough, I) eng. St., gm. Wilts, can de Kennet,
71/2 n. ONO. Salisbury; met een nude Normansche beck,
lat. school, college ( in 1845 gesticht, met 400 leerl., wearvan 2/3 zoom van geestelijken moeten skin) en fabr. van
touw en zaklinnen. 3660 mw. — 2) gem. en v1. der V. S.,
Stt. New-York, grs. Ulster, 6 u. Z. Kingston. 2975 mw.3) id.,. Stt. Massachusetts, re. Middlesex, 8 u. W. Boston.
8474 mw. — 4) distr. of gm. in 't N. van Z. Carolina; gr.
22 0 m.; hfdpl. Benn ets vi 11 e. — 5) (New.), gem.
en vi. in Massachusetts, 37 u. WZW. Boston. 200 ) low.
Marie, fr. gem. en stadje, dep. Aisne, kant.hfdpl., stet.
der fr. N.baan, arr. en 4 u. NO. Leon; met veel linnenen wollenweverij, drukken graanhandel en maandmarkten.
23.57 mw.
, Alarlenbeim, gem. en d., Neder-Elzas, kr. Molsheim,
31N n. WNW. Straatsburg en aan den spoorw.; met goeden
rooden win. 1641 low.
laserlbes, fr. gem. en 1., dep. Loire, arr. en 5 u. Z. St.Etienne, kant. St.-Genest-Malifaux. 2143 mw.
Marlin. ital. d. bij Lucca; met een sterrenwacht.
Marlow, 1) stadje in Meklenburg-Schwerin, 5 u. ONO.
Rostock, aan de Recknits, I. o. 19G6 mw. — 2) (Great-),
cog. vi. en kersp., es. Bucks, aan den 1. o. der Theems,
waarover bier een weren hangbrug voert, 1115 U. NNW.
Maidenhead; eenige fabr. van kant en papier. 4701 low.
Manly, 1) fr. d., dep. Aisne, arr. Verviers, aan de Oise.
1000 low. — 2) id., dep. Neurden bij Valenciennes; met
1111.-le-Port,
velerlei industrie. 1519 mw. —
111.-la-Machine fr. gem. en d., dep. Seine-en-Oise, kant.nfdpl., arr. ea 11/2 n. N. Versailles; met stoombleeken, suikerraffinaderij en houtzagerij. 1300 inw. De pleats is vermaard ale lustverblijf van Lodewttk XW en door de verunftig uitgedachte machine, die hn aan de Seine liet bouwen om tsar water near Versailles te voeren. Dat foe by&auntie', werktaig is nu door een atoom-machine vervangen. Hier bouwde A. Dumas zijn villa Monte Christo.
Marniande. fr gent en seer oude at., dep. Lot-en-Ga+Penne, art.hfdpl., stet. der Z.bun, 9 0. NW. Agen, aan de
Garonne, r. o over 'vette bier eene sehoone brng van
eenen boo; ligt. Zij heeft een handebetribunaal, gem.-college, openbare bibliotheek van 4000 boekdeelen, nteuw stadhula, fontemen., fabrieken van linnen en wollen stoffen,
groote brander” en een kleine, dock druk bezochte haven;
stoombooten varen op Bordeaux. 8961 low.
Mlareanbac. fr. gem. en d., dep. Cantal, arr., kant.
en 2 u. NNO. Aurillac; in em n fraai dal; met eene in de
rots oitgehouwen kapel en overblijfaels van een fort.1670 low.
Mlareniesto, ital. d.. bombardije, pro, distr. en 11/2
n. NW. Mantult; met ruin. van een 14:90 gebouwd paleis. 4002 mw.
Martsiolejo„ sp. d., pro,. en Oh u. NW. Jaen, atm den
Guadalquivar; met minerale bade. 3050 inw.
Marmara. I I [Propontis), kleine zee, tus.
schen Fur. en Aziat. Turkije, lang (met de diep in de kust
van K1. Azle binnendringewle golf van lsmid ten O.) 50 1 1 -,
gnome breedte 16 Zij heat met de Zwarte tee gemeen-
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schap door den Bosporus of de strut van Constantinope1
en met de /Egetsche zee of den archipel door de street
der Dardanellen. De aanzienL ell. daarin zijn in 't IV. dat,
waarnaay de zee benoemd is,- verder Koelali, Affia, Rabby,
Liman-Pasja; in het ZO. Kololimni en in 't O. de Prins.,
Eilanden of Demonnesi. — 2) [Proconneeos. Elaphn.
means, Newris], turksch ell. in de gen. zee, bij hear W.etude, lang 31t2 U. breed 11/e n. Het heeft verscheiden dorpen en op de ZW.kust een gelijkn. Tick, is bergachtig,maar
vruchtbaar in wijn, granen, olkiven en boomwol; ook levert
het !reel wit marmer. 4000 mw.
ltlarinorice. Mlarniorizza, Marmora, Marmara.",
of Castro-a-Mare, tent. aan de ZW.kust van Kl. Azle,
Anatolie, can het die at der B a a i-v a n-M armorice,
8 n. N. Rhodes en under 't rechtegebied van dat ell. behoorende, waaraan zij levensmiddelen en vee levert. Zij drijft
ook uitvoerhandel in hoot, eikeldoppen, terpentijn, honig,
was, bloedzuigers, ens. In hare nabijheid liggen eenige
overblijfsels van 't onde Phy 'en a. — K a a p-M a r m or i ce ligt can den ingang der heal, op 3e 42' 40" N.B.,
280 20' O.L.
Marmontier, Marmontier, (dnitach Man er a m Ii nt e r), gem. en it., Neder-Elzas, hr. en 1 0. ZZO. Saveror, aan den Huseelbach en den voet der Vogeezen. Zi,j
heeft em n goth. heck nit de 9de eenw, steen-, pannen- en
pottenbakkerijen en handel in vee. 2405 low.
fflarnipen. Itlarnipow. st . in Opper-Guinea, hon. Asianti, 4 u. N. Coemassie, hfdpl. van een gelijkn. distr.
Marwaeli, d. in 't gT hertd. Luxemburg, arr. Diekirch,
kant. en 11/2 U. W. Clerff, gem. Munshausen. 291 mw.
Marmara., corn. in Hongarije; gr. 188 0 m., met 220,506
low.; wordt begrensd 0. door Galicie, Z. door Zevenbergen, W. door de com. Szathmar en Ugoesa en N. door Beregh en Galicie. Het is omgeven door de Karpaten, wet.
ker uitloopers bet doorenijden. Uit dit afgesloten bekkea
heeft tick de Theiss een weg gebaand met tune zijriv. Bisso, Iza, Taraczk, Talabor, ens. Het de is vruchtbaar, heeft
veel bosch en over 't geheel een row klimaat. Granen woeden er ter nauwernood voor eigen gebruik genoeg geteeld;
steenzont maakt de voorn. rijkdom des lands; ook behalve
enkele metalen nog kristal bong. diamanten). Het corn.
is verdeeld in 10 stoeldistr. Hfdpl. Szigeth.
Marne, 1 ) [Matron's, Materna]. fr. riv., ontspringt
1 U. Z. Langres (Opper-Marne), gnat langs Chaumont, Joinville, St..Dizier bier bevaarbaar), Vitry-le-Francais, Chalons,
Epernay, Chateau-Thierry, La Ferte-sou-Jouarre en Meaux,
en valt na een loop van 69 u. ( stroomdraad 80 u.) door
depart. r. in de Seine te ('harenton, 1 u. ZO. Parijs. Haar
voorn. bijriv. zijn I. de Blaise, Colic, Petit- en Grand-Morin, r. de Rognon, Ornoin en Ourcq. Be belangrijkste M.
kanalen zijn het z ij kart aal van Chalons over Vitry near
St.-Dizier; Ourc q-k a n., van Port.aux-Perches nit de Oureq
tot Parijs; Aisn e-k a n., van de M. over Rheims tot Berg
au-Bac, met 24 aluizen; M. - R ij n k a n., van Vitry over
Bar-le-Due, snijdende de Ornain, Maas, Moezel, Menrthe,
Saar, lenge Toul, Nancy, Saarburg, Pfalzburg tot Streetsburg, — met 4 tunnels, 66'sluizen, 3 kan.bruggen, 159 vied.ten, 100 verbindingabruggen, 44 stationsbochten. — 2) dep.
in 't NO. van Frankrijk, gevormd uit con gedeelte van de
oude prov. Champagne, omsloten door de dep. Marne, Seine-en-Marne, Aube, Opper- Marne, Maas en Ardennen, toeschen 48° 32' en 49° 26' N.B.; gr. HS% 0 m., met 4' 7,780
low.; — hfdpl. Chalons-sur-Marne. Het ligt in 't stroomgebied der Seine, meest op den r. o. van dien stroom, en
wordt bovendien besproeid door de Marne met de Blaise
en den Ornain, de Aube, den Grand- en Petit-Morin, de
Aisne met de Suippe en Vesle. Ken groot gedeelte van 't
dep. is hempen in 't distr., weleer eChampagne-Pouilleuse" geheeten. In 't Z. is de grond seer vruchtbaar, in het
W. krijtachtig en over 't gebeel dos', mace de vroeger naakte zandvlakten zijn in den jonpten tijd met schotsche pijnboomen heplant. Er wordt overvloedig green gebouved;
het hfdprod. is echter wijn (372,000 hectol.), waaronder de
beste die van Reims en Epernay din. De schapen Ph mill.)
zijn in dit dep. van verbeterd ras en talrijker dan elders
in het rijk; men vindt er ook enkele kndden van Kasjemirgeiten, veel gevogelte en bkjen. Het mineraalrijk geeft
vooral beste molensteenen, krijt en schoon mind voor de
spiegel. en kristal-fabrieken. Van de kizerhoudende bronnen wordt die van Sermaise alleen eenigszins bezocht. De.
voorn. industrie bestaat in de bewerking van ijzererts (hoogovens, gieterijen(, de fabricatie van allerlei wollen stoffen,
gezamenlijk "articles de Reims" geheeten, omdat Reims er
de hoofdzetel van is; poraelein, papier, ens. Gezamenlijka
waarde 80 mill. gld. De handel is aanzienlijk. Uitvoerart. skin won en prod. van landbouw en industrie; invoer
steenkolen en grondstoffen. Hij wordt bevorderd door de
bevattebare riv., de kan. en 470 kilom. spw. Het dep. wordt
verdeeld in 5 arr. (Chalons, Epernay, Reims, St.-Menehould en Vitry-le-Franeais), in 32 kant. en 665 gemeenten.
Het is begrepen in 't reason van 't oppergerecbthof te Paits en behoort tot 't bisdom Chalons.aur-Marne en 't 6de
legercorps. — 3) (Je), naam eener landstreek in het NW.
der ned. prov. Groningen, aan de Wadden en de Lanwerszee, met de gem. Kloosterburen, teens en Uirum. —
aanzienlijk mvl. in Holstein, Sliderdithmarschen, 3 nor Z.
Meldorf; met veal graanhandel en veemarkten. 1500 km.
— 5) ( Haute.), of Opper-Marne, dep. in 't NO. Frankrijk, gevormd nit een gedeelte der oude prov. Champagne,
omsloten door de dep. Maas. Marne, Aube, C6te-d'Or, Opper-Se6ne en Vogeezen, tussilten 47° 35' en 41. 40' N.B.,
gr. 112,96 0 tn., met 252,448 law.; — hoofdpl. Chaumont,.
Het lip, grootendeels in 't atmomgebied der Seine, vooe
een gedeelte - oolt in dat van de Maas en de Rhtine, en
words besprom4 door de Mane en Aube, de Blaise en den
Ornain, de Voice en den Anjou, de Amance, Salm en Tingeanne; ook heeft dit dep. de bronnen en het bovendeel der
Maas. De greed, die nit tamelkjit hoop plateau bestaat
't Z. 't plateau van Langres), is veil vruchtbaar, me*
groote bosschen en guide weiden. Er wordt green in overvloed pbouwd; de wkinen. skin meestal middelmatig, ea thin-
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taerhout Is %groom. art. van nitvoer. Men vindt bier een
goed sehapenras, veel gevogelte en Mien. Het dep. beeft
eenige der belangrijkste UsermUnen in Frankrijk; ook groeyen van goeden bonwsteen, marmer, kalksteen, gips, mergel, slijpsteenen, enz. Van de minerale bronnen zip die
an Bottrbbnne-les-Bains de meet beroemde. De hoofdtakken der Industrie sijn de mijnarbeid en het uitsmeden van
't User, het messenmaken, katoenspinnen en weven. Het
dep., dat 260 kilom. spw. heeft, wordt verderld in 3 arr.
(Chaumont, Langres en Vassy), in 28 kant. en :,50 gem. Het
Is begrepen in 't ressort van 't oppergerecbtshof te Dijon,
hehoort tot 't bisdom Langres en 't He legercorps.
Mlarneffe, belg. d., Luik, arr. en NW. Huy. 79 inw.
Marocaatello. ital. vi ., ONO. bij Borgomaro. 1760 mw.
Maroet, 1 eng. Maroo t), versterkte at. in Indid, gebied
en 18 n. 0. Bhawlpoer. 't Is een aanzienlijke graanmarkt,
en heeft een garnizoen.
Maroilles, fr. gem. en ddep. Noorden, arr. en 21/2 u.
W. Avesnes, aan de Kleine-gelpe, r. o. Zij is het middelpunt van een nitgebreide kaasbereiding.
Marokko, 1) arab.Saltanat-Maghrib-el-Akaa„
d. i. eKoninkrijk van 't uiterste Westen", cog. Moro cco, (sp. Marrnecos, [Tingitana Mauritania], gr.
rijk in 't NW. van Afrika, tusachen 23 en N.B., 0° 40'
en 11° 40' W.L.. bepaald ten 0. en ZO. door de Sahara,
ten NO. door Algerid, ten N. door de Middell. zee en ten
W. door den Atlant. oceaan. De grootte mag op rnim
12,290 0 m geachat worden, waarvan 1 /4 tell of vruchtbear berg- en kustland, 1/10 steppen en 2/3 woest (zonder
Toeat), terwijl de bevolking wordt geraamd door Tissot
op 12, door Rolhfs op 6 mill. — De oppervlakte is bergachtig, overdekt met takken van 't Atlas geb., met veel beerDike vlakten en valleien ( Sjawija, Temsena, Ducilla, Terara). De kust aan de Middell. zee, door de Berberen r i f
genaamd, is bergachtig en slechta bi,j uitzondering geschikt
voor bebouwing, daarop volg.en 5.113k de waterrijke bebouwbare 1andschappen van den Kl. Atlas, het t e 1 1, dan een
woeste hoogvlakte met cute meren, Scotts; daarna 't t el 1
van den Gr. Atlas en ten laatste de Sahara met enkele
oasen, als Tafilet, Tabelbelt, en.. De hoofdriv. zijn de
Mullin' en de Kert, die zich in de Middellandsche zee weepen; de Seboe, Umm-er-Roia en Tensift, welke in den
Atlantischen oceaan vallen, en de Wadi's Soesa en de Draha, aan gene zijde van den Atlas. Het klim. is gezond;
de temp. zelden boven 85° Fehr., zelfs aan de lag,ere knotstreken der W.kust gematigd, en alleen in 't Z. van den Atlas
soms ondraplijk heet. Er zun 2 jaargetijden: net en droog.
De bodem in de valleien was reeds in de oudheid bekend weguns zijne groote vruchtbaarheid en geeft op sommige pleatBen 3maal 's jeers een milden graanooget; maar de landbouw stoat er nog op een zoo lagen trap, dat de gouden
korenaren niet zelden vruchteloos op de aikkel des maaiera wachten en no en dan een menigte der inwoners den
hongerdood sterven. De hfdprod. zijn schoone tarwe, mats,
gent, dadelen, druiven, olijven, snikerriet, boomwol, sesam,
tabak, de vruchten van Z. Europa, kurk, henna (een struik,
welks bladeren een gezochte gele verfstof leveren ), durra
(een gierstsoort), &Orman, wierook en een tal van nuttigo, wildgroeiende planten. Het werkhout is or over 't geheel niet overvloedig en wordt nit Spanje ingevoerd. Dc
graslanden zijn rijk en voeden een echoon ras van paarden,
waarvan de nitvoer verboden is; ook groote kudden schapen, geiten, runderen en muilezels. Kameelen en curls zijn
de voorn. lastdieren. Tot de minerals voortbrengselen behooren ijzer, koper, spiesglas. De fabrieks-industrie beteekent er over 't geheel niet veil, evenwel wordt or veel leder, vooral het zoogen. marokkijn bereid, en in dit opzicht is Fez vermaard om zijne rondo, Tafilet en Marokko
am bonne groene en gob vellen, waarvan jaarlijks ongeveer
voor 11/2mill. gld. worden uitgevoerd; andere nijverheidsprod. zijn roode mutaen, tapijten, zijden, wollen en katoenen stoffen goed zadelwerk, mat-, korf- en ander vlechtweek uit schors en palmbladeren, aardewerk, wapens. Met
de Levant wordt handel gedreven doter middel van de
)2aar Mekka e. a. plaatsen bestemde karavanen, en met de
kusten van Barbarije door feloeken (kleine roei- en zeilschepen met laag boord); ook is er handelsverkeer door
karavanen met Timboktoe e. a. plaatsen in Centr. Afrika,
alwaar de Marokkaansche kooplieden tout, dadelen, tabak,
laken, mutsen, gordels, dolken in culling geven voor stofgond, ivoor, rhinoceros-hoornen, assafcetida, struisvederen
en slaven. De uitvoeren near Europa meest near Engeland, Marseille en de sp. havens) bestaan nit was, bereide
huiden, olijfolie, gum, wol, dadelen, bonig, sjaals, tapijten, en.. Zij bedroegen in 1877: 20 mill. gld. De regeering is or meer despotiach dan in vole andere mohamm.
staten; en de monarch, die tick den titel van sultan en
emir der geloovig,en ( tremir-al-mouminnin") geeft, schijnt
geheel onbepprkt to gebieden. Het rijk, in Europa doorgaans keizerrjk geheeten, bestaat uit de koninkrijken Marokko on Fez, het gebied van Sues (Sus), dat van Tafilet on
van Darah of Draha. Het wordt verdeeld in 24 provincidn. De voorn. steden zijn Marokko, Mekines, Rabat, SaId, Tarudant, Titnan, Tesa, Mogador on Tenger, die met
andere prov.hfdateden, door militaire opperhoofden of kaids
beatuurd worden. De stammen op het land staan onder
aleika, die niet altijd het oppergezag des sultans eerbiedigen. De ateden worden incest door Mooren on Joden bewoond, welke laatsten de groote handelszaken drijven; Berberen en Sjellocks vormen het gros der landbouwende bevolking, on de Arabieren leiden meest een rondzwervend
leven op de vlakten, huizen in tenten en bestaan van de
opbrengst hunner kudden. Kunsten en wetenschappen zijn
er nog zeer achterlijk, ofschoon men in de meeste steden
mohamm. colleges vindt, waarvan 't room. to Fez work
aangetroffen. Inkomsten van den stoat bestaan in directe en
indirecte belastingen,Jodenbelasting, tienden, tollen,geschen ken, enz. De uitgaven zijn veel reringer en 't overschot komt
in de keizerlijke achatkist to Mekines. Het staande leger
beloopt 10,000 man, waarvan do helft Negers zijn. De zeemacht bestaat alleen nit eenige brikken en kleinere vaar-
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tnigen. Omtrent andere bijzonderheden loot rich niets met:
voldoende zekerheid opgeven. — Marokko2 nog geducht ifs.
't begin der vorige eeuw, toen het nog zijn gezag tot aan
Timboktoe deed golden, neemt in doze eeuw als bij den
dog af. Reeds verloor het een aanzienlijk deel van Soes
( tie Sidi.Hesjant), on gin& de Franschen meeeter zija
van Algerid, kwam de marokkaansche krijgsmacht meetdan eel's met doze in botsing en moest telkens het onderspit
delven. 't Gevolg is licht to voorzien. — De Spanjaarden behouden nog voortdurend op de Marokk. kust eenige in de16de eeuw door hen veroverde steden, van welke zij opre- •
sidles" gemaakt hebben en die bun tot ballingiworden dienon, zoo ale Ceuta, PeTion-de-Velez, Alhucemas on Melilla.
— 2) (Mar a k sc h, M a rak o esj a), hfdst. van 'thiarokk. gebied, gelegen in eon vruchtbare vlakte, bij de rivTensift, 36 u. 0. Mogador. Zij is door eon sterken, 10 met.
hoogen muur met torens oragr von, die omtrent 2 uur in
omtrek heeft en binnen welke men vole groote velden en
met puin bezaaide open ruimten heeft. De it. is slecht
gebouwd en morsig; hare rueeete huizen zijn enkel van aarde en kalk gebouwd, en die, welke van steviger semen
stel aim, bevinden itch tegenwoordig, even els de groote
waterleidingen, in kennelijken staat van verval. De aanzienlijkate gebouwen zijn 't paleis des sultans, afzonderlijk
binnen muren besloten en met zijne tuinen wel 3/4 u. in
omtrek grout; een aantal moskeeen, waaronder verscheidene zeer prachtige en edn met eon toren van 69 met. boor;
eon groote bazaar on eon hospitaal, ingericht voor 150%
lijders. De at. heeft 11 ingangspoorten, waarvan den, even
als dit met cod openbare gebouwen 't geval is, rijk met
arabesken is versierd. De straten worden door- en over.
kruist van eon aantal bogen en muren, en de verschillende wijken hebben soortgelijke afsluitingen. De Jodenwijk
is omtrent 1/2 U. in omtrek. Button de st liggen groote
begraafplaatsen, alsook eene wijk, die bepaald voor melaatschen is bestemd. De voorn. fabrieken zijn voor leder- en
borduurwerk, en de meeste uitvoer bestaat in die artikelen on in tout. 80,000 mw. 31 0 37' 2" N.B., 7 0 36'
Marokko word in 1073 gesticht.
Marolies-les-Braux, fr. gem. en el., dep. Sarthe, kant.hfdpl., arr. en 2 u. ZZW. Mamers. 2178 mw.
Maromme, fr gem. en d., dep. Beneden-Seine. kant.hfdpl., arr. en 1 u. ZW. Rouen, aan den spw. van daar op
Havre; met fabr. van gedrukte katoenen e. a. stoffen, papiermolene, looierijen en een kruitmolen. 2745 iow.
Maros of Sorrod-derang. aid. Noorderdistricten en
der gelijin. onderafd. op 't ZW.lijk schiereil. van Celebes,
NNO. bij Makassar, son de riv. Maros, nit von van harem
ondiepen mond; met eon ruim reaidentie-huis en het steenen fort V a I ken bur g. De rivier Maros ontvangt
veel water uit het kleine meerMaro s, of B a to e-M o er o n g, dat zeer hoog, gelegen is on 3 eilandjes bevat.
Maros, Maroach, [Mariana], 1) riv. in Zevenbergen,
ontspr. in den Szeklerstoel Tschik, aan den Nagy-Hagymat
van den 0.rand van Zevenbergen in 't dal Vaslab, vloeit
W.waarts voorbij Neumarkt en Carlaburg, en outlast zich
na eon loop van on,geveer 120 u. in de Theiss, tegenover Szegedin. Zij neemt 1. den Gorgeny, Grooten- en Kleinen-Kokel, Mahlenbach, Strell en Czerna, r. den Luzz on Avanyoe op. Door overstroomingen richt de M. dikwerf groote verwoestingen aan. Naar deze riv. draagt eon comit,aat
(of atoel) in Zevenbergen, Szeklerland, den naam. — 2) of
Groot-Maros bong. vi ., corn. Honth, aan den Donau, 1.
o. 6 u. NNW. Pest.
'
— 3) -1Ujvar, d. in Zevenbergen, corn.
nburg, aan den Maros, l. o.; stet. der Hong. 0.baan,
Weisse
7 n. NNO. Carlsburg. Van bier worden jaarlijks 20- tot
25,000 tonnen tout uit de naburige mijnen near Hongarije
yerzonden. 2922 inw. — 4) -Portn (d. I. eMarovhaven").
d. aan den Maros, in de nabijbeid van Carlsburg; met het
grootste tout-depot in Zevenbergen. — 5) -Vasarhely,.
et. in Zevenbergen, zie Vasarhely,
Marostiea, ital. at., prov. en rnim 4 u. NO. Vicenza;
met fabr. van stroohoeden. 4074 inw.
Maroth-Aranyos, (slav. Morwcz e), vl. in NW. Hongarije, corn. Bars, 4 u. NG. Neutra. 1775 mw.
Marowijne, loneigelijk Maron i geheeten), riv. van
Z. Amerika, die de grene vomit tuaschen Nederlandsch- en
Fransch Guiana. Zij ontstaat uit eon gelijkn. meer in Fr.Guiana, vloeit N.waarta en volt na eon loop van omtrent
U. in den Atlant. oceans. Aan boron mond ligt de sterkte
Prins-Willem-Frederik. Zi,j bevat veel klippen en eilandjee,
en neemt o. a. de riv. Arrouas op.
Marquesaa-Eilanden, Marqueaas-de-Mendoza-Eilanden, Markiezen-Eilanden, Mendaita-Archipel,

(Noekahow a), eil.groep in den Stillen oceaan, tusschen
70 55' en 10. 30' Z.B., 138° 40' en 140° 46' W.L. Zij be()teat uit 13 ell., waarvan 5 of 6 tot de ZO.lijke groep (en
doze beet men bij voorkeur Marquesa s) en de overige
tot de NW.lijke groep bebooren, welke imitate men ook den
naam van Washington-eilanden (de Isles-de1 a-It é v olution van Marchand( geeft. Tot de laatstgenoemde groep behooren Nock ah iw a (2 mi”ionaris) of Noehiwa (Marchand-eil.), met de hoofdplaatv
Taio-Hae, waarin franache bezettingi fransch ballingsoord;
H oe a-Poe, of Oea-Poea (1 mission.);Hoea-Hoena,
of Oeo-Hoega; Hien, of Hidoe; Tetoe-Oehoe,
of Fa toego e. In de ZO.lijke groep vindt men Fa to ehiw a 15 mission.(, het eerste, dat Mender. in 1596 ontdekte en Magdalena noemde; Motane( door Mendalia S a nPedro geheeten); Tahoeata, of Tao-Wati (hr.t
Sta.-Christina van Mendafia); H w a-0 h a, of 0 h
• a-H o a (Mendena's La Dominic a), bet grootste der
ZO.groep, miaschien van den geheelen archipel ); Teto eHoek o e, of Fetoegoe; Oea-Poea, of Roapoa.
Vier deter • oil. werden in 1596 door Mende* de andere.
door Cook in 1774 ontdekt. Hare gezamenlijke bevolking
wordt op 6000 zielen geschat. De oppervlakte is berrachtic; moor 't binnenland is rruchtbaar en brengt peulvruehten, kokosnoten, jams, bamboos. wilde boom wol on milk,riot voort; not vindt men or veel zwijnen. De bewonere
zijn eels school) slag can menschen van den poly. stam;
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Ian bleven date kannibalen &of voor de stem der mini•onarissen, die hen ten laatste tot r. kath. maakten. In
1842 waders de eiL door Frankrijk bezet, doch in 1465 grootended. weder verlaten. De resident woont in Taio-Rae op
Noekaltiwa en utast onder den commandant van Tahiti. De
lewoners ?nil= hen vet en gewassen voor geweren, emu'aide en tabak.
ich4ogat
an
.ener -,M
yetiiiknen't lm
V.
erer .
drilvd
1411.17. de 1)
— ) gm. der V. S., Sti. Wisconsin; hfdpl Montello, aan
"'t Bovenmeer; verschaft veel ijzererts en row Ozer. 4500
— 3) id. in Michigan; gelijkn. hfdpl. — 4) fr. gem.
en d., dep. Noorden, arr., kant. en 11/2 u. van Lille
bij de Deulle. 3250 mw.
allarquina, sp. vi., Biscaye, 41/2 u. 0. Bilbao. 562 mw.
Mammies' fr. gem. en d., dep. Pas-de-Calais, kant.hfdpl.,
arr. en 4 U. ZZO. Arran ( Atrecht). 903 mw. — Marquise,
Id., kant.hfdpl., arr. en 2 u. NNO. Boulogne, station der
- fr. N.baan; hoogovens, ijzergieterijen, hamerwerken, bolerijen. 4359 low.
Marrabne, at. in W. Afrika, Bambarra, aan de DajoIiba, 34 WZW. Sego; met southandel.
Marradi, ital. vi , Toscane, prov., distr. en 8 u. NO.
Florence. 8226 mw.
Marra, !Harrah, 2 steden in Syrie : 1) 8 vt. NNO DaIllasetta, met eenige goede gebouwen, nu in verval. — 2) 12
ZO. Aleppo.
Marrum, ned. d., prov. Friesl., arr. Leeuwarden, kant.
Berlikum en 41/2 u. ZW. Holwerd, gem. Ferwerderadeel,
aan do Marrumer-vaart; met eichorei-fabrieken. 1230 inw.
Mara (St..), veracheiden fr. gtm. en d.: 1) .d'Egrene,
-dep. Oine. arr. en 1 u. SW. Doulfrent. 19 0 mw. — 2)
.de.la.Briere, dep. Sarthe, arr. en 21/2 U. 0 0. i.e Mans.
1597 mw. — 3) .d'Ontille, zelfde dep , arr. en 41/2 our
.-20. Le Mans. 2066 low. — 4) -1a=Jaille. dep. Beneden'Loire, kant.hfdpl., arr. en 31/, u. N. Ancenis. 1786 low. —
.Sons.Ballon. dep. Sarthe, arr. Le Mans. 1418 mw.
— 6) .snr.Colment, fr d., dep. en arr. Mayenne, bij
Ballon. 1477 low. — 7) .sur.la.Futsie, fr. d., id., bij
Landivy. 141 mw. — 8) -11.-Tour, d. in Lotharingen,
'Ir. en bij Metz. 652 mw. Overwinning der Duitschers,
16 Augustus 1870.
Marsae 1) fr. gem. en vb., dep. Puy-de-Dome, arr., kant.
-en 12/, u. 'Z. Ambert, aan de Dore. 3902 low. — 2) fr d.,
dep. Beneden-Loire, arr. Savenay. 1553 low.
Marseille. ital. vi., 3 u. NO. Mondovi. 1000 low.
Marsais, Mareay. fr gem. en d.. dep. Beneden-Charente, arr. en 71/2 U. NO. Rochefort. 1650 low.
Mammal. [Beadatium] stadje in Lotharingen, kr. en 2
At. OZO. Chb.teau-Salins, bij de Seille. Het is versterkt en
'werd in 1815 gebombardeerd. 780 low.
Marsala, [Lilyineum]. versterkte at. en zeeh. op Sieines W.kust, prov. en 4 , /2 u. ZZW. Trapani, aan de Mid-dell. zee. Zii heeft een kathedraal, verseheiden ledige kloos'tern en abdijen, een gymnasium. een nod kasteel en een
zonderlingen schuddenden klokketoren. Hare nude haven
-werd in 1580 door Don Juan van Oostenrijk gedempt, opzij de zeerovers niet van dienst zoude wezen; en de
-nieuwe haven, omtrent 14 tt. ten Z. van daar en door een
beer bepaald, is enkel voor kleine schepen geschikt. M.
-ontleent hare grootate belanexijkheid win hares wijnhan.del, die eerst in deze eeuw is opgekomen en waarin on
vele engelsche huizen betrokken zip. Men rekent, dat het
distr. jaarlijks ongeveer 30,000 pijpen wijn oplevert, waar- van 2/2 worden uitgevoerd. Ook voert M. een kleine hoeveelheid koren, vee, our, tout en soda nit. 34,202 low.
(In de at. 14,105). — Lilybteum was lang de hfdst. van
st Harthaagsch gebied op Sicilie; doch er zijn maar geringe aporen van overig.
Martian. kb. landsstreek in Frankrijk, in de oude prov.
,Guyenne; no begrepen in 't dep. Landes.
Illiarsanne. fr gem. en vl., dep. Drome, kant.hfdpl., arr.
-en 3 U. NO. Monteliraart; kweekerij voor moerbezieboomen,
nitm. zijde. 1695 low..
Marsa.Suza. [Apollonia), kl. st en haven in Tripoli,
Barka, aan de Middell. zee; weleer de haven van Cyrene.
fillarsberig (Ober- en Mader.), of Stadtberg, 2 pr.
prov. Westfalen, regdstr. en 91/2 u. O. Arnsberg, stat.
der .g.-Mark. baan; met een krankzinnigengesticht, kopermijnen en ijzerhutten; met 1221 en 2839 low.
Marsciano, ital. gem. en vl., prov. en 4 u. SW. Peru.
.gia. 10,610 inw.
Marsden. 1) rug. kapelgem. (eehapelry"), grs. York :, W.
Riding, 2 U. WZW. Huddelsfield; met weverijen. 2190 mw.
— 2) (Great. en Little.), 2 eng gem., grs. Lancaster, 1
ZW. Coins. 7342 mw.
Marsdiep, ned. zeeingte tusachen N. Hollands N.punt
.en 't ell. Texel, room. ingang der Zuiderzee uit 't W.; is
voor able achepen bevaarbaar.
Marateillan, fr. gem. en vi., dep. Herault, arr. en 411,
it. 0. Beeler., aan de lagune (ffetang") van Than; met veel
branderijen, een kleine haven en in de nabijheid zoutpanmen. 3994 low.
Marseille, 1) [Massilia], fr. gem. en at., hfdpl. van 't
-dep. Monden-van-de Rh6ne, 120 u. ZZO. Parijs, aan een kl.
baai van de Midden. zee, aan de NO.zijde van de golf du
Lion, 14 den mood der Huveaune. Deze aanzienlijkste der
-tr. re..steden, de estate handelshaven der Middell. zee, het
ititgenerspunt van 2 lijnen der Parija-L7on-Middell. zee bean,
-de oKoningin der Middell. zee", de ingangspoort your gramen nit Z. Rusland en Algeria, de uitgangspoort voor de
‘prod. der*. noverheid,-- bestatt nit een onde en nienwe at.,
waarvan de eerste, op hoterten gelegen, een aantal, kromAtte, slecht geplaveide straten bevat, terwij1 de tweede, wel:ke wel 5/2 van hare geheele uitgestrektheid bealaat, met
rechte ea breeds straten prijkt. M. beet, near evenredigiteld van hare grootte, vein* openbare gebonwen, die door
bunsen bonwstijl uitmunten; de 'morn. sun 't %hotel-demine" aan de haven; 't h6tel der prefeetuur, de. Gebouw'burp:lel, de klokketoren, de oude goth. kerk odes Accou.
lea", de kerk odes Chartreux", die "de la Major" ( een ou-
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de tempel van Diana), het hospitaal van den II. Great, de
geref. kerk, het bissch. penis, de ',port, Joliette". 't weelderige palms Longchatnp, de nieuwe //Halle" met 32 kolommen van de tosc. orde, tie nieuwe beurs, eenige openbare
fonteinen een groote menigte schoone bOtels en bogs-mentan e. a. Het lazareth is een der grocAste, die er bestaan.
De haven, die door den toevloed van vreemde en inlandache handelaars. door de verscheidenheid der kl , ederdrachten, zeden en talen, door de menig-,te der schep. it sins-pen
en booten een zonderling treffend tooneel nide, ft:ban , 200
schepen bevatten, haar ingang, die sItchts schip te gelijk toelaat, wordt verdedigd door 2 htuvels met de forten
St.-Jean en St.-Nicolas, terwijl de reeds- be, iligdordt
door de versterkte eilanden Chiteau-dlf. Poinegue en Ratonneau. Voor eenige jaren zlin nog 7 nieuwe bassins gebouwd. In 1877 liepen er 3094 schepen binnen, semen metende 830,299 ton (daaronder 18 nederl. met 17,988 ton).
en werden 3059 schepen uitgeklaard, nietende 820,299 ton
1daaronder 12 nederl. met 19,520 ton). Tot de reederij an
M. telt men 700 schepen, met 197,122 ton. M. heeft een tribonsai en kamer van koophandel, een nationale academic
der wetenschappen, letteren in kunsten, een academic van
geneeskunde, speciale school voor oostersche talen; een inatituut your blinden en doofstommen en veel geleerde genootschappen; een college met cen openbare bibliotheek
van 60,000 boekdeelen en 1405 MSS., em n hydrographische
school, zeevaartschool, industrie- en handelsschool. eel' astronomisch observatorium, een kruidtuin, museums van
schilderijen, antis-ken, nat. historic (in Longcitamp), em.,
een munt, een bank en een menigte liefdadige instellingen.
Ondanks het aanzienlijk getal van fonuinen, had de st.
gebrek aan drinkwater; maar hierin is voorzien door het
graven van een ban. van 22 u. lengte, 't welk de wateren
der Durance ter beschikking van M. stelt. Belangrijk is
ook de fabr.industrie der st.; zij levert vooral zeep ( gemiddeld 39 mill. gld. 'a jaars in 88 fabr.1, marrokijn, chemicalien, mutsen, schoenen, parfumerien, olijfolie, geraffineerde suiker (ongeveer 6 mill. gld. zwavel en tout, tabak, zijde, enz. Aan kunstwijn werden 20 mill. liter en
aan likeuren 5 mill. liter geproduceerd. Ook de loodindustrie is hoogst belangrijk: een loodsmelterij verwerkte 10
mill. kilo erts. De vroeger zoo aanzienlijke looierijen zijn
zeer achteruit gegaan. Haar handel in wijnen en vruchten van 't Z., in honk, ansjovis, enz., die 24 eeuw gebloeid
heeft, strekt zich tot alle oorden der wereld sit. In 1875
werden 252/2 mill. liter wijn in vaten, 12/2 mill. in flesschen
en 21/2 mill. liter likeur in vaten en 22/2 mill. lit. in fleaschen uitgevoerd. De spoedige opkomst van M. dagteekent van de inbezitneming van Allerie. Van den anderen
kant is haar een grout gedeelte van het goederen- en personenvervoer met de Levant ontrokken door den M.-Cenistunnel, en met Indie door 't Suez-kan. Stoombaoten onderhouden de gemeenschap met Arles en Lyon, Cette, Algiers, Oran, Napels, Malta, Alexandri, Bastia, Ajaccio,
Constantinopel, Bairoet, Cadix. In den omtrtk der at. vindt
men meer dan 40 JO abastides" of buitenphats.m. De bevolking in 1851 beliep 213,939 zielen, in i Ste slechts 100,049
zoodat zij in 40 jaren verdubbeld was. Thans be lraagt zij
318,868 low. Het observatorium ligt op 41. 17' 8" N.B.,
50 22' 2" 0.L. De gemidd. jaarst. is 57. 5', winter 43.; zomer 74°,2 Fahr. — M. werd 600 jr. v66r Chr. gesticht door
de Phceuiciers. Zij wend alms de atapelplaats voor able
naburige landen, stichte zelve veel schoone kolonien en trad
menigmaal op als een onafhankelijke republiek. Lodewijk
XI vereenigde haar in 1481 met de kroon van Frankrijk.
In 1721 werd zij verschrikkelijk door de pest geteisterd.
Geb.pl. van Euthymeues, Pitheas, Petronius; Mascaron, Paget, Dumarsais. — 2) fr gem. en vi., dep. Oise, kantonhfdpl., arr. en 31(2 U. NNW. Beauvais. 780 low.
Marshall, 1 ) grs. der V. S. in 't N. van Virginie; gr.
14 0 m.; hfdpl. Moun tv I 1 1 e. — 2) id., in 't midden
van Tennessee; gr. 10 0 m.; hfdpl. L e wis bur g. —3)
Id., in 't NO. van Alabama; gr. 29 0 m. — 4) id„ . in 't
N. van Mississippi; gr. 38 0 m.; hfdpl.Holly-Springe.
— 5) id. in 't N. van Indiana; gr. 21 0 m.; hfdpl. P 1 .7mout — 6) in 't midden van Illinois; gr. 18 0 1.111;
hfdpl. La co n. — 7) nieuw gra. in Kentucky; hfdp_L B e
ton. — 8) id., in Iowa. — 9) gem. en vl. der V.S.,Stt.
New-fork, 31/2 U. SW. Utica. 2100 low. — 10) id., Stt. Michigan, hfdpl. van 't grs. Calhoun, 30 it. W. Detroit; met
een college. 510) low.
Marshall. (beter Marshal.) Eilanden, 1) eil.groep in
den Stillen oceaan, behoorende tot den Mulgrave a-A rchip el (de ald.). — 2) twee in 1783 ontdekte eil. in den
Stillen oceaan op 21 0 40' N.B., 151 0 3i' O.L.
Marshfield, 1) cog. owl. en kersp. grs. Gloucester, 4
U. 0. Bristol; met veel mouthandel. 1648 low. — 2) gem. en
vl. der V. S., Stt. Vermont, gra. Washington. 1150 mw.
Massie° 1) %novo, ital. at. en bisschopszetel, prov.,
distr. en 5 U. Z. Potenza. 3600 inw. — 2) -Vetere. of
-Vecchio, Okbellinuna Marsieum], id., ruim 1 u. OZO.
Marsico-Nuovo. 2547 mw.
ZO.
MIareigliano, ital. vl. Toscane, prov. en 5 1 /2
Grosseto, aan de Albegna.' 2300 inw.
Marsillargues. 1111arsilhargues, fr. gem. en Y1., dep.
!Maul; arr. en 41/2 u. ONO. Montpellier en aan den spw.;
met eene geref. consistoriale kerk. 3368 mw.
111araivass, of Maureovais, groot vl. in Kb. Azie, ejal.
Siwas, sandaj. en 7 a. WNW. Amasia, in erne groote golvende vlakte. Men nil, dat het 5000 huizen bevat, wearvan 100) door Armeniers bewoond woolen, en dat het vele moskeeen en fonteinen, met eenige fabrieken van wollen stoffen heeft.
glare-In.Toar. fr. d., dep. Ideurthe-en-Moezel, op een
plateau, 41/2 u. W. Metz. 603 inw. Overwinning der Ptaksen, 16 Aug. 1870.
Maroon, fr gem. en d,dep. Gera, kant.htdpl., arr., kant.
en ilk U. W. Lectoure, bu de Lauche, 1. o. 1350 low.
Mlarsaussa,Mlarewen. ued, d., pros. Friesl.„ arr. Leeuwarden, kant. en 2 1 /2 u. SO. Berlikum, gem. Menaldumadeel.
Dit schoone, bong gelegen d. prOkt met een voortreffelijk
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iiefdadig getsticht, het Popta-gasthatia, waartoe de Heringa-

ook Provencaalsch-Venetie heat genoemd. ZlJ
bestaat, behalve uit de eil.Ile,Jonquieres en F e r.
rière a, nit nog 5 of 6 eilandjm en heeft een spw. stat.,
eon hydrographische school, zoutziederijen, ijzergieterijen,
fabr. van olie, chemicalien, soda, hoeden, en scheepsbonw,
met belangrijke visscherijen. 6963 mw. Men houdt haar
voor het nude Maritime Colonia.
Martin. 1) gm. der V. S., ha 't 0. van N. Carolina; gr.
21/4 0 m.; hfdpl Williams t o n. — 2) id., in 't Z. van
Indiana; gr. 14 0 m., hfdpl. Monn t-P 1 easan t.
Martin (St.-). a] 1) of St.-Maarten, eon der W.-ind.
eil., Kleine Antilles, waarvan het N.lijke gedeelte ass de

•tate behoort. (1150 mw. met de buurt Ritaumaburen).

MammaII, deensch vi. en web., op de 0.kust van 't ell.
Aer0e, in de 0.zee; met een veer op Langeland en Rudk0bing; reederij van 254 schepen. 2755 mw.
Marstrand, zeer nude zweedsche at., ltin en 6 u. NW.
Gothenburg, op een ell. in 't Kattegat; met em n goede haven, verdedigd door 2 torten en een bomvrij kasteel (C a r la t en) een vunrtoren en visscherij. 13 .0 mw.
ned. d., prov. en arr. Groningen,
Itilarsum,
kant., gem. en 1/4 u. NO. Appingedam. 70 mw.
Marta (Santa.), a] 1) sp. vi ., prov. en 51/2 u. ZZO.
Badajoz. 2920 low. — 2) -de-Ortigueira, id., prov. Laaan de baai Sta.-Marta, 2 u. Z. Kaap-Ortegal. 1200
mw. — 3) -de-Tera, id., prov. Leon, 3 u. WNW. Benavente, aan de gelijkn. riv.
Marta (Santa-). la] of Sta.-Martha. st en zeeh. van
Z. Amerika, Columbia, dep. Magdalena, prov.hfdst aan den
0.1ijken oever eener baai van de Caraihische zee en 11 a
u. NO. den mond van de riv. Magdalena. Hare baai,
die door een kasteel en verscheiden batterijen wordt verdedigd, is veilig, tegen N.- en 0.winden beschut, met goede ankerplaatsen voor grote schepen, terwij1 zij door de
nabijheid van de Senega's lagunen, die in de Magdalenariv. uitloopen, de langrijkste haven des land geworden is.
i
Quarantaine maatregelen b estaan er niet. De nvoerartikelen zijn hoofdzakelijk katoen, linnen, wollen en zijden stoffen, kleedingstukken en mode-artikelen, ijzerwerk, aardewerk; van nederl. prod. vinden hier vooral jenever, Edammerkaas, boter en likeuren aftrek. De uitvoer bestaat meest
nit cigaren, g,eelhout. Brazilie-hout, huiden, kofrie, cacao,
jams, rundvee, stofgoud. De St. heeft eenige goede gebouwen, eon groote kathedraal en eenige fabr. van cigaren,
aardewerk en stroohoeden, ook rumstokerijen. Er is eene
stoomboot-maatschappij gevestigd voor de vaart naar de
Magdalena-riv. 5 '01 inw.
Martaban, 1) st van het distr. Amherst der afd. Tenasserim in Britsch Birma, aan de riv. Saloeen, nabij haTen mood, 3 u. NW. Maulmain, op 16. 32' N.B., 97. 35 ,
0 L. Zij list ass em n helling, en is door houten staketselwerk omsloten. Men vindt er verscheiden aanzieulijke
tempels en aan de rivierzijde een gemetselde batterij. Als
handelspl. was zij weleer van belang; doch Maulmain heeft
haar later in de schaduw gesteld. De Engelschen hebben
in 1852 deze st ingenomen. — 2) (Golf-van.), baai van de
golf van Bengalen, tusschen 14 en 17. N.B., 94 en 9S° 0.L.,
hebbende ten N. het Birma-gebied, ten 0. de britsche prov.
Tenasserim. Zij ontvangt de rivieren Irawadi, Setang en Saloeen, en aan hare 0.kust ligt de at. Amherst.
Martano, ital. vi ., Napels, prov. en 31/2 u. WNW. Otranto. 2550 low.
Martel, fr gem. en at., dep. Lot, kant.hfdpl., arr. en 9
U. NO. Gourdon; met eon g,em.college. 2703 mw.
Martelange, (fled. Mar t elingen ), belg. gem. en d.,
prov. Luxemburg, arr. Arlon, kant. en ruim 1 u. 0.t.Z.
Fauvillers, aan de Sure, op den grens tegen 't gr.hertogd.
Luxemburg en voor een U. gedeelte op het grondgebied
van dit laatste gelegen; met leisteengroeven. 131t) low.
Martha (Santa.), 1) Sta.-M.-de-Pena-Guiho, port.

at., prov. Tras-ott-Montes, 11/4 U. WZW. Villa-Real, bij den
Douro. 2000 inw. — 2) -do-Bouro port. d., prov. Minho,
u. N. Viana; met een bedevaartsierk. 1000 inw. Zie ook
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Marta (Santa.).
Martha-Brea, d. en haven op Jamaica's N.kust, aan
den mood eener gelijkn. rivier.
Martha's Vineyard,
ell. der V. S., bij de Z.kust van Massachusetts, WNW. het
ell. Nantucket. Het is 6 u. lang en bevat 3 vlekken, waaronder Edgarton, de hfdpl. De Frond is schraal en de bevolking houdt sick meest met visscherij bezig.
Marthalen,
kant. en 5 n. NNO. Zurich, nabij den Rijn; zeer rijk in bronnen. 1200 low.
Marthon, fr. vi., dep. Charente, arr. en 4 u. OZO. AnsonDine; met overblijfsels van vestingwerken, ijzermijnen in de
nabijheid en 14 jaarmarkten. 660 low.
Mastic, gem. en vi. der V. S., Pennsylvanie, grs. en 3
U. Z. Lancaster, aan de Susquehanna. 2453 low.
Martie-Khan-Ka-Tanda. St. van Scinde, bij den Inds,
41/2 u. ZW. Khyrpoer. Zij drijft een levendigen handel
met Marwar, vooral in katoenen stoffen e. a. art., tot een
jaarlijks beloop van 72,000 gld.
Martignaeco, ital. vl., Venetie, prov. en distr. Udine. 3157 low.
Martignano, 1) ital. d.,Lombardije, prov. en 5 1/2 u. OZO.
Cremona, aan den Po. 1700 inw. — 2) ital. stadje, Napels,
prov. Otranto, 21/2 U. ZZO. Lecce. 820 mw.
Martigne, 1) fr gem, en d. dep. Mayenne, arr., kant.
spw.; met minerale wa'
en 21/2 U. Z. Mayenne en aan den
teren. 2000 low. — 2) -Briand, fr. gem. en vi., dip. Maine-en-Loire, arr. en 41/2 u. W. Saumur, bij den Layon, r.
o.; warme zwavelbronnen. 1800 inw. — -Ferehaud,
fr. gem. en d., dep. Maine-en-Loire, arr. en 6 u. ZZ'W.
Vitree, bij den Bruc; ijzerwerken en hoogovens. 3389 low.
(duitsch Mar tinac h), Oct°.
Martigny 1)
ammo, Forum Clandii, Wiens Veragrorum], zwit.
stadje, kant. Wallis, 5 u. WZW. Sion, tan den r. o. der
Prance, bij hare samenvloeiing met de Rhine; station der
Zwits. Simplonbaan; met een fraaie hoofdkerk St.-Maria,
waarin !feel ingemetselde corn. opschriften; ambachtschool,
de ruinen van eon zeer schoon kasteel. 1400 mw. — Op
10 minutes afstands Z.waarts list aan de Drance het vl.
Martigny-le-Bourg, dat door een kastanje-woud tegen
de lawinen wordt beschut. 1200 mw. Eene in 1822 vernieuwde romeinsche waterleiding verschaft aan de stad en
't vlek good drinkwater. In den tomer heerscht hier zeer
-Teel drukte.
Martigues, fr gem. en st. dep. Monden-van-de.Rhine,
kant.hfdpl., arr. en 6 u. Vie. Aix. De ligging dozer at.
tusschen den mEtang de Berre" en eon kanaal, (lat met
de zee gemeenschap heeft, is zeer zonderling: 't is om zoo
to zeggen eon vereeniging van 3 kl. steden, die sit den

schoot der aarde schijnen op te duiken, waarom men haar
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Franschen, het Z.lijke en kleinste gedeelte aan de Nederlanders behoort, gelegen tusschen Anguilla on BarthAlemy.
Le Marigot, in 't fr. gedeelte, lig,t op 18. 5' N.B., 63° 10'
W.L. Be grootte wordt op 1,95 0 m. geschat, waarvatt
volgens Engelhardt op 't fr. 1.3 0 m. komt. De bevolk.
van het fr. gedeelie beliep in 1863 3162, dat van het nederlandsche in 1879 3656 inw., waarvan 2674 protest. (die de
kook der Methodisten bezoeken ) on 9‘ ,2 r. bath. ( met 46n
priester 1. Er gingen in 1878 (Ned. gedeelte) ter school 158
kinderen: in de hfdpl. 62, in Oil de Sac 53 en in Prinsenkwartier 43. De baai van St.-M. werd in 1 078 be7ocht door
2 ,13 schepen, met. 14,507 ton (nod. vaartuigen 134, metende
3912 on ) zn onder deze waren or 2 met lading rechtstreeks
uit Nederland. De oppervlakte is zeer bergachtig; de kusten
zijn diep ingekerfd en hebben veel veilige baaien; het klim.
is tameliik gezond. De bodem words d or em n menigte beken
besproeid, en in 't Z. zijn eenige lagun'n. sit welke reel taut
wordt gewonnen (nit 't Ned. god. in 1878 uitgev. 27,013 vales).
De hfdprod. van 't oil. ?Ain suiker, mm en zont. Bet oil. word
allereerst door de Spanjaarden gekoloniseerd, en nadat dent
het hadden opgegeven in de lido 00(1W door de Nederlantars en Franschen gedeeld. Later is het bij herhaling door
de Engelschen genomen, en de meesten der blanken zijn
van cog. afkomst. — 21 oil. bij de W.kust van Patagonie,
Z. van 't oil. Madre-de-Dios, op 50. 40' Z.B., 75° 26' W.L.
— 3) kersp. (of grs.) der V. S., in 't Z. van Louisiana; gr.
41
m.; hfdpl.
t.-M artinsvil 1 e. — 4) ell. in de
golf van Mexico, aan Florida's W.kust, aan den mood eener
kl. riv. — 5) aauzienlijk en fraai vl. in het mexic. dep.
Puebla, tan den weg naar Mexico, 24 ,0 met. boven de zee.
61 -Vaz. 3 kl. eilanden in den Atlant. oceaan, aan de kust
van Brazilie; het grootste op 20 0 2.7' 42" Z.B. — 7) -Xilotepee, of Jilotepee, nt. van Cent, Amerika, Stt. Guatemala. 4000 mw. —
bloeiend d., Plata-Staten, dep. en
81/2 u. ZO. Cordova 2010 inw.
Martin (St..), b] naam van een groote menigte gem.
en kl. plaatsen in Frankrijk, waarvan de vermeldingswaardigste zijn: 1) -aux-Buneaux. gem. 'en d., dep. BenedenSeine, arr. en 51/2 u. NNO. Yvetot, bij 't Kanattl. 1433
mow. — 2) -d'Auxigny. gem. en vi., dep. Cher, kant.hfdpl.,
arr. en 31/2 u. N. Bourges. aan den Moulon. 2586 low. —
3) -de-Bosseherville, gem. en vi., dep. Beneden-Sein•,
arr. en 12(3 u. W. Rouen, aan de Seine, r. o. 1109 inw.
In de parochie-kerk dozer gem. word Willem de Veroveraar
begraven. — 4) -de-Connee. id., dep. Mayenne, arr. en
61/, U. 010. Mayenne. 1450 mw. — 51 -de-Courtisols,

n

id., dep. Marne, arr. en 2 ONO. Chalons-sur-Marne. 1900
mw. — 6 ) -de-Fugeres, id., dep. Opper-Loire, arr. en 21/.
U. ZZO. Le Puy. 1000 mw. — 7) -de-Hinx, id., dep. Lan. de-Lan
des, arr. en 4 1 /2 u. ZW. Dax. 1400 mow.
delle, id., dep. Kanaal, arr. en 41 /2 u. ZO. Mortals. 1815
low. — 9) -de-Londres. gem. en stadje, dep. HCrault,
kant.hfdpl., arr. en 5 u. NNW. Montpellier. 1100 low. —
10) -de-Queyrieres. gem. en d., dep. Opper-Alpen, arr.
en 1l/ U. ZZW. Briancon, aan de Durance, r. o. 1350 mw.
— 11) -dee-Re, gem. en stadje, dep. Beneden-Charente,
kant.hfdpl., arr. en 3 u. NNW. La Rochelle, aan de 0.kust
van 't oil. RC in den Atlant. oceaan; met eon suede haven
en reede, citadel, arsenaal, bospitaal, gevangenis, tribunaal
van koophandel, onafgebroken gemeenschap per stoomboot
met Rochefort, en handel in wiin, sterke dranken, azijn
en tout. 2699 low. — 121 -de-Sallon, gem. en d.. dep.

Calvados, arr. Falaise. 1000 mw. — 13 ) .Ele.Seignaux,
Id., dep. Landes, arr. en 6 u. ZW. Dax. 2740 inw. — 14)
- des-Ohne., id., dep. Puy-de-Dime, arr., kant. en 1 mu.
OZO. Ambert. 133) inw. — 15) -de-Soulan, id., dep. An.
ego, arr. en 2 u. ZO. St.-Girons. 1800 mw. — 161 -desPres, id., dep. Noorderkusten, arr. en 41/2 u. NNW. Loudeac. 1340 low. — 17) -des-Traux, of -d'Estreaux. id.,
dep. Loire, arr. on 5 u. NW. Roanne. 1340 low. — 18) .deIrournon, of Tournon-St.-Martin. idem, dep. Indre,

kant.hfdpl, arr. Blanc, 91h u. WZW. Chateauroux, aan de
Crease, r. o. 1600 inw. — 19) -de-Valamas. gem. en vi.,
dep. Ardeche, kant.hfdpl., arr. en 8 u. WZW. Tournon,aan
de samenvloeiing van de Dome en de Erieux. 1850 low.
201 -de-Valgalgues, gem. en d., dep. Gard, kant.hfdpl.,
arr. en 1 u. N. Alais 1500 inwon. — 211 -du-Bois, id.,
dep. Maine-en-Loire, arr., kant. en 2 u. ONO. Segre. 1150
low. — 221 -du-Mont, id., dep. Ain, arr. en 2 uur ZO.
Bourg-en-Bresse. 1760 inwon. — 23) -du-Puits, id., dep.
Nievre, arr. en 61/2 U. OZO. Clamecy. 1340 inwon. — 24)
. 41'1Uriage, id., dep. Isere, arr. en 2 u. ZO. Grenoble; met
twee minerale bronnen, waarvan reeds de Rom. gebruik
maakten, badinrichtingen en 5 hotels. 2139 inwon. — 25)
- du-Vieux-Bellemes, id., dep. Orne, arr. en 31/2 u. Z.
Mortag,ne. 2935 law. — 26) -en-Bresse. id., dep. Sainten-Loire, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ONO. Chalon-sur-SaOne.
1871 low. — 27) -en-Haut. ad., dep. Rhone, arr. en 4 U.
ZW. Lyon. 2662 low. — 281 -es-Vignes. gem. end.. dep.

Aube, arr. en 10 min. 0. Troyes, waarvan 't eon voorst.
is. 32 )0 low. — 29) -1a-Meanne. gem. en d., dep. Cm,
( /2 u. ZO. Tulle. 1427 low. — 30) .1a-Plai• rez,a.en4
no, id., dep Loire, arr. en 41/2 u. NO. St.-Etienne; met
loodmijnen. 1901 law. — 311 .1a-Sauvete, id., dep. Loire, arr. en 5 u. ZW. Roanne; met een loo(lmijn. 1636 inw.
— 32) -le-Beau. of -le-Bel. id., dep. Indre-en-Loire, arr.
en 51/2 u. OZO. Tours. 1300 inw. — 33) -Lestra, id., dep.
Loire, arr. en 51/., u. NO. Montbrison. 1620 Iowan. — 34)
. Walnieroux, id., dep. Cantal, arr. en 3 u. ZO. Mauttiac,
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IA de Marone; met ten minerale badinrichtlitg. 1600 mw.
35) •en CoalDeux, id., dep. Loire, arr. St.-Etienne,
be Osmond. 2108 inv.
Martia
i) oostenr. 1. Stiermarken, ZO. bij
)(Airbus& aan de Dran, 1. o. 1250 mw. — 2) hong. mv1.
(wager Ion. vrijstad), corn. Thames, aan de riv. Thetrocz,
32 U. NO. Presbnrg; met bierbronwerd. 3) beier. d., bij
Landau. 1180 mw. — 4) belg. gem. en d., prov. en arr.
Namen, kant. Gemblonx. 608 law. — 5) .1Larthene, id,
ploy. 0. Vlaanderen arr. Gent, kant. Nazareth. 1359 mw.
erse-snr-Lys• ale aid. — 7) -Lier— 6) -Leerne, of -Le
J., of Martins-Lierde, ale onder diaria-ILierde. —8)
am der Scilly-eiL, bij de W.kust van Cornwall. 220 low.
— 9) (gan-Nlartin), sp. riv., Aragon, valt na. een NO.lijken loop van 20 n. r. in den Ebro, bij het vi. E a c at r on 3 U. ONO. Hijar of Lear. — 10) sp. keep. Valencia,
In de Middell. see, 3 u. ZO. Denia. — 11) -de-Montalban, sp. stadje, prov. en 7 n. WZW. Toledo; met een beroemd kasteel en bedevaartakapeL — 12 ) -de-Osees, sp.
vi., prop. en 16 , 1, n. W. Oviedo. 1400 low. — 13 ) .de.Trevaio, id., prov. en 101/, U. ZW. Salamanca; met oliemolens en wolfabrieken. 1800 mw. — 14) -dc-Van, id.,
Navarra, prov. en 4 n. ZO. Pampelutia; met overblijfsels
van oude vestingwerken. 1345 low. — 16 1 -de-Vale-devi., provincie en 12 n. NW. Toledo, parthfdpl. 3459 mw.
Martina, ital. at., Lombardije prov. Otranto, kantonhfdpl., distr. en 51/, n. NNO. Taranto; met zijdewormenteelt. 18,102 low.
Illartinengo, ital. vl., Lombardije, pron. en 3 u. ZZO.
Bergamo; met zijdefabrieken en handel. 4627 low.
Martini.° (San.). 1) port. mvl., pros. Estremadura, 10
U, WNW. Santarem; met een haven aan den Atl. Oceaan.
1234 mw. — 2) -dos-Mouros, id., prov. Beira, 2 n. NW.
Lamego. 2000 mw.
Martinique, een der fr. W.ind. ell., El. Antilles, toeschen 14° 24' en 14. 53' N.B., 60° 50' en 61° 18' W.L.; gr.
18 0 m. (98,782 bond.), met 161,905 low. Het is bergachtig, met veel nitgedoofde vnlkanen, en wordt door een menigte kl. rivieren en beken besproeid, welker waterkracht
tot de werking van snikermolens wordt aangewend. Vijf
daarvan zijn bevaarbaar: de Pilote, Sable, Lantentin, Monsieur en Madame. De hoogste toppen dea eilands zijn de
Montagne-pelde 11325 meter en de Piton-du-Carbet ( 1207
met.). (Men noemt ',piton" mike hoogten, die den kegelvorm hebben behonden, terwijl men den naam van amoron" geeft aan de henvels, die door de lava der secundaire vulkanen Ain voortgebracht en no met wooden bedekt
gin.) De kusten zijn steil en moeilijk te naderen; hare
voorn. baaien Ain ten W. St.-Pierre, Fort.Roval en Mario,
ten Z. lea Anglais, ten 0. Trinite, Galion, Robert. Francais, Vauclin. Het klimaat is heel, de vochtigheid groot,
vooral van Aug. tot Nov.; aardbevingen en orkanen homers
menigvuldig voor. Landplagen zijn slangen en mieren. De
grond is, vooral in 't Z. en NO., hoogst vruchtbaar, 'loch
bebouwd; de bergen prijken met prachti• lechts voor
ge, achier ondoordringbare wooden. De hoofdprod. zijn
sulker, koffie en cacao. Twee derden van den handel woeden met de V. S. gedreven. 1876 liepen bier binnen 819 en
nit 840 schepen; de invoer bedroeg 25,983,600 en de uitvoer
21, 865,000 fr. Het ell. vormt een koloniaal gonvernement,
waarvan de hfdpl. en de tete' de. gonverneurs St.-Pierre
is, en wordt verdeeld in 2 arr. (Fort-Royal en St.-Pierre)
en in de kantons (Fort-Royal, le Mario, la Trinitd en St.Pierre). — M., door de inboorlingen Nadi an a geheeten, weed in 1493 door de Spanjaarden ontdekt. De Franschen vestigden er eene kolonie in 1635. De Engelschen Damen bet weg in 1762, 1802 en 1809, mane gaven het telkens aan Frankrijk terug.
Martino (San.) 1) oostenr. vi ., Illyrie. gouv.; Triest,
11/, u. NNW. GOriA, op een seer steile boogte; met wijnlsonw. 1900 low. — 2) ital. d., Lombardije, prov. en 4 u.
WZW. Mantua, bij den Oglio; met zijdeteelt. 3070 low. —
3) ital. vi., Piemont, prov. Tnrijn, distr. en 2 u. ZW. Inca.
2420 low. — 4) ital. vi ., prov. Molise, distr. en 2 nor NO.
Larino. 4100 law. — 5) d. op Siciie, 2 u. W. Palermo. Er
Is can Benedictijner abdij met can rejke bibliotheek en museums van nat. historic, munten en ondheden. — 6) d'Albare, ital. vi ., Ligurie, prov. en 51, n. 0. Genua, mend.hfdpl. 4157 mw. — 7 -di-Lantosea, (St.-Martin-LenVomits.), Pr. vi., Nizza-en-Savoie, departement Zee-Alpen,
arr. en 71/2 u. N. Nice (Nina), aan de Vesubia, r. o. 2145
low. — 8) .di-ILota„ fr. gem. en d., dep. Coraica, kant.hfdpl., arr. en 1 u. van Multi& 560 low. — 9) -de-Siceoanario, ital. vi ., prov., distr. en l', u. Z. Pavia, can den
Ticino (Teesino). r. o. — 10) -di-Veneaia, ital. d., prov.,
distr. en 1Il U. NNO. Rovigo, aan den Adige ( Etsch), r.
never. 3035 mw.
illartin-Mutios-de-las-Posadas, sp. vl., prov. en 6 u.
WSW. Segovia, part.bfdpl. 1060 mw.
Illartinsherg,(bong. Sten t-M a rto n), med. in W.
Bongarije, com. en 31/2 U. ZO. Raab, can den voet van den
gelijkn. berg Macer-Mons-Pannonite]. Het heeft eene oude,
zeer beroemde Benedictijner abdij, door Stephanus I ge'debt, met rijke archieven en bibhotheek. 1900 mw.
Martinsharg, I) gem. en vi. der V. S., Set. New-York,
hfdpl. van 't gra. Lewis, 6 n. NNW. Bonneville. 2770 jaw.
— 21 id., Set. Virginie, hfdp1. van 't gra Berkeley, station
der Baltimnre-Obio-baan, 6 n. NW. Harpers-Ferry; met can
gerechtsbof, ge•angenis en 2 hoogere scholen. 4863 inv..
Martiany. fr . gem. en vi., dep. Indre, arr. en 4 u. N.
Le Blanc, sac de Chaise, r. o. 1800 mw.
allartnelk, eng. mv1. en kersp., gra. Somerset, aan den
Ferret, 2 a. WNW% Yeovil. 3160 low.
lMlaetele-Plairiame, at. in Abessini6, Stt. Amhara, op een
beave1; met overbldfsels caner schoone kerk. 10° 51' N.B.,
0.14.
Marton Inisest. ), I) bong. eL, etym. Teams, sae tea
ben, 'as de Wang. 611, n. N. Kremnitz. Het heeft een
Math.
kerk, een synagog', brouwerion en gr. jaarmark•
tea, — 5) Id., tom. en 348 n. ZW. (Rdenburg; met eene
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steengroeve. wearies vele yersteeningen. — 3) idem, con,
en 101 1, u. Z. Peat. 2360 inw. — 4 ) id., corn. Szaboles,
aan de Theiss, 1. oever, 18 u. NO. Debreczin. — lie ook
Martirsberg.
Martorano, ital. vi ., prov. Calabria Ult. II, diatr. en
21/1 n. 0. Nicastro. 2200 bier.
Martorel, sp. vl., Catalonie, prov. en 31/2 U. NW. Barcelona, can den Llobregat; met ten brug en triumfboog
van corn. bonwtrant. 4136 mw.
Martory (St..), fr. gem. en stadje, dep. Opper Garonne,
kant.hfdpl., arr. en 3 0. ONO. St.-Gandens. 1940 mw.
Marten-y-fuensanta, [Augusta-Genaella,
tans]. sp. at, prov. en 4 n. WZW. Jaen. Zij ligt aan een
steile haling, waarop een vervallen kasteel staat, en heeft
verscheiden kerken en can hospitaal. De at. is vooral belend door hare minerale wateren. Men vindt er ook veel
roes. ondheden. 11,660 low.
Illartrea. 1) fr. gem. en vl., dep. Opper-Garonne, arr. en.
7 n. ZW. Mnret, aan de Garonne, 1. o. 1950 low. — 2) - de Veyre, id., dep. Puy-de-D6me, arr. en 21/2 u. 10. Clermont-Ferrand; met can minerale bron. 1980 low.
Masinna. ned. d. Troy. en arr. Groningen, kant. en 30.
ZZW. Znidhorn. 1050 mw. Het vormt met de d. Niebert,
Noordwijk en Nuts benevens eenige gehuchten de g e m.
NE a en m, die 3883 meest geref. low. telt.
Marv," 1) versterkte port. at., pros. Alemtejo, can de
sp. grens, 3 n. NO. Portalegre; met een citadel. 1434 mw.
— 2) at. in Brazilie, prov. Piauhy, aan den Marvilo, 43 u.
NO. Oeiras. 3000 inw.
Maryrjolo, Marrkje, fr. gem en onde st., dep. Lozere,
arr.hfdpl., 3 U. WNW. Mende, aan de Coulagnes, r. o.;
met serge- en wolfabrieken. 4834 low.
Mareille, fr. gem. en d., dep. Maas (Meuse), arr., kant.
en 2 u. ZO. Montmedy. 1270 mw.
Marwar, cleat in Hindostan; zie Dajondpoer.
Mary (St..), I) grs. der V. S., in 't ZW. can Maryland;
gr. 9 1 /-, 0 m.; hfdpl. Leonardtow n. — 2) id., in 't Z.
van Louisiana; gr. 41 0 m. — 3) riv. in de staten Georgie
en Florida. — 4) riv. en meer in den Stt. Ohio. — 5) riv.
in Nieuw-Schotland. — 6) straat, die het Oppermeer met
het Huron-mean verbindt; zij bevat 4 groote en verscheiden kl. eilanden; de vaart is moeielijk en wordt door snelstroomingen belemmerd. — 7) of St.-Mary'., het grootste
der Sorlingen of Scilly-eil., bij de W.kust van Cornwall,
3/4 U. laug en l(s U. breed. 1550 low. — Zie ook Marie
(St..). — 8) fraai schotsch meer, gas. en 4 u. WZW. Selkirk, lang 4 n., breed 1 /4 u.
Maeryampol„ 1) stadje in ()oatenr. Galicie, can den
Dniester, 1. o., 3 u. NO. Stanielawow. 1858 low.
lillarylsorough, Queen's - Town, nt. in Ierland, Leinster, hfdpl. van 't gra. Queen's, ears een bijrivier van den
Barrow; stat. can den Great-South-and-Western-spw., 3 U.
ZZW. Portarlington en 15 u. ZW. Dublin. ' 2060 mw.
Maryburgh, schot. d., grs. Inverness, can 't meer Eli,
onmiddellijk ZW. Fort William; met haringvisscherij.
Maryland, 1) een van de V. S., omgeven door den Atlant. oceaan, Delaware, Pennsylvanie, Virginie, en 't distr.
Columbia; tusschen 380 en 39° 44' N.B., 7V 10' en 79° 20'
W.L.; gr. 5231/, 0 m., met 780,864 low. in 1870, waaronder
175,094 kleurlingen, verdeeld in 22 gra.; hfdst. Annapolis.
De prachtige Chesapeake-baai, die bijna 80 u. diep in 't
land dringt en van 2 tot 6 u. breed is, scheidt demi Stt.
in 2 deelen ,•East-Shore" en ',West-Shore" geheeten, en
vormt in hare talrijke inhammen en bochten verscheiden
schoone havens. Maryland heeft een voortreflijke geographische ligging; aan de W.grens, die den loop van den Potomac volgt, zijn groote minerale rijkdommen, vooral (jeer
en steenkolen, in onuitputtelijken overvloed voorhanden;
ook is er good gevonden. Deze mineraalstreek is bovendien seer vruchtbaar en heeft nitmuntende weiden. Ten
0. van de Cheasapeake-baai is het land laag, grootendeels
vochtig en niet teen Fezond; mean het verreweg grooter gedeelte op de W.zijde is dee to gezonder, vooral in de streken, welke door de Duitachers bewoond worden en voortreffelijk bebonwd zijn. Door het midden loopt in N.lijke
richting de Blanwe-bergketen, en ook een gedeelte der Alleghenies woe-alt in 't W. aangetroffen. Behalve door den
Potomac, wordt de Stt. besproeid door den Patapsco, Elk,
Chester, Choptank, Patuxent en Susquehanna. De hoofdprod. zijn terse, bovenal ook een blanke anon, die near de
poolache gelijkt, en tabak, die 't eigenlijke atapelart. nitmaakt (in 1871: 45,000 vaten; in dat jaar gingen naar Duitschland 17.8 mill., near Nederland 10 mill., near Frankrijk S
mill. kilo en near andere landen nog ruim 2 mill. kilo,
gexamenlijke waarde 4,930,000 doll.); voorts mais en haver,
boomwol, hennip, viaa en vruchten (de waarde der prod.
van den bodem bedragen ongeveer 50 mill. gld.1. De veestapel vertegenwoordigt een waarde van 49 mill., de voortbrengselen der industrie 200 mill. gld., de mijnbouw op
Ozer en ateenkolen 9 mill. gld. Belangrijk is ook de visscherij °esters!) in de Cheallapeake-baai. Bovenaan echter staat de
handel, welka middelpunt Baltimore is. De havenrijke Cheaoapeake-baai met hare voor zeeschepen vet bevaarbare ri.
viermondingen en ten goed geregeld spoorwegnet, dat ongerter 3000 kilom. lang is, zijn de dragers en tevens de
waarborgen voor een verdere ontwikkeling. De havenplaatteen zijn Baltimore (wear in 1877 1438 vreemde schep binnen
liepen waarvan 2 Nederl.; de waarde van den invoer bedroeg
hier 23,327,624 en de uitvoer 40,044,498 papier. doll-1, Ozford, Vienna, Snow-Hill, Town-Creek en Georgetown. L a ur e 1, tosschen Baltimore en Washington, en Wea•e rt o 0, atm den Potomac, niet 'Cr van Harpers-Ferry, zitn
welig opbloeiende industrie-steden. N. werd het eerat gekoloniseerd in 1634 door Lord Baltimore e. a. R. Kath„
die met Mee hod men en Episcopalen de meerderheid
ken. Het nem de staatsregeling der Unie can op 23 April
1783. In Nov. 1850 riep bet ten coneentie bia_een tot bet
ontwerpen caner nienwe coastitutte ever den Staid., en do.
se, die in Juni 1851 aan het yolk tar goedkeuring went
• oorgelegd, is ID 1867 eta zuiver democrattsche ;sword.,
De Sit. had op I Oct. 1876 ten schald 'an 15,690,060 gld.

Marylebone
—U. beeft een nniversiteit met 4 faculteiten, 26 inrich.
tingen van hooger onderwijs en veel colleges en volkascho.
— 2 ) gem. en vi. der V. S., Sit. New-York, gra. Otsego, 19 n. NNW. Albany. 2185 mw.
Marylebone, eng. kerap., grs. Middlesex, nitmakende het
NW.lijk gedeelte van Londen en ten Z. door Oxford-street
begrensd tegen Wmtminster. Het bestaat nicest nit sterluke, seer regelmatig ontworpen gram en wordt door vele
rijke privaat-personen bewoond. Het bevat Regent's-park,
Portland-place, bet bovendeel van Regent-street, de Cavendish, Portman-, Manchester- en Fitzroy-squares; de nieuwe
en prachtige wijk thaschen de Regents- en Hyde-parken,
den soOlogischen thin, het Colosseum, de Princeas-achouwburg, het Middlesex-hospitaal, de terminus van den GreatWestern-spw. en vencheiden fraaie kerken. 447,532 mw.
Maryport, Elnefoot. cog. St. en zeeh., grs. Cumberland, aan den mood der Ellen in de Iersche zee, 71/3 uur
WZW. Carlisle, waarmede zij door een apw. is verbonden.
Zij heeft ijzerfabr., fabr. van potlooden, scheepstimmerweryen, katoenfabr. en steenkolenuitvoer. 7443 mw.
Marys (St..), een der Sorlingen; die Mary (St.-) 7).
Mar sviile, vlek in V. S., Stt. Californie, grs. Yuba,
wear de Yuba samenloopt met de bevaarbare Feather en
aan een tak der Union-Pacific-baan; groote industridele be4735 inw.
▪ *lama., fr gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 6 uur
SO. Vannes, kant. La Roche-Bernard. 1727 mw.
Mareano. ital. vi ., Napels, prov. Terra di Lavoro, distr.
en 7 u. ONO. Gaeta. 4661 mw.
Mas (Le), 1) -d'Agenais, fr. gem en d., dep. Lot-enGaronne, kant.hfdpl., arr. en 3 u. WNW. Marmande, aan
de Garonne, 1. o. 1910 inw. — 2 ) -d'Azil, fr rem. en at,
dep. Ariege, kant.hfdpl., arr. en 31/3 U- WZW. Pamiers,
elan de Arize. 2521 mw. — 3) -Greasier, fr vlek, dep.
Tarn-en-Garonne, arr. Castel-Sarrasin, aau de Garonne. 1467
inn-. — 4 ) -Saintes-Puelles, [Becaudum], fr. stadje,
dep. Aude, arr. en 1 u. Z. Castelnaudary, aan 't Canal-duMidi en den spw. 1218 mw,
Mas-a-Fuera, of Afuera, en Mas-a-Tierra, sic op
Juan-Fernandez. — Mas-de-las-Malas, sp. vl., prey.
ruel, aan de Guadeloupe, ZZW. bij Ale,aniz. 1800 sow.
Mausanaaa, sp. gem. en vi., prov. en 41/4 u. WZW. Valends. 1915 low.
Masaya, Massaya, st. in Centr. Amerika, Stt. en 111/3
U- NW. Nicaragua, dep.hfdpl., aan den voet van den vulkaan Masaya. 13,000 mw., ellen Indianen. Yee) industrie
In hoeden, hangmatten, touw; tabaksbouw.
Masbate, een der Philippijnen, ten Z. van Luzon en ten
W. van Samar; lang van 0. tot W. omtrent 20 uur, gevliddeld breed 6 u. Hier zijn de havens B ar r eras en
t, a taj oegan.
Masborough, eng. d., met een stet. aan den Midland• pw.; tie Rotherham.
Mascal, Mascally, ell. van Britsch Indie, Bengalen,
distr. Tsjittagong, in de golf van Bengalen, nabij de kust,
12 u. ZZO. Islamabad. 't Is dun bevolkt en sleeht bebouwd;
• voorn. prod. zijn schildpadden en oesters.
Maseali, of 111.-Nuoyo, st. en zeeh. op Sicilie, prov. en
▪ u NNO Catania, bij den voet can den Etna en bij den
spw. Zij wive is aan 't vervallen, terwijl hare buitenhavens
Giarr e en Riposto in belangrijkheid toenemen; doch
au heeft een drukke visscherij en handel in wijn, kalk, koren, hout, vruchten en lava. Men vindt hier eenige Saraeeensche e a. oudheden. 5097 mw. Niet ver WNW. lit
bet d. Mascali-Tecc hi o.
Maacalucia, st. op Sicilie, prov., distr. en 11/2 0. N. Catania, kant.hfdpl., aan de 0.1ijke helling van den Etna. Zij
heeft veel bij een aardbeving in 1818 geleden. 3071 mw.
Mascara, [Victoria], st. in Alrerie, prov. en 13 u. ZO.
Oran. Zij was de resid. van den Abd-el-Bader, weed in 1835
door de Franschen ingenomen en verwoest, later aan Abdel Bader afgestaan en anderraaal in 1841 door de Franschen
bent. 9200 mow. Zij gaf haren naam aan de W.lijkste prov.
van Algerie, ook Tlemsen en no Oran geheeten.
Mascarenen, (port. Maac arenhas, fr. Masc are ignes ), collectieve naam der eil. Bourbon, Mauritius
en Rodriguez, in den Jul. oceaan, zoo geheeten near den
Fortugees Mascarenhas, die Bourbon in 1545 ontdekte.
Maschado, baai en at. op 't eil. Andjuan van de Comoren; 't is de zetel van een sultan, aan wien vroeger de
Comoren onderworpen wares, heeft een haven en aanlegpl.
voor Oost-Indie-vaarders. 3000 mw.
Maschau, Maszczow, mijnat. in Bohemen, NYZW. bij
Saatz; met groeven van Asbest. 1412 low.
Maschinga, st. in 0. Afrika, land der Marawi, tusschen
de Zambezi en het Njassa-meer, NW. van de port. nedersetting Tete; de streek is rijk aan good . .
Maschito, ital. vl., Napels, prov. Basilicate, distr. en
5 u. ZO. Niel& 3450 mw.
Itiaachuna, gebergte in 't binnen1and van Z. Afrika, met
2900 met. hooge toppen; waterscheiding tusschen Zambezi
en Limpopo. — Ook een volksstam Z. van de Zambesi.
Mescal:, vl. op Sicilie, prov. Catania, bij Glare, aan den
voet des Etna's; merkwaardig door de wonderbare grootte
zijner boomen, waaronder de beroemde kastanjeboom der
1 ,0 paarden (volgens de sage hadden 100 paarden in zijn
Wien sun* pleats), gewis de grootste boom van Europa.
Masham, eng. vl en kersp., gm. York, N. Riding, aan
de tire, 41/2 u. ZZO. Richmond. 32O law.
Masi, ital. d., Lombardije, prov. en 8 u. ZW. Padua, aan
de Adige (Etsch). 2300 low.
Masjosv, Maschau, Iaaaao "loess), st. van Z. Afrika,
Land der Beetsjoeanen, 32 u. NO Lattakoe.
Masbate. Maskat, of Muscat, 1 ) deze eertijds groote en machtige Set. van A rabie, die het 0.1ijk gedeelte
van dat schiereil. bevatte, terwijl het gezag van den imam
of vorst, zich ook uitstrekte over Arabie"s ZO.kust tot nabij Aden, over gedeelteu van l'erzie's kust aan de Perziscbe
gulf in Laristan, met Bender Abbas en de in 1867 aan Perste teruggevalleu eil. liormus, Kharak en Kissam, alsook
over de kust van 0. Afrika van den evenaar Z.waarts tut
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Hasp-Delgado met de ell. Pemba, Zanzibar. Monti& en Sokotora. Met den dood van Sayid Said (1856) werd het rijk
verdeeld: de afr. bezittingen kreeg Said Medsjid, de arab.
en pen. kreeg Said Tameeni, die door zijn soon vermoord
weed. De jongste zoon van dezen kwam met cog. hulp &an
de regeering. Wear het niet aan besproeiing ontbreekt, is
het land buitengewoon vruchtbaar, brengt green, zuidvruchten, druiven, katoen en suikerriet voort. Slechts den smalle holle weg brengt het kustland met het achterland in
aanraking en dear vertoont zich dan ook in dit gedeelte van
Gelukkig Arabie veel leven en beweging onder de bevolking. In de kuststeden wonen de kooplieden, reeders, amotenaren, visschers, matrozen, enz.; kunst- en fabriekwezen
heeft zich in de bergstreken teruggetrokken, wear de zilversmeden, filigranwerkers, pottenbakkers, bontwevers hun
woningen hebben opgeslagen. 't Rijk van Oman of M. is
verdeeld in 6 prov.: Bahr-Ain, Shardjah, Batinah, Maskato
Sur, Mahrah, en telt 1,550,00 I zielen. De vurst draagt den
titel van Imam. — 2) ook Itlaaewa. [waarschlinlijk volgens Niebuhr, het Mosca van Arrianus], verat. zeest. van
0. Arable, hoofdst. van bovengen. gebied, op een schiereil.
in de Arabische zee. Zij is door sterk bevestigde hoogten
omgeven, zeer slecht gebouwd en morsig, heeft nauwe straten, met huizen, die meest maar t,ene verdieping hebben;
maar zij bevat eenige goede steenen gebouwen, opretrokken door de Portugeezen, die hear van 1507 tot 1643 hemten; voorts heeft zij nog gebouwen in perz. stijl, een nieuwe waterleiding, enz. Gedurende de maanden Juli en Aug.
is M. gewis een der heetste under de bewoonde plaatsen
des aardbols. De haven der st is behoorlijk bcschut en
heeft diep water. Maskate is het groote middelpunt des
handels van 0. Arabia en de sleutel tot den iugang der
Perz. golf, doch is ten gevolge der voortdurende onlusten
seer vervallen. De uitvoer bestaat hoofdzakelijk nit amendelen, aloe, assafeetida, gona, ammoniak, zwavel, salpeter,
kopalgom, wierook, koffie, paarlen, ivoor, hoornen, huiden,
was, enz. De meeste der gen. art. gaan naar Indie en do
Oost, ( de paarlenuitvoer near Engeland en Bombay 2 mill
gld., of 1/3 der geheele vangst), en als retour-lading woe.
den van dear britsche en indische katoenen stoffen, sjaals,
chineesche fabrikaten e. a. medegenomen. Tot de voorn.
art. van uitvoer behooren verder bontweefsels, dadelen,
tarwe, paarden, zout en gedroogde cinch. De haven wordt
gemeenlijk aangedaan door de sehepen, die de Pere. golf
bevaren; doorgaans kan men te M. een ruimen voorraad
van proviand opdoen. Be baai wemelt in den letterlijken
sin van allcrlei voortreffelijken cinch, en het drinkwater,
dat men er inneemt, is uitmuntend. 20,00 low. (volgens
Brenner ) 23° 27' 24" N.B., 18° 30' O.L.
Itlaanuy-St.-Jean, belg. gem. en d., prov. Henegouwen,
arr. Mons (Bergen ), kant. Lens. 1506 tow. Niet ver van
dear ligt M.-St.-Pie rr e, met 389 low.
Masoelipatam, Masulipatans, Mutschlipatans, 1)
distr. van Britsch Indie, Madras, zie Kistna, met 24 Zeminders; gToot 377,98 3 m., met 1,452,374 mw.— 2) hfdst.
van gen. diatr., aart de kust van Coromandel, 63 u. NNO.
Madras. Het fort is omgeven door een zoutmoeras, dat
door een kan. met de Bistna en de zee gemeenschap heeft.
Be st. Petta h, of de Zwarte at. geheeten, 25 min. NW.,
is gavot en was lang vermaard om hare chitsfabrieken.
Haar handel is in den laatsten tijd veel afgenomen; maar
zij voert nog goederen alt near Calcutta, W. Hindostan
en de Perz. golf. Hare haven, het eenig gedeelte dezer
kust, slat vrij van branding is, last schepen toe van 300
ton. 36;185 low. Van 1751 tot 1759 hebben de Franschen
hear bezeten.
Mason, 1 ) gm. der V. S., in 't W. van Virginie; gr. 42
m.; hfdpl. P o i n t-P I eaa an t. — 2) in 't W. van Kentucky; gr. 121/3 0 m.; hfdpl. Washington. — 3 ) gm.
in Illinois; hfdpl. H a vann a. — 4 ) gem. en vl., Stt. New.
Hampshire, gm. Hillsborough. 1575 low.
id., Set. New-York, gm. Delaware. 1680 low.
Masovi-e, naam van een voorm. paltsgrs. in Polen, later
de prov. Warschau geheeten; hfdpl. Warschan.
Masovvezk, poolsch M az owi e c), kr.st. in 't ram
gouv. Lomsha. 2661 low., bijna allen Joden.
Massa. 1) of Massa-Superiore, ital. vl., Venetie, poor.
en 7 u. WZW. Rovigo, distr.hfdpl., aan den Po, 1. o. 3792
low. — 2) prov. van 't kon. Italie; groot 32 1 /3 0 m., met
161,944 low.; zeer bergachtig, doch ook seer vruchtbaar;
kustriv.: Frigid°, Laveuza; prod.: uitmuntende olijven, wijn,
ooft, beroemd marmer, zi,jde, enz Een liejn der Opper-Ital.
baan loopt langs de kuststrook. D prov. is verdeeld in 3
distr. ( circondari): M., Castelnovo, Pontremoli en 40 gem.
— 3 ) -Ducal.. of M.-di-Carrara, at. en bisschopszetel
in Modena, 'hfdpl. van de prov. Massa-Carrara, stat. der
Opper-Ital. bean, 161/3 u. ZW. Modena, bij den Frigid°, 1/2
U. van zijnen mond in de golf van Gentle. Haar voorn.
gebouwen zijn een schoon paleis, moderate kathedraal en
een nod kasteel. Zij heeft een lyceum, gymnasium, academie van kunsten en wetenschappen, technisch instituut,
fabrieken van zijden stoffen, olie en papier en drijft handel in 't schoone marmer van den omtrek. 4786 in woners.
Massa-Carrara was vroeger een Stt. in 't SW. van
Modena en bestond alt het hertd. Massa en nit het vormend. Carrara. Deze kl. Set. weed in 18,4 aan Maria Beatrix, weduwe van den aartshertog Ferdinand van Este gegeven, en bij haren dood in 1829 met Modena vereenigd.
— 41 -di-Maremma. of Maritima, ital. at. en bisschopszetel, Toscane, prov. en distr. Grosseto en ruim 8 u. ZW.
Siena; met minerale brounen. 13,052 law. — 5 ) -di-Sosaama. ital vl., pros. en 0. hij Napels 1901 inwon. -- 6)
-Fiscaglia, ital. vi ., Emilia, pros. Ferrara, NW. bij ComaccItio. 2614 low. — 7) -Lombards., id., S u. ZZO. Ferrara. 5480 low. — 81 -Lubrense. of -di-Sorrento, ital.,
st., Nape's, prov. en lit, u. ZW. Castellamare, aan de Middeli. zee; zetel van een bisschop. 8296 mw.
Massa, gm. der V. S., Stt. Illinois.
Massachusetts, een der V. S., in 't 0. der Vole. bepaald ten N. door New-Hampshire en Vermont, ten 0. door
dv
Atlant. (neaten, ten Z. door den Atlant. oceaan, Rho.
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de-Island en Connecticut, ten W. door New-York; tusschen
41° 23' en 42° 52' N.B., 69° 50' en 73 0 30' W.L.; gr. 365,9
0 In., met 1,457,351 mw. in 1870, 994,665 mw. in 1850 en
738,699 inw. 1841, verdeeld in 14 grs.; — hfdpl. Boston. De oppervlakte bestaat van nature nit 3 verschillende deelen: de ktustwom is vlak en zandigi wear dem ailuviale vlakte ophoudt, begint een heuvelrii„ die den Stt. van
111. tot Z. doorloopt en tick tot ruim 100 met. verheft. De
2de of middelste afdeeling bevat bet schoone dal van den
Connecticut, terwij1 het bergachtige maar vruchtbare distr.
Berk:shire bet W.1ik deel beslaat. Door dit laatzte gaan
2 bergketens: de Tagh k an n ik- of T acon ic-be rg e n tan de grens van New-York, en de H ooaic k-b e rg e n tusachen den Connecticut en Housatonic. De Connecticut besproeit den Stt. over een lengte van 14 1 5
U.; de Housatonic vloeit in 't W., de Merrimac in 't NO.
Andere rivieren eijn de Nashua, Concord, Taunton, Blackstone en Pawtucket. M. heeft eene veelvuldig ingekerfde
knat, met em n menigte voortrt ffelijke havens, waarom men
het ook nBaai-Staat" het t. War de Z kust liggen veel
ell., onder welke Martha's-Vineyard en Nantucket de grootate aim; bier vindt men ook het schiereil. Cape-Cod. De
ruimeMassac husetts-baai ligt tusschen Raap-Anna
in 't N. en Cape-Cod in 't Z., en is 11 tot 12 u breed; de
Bu az ar d s-b a a i ligt in 't ZW. van 't achiert il. Barnstable, dat halvemaanvormig in Cape-Cod uitloopt. Het
schiereil. N a han t Iitt N.waarts van Boat°tia haven en
wordt om zijne wild-romantische schoonheid druk bezocht.
M. heeft over 't geheel een min vruchtbaren bodem, die
echter voortrefftlijk bebouwd wordt; niettemin levert hij
minder granen, dan tot eigen verbruik noodig zijn. De fabrieksindustrie staat er op een zeer boogen trap. 't Aanzienlijkst is er de katoenfabricatie; ook de schoenmakerij
is er van buitengemeen belang. In 1570 waren er 13,212
industrieele etablissetnenten met 280,000 arbeiders, die voor
554 mill. doll. goed leverden. Handel en scheepvaart woeden in M. insgelijks met buitengemeene veerkracht gedreven. Vooral ink wordt de walvischvangst, de makreelvisscherij, de kabeljauwvangst en de graniet- en ijahatidel met
bijzcmderen ijver uitgeoefend. De talrijke bevaarbare waterwegen en een dicht spoorwegnet bevorderen het verkeer
ongemeen. In 1575 bent de Stt. 4313 kilom. spoorwegen.
Het getal der volksscholen in 1875 bedroeg 5551, dat der
schoolgaande kinderen ruim 219,000. Van middelbare scholen vond men er 208, geincorporeerde academies 63, en 369,
die privaat-inrichtingen zijn. her werd 't eerst het onderwija van staatmege gegeven. De Stt. ouderhoudt 5 kweekscholen voor onderwijzers, zoogen. normaalscholen; bovendien zijn er 7 hoogere scholen ('colleges"). waarvan die te
Boston en Worcester r. kath. aim. Op 1 Jan. 1877 bedroegen de staataschulden 33,550,000 doll. De regeering berust
bij een gouverneur, een plaatsvervanger, een senaat en representanten, die elk jaar verkozen worden. Massachusetts nam de conatitutie der Unie in 1788 tan; zijn bijzondere staatsregeling van 't mar 1780 is meermalen, 't laa.tst
In 1850, gerevideerd.
Mitannaeittecoli, ital. d., prov. Lucca, 21/, u. W. Lucca,
aan den oever van 't gelijkn. meertje, dat zijn water in
den 'Montero ontlast. 1200 inw.
Itlasaafra, ital. at., Napels, prov. en 3 n. NW. Taranto;
spw.stat.; attn.. ooft- en wijnbouw. 9719 mw.
Matsoafrao, riv. in Algerie, ontstaat nit de vereeniging
van den Dsjer, Boe-Roemi en de Sjiffa met den Sidi-Chebir, neemt den Butfarik op en valt ZW. van Sidi-Feruch
in de Middell. zee.
Massaglia, ital. vi ., West bij Modena, aan de Secchia.
1650 mw.
Maaaalak, russ. at., gouv. Kaloeg.a, kr.hfdpl., tan den
Gorodenka; met henniphandel. 403t Inw.
Massaroenie, Maoaroeni. rivier van Britsch Guiana,
.B. 90 0 W.L., en with na een eeer
ontspringt op 4 0 3' NB.,
bochtigen loop door ten bergachtige atreek in den mond
van den Essequibo.
Masesat, fr gem. en at., dep. Ariege, kant.hfdpl., arr.
en 31N u. ZO. St.-Girons; wolspinnerijen. In haren omtrek
rijn ijzermijnen en ijzersmelterben. 4084 inw.
Massey, fr. gem. en mv1., dep. Cher, arr. en 51t, u.WNW.
Bourges, aim den spw. van Parijs naar Limoges. 2471inw.
Maas., ital. d., provincie Turijn, ZZO. bij Ivrea, aan
de Dora-Baltea.
Massemen-Westrem' brig. gem. en d., prov. 0. Thanderen, arr. Dendermonde, kant. Wetteren. 1980 mow.
Massenna, gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, gra.
St.-Lawrence, bij den St.-Laurens. 3000 mw.
Masaera, of Maceira, twee ,eil. bij de 0.kust van Arable, in de Arab. zee, tegenover de havenpl. H ar min in
Mahra of Machra (het 0.1ijke deel van Hadramaut). Zij
worden met de namen Gr oo t- en K lei n.-M. onderscheiden. Het eerste ligt op 20° 30' N.B., 59° 0.D., is 11 tot
12 u. lang en iremid deld 4 n. breed.
Masserano. Ital. gem. en st.,Piemont, prov. Novara,distr.
en 2 in. NO. Biella, mand.hfdp1.; gem.college. 3475 hew..
Massenbe, Masaeoulte, fr. gem. en stadje, dep. Gers,
kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZO. Mirande, aan den Gers; met
fabr. van dekens en .paardedekken en levendigen handel in
muilezels voor Spanje. IS A inw.
Mlausaevaein, (duitsch Masmil n a t er ), gem. en at.,
Elsaa-Lotharingen, regdstr. Opper-Elzas, kr. Than en 31/ 2
U. NNO. Belfort; met een hoogoven en grofsmederijen; katoenspinnerij en weverij. 3307 mow.
Massiae, fr. gem. en St., dep. Cantal, kant.hfdpl., arr.
en 4m U. NNO. St.-Flour. aan den Alagon. 1910 inw.
Massillon, st. der V. S., Ohio, 35 u. NO. Columbus, in
een vruchtbare streek, die rijk is in steenkolen, aan de
.Tuscarawa, bet Ohio-kan. en verachillende spw. Aanzienl.
bandel in de prod. des lands. 5155 mw.
Mlasaiww, het W.Iiikste der in 't binnenland van Afrika
gestichte Fellata-rijken; hfcist. Hans d-A 1 1 a h i.
Maasing. of Massing. my!. in Nederbeieren. landgericht
Eggenfelden, tan de Rott en de teens van Opperbeieren.
638 inw. — beier. d., Middenfranken, bij Wets-

Mataro
senbtrtg, met de burgruine Landeck daarbij. 110) inwon..
Masston ap. d., Catalonie; met een stat. aan den spw.
tusschen Barcelona en Mataro.
Massosab, Maastavvalt. Mateoe, Massaoca, vooret.
voorn.zeeh. van Abtesinie, op een hi. dor eii. in de Roode zee.
Zij drijft een levendigen handel met de scab. havens en
Bombay. De voorn. art. van invour zijn bores, mats
katoenen, zijden, mousselitnen stotien, hoomwol, glas- t-rt
measenwerk, wapens, ijzerwaren, olifaerstanden, speeerijt n,
koraal. wijnen en sterke dranken. 2iiO sow. 15° 36 N.B.,
'al. 21' 0.L. Sedert 1814 Turkseh, kwam zij in l' ,65 in 11.1
bezit van den onderkoning van Egypte.
Massow, pr. at., prov. Pommeren, regdst. en 6 U. ONO.
Stettin. Zij ligt op gelijken afstand (`22/1 u.) van ell tli %schen de 5 steden Starrgard, Gollnow, Naugard, Freienwalde en Daher. 2671 mw.
Masentruies, Massugiee, fr. gem. en d., dep. Tarn,
arr. en 51/2 u. NO. Castres. 1346 inw.
Manny. fr gem. en d., dep. Seine-en-Oise, arr. en 3 0.
NNW. Corbeil; met steengroeven. 1250 inw.
Maint ■ ad, Maasiate, voorn. st en vesting vim S.Yri,
in de omstreken van Beyrout. Men ban ze alt de bfdpl.
der vermaarde Assassijnen beschouwen. De Turken hebben
se ingenomen en vernield.
Mlaatenhroek, ned. d., Overijsel, arr., kant. en 2 u. NW.
Zwolle, gem. Zwollerkerspel, te midden van den Mastenbroeker-polder. om zijne boterbereiding vermaard. 1(500 inw.
Maatoera, Massora. st . van Arable, Hedsjas, nabij de
Roode zee, 4') u. ZZW. Medina.
Mastre (La), fr gem. en vi.. dep. Ardeche, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. ZW. Tournon, bij den lloubs, r. o.; met een
geref. consistoriale kerk en fabr. van laken en zijde. 3313inw.
Mastutseb. Mastuch„ st. van Centr. Ae.i help). van
Tajitral, op 36° 12' N.B., 72° 31' O.L. Zij dr, enigen
handel met Yarkand en Afghanistan.
Malta, 1 ) of La Mats, sp. vl., prov. en 9 11. 0. Murcia; met een kl. haven bij de Midden. zee. 700 mw. — 2)
id., prov. Caceres, OZO. bij Alcantara. mw. — 3) id.,
prov. en WNW. bij Toledo. 1200 mw. — A meer van Braelle., prov. en 34 U. ZZW. Maranham. He geeft het aanzijn tan de riv. Codo. — 5) riv. van 0. A ika, valt in't
kan. van Mozambique, tusschen de riv. Solala en Sena.
Matagorda, 1 ) grs. der V. S., Stt. Texas. — 2) kleine
tech. der V. S., Stt. Texas, distr.hfdpl., tan den mond
der riv. Colorado in de baai van M. 24 u. ZW. Houston.
Zij drijft buitenlandschen handel. 1200mow. — De B a a iv a reM at a gor (la is een inham van de golf van Mexico, 16 u lang en gemiddeld 2 U. breed. Ten W. ligt het
C i 1 and Matagorda.
Matala
Z.lijkste kaap van 't eil. Candia en
tevens van Europa. op 34 0 55' N.B., 24° 45' O.L.
Matamoras, Matamoros st. en rivierh. in de Mexic.
staten, dep. Tamaulipas, tan den
'
Z.11jIten never van den
Rio-Bravo-del-Norte, 111/, our van de golf van Mexico.
Hare haven aan de golf bestaat nit twee deelen: de B r az o-d e-S a ntjago en de B o C a-d e 1-R o, bride door baren of zandbanken bekmmerd. De uitvoer bestaat meest
nit specie, huiden, wol en paarden; de invoer nit manufacturen, meest van Groot-Brittanje en de V. S. 10,000 inw.
Voor ruim 25 jaar not" een kl. dorp.
Madan, 1) of Matlan, Mattan, rijk op 't eil. Borneo,
waaronder ook Kandawangen behoort, maakt een deel nit
de afd. Pontianak, strekt zich van de riv. Doela Sidoe Z.
waarts langs de W.kust; N.waarts reikt het van de 0.1ijket
grens van Soekadana tot tan den Sekadouw; van Botaringin wordt het door een bergketen geacheiden. De kust is
vlak en laag; in den regentijd yen overstroomingen wegent de talrijke rivieren. Er zijn ondoordringbare nipa-bos:schen; de grond bevat ijzer en tin; in de rotten vindt men
de zuiverste vogelnestjes. Bevolking op 68,530 zielen geachat, waaronder weinig Maleiers en Boegineezen. Be Panembahan of Vorst erkent de heerschappij van Hen van
Soekadana en woont in de hoofdpl Mat an (ook Moewara Kajoeng), die nagenoeg midden in 't land ligt aan de
riv. Pawan. Zij schijnt vroeger welvarend te zijn geweest,
doch is nu slechts em n vervallen kampong van ongeveer 100
huizen. Bij M. behooren een 18tal eilandjes.
Mataimaata, versterkte at. en zeeh. op Cuba, aan de gelijkn. baai op de NW.kust van 't eil., op beide oevers van
de riv. St.-Juan, knooppunt van 3 spw., 16 U. 0. Haven',
op welke at. zij in rang als koopst. volgt. Zij is vrij wel
gebouwd, heeft een waterleiding, em n goed gedekte haven,
die de st. voor een gedeelte omsluit. Eerst in deze eeuw
werd zij van eenig belang voor den handel. Zij voerde mu
1878 nit: 32,070 kitten suiker, 159,949 vaten suiker, 54,738
vaten melasse, 6 677 vaten rum, 21,410 gallons bonier. Naar
overzeesche havens gingen tut 476 schepen. Zij telde 45,000
mw. 23° 0` 581' N.B., 81. 40' W.L. — In de B a a i-v a na ta n tat; nam de ned. vlootvoogd Piet-Hein in 1622
de sp. zilvervloot weg.
Matapan (keep.), [raenarimn Promontorioni],
Z.hjkste punt van 't schiereil. Morea en tevens van Europa's vasteland, op 36° 23' N.B., 22° 29' O.L.
Matapste, Intl. in Centr. Amerikn, Stt. en 19 tr. OZO.
Guatemala. 4000 mw. Handel in suiker, indigo en mais;
ijeerwerken.
Mataram, St. op 't eil. Lombok; zie Lombok.
Matariat, 1) d. in Neder-Egynte, pro ,. en 6 u. ZO. Damiate, aan den 0.1ijken oever van 't meer Menzaleh. 500
mw., nicest visschers. — 21 id.. pros. Gizeh, op de plaats
van 't nude 0 n, of H e 1 i op oli s, 11/2 u. NO. Cairo, alwaar op 25 Maart 1800 de Franschen onder Kleber eene
volkomen overwinning op de Turken behaalden.
Mater°, [Illuro], sp. zeest., prov. en 41/2 u. NO. Barcelona. Zij bestaat uit een oude en nieuwe nt., de Inatste
met 2 schoone pleinen. Men vindt er een groote parochiekerk, hospitaal, college. zeevaartschool, fabrieken vas l e .
der, katoenen en zijden stoffen, &tweet. lint, enz. en 1,
ventlige scheepstimmerwerven. Zij beeft met Barcelona gemeenschap door een spw., die den 2esten October 1849 werd
geopend en de eerste in Spanje was. 15869 tow.

Matelica
Matelies, st. in Italie, prov., distr. en 6, f9 u. WZW.
Macerate, kant.hfdpl., aan de 0.zijde der Apennijnen en aan
den r. o. van den San-Angelo. Zij is door muren omsloten en heeft veel kerken en kloostera en fabrieken van
grove wollen stoffen 7298 mw.
Bagatelles (Les), fr. gem. en vi.. dep. FIAranit, kantonhfdpi., arr. en 21/a U. NNW. Montpellier. 561 inw.
Nlatemore. IM at moera at. in Algerie, prov. Oran,
Er, mend aan Mostaganem, welker citadel zij is.
Mateo (San.), 1) sp. stadje, prov. en 9 u. N Castellon-de-la-Plana. 921 mow. — 2) at. in Venezuela, dep. en
14 u. ZZW. Cumana. 7000 inw.
Matera, (Mateola] ital. at., Napels, prov. Basilicata,
distr.hfdpl., 12 U. 0. Potenza, aan de Gravina. Zij is oud
en in verve), maar heeft een kathedraal, 3 ontrnimde kloosters en f en kon. college. 14,312 mow. In de nabijheid berm rade grotten.
"'mho, Nista, Mastae, fr gem en vi., dep. BenedenChar,nte, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZO. St.-Jean-d'Angely,
aan de Anteine. inw.
Mathenemoe (Oud - en Niensv - . voorm. nederl. gem.,
prov. Z. Holl., arr. Rotterdam, kant. en 0. bij Schiedam;
zij °nth ende baren naam aan de voorm. kasteelen 0 u den Nieuw-Mathenesse.
Mathews, erg. der V. S., Stt. Virginie; hfdpl.M at hew a.
Mathieu (St..), fr gem. en vl.. Opper-Vienne, kant.hfdpl., arr. en 21/) U. ZZAV. Rochechouart. 23;0 mw.
Mathoera. Mathura, Moettra, Mattra, 11 distr. der
aid. Agra, NW.Prov., in Britsch Indie, doorsneden door de
Dsjoemna en den spw. Calcutta-Delhi; vruchtbaar en bebouwd; trout 75,12 m., met 887,689 inw. — 2) at. en
bedevaartpl. in gen. dist., NAV.Prov., aan de Dsjoemna en
den spw., en S1/3 u. NAV. Agra. Zij wordt als geboortepl.
van Krischna door de Brahmienen hoog vereerd, heeft vele
moskeeen, tempels, een fort en groote kantonnementen.
59,211 inw.
fr gem en mvl., dep. Maine-en-Loire,
ftlatburin (St
arr. en 412 u. OZO. Angers, spoorweg stat., aan den Loire, r. o. 2509 mw.
Matignon, fr. gem. en stadje, dep. Noorderkusten, kant.hfdpl., arr. en 5 U. NNW. Pinto. 1370 inw.
Matina, hoofdriv. van Costa-Rica, Centr. Amerika, gevormd door de samenvlociing van den Chirripo en Barbilla, vloeit 0.waarts en valt in de Caraibische zee, bij 10°
N.B., 8° 25' W.L. Aan hares mood ligt een vi. van gelijken naam, met een haven, alleen voor kl. schepen geschikt.
't Hfdart. van den invoer is meel uit de V. S.; uitgev. wor
den schildpadscbalen, sarsaparilla, enz.
Matlock, eng. badpl. en kersp., gra. en 41/2 u. NNW.
Derby, aan de Derwent; met veel goede hotels en lop-menten, bibliotheek, mineralogische museums, schoone badinrichtingen en druk bezochte warme bronnen (t8° Fahr. ).
In de nabuurschap zijn versteende bronnen, loodmijnen en
spelonken. 3334 mw. — Matlock-Bath en Bridge
zijn stations aan den Ambergate- en Rowelly-tak van den
North-Midland spw.
ftlatoea (Oud. of Groot.), dorp op Sumatra, Padan„sche-Bovenlanden, in een gelijkn. distr.; met Fort-M at o ea ten NW.
Matt...tub:a (Great.). ell. der V. S., Atlant. oceaan, bij
Virginie's kust. — ZW. n'aarbij ligt Lit tl e-M at omki n.
Matotuchkin-Sjar, straat van de N.lijke IJezee, die
Nova-Zembla in twee ongelijke deelen scheidt, lang 13 u.,
breed 1 u. 83° 20' N.B., 55 tot e0° O.L. en waardoor de
Karische zee met de IJszee verbonden wordt.
II/intone, fr (rem. en vi., dep. Saeme-en-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 5 u. W. Macon. 2222 inw.
Matra, een tot de Karpaten behoorende berggroep in 't
hong. corn. Heves; dit belangrijk vulk. trachietgeb. ligt
tusschen de riv. Zagyva en Tama; de hoogste top, Dasho
of Adlerberg is 910 meter hoog.
tara]. havenst. van 't Arab. landschap
Matruh, IMa
Oman, W. van de st. Maskate; met aanzienl. weverijen en
scheepabouw; levendige handel. 2.1-30,000 mw.
Matoirna, of Schildpadden-Eiland, goed bebouwd en
volkrijk jap. eil., tan de 0.kust van Nipon.
ItIlatrjerla, (eng. Mac herl a), st. in Britsch Indie,
Madras. distr. en 20 u. W. Gantoer.
1111atwjeery, (eng. Macherr y), of A.Ivar, Alwur,
ataat in Hindostan, cijnsbaar aan de. Engelschen, tusschen
27 en 23° N.B., 76 en 77° 0.L meest omaloten door het
gebied van Dsjeypoer en de NW.Provincien; grout 142 1 /4 0
m., met 77R.59Ii inw. De oppervlakte is heuvelachtig; de
riv. zijn bijriv. van de Dsjoernna. De voorn. steden zijn
Alvar, l■latujerry, Tedsiara, Radsjegur en Ghosaulz.
Matsjiensvara, (eng. Ma cheenwara ), at. in NW.
Ilindostan, 1 u. Z. den Setledsj, 6 u. 0. Loediana.
Matsjikha Matochikha, ruse. mvl., Land-der DonscheKozak ken, 21 1'/e u. ONO. Nowockopersk.
Matujin. Matachin. at. van Roemenie, Dobroedscha, aan
den Donau, r. 0., 9 tt. NO. Hirsova; met 2 fortes. Hier
gingen in 1877 de Russen over den Donau.
Matsjow, russ. mvl., VoIllynie, S n. NO. Wladimir.
Matomai, 1) andere naam van 't Japansch eil. Jesso
(ale -- 2) (Matsoema i1, hfilst. van 't ell. Jesso,
aan den mond eener riv., op de Z.kust, op 41 0 32' N.B.,
Zij strekt itch sit langs den zoom eener open heal,
140°
tegenover een edam!. din eene vuurbaak heeft en eene haven dekt, die de grootste schepen kan bevatten; drukken
btnnenhandel; your vreemden gesloten. De bevolking wordt
op 50,000 geschat.
Matsumoy, Mainz:Imam, japansch eil., tusschen Nipon en Jesso.
Nlatteawan, d. der V. S., Sit. New- York, aan de Fishhili-ereek, t2 i van de Ilielson-riv. 190,, mw.
Matterhorn. 1111 o a t C ervin I, trotsche rotspyramtde, 4497 meter boor, tusscben 't Matterdal in '1 k.ton
Wallis en 't Touruanche dal In Plernont, to beef, steile,
setterpbanttge wander, erel letsehers Is de nabllheld lie
Aileen midden to
K1 Ma tterbor n, 345 meter boos
den tomer !etch een begaanoare weg, het Matterjocb of Si.

Maulmain
Theodule pas (3322 meterl van Zermatt naar 't dal Tour- ,
1865, 14 Juli voor het manche(DorBlti.Hjwdn
eerst beklommen door Engelschen. Tegenwoordig wordt
hij zelfs door dames bezocht +Miss Lucy Walker). — Op
den pas is een observatie-post.
Matteradorf, (Nag. y-M ar ton y), mv1. in W. Hongarije, corn. en 3 u. WNW. CEdenburg; spw. atm. 485 , inw.
Mattheo (San.), sp. atadje, prov. Valencia. 2000
Mattheuu (St..). 1) 2 eil. in de straat der Moiukken,
tot de Toukang-Besi-eil. behoorende, NO. Tames. — 21 bear.
vi ., peon. Porto-Seguro, aan de gelijkn. riv. — 2) eil. in den
Atl. oceaan, op 1° 25' N.B., 194 u. van Kaap Palmas; weleer een port. kolonie. — 4) eil. in de Behringstraat, ten
ZO. van 't eil. St.-Laurens; lane; ii u., breed 51/ 2 u. Het
behoort aan de V. S. 1Zie ook
Matthew (St..), eil. van den Mergni-Archipel, AchterIndie, bij de W.kust van de landeegte Kraw, op 10° N.B.,
943. 0.L.; lang 5 u. De grond is hergaclitig en boschrijk.
Ann de N.zijde heeft het een groote havenbaai.
Matto - of Mato - Gr0000. W.lijkste en grootste peon.
van Brazilie, in 't hart van Z. Amerika, tusschen 7 en 24 0
Z.B., 50 en 62° W.L., hebbende ten N. en 0. de provincien Para, Goya. en San-Paulo, ten Z. Paraguay en ten W.
Bolivia en Peru. De grootte wordt op ruim 20,000 0 m. geschat en telt 60,4(7 inw., waarvan 6667 slaves. Het mid
den gedeelte is een berg-plateau, waarin de Paraguay, Cuayba, Guapore, Tapajos, Xingu e. a. groote bijrivieren van
den Amazonenstroom, ook de Plata en de Araguay ontapringen, en dat met dichte wouden bedekt is, van welke
de prov. haren seam ontleent. De vruchtbaarheid des
lands •laat veel te wenschen over; ook is de rijkdom aan
mineralen en diamanten op verre na zoo grout niet als men
vroeger wel dada, daarom is de mijnbouw in verval gerankt en de landbouw en veeteelt zijn 't hoofdbedrijf der be'Toning geworden. De pron. is nog te weinig onderzocht; zij
wordt bewoond door em n menigte indiaansche stammen, die
in onafgebroken oorlog met de kolonisten leven en gedurige
invallen in de bebouwde afdeelingen doen. De voorn. plaatsen zijn Cuyaba, de hfdst., Matto-Grosso en Villa-Maria. —
2) (vroeger V i 11 a-B e 1 1 a), st in gen. pron.. 73 u. WNW.
Cuayba, aan den Guapore, r. o., nabij de pens van Bolivia. Nu nog te nauwernood 1000, vroeger 15,000 inw.
Matura, vi. en fort op Ceilon, 71/2 u. 0. Point-de-Galle. — ZO. Kandy ligt de zeeh. Maturatt a.
Maturin. ( vroeger Orono ,: o). 1) staat van de republiek Venezuela, in 't O. hfdpl. Maturin. De bevolkmg
bedraagt 47,863 zielen. — Het klim. is warm en vochtig.
Be grond bestaat scent uit groote onbebouwde vlakten,
met talrijke kudden nee. — 2 hfdst. van gen. staat, in een
lage vlakte; goed bebouwd en levendig; met een voor den,
buitenlandschen handel geopende haven. 3000 mw. In den
omtrek wordt uitmuntende cacao geteeld.
Matzdorf, till a t h m 0 c z), vl. in N. Hongarije, een
der 16 geprivilegieerde kroonsteden van het com. Zips, awl
den Poprad, 2 u. ZW. Kesmark. 1014 mw.
Mangum. st. op 't Philippijnsch eil. Luzon, aan de O.kust, ZO. Manilla. 5300 mw.
Maubert - Fontaine, fr gem. en d., dep. Ardennes, arr.,.
kant. en 2 u. ZW. Rocroi; aan den spw. 1430 inw.
Maubeuge, fr gem. en versterkte at., dep. Noorden,
kant.hfdpl., arr. en 3 U. N. Avesnes en op beide oevers der
Sambre, stat. der fr. N.baan; met een gem.college, muziek-,
teeken- en handelsschool, openbare bibliotheek, rijksfabr.
van vuurwapens, fabrieken van spijkers en gegoten en geslagen ijzer, salpeterziederij, katoenspinnerijen, ens., yea.
handel, en in den omtrek ateenkoolmijnen en marmergroeyen. Hoogovens. 1.4.393 mw. (in de at. 5110). De Geallieerden belegerden M. vergeefs in 1815.
fdaubuurguet. fr . gem. en at., Opper-Pyreneeen, kant,
hfdpl., arr. en 4112 u. N. Tarbes, aan den Adour en den.
spw. 2600 low.
Maubray belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr.Doornik, kant. Antoing. 1725 inw.
Mauch - Chunk. gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie, 201/2 u. NO. Harrisburg. 4000 low.
Mauehline, schot. kersp. en vl., grs. Ayr; met een stat.
aan den Glasgow-and-Ayr-spw., 1/2 sue ZO. Kilmarnock,
aan de Ayr; met katoenweverij. 1400 tow. (in 't vi.)
Mangnio, Maugioville, Melgnel, fr gem. en vlek„
dep. 1-16rault, arr. en 2 u. 0. Montpellier, aan den spw.
naar Nimis en aan den ye t a n g" Maugui o, die 2 II.
lang en 1/2 U. breed is. 2212 inw.
ManIhronn, wurt. d., Neckarkr., opperamtshfdpl., 5 n.
NW. Ludwigsburg, aan de Salza, stat. der Wurtemb. staatsapw.; met em n evang. seminarie en overblijfsels eener Cisterclenser abdij, aan de Salza. 972 inw.
Mani, 11 M. - sur-Mandre. fr rem. en d., dep. Seine en-Oise, arr. en 4 u. NW. Versailles. 1345 inw. — 2)
riv. van Chili, valt in den Stillen oceaan, hi) het d. La
Constitution, 2S U. NO. Concepcion, na een W.lijken loop
van 52 u., van welke zij slechts over weinige uren can
haren mond voor kl. vaartuig te gebruiken is. Zil geeft
hares naam ass een departement tusschen dat van Concepcion en van Colchagua, grout 140 0 m., met 119,963 inw,
Hfdst. Con q uen ea.
Maulion. I I of M.-de-Soule. fr gem. en stadje, dep.
Neder-Pyreneeen, dep.hcdpl., 7 u. WZW. Pau, ass Jen Saizon, r. o., die bier den naam van Gave-de-Mau16on assneemt. 1176 inw. — 2i zie Chatillon 17). — 3) - Ba.
rousse. fr. gem. en vl., dep. Opper - Pyreneeen, kant hfdpl.,
arr. en 9 n. van Bagneres-en Bigon.e. 330 inw.
Maulearier, fr. gem. en 4., chp. Maine-en-Loire, arr.
en ilk it. ZO. Beaupreatt, ass den Moine. 1910 inw.

Mattlmain. ■lotelmein. of Illoelres?ne, at en zeeb.
von achter bone, bast. ean 't Brosehe distr. Amherst. op
de kust •an Tenasserim. ass des mond der ri• Saloeen„
tegenover ic Kirmasche at. Alontahno, S tt. NO. Amherst.
op 16° 30. N.B., te7. 3W 0.1. St weed gesticht in 1 ,25, als
een cnilitaire grenspost; siast daa• nil yes goede bayen had,
die 'an de W And e doort ell it eine (B a I at wordt ge

dekt, is it) een blortende bandelspluts geworde. Ultge-
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voerd worden theka- of Jed-bout, rust, tabak, stoklak, betelnoten en vee,• ingevoerd meat
katoenen stoffen en
roviaad.
De handel pat voornamelljk op Calcutta,
n en Pinang. Op 4 n. afstands linen centR
=
,ge merkw
dropsteengrotten. 53,643 mw.
:1111asesesee, riv. der V. 8., ontapr. hi 't NO. van Indiana,
vloeit tiniest NO. en valt in de Manme eb a a i van het
sneer Erie, na een loop van 30 it. Lange hare °ever! is
Bet Wabash-en Erie-kennel gegraven, en aan het punt, wear
zij bevaarbaar wordt, ligt Manme e-c t y, in Ohio, tegenover Perrysburg; met fabr. en molens. 3000 mw.
Wamadvie en Maundwah, 2 steden in Indie: de curate
Ii.ct 4 v.. ZO. Bombay, in 't distr. Z. Colleen; — de laatste,
.son de Nerboedda, bevat 1000 huizen.
Vlaussicaira, of Maundwa, venterkte at. van den Pen, 4, tusechen den Dsjailum en den Indite, 11 u. ZO.
L ir. 310 23' N.B., 71 0 30' O.L.
Mannpoer, versterkte at. van Hindostan, gebied en 15
1. 0. Dsjeypoer. — Maunp.oerah is een st. of vi. in het
Gwalior-gebied, ZW. Oedajem.
Mamma. at. an W. Hindostan, 18 u. NW. Baroda.
Maur (St..), 11 fr. gem. en d , dep. Indre, arr., kant.
en 1 n. WZW. Chkteauroux, bij de Indre. 1410 mw. —
..aes•Foaaes id., dep. Seine, arr. en 3 U. NO. Sceaux, op
een schiereif. in de Marne; met ran institunt voor landbouw, en bouwsteengroeven. 8433 mw. lin 't d. 2520) Hier
begint het Kanaal van S t.-M a n r, dat 1150 met. lang
Is, grootendeels onder den grand doorgaat en waardoor een
ornweg van 21/2 u. op de Marne vermeden wordt.
Vlaura (Santa.), [Gencadia, Lemma], een der Ionia, he eilanden, door een kanaal van 1/4 n. breedte gescheiAlen van Acarnanie's W.kust, met welke het tot onlreveer
641 verbonden is geweest; lang 6 n. grootate breedte 21/2
U. De oppervlakte bedraagt 5 1 /to 0 mijl, de bevolking
2 1,892 mw. Hen keten van kalkbergen doorsnijdt het eil.
van N. tot Z., overdekt het met hare nitloopers en eindigt
2W. in Kaap-Ducato [Leucadia], vermaard door mSappho's
sprong", en van welks witte klippen het eil. akin naam
ontleende. De berg St.-Elias in 't midden is 1136 met. hoog.
Hen riv. is er niet; maze wel zijn er veel bronnen. 't Kit's:mat is seer veranderlijk, daar de temperatuur rank op
denen dag 20° (Fahr.) rust of dealt; de lage streken, vooral aan 't N.einde, zijn ongezond. In 't N. is een wijde
vlakte en elders On vele vruchtbare dalen; maar ter nauwernood wordt Ih van den grond bebouwd, en er west geen
koren genoeg tot eigen gebruik. De hfdprod. zijn tarwe,
mats, olie en wijn. Katoenweverij, visscherij en de zoutbereiding zijn de bestaanmiddelen van vele ingezetenen, en in
den oogettijd gaan jaarlijks een aantal mannen ale veidarbeiders near het vasteland. De voorn. steden zijn Amaxichi, de hfdst., en Vliko, beide aan de 0.kust; Porto-Drapena wordt als de beste haven geroemd. 't Kasteel Sta.-Mattra, waaraan het eil. zijn modernen naam ontleent, ligt aan
N.einde. Tusschen dit fort en Amaxichi is een lagune,
.die veal coot oplevert.
Manre, fr gem en at., dep. Ille-en-Vilaine, kant.hfdpl.,
sxr. en 5 u. N. Redon. 3584 mw.
Mature (Sainte.), fr. gem. en at., dep. Indre-en-Loire,
kant.hfdpl., arr. en 5 u. OZO. Chinon, aan de Manse- en
de Orleansbaan. 2318 mw.
Mauri, More, afr. negerdorp, Opper-Guinea, kon. Fanti;
met het eng. fort Nesse u, 2 u. ONO. Kaap-Corso.
Manriac, fr. gem. en at., dep. Centel, arr.hfdpl.,1101/2
u. WNW. St.-Flour; met een gem. college, schoone goth.
kerk, en handel in paarden en muilezels. 3262 mw.
Maurice (St..), a] eenige fr gem. en d. van dien
nem: 1) dep. Puy-de-DOme, arr. en 3 u. ZO. ClermontFerrand. 1000 mw. — 2) zelfde dep., arr. en 9 u. NW. Riorn. 2453 mw. — 3) dep. Vogeezen (Vosges), arr. en 4 1 /2
ti. ZO. Remiremont. 2453 mw. — 4) fr. gem. en vl., dep.
-Seine, arr. Sceanx bij Charenton le Pont, aan de Marne;
asset wol- en katOenspinnerij, ijzerwerk, fain% van chem.
prod. 4577 mw. — 5) de.Gourdan, dep. Ain, arr. en 7
U. 010. Trevoux. 1200 mw. — 6 ) .en.Gourgoio, dep. LotWe, arr. en 4 n. ZZO. Montbrison. 2004 mw. — 7) .surAveron, dep. Loiret, arr. en 5 u. ZO. Montargis. 1858
-mw. — 8) .sur.Bargoire, dep. Rhone, arr. en 5 n. ZW.
Lyon. 1240 mw. — 9) .aur.ILoire, arr., kant. en 2 uur
'VVZW. Roanne. 1200 mw.
Maurice (St..), 1,3 (duitech Sank t-M orit z), [Again.
nuns], twit. at., kant. Wallis, in een eng, door de uttloopers van den Dent du Midi en den Dent de Hordes ingesloten dal, sum de • Rhone, 1. o., stet. der Zwits. West- en
der Simplonbaan, 4 U. ZO. het meer van Geneve. Zij heeft
,een raadhnis, een hospitaal en eene abdij van de 5de eeuw,
die vele merkwaardigheden bevat. 1666 mw. De B r u ge a n-S t.-M auric e, die bier over de Rhone ligt, vereenigt de kantons Wallis en Waadtland. — 2) riv. van NederCanada, distr. Three-Rivers, ontspr. in 't meer Chawgis,
-op 480 40' N.B., 74° 30' W.L., vloeit ZO. en vat in den St.Laurens te Three-Rivera. na een loop van 30 u. Zij neemt
den Ribbon en Vermillioen nit het W., den Windigo en
Crocho nit het 0. op, en geeft haren naam aan een gra. en
een at. — 3) (Bourg.), fr. vi., Savoie. aan de Isere, 4 U.
NO. Moutiers. nabij den pas van den Kleinen St.-Bernhard;
met groote jaarmarkten. 2569 inw. Men meent, dat het
xle pleats van 't oude Ber gin trum bealaat.
Maurice-River, gem. en vl. der V. S., Stt. New-Jeraey, 6 u. 10. Bridgeton. 2300 mw.
Maurik. tied. d.. prov. Gelderl., arr., kant. en 134 u.
W. Tiel, bij den Rijn, 1. o.; met een geref. en een r. k.
kerk. Het vormt met de d. Eck, Rkiswijk en Ravenawaay
de gem. Mauri k, die 3648 inw. telt.
Mlaurilly.dea.Pont.-de-Co (Si..), fr vi., op een eil.
in de Loire, dep. Maine;en-Loire, arr. Angers; is door een
'brug verbonden met S t .-A u b i u-d e a-Po n a-d e-C d, en
heeft hiermede 3400 mw.
Mataritine. of ille.de•France, eil. van den Ind. ocenen, een der Mascarenhas, een koloine van Groot-Brittanje,
tusacnen 19° Os. en tit° 32' Z.B., 57. 17' en 57° 46'
mans 10 u., breed 6 U.; — hfast. Port.-Louis. De grootte

bedraait 35 0 m., met 348.264 low., waarvan de grootste
helft Chin. en Ind. landverhuizers en meer dan Kath.
Franschen. be beaten zijn stall en met riffen beset; het binnenland is bergachtig met veel wouden; de hoogte van den
berg Brabant is ruins 900 mat., die van Peter-Botte ongeveer 850 met. Het klimaat is gezond; de gemiddelde jeerstemp. (te Port-Louis) is 78,7; winter 75.; turner 81°,4 Fehr.
Het eil. ligt in de orkaanstreek van den Ind. oceaan, en
is blootgeateld aan alvernielende stormen. De oppervlakte
Is 1.61 beaproeld; de grond in de dalen is viii vrtichtbaar
en brengt tarwe, mals, jams en maniok voort, mane vooral suiker. De nitvoer 's jeers bedraagt 4,201,030 pat., waneonder de sulker en de rum de eerste plaatsen innemen. De
waarde der ingevoerde artikelen als koren en proviand, tons!,
cog. katoen, indische stukgoederen, kramerijen, ijzer,
den stoffen, wijn en sterke dranken bedroeg in 1877 voor
2,359,000 p. at. In 1877 liepen 649 schepen (waaron.der 4
nederl. ), semen metende 287,179 ton, op Maritius binnen,
en 540 schepen (waaronder 5 nederl.), met. 278,874 ton vertrokken. Het bestuur, dat zich over verscheidene eilandgroepen in de nabnurschap nitstrekt, berust bij een gouverneur, wetgever en nitvoerende machten en de bevelen
van den soeverein in rade. De openbare inkomsten beliepen in 1877 748,000 gld., de uitgaven 704,000 p. at. Het eiL
wordt verdeeld in 9 districten. De voorn. plaatsen zijn PortLouis en Mahebourg. Er sijn 73 openbare scholen, een
mental, 10 bijzondere scholen, openbare bibliotheek, een
echouwburg, en.. Het eil. werd ontdekt in 1506 door de Portugeezen, die het Cer no heetten; in 1598 geraakte het in
de macht der Nederlanden, die het ter eere van hunnen
wakkeren atadhouder en veldheer Maurits van Oranje Mauritius noemden. Van 1715 tot 1810 behoorde het den Franschen, die het den naam van I 1 e-d e-F ranee gaven. In
laatstgemeid jeer weed het door de Engelschen overrneesteed en bleef in bun bezit bij de tractaten van 1814 en 1815.
M. is het tooneel van Bernardin-de-St-Pierre's aandoenlijken roman aPaul et Tirginie". — Er bestaat tusschen M.
en Ceilon eene maandelijksche stoombootgemeenschap.
Mauro (San.), 1) ital. vi ., Napels, prov. Basilicata, kant,
hfdpl., 6 U. ZW. Matera. 3343 tow. — 2) id., Principato,
Cit., WM. bij Il-Vallo. 1050 mw. 3) vl. op Sicilie,
ZZO. bij Cefalu. — 4 ) id., provincie Forli, district Cesana. 2353 mw.
Mauroea, of Maupiti, een der Societeits-eil., in den
Stillen oceaan; ongeveer 31/2 U. in omtrek.
Mauro., fr. gem. en at., dep. Morbihan, katit.hoofdpl.,
arr. en 31/2 u. NNO. Ploermel. 4208 mw.
Mauro, fr gem. en at., dep. Cantal, kant.hfdpl., arr. en
6 U. ZW. Aurillac, stet. der Orleans-baan, bij de Rance, r.
• o.; met weverijen en veel handel in hammen, spek, vette
varkens en vee. 3046 mw. (in de at. 1949)
Maury, gra. der V. S., Tennessee; hfdpl. Colnmbi a.
Mantern, 1) oostenr. vl., Stiermarken, kr. en 6 u. W.
Brack; met minerale baden en ijzerwerken, spoorweg etation, aan de Lissing. — 2) id., Neder-Oostenr., distr. Krems,
3 1 /2 U. N. St.-Polten, aan den Donau, over welken hier eene
brug near Stein voert. — Mauterndorf is een mei., Opper-Oostenrijk, kr. en 16 u. ZO. Salzburg. 175(1 tow.
Mauth, 1) het zelfde els Hohenananth.— 2) of Meyto,
bob. vl., kr. Beraun, ONO. bij Pilsen; met aanzienlijke
glas- en ijzerhutten. 1750 mw.
Mauthausen, Matthausen, mvl. in Opper-Oostenrijk,
Mrthlkr. en 1 u. NO. Ens, stat. der Keizerin Elizabeth-baan,
aan den Donau; met een zoutmagazijn en granietdelving.
1560 mw. — Manthen is een d. in Illyrie, Karinthie.
Mauti, Illaolte, een der 0.1ijkste Harvey-eilanden.
Mauves, 1) fr. gem. en d., dep. Neder-Loire, arr. en
21 /2 u. NO. Nantes. 1417 mw. — 2) fr gem. en vl., dep.
Orne, arr., kant. en 2 u. ZZO. Mortagne. 1222 mw.
Mauver.in, Manweain, Matavaisin, fr gem. en stadje,
dep. tiers, kant.hfdpl., arr. en 6 n. ZO. Lectoure, aan den
Arax, L o.; met een geref. kerk. 2672 mw. ( in de at. 1583)
Manzi, fr gem. en stadje, dep. Beide-Sevres, kant.-hfdpl., arr. en 4 u. ZW. Niort, aan den Mignon, r. o. 1624 mw.
Allarwro. (of Mauro.) Patamos, twee riv. van Griekenl.:
sandsj. Janina van Delvino en wilt na een krommen ZW.lliken loop van 12 u. in de Midden. zee, 2 u. OZO. Parga.
Uit het N. ontvangt zij de riv., die oudtijds Cocytua
weed geheeten, en beide riv. werden door de grielsche mythologisten als rivieren der onderwereld beschouwd. — 2)
de moderne naam van den Cephissu a. — Mavr oVoun o, of de awarte berg" is een berg met 3 pieken
In Epirus, 469 meter hoog.
Mawe's (St..). eng. vi . en kl. zeeh., grs. Cornwall, 21h
U. ZZO. Truro. tegenover Falmouth. 1830 mw.
Matzen, sake. d., kr.dir. en 3 U. ZZO. Dresden; met een
kasteel, warmer-, kalk- en leigroeven, een loodsuiker- en
loodwitfabriek. 700 mw.
1111asent. fr. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr. en 4
U. ZZW. Montfort-stir-Men. 2203 mw.
Maxima (Ste..), fr. gem. en d., dep. Var, arr. en 7 n.
van Draguignan, aan de golf van Grimaud in de Midden.
zee, tegenover St.-Tropez; met een kleine haven. 102o low.
Maximin (Na..), fr gem. en at., dep. Var, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. WNW. Brignoles, bij de bran van den Argens.
Zij heeft een openb. bibliotheek van 3000 boekdeelen, een
schoone kerk, industrie-school en fabr. van wollen stoffen
en leder. 3387 low. In de nabijbeid marmergroeven.
Ma.anyn, pr. d., prov. Ilessen-Nassau, regdatr. Wiesbaden can den Saynbach; met ijzerhutten. 820 WU%
Mazweiltown, achotach. vi ., stewartry Kirkcudbright,
can den Nith, tegenover Dumfries. 3320 mw.
May, schotsch eil., can de golf van Forth, I uur OZO.
Tife-neas; met een vuurtoren op 56° 11 N.B., 2° 33' W.I..
May (Lai, fr. gem. en el:, dep. Maine-en-Loire, arr.,
kant. en 2 U. ZO. Beaupreau. 2139 law.
Mayagalpa. *Lin Nicaragua, Centr. Amerika, op bet ell.
Onaotape in 't sneer van Nicaragua. It) words door Indianen bewoond, die bananen. mats, groenten en vruchten idea.
Mayaguez. vi . en haven van 't eil. Portorico, Cr. Antilles, 20 a. ZW. St.-Jean-de-Fortune°. Set werd in 184,

Maybole
door den avontnrier Dncondray overmeesterd, die er een
•nafhankelijke republiek poogde te veetigen.
Maybele, schot. kerap. en vl., gra. en 2 n. Z. Ayr,
ilifdpL van 't distr. Carrick; met een kaateel en wolledekenafabrieken. 7820 mw. (met de d. Cultroy en Cunure)
Maydoerglsant, at. in Indie, NifAMS gebied, 40 unr
ZO. Haiderabad.
itlayen
en,(fr. May enn e), pr. at., Rijnprov., regdst. en
kr.bfdpl., aan de Nette, in 't Maye n5 U. W.
fe I d; met ten progymnaeinra, fabr. van laken, tabak, papier, tabak, Kamen, ens., en beroemde molensteengroeyen. 6839 mw.
Ma yenfeld, Meyenfeld. zwit. st .,kant. Grauwbunderland, hfdpl. van den voorm. Zehnger(chtenbund, bij den Rijn,
3 n. N. Churi met ran oud hist. merkwaardig slot, transitohandel en wijnbouw. 1300 mw. In de nabtjheid is de Luciensteig of Luzisteig, een bergpas van den Rijn naar Vorarlberg, die weleer met een muur was afgesloten.
Mayen.. 1) dep. in 't NW. van Frankrijk, gevormd nit
een gedeelte der
' oude prov. Maine-en-Perche, omsloten door
de dep. Sarthe Maine-en-Loire, Beneden-Loire, Ille-en-Vilaine, Kanaal eMa
nche) en Orne; tusschen 47° 45' en 48°
33' N.B.. gr. 94,9 0 m., met 351,933 mw.; — hfpl. Laval.
Het lige bknia geheel in 't stroomgebied van de Loire en
wordt besproeid door de Mayen. met hare bijriv. 'Colwont, Ernee en Oudon, en door de Sarthe. De meestal
seer vlakke grond, is over 't geheel vruchtbaar en levert
koren, eenigen middelmatigen wijn, veel vruchten voor appel- en perendrank (een grout handelsartikel ), vlas en hennip, timmerhout voor de marine, enz. De veeteelt is er van
belang. Uit het mineraalrijk wint men er ijzer, anthraciet, steenkolen, marmer en kalk. De hoofdindustrie bestaat in spinnen en weven, vooral van katoenen stoffen,
voorts in kalkbranden, papiermaken, stoken van ciderbrandewijn Uzersmelten, enz. Het dep. wordt verdeeld in 3
arr. (Ch
liteau-Gontier, Laval en Mayenne), in 27 kant. en
274 gemeenten. Het s ibegrepen in 't ressort van de opperrechtbank te Angers en behoort tot 't bisdom van Laval
en 't 4e legercorps. — 2) fr gem. en st., arr.hoofdpl., in
gen. dep., stat. der W.baan, die het dep. doorsnijdt, 5 u.
NNO. Laval, aan de Mayenne. Zij bet-ft een gem.college,
handels-tribunaal, oud kasteel, vele en belangrijke fabr. van
calicots, linnen en halsdoeken. In de nabijheid zijn ijzergieterijen. 10,098 inw. — 31 [Meduana], fr riv., ontspr.
bij St-Marin-des-Landes ( Orne), vloeit Z. door de dep. Mayenne en Maine-en-Loire langs Mayenne, Laval en ChâteauGontier, en vereenigt zich na een loop van 33 u., waarvan
sij de laatste 15 bevaarbaar is, bij Angers met de Sarthe,
om cameo de Maine te vormen.
Mayet, 1) fr gem. en vi., dep. Sarthe, kanthfdpl. arr.
en 51 /2 u. ONO. La Fleche; apw.stat. 3620 inw. — 2) .de.
Montague. fr gem. en d., dep. Allier, kanthfdpl., arr.
en 4 n. Z. La Palisse. 2033 mw.
Mayeux (St..), fr. gem. en d., dep. Noorderkusten, arr.
en 4 u. NW. Londeac. 1670 mw.
Mayfield, 1) gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, gra.
Fulton, 21/3 n. NO. Johnstown. 2700 mw. — 2) idem, Stt.
Ohio, gra. Quyahoga. 903 mw.
Mayiguana em n der Bahama-eil., lang 81/2 u., breed
21/2 n. Aan YZ.einde ligt het d. Mog,one. — Mayig
a n a-P assage scheidt het van 't eil. Acklin, 14 u. W.
Maynooth, iersch my!., Leinster, grs. Kildare, aan 't
Royal-canal; met een stat. aan den Ierschen Great-Western-spw., 4 U. WNW. Dublin; met het kon. college van
St-Patrick, in 1795 opgericht tot vorming van de r. kath.
geestelijkheid; het telt omtrent 530 atudenten, waaronder
250 gratis studeeren. 2200 mw.
Mayo, 1) iersch grs. Connaught, omgeven door de grs.
Sligo, Roscommon en dalway ea door den Atlant. oceaan;
groot 1001/2 0 m., waarvan 5/8 woest of ongebruikt ligt,
met 246,030 mw., waarvan 97°I0 r. kath. De host is met
eels klippen en eil. bezet en heeft een aantal baaien, waarvan de grootste zijn Killala, Broadhaven, Blacksod, Clew
(die aan 't boveneinde ongereer 170 kl. grasrijke eil. bevat)
en Killery. De voorn. meren zijn Corrih, Mask, Conn en
Carra. De hoofdrivier is de Moy. Een spw. doorsnijdt 't
landachap. De voorn. prod. zijn vlas, haver en aardappelen; runderen en schapen; manner en lei. Het grs. wordt
verdeeld in 9 baronies en 18 parishes in de bisdommen
Tuam„. Killala., Achonry en Elphin. be aanzienlijkste plaatBen sun Castlebar, Ballina en Westport. — 2) d. en kersp.
waaraan gen. grs. skin naam ontleent, 1 u. ZO. Ballogh. 400i
mw. — 3) een der Kaap-Verdische-eil., Atlant. oceaan 0.
Santiago, 't Is omtrent 5 u. in omtrek, heeft ten rotsige
kust en dorren grond, en levert vooral zout nit ten natuurlijke lagnne. — 4) riv. van de Mexic. Staten, Set. Sonora,
valt in de golf van Californie, 28 o. ZO. Guaymas, na een
ZW.lijken loop van 40 u. — 5) eil. bij de N.kust van Celebes, 8 1 /2 u. N. Menado.
Mayomba, Mayumba, et. in Z. Guinea, 34 our NW.
Loango, ass den mood der riv. Mayomba in den Atlant.
oceaan. Zij is de hfdat. van het land Mayomb a, (at
rijk is aan koper, (voor en gom.
Mayorga, 1 ) sp. vi., prov. en 14 u. NW. Valladolid, aan
de Cea; met wijnhandel. 2100 mw. — 2 ) groep in den Vnendechaps-archipel, waarvan 't room. eil. Vara o beet.
Mayotte,. ZO.lijkste der Comorische eil., 0. A frika, door
ten heuvelnj ingesloten, van alle kanten hoogoploopend,
met goede ankerplaatsen, seer waterrijk en vruchtbaar;
gezond klim.; door ziju ligging ale handelspl. belangrijk;
grout 61/2 0 m., met 9311 (ow. Het is de zetel van den
gouverneur, die tevens alle fr ell. bier bestuurt.
Maypu, Nazi)°, riv. van Chili, dep. Santiago, ontsp.r.
in de Andes, en valt on een W.lijken loop van 37 uur in
den Stillen oceaan, 111h u. Z. Valparaiso. Haar voorn. bijrir. is de Mel ipill a, een zoo and vlietende bergstroom.
dat hij geen andere dan hangbrugFen gedoogt.
Maypnrea, et in den Stt. Condinamarca, rep. Columbia;
in de nabijheid der watervallen van den Orinoco.
Mavrena-del.Areor, sp. st., prov. en 4 u. ONO. Sevilla;
met fasted en groote paarden- en veemarkten. 4090 mw.

Meangis-Eilanden 663
Mayrea, fr. gem. en d., dep. Ardeche, arr. en 31./g n.
NW. Largentiere. 2590 (ow.
Maysville, at. der V. S. Stt. Kentucky, hfdpl. 111,11
gra. Mason, aan den Ohio, 1. o., 21/2 u. ONO. Prankfort
en stat. van verschillende apw.; met een goede haven, ijzerwerken, fabr. van machines, katoen, en de groOtate hennip.
markt in 't land. 4703 (ow.
Mazafran, riv. van Algerie, ontstaat nit de samenvloeiing van de Sjiffa (Chiffa) en den Wed-Dsjer (Oued-Jer)
die in den Kl. Atlas ontspringen, en valt 1 u. van Coleah
in de Middell. zee.
Mazagan, Masagran, at en zeeh. van Marokko, aan .
denAtlaischo,3n.NWMarko:theuieinde eener lage rotspunt. Zij heeft eenige goede vestingwerken, maar ligt on grootendeels in puin. Hare aan ten
ruime bocht gelegen haven mg in urn nog 255 schepen
binnenkomen.
Mazagong, St. in Britsch Indie, op 't eil. Bombay, meat
bewoond door afstammelingen van Portugeezeu.
Mazaltenango, st. van Centr. Amerika, Stt. en 32 u.
W. Guatemala, hfdpl. van 't distr. Suchiltepec. 2200 mw.
Mazamet, fr, gem. en st, dep. Tarn, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. ZO. Castres, stat. der fr. Z.baan, aan de Arnette,
I. o.; met een geref. consistoriale kerk, talrijke fabr. van
lakens, fianel, molton e. a. weefsels en eene fraaie, in 1843
gebouwde ”halle", met eene concert- en comedie-zaal daarboven. 14,168 inw.
Mama's, 1) fr gem. en vi., dep. Ardeche, arr. en 41/, n.
MV. Largentiere. 2046 inwon. — 2) fr gem. en d., dep..
Vaucluse, arr., kant. en 11/2 U. 0. Carpentras. 2884 low.
Mazanderan, Masenderan, rilireania], prov. van N.
Perzie, meest tusschen 36 en 37° N.B., 50 en 54° 0.L., hebbende 0. Khorassan, Z. Irak-Adsjemi, 0. Ghilan en N. de
Kaspische zee; gr. naar raming 400 0 m., met 400,000 mw.
De hooge en dicht met bosch bezette bergrij Elboers of
Elborus met den sneeuwtop Demavent bepaalt haar ten Z.;
elders is de prov. vlak, moerassig en ongezond, mane vruchtbaar, vooral in boomwol, vruchten en rijst. De zijde is ten
belanoTijk product en wordt, met rijst en boomwol, aan
runs.'handelaars in ruiling gegeven tegen geweven stoffen,
granen, tabak en messenwerk. De voorn. plaatsen zijn Sari, Ast -rabad, Balfroesch„ Farahabad en Arno].
Mazargues, fr geh., dep. Monden-van-de-Rhone, gem.
en 3/4 u. ZO. Marseille. 1900 inn.
Mazatlan, at. en tech. in de Mexic. staten, Stt. en 60
u. ZZO. Sinaloa, bij den wijden mood der r i v. Maza t1 a n in den Stillen oceaan. Zij heeft breede straten en
groote gebouwen. Op 11/2U. afstands W.waarts ligt P uerto-de-Mazatla n, nu de drukst bezochte haven
op deze knot; maar die in bet regenseizoen, wegens de
dan bier heerschende acordonazos" of orkanen, niet veilig
is. 6700 mw.
Maze, fr gem. en my]., dep. Maine-en-Loire, arr. en 5
u. ZW. Bauge, aan den Anthion. 3293 (ow.
Mazerea, fr gem. en st., dep. Ariege, arr. en 3 n. N.
Pamiers, aan den Lees, I. o. 3620 (ow.
Maziena, (eng. Mazeena ), fort van Afghanistan, 4 a.
ZW. Dsjelalabad, bij 't welk de Engelschen in 1842 tens
Afghaansche legermacht versloegen.
Maziere (La Manse.). fr gem. en d., dep. Correze,
arr. en 4 U. ZW. Vase'. 1700 inw.
Mazieres, fr gem. en d., dep. Beide-Sevres, kanthfdpl,
arr. en 2]/ n. ZZW. Parthenay. 912 (ow.
Mazo, at. op de 0.kust van 't Canarisch eil. Palma,. eta
der ellendigste plaatsen op 't eil., meest van hoot. 3500 Inv..
Mazoefoerabad, Mfazufurabad. st van den Pengab,
wane de Kisjengunga in den Dsjhailum valt. Zij dekt den
ingang van den Baramoela-pas in Kasjemir.
Masye, groot d. in Afghanistan, in de Pisjien-vallei, 12
u. N. Sjawl.
Mazzara, [Mazarnm, Massara], at. op Sicilie, prov.
en 71/2 u. Z. Trapani, aan den mood van den Salem( in de
Midden. zee, stoombootstat., zetel ee. bisschops. Zij is
door saraceensche wallen omsloten en heeft nauwe, ongeplaveide, morsige straten. Tot hare openbare gebouwen behooren een kathedraal, een bisschop. paleis, een raadhuis,
een hospitaal, seminarie, college en schouwbnrg. 12,255
mw. Zij gaf haren naam aan den Val-di-Mazzar a,
eon oude afdeeling van Sicilie, nu verdeeld tasschen de
provincien Trapani, Girgenti en gedeelten van Palermo
en Caltanisetta.
Mazzarino. at. op Sicilie, prov. en 4 u. ZO. Caltanisetts, in den V a 1-d i-N o t o; met een college en een pales
van prin. Butera. 11,951 mw.
Masse, ital. gem. en d., Piemont, prov. Turijn, distr. en
8112 u. ZZO. Ivrea. 3787 (ow.
ItIredowell, of Mae-Howell, grs.derV.S.,Stt.N.Carolina.
Mead, gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie, gra.
Crawford. 3502 mw.
Meaday, et. van Birma, aan den Irawadi, 111/2 our N.
Zij weed in 1826 door de terugtrekkende Birmanen verwoest.
Meade.gra.derV.S.,Stt.Kentucky;hfdpl.B randenbur
Meadiba, hong. mvl., Banaat, ten N. van Orsova. Daarbk)
de Baden van Hercule 0, die reeds door de Itomeinen bezocht werdeu.
Meadville, gem. en vl. der V. S., Sit. Pennsylvanie,
91/2 u. Z. Erie; met spa- . stat., college en aanzienlijke bandel. 7103 inw.
Meahgondeje, Meahgunge, ommuurde st van ludil,
gebied Oude, 7 u. ZW. Lucknow.
Meakaima, japansche eil.groep, W. Kioe-Sioe.
Meana, 2 ital. d.: I I Piemont. prov. en 8 u. WZW. Tnrijn, aan den Ciusone. 1770 (ow. — 2) ell. Sardinie, pro,.
en 14 u. N. Cagliari. 1700 inw.
Meangis.Eilanden, ook Talaoer, (op de kaarten Talautaehe.), (en Talaur-) of Salibabo.Eilanden,
groep in den A fiat. archipel, net van Celebes, 26 uur ZO.
31indanao. Gem. 1260 30 O.L. en 3° 45' — 4° 30' N.B.
Zij zijn 13 in getal, van welke alleen Noma het N.--lijkste, Karkelong,LirougenKabroewangbe-
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11001e1 411. Andere bfj name bekende liju Kar at t a,
'ark arotts g _en 't Z.14ke PI oasts a. Deze ellen4m
. Maas gaeQftME tinder de vorsten van &mei, =warden door 't nededandeche gonvernement tot de residestle
end.
leleasee, (Wiesehereplaaten, 11 west. vini W.
Mintiest's, Baroda-gebled, schiereil. Generate, 22 n. NW.
. 2) d. in Scinde aan den Fulailie-tak van
1112 U. N. Haideralia wear de eng. troepen op
17 Fe . 1843 eon armee der eloedsjen versloegen.
Miesed fele,), fr. gem. en d., dep. OppneVienne, arr.
511, u. ZO. Limoges. 11501nw. — Sleasises, id., dep.
Oteume, VT. on 5 n. N. Gueret. 13211 low.
Meath, Ilastatiostb, tench gee., Lobster, ommen ten
0. door Dublin en de Iersche zee, en inn de andere zijden
door de gee. Louth, Monaghan, Cavan, King's, Kildare en
Westmeath; p. 423h P m., met 94,480 low. (in 1841 nog
183,828 low.) De pond is west vlak of zacht golvend; de
kiddy. is de Boyne. 't KUM. is tamelijk &meg en koud.
De landbonw is liter seer achterlijk, en de toestand der vein
kleine landpechters hoogst ellendig. Het gm wordt verdeeld
In 18 baronies en 147 parishes in het bisdom Meath. Be
voorn. plaatsen rijn Trim de hfdpl.), Kells en Maven. —
Ye& de verovering door de Anglo-Normannen was de kofling van Meath oppermonarch van lerland.
Menton, vesting in Birma, door de Engelschen in den
laetsten unclog overmeesterd.
Meaux, edlatinuni. later Meldi, Civitate Meldernna],
fr. Fem. en et., dep. Seine-en-Marne, arr.hfdpe, 7 n. ONO.
Pares, aan de Marne, met een station op de fr. 0.baan.
Zjj heeft eon bisselsopszetee, een Keret condstoriale kerk„
wen goth. kathedraill en 5 :Indere kerken, een handels-tribonsai, groot en klein seininarie, gem.college, openbare bi1bnotheek van 16,000 boekdeelen, maatechappij van landbonw, schonwburg, museum, en handel in koren vee en
kaas ( fromage de Brie)i er is een kopergieterij, kainenspinnerij, brandewijnatokern. Be schoone kathedraal beret het
graf, en de turn van 't blench. pideis het standbeeld van
Bonnet, die binchop van Meaux was. In den unclog 1870
—1871 was bier in Sept. 1870 het hoofdkwartier van den
Ironing van Pruisen. 11,739 low.
Mehareeit (
ommnurde at. van Arable, prov. en 9 1 h
U. S. Lachea. 10,000 low. (?)
Blechader, et. van Arable, Yemen, 24 n. Z. Sena; met
een kasteel, residentie van een gouverneur.
Mechelen, ) ( fr. Mal in e eng. Mechli n), belg.
. en St., prov. en 4 n. ZZO. Antwerpen, 4 n. NNO.
son de Dyle, die ze in 2 deelen scheidt, weike weder door een tal van brnggen verbonden zijn. Zij is bet
centralect van 't belg. spoorwegnet ( 5 lijnen), man neemt
betrekk weinig deel aan het hieruit voortspruitende verkeen; ten 0. van de st. ligt het gr. nat., nit welks midden
een steenen znii verrijat, die tot nitgangspunt mor al de
laijIpalen dient, welke langs de verschillende spw.linien
geplaatst zijn. In de godsdienstoorlogen der 16de eenw, zoowel als in de oorlogen der 18de, speelde M. ale vesting een
belangrijke ml en weed vele malen genomen, geplunderd
en hernomen. Mane aedert zij In 1804, bij de alechtine
der verdedingswerken t hares malienkolder nittrok, is zu
dechts de vreedzame kerkelijke hfdat. van Belgie, dear het
In 1559 bier geveatigd aartsbisdom door het concordaat van
1801 weed bevestigd. Be sanzienleke lakenfabrieken, die
bier nog in de vorige teuw bloeiden, din reeds sinde lang
verdwenen, zoowel ale de door Karel V bier gevestigde kanongieterij; en de kunstvlijt van M. bepaalt. zich nu meest
tot de fahricatie van stoelen, hoeden, een lnjzondere snort
van kant, lead., leder, bier, tabak, eon. In hare stille,
doodsche uneaten, weleer zoo levendig en vol gedruisek.
toes Margaretha van Ooltenrek en hair jonge neef Karel
V er blinkeude spiegeljachten op des en beet uitvoerden,
bewegen sick tegenwoordig schier enkel de zwarte toga's
aer talrele geesteleke heeren, die zij binnen hare mnren herberet. Haar voorn. monumenten, natunrlijk meest van ker.
keloken aard, zijn de kathedraal nit de 12de eenw, met een
torso van 971/2 meters, rnstende op een gewelf van ruim 30
Met. hooste, en vein achoone schibleratukken (o. a. eene
ellernisig" door van. Dijk); de Onze-Lieve-Vronwe kerk,
met Rube= eWonderdadige vischeanger; de hark van Si..
tan, met Rube= mAanbidding der Wiesen nit het Oosten",
en eenige andere kerken; het eenvondige aartsbissch. pa .
leis, het stadhnie, de ouvoltooide lakenhal (nn hoordwacht),
etet Franciakaner klocetter en ale Beguinager, von 800 ondie vrouwen. M. bezit morts een eartabincli. groat en ld.
semitiarie met een zeer rijke bildiotheek, een te.ekenacadeden gem.college, een hot. thin met de bnste van den hier
geboree beroeuiden botanist Rambert Wont*, een genootaehap der schoone kunsten, can De at. &IA een betrek.
kW& geringen,handel in visa, home en olie, en beeft met
Leuven gemeetischap .door een ken., bevaarbaar your ache.
pee van 160 ton. '4,029 mw. — 2) ired. d., pron. Limburg,
ere. Maastricht, kant. en 1 U. SO. Gulpen, gem. Wittem.
840 law. ) of Megebelea, id., pro'. Gelderland, arr.
Akenbens, last. Terberg, gem. en bij Gendringen. 830 mw.
belt. gem. end. prov. Limburg, kant.hfdpl., arr.
Tongeren en 3 U. Maese;k, am de Maas, 3. o. 127a mw.
4. of. geh. in. gehertd. Luxemburg, arr. Diekir* )ant. en 1 le SW. Wilts. Het yonat met de d. Bowen, Liefring. Nothun en Haundorf, believe= eeu pear
geh., de gem. Mecher, die 1235. inw. tea.
Mheeliknonn, 1teb.aenes , emit der Neale. depertemenJen
___, tleischen 18 en 21° N.B., 100 en 1040 W.L.,grenzende
ZW. asa den When omen, en landwaarta aim de depsrteinenten Jalisco, Guanajuato, Queretaro en Meek*, van
"'elk lactate het i0. gescheiden is door de Bo Is a s, die
met . de.,L arm& en beide., bkirivieren de morn. riv. van
An. be grootte 'Words op Mt 0 su., de bevolting
op gurAmn
dam tailebat. "ma tals van 'S gob. spreidt std.
„.
over de Mae en central. &elan
en ihmrtoe bekoort
de .verniaarde vulkaan Jur ill o. Dc meren zjin tiara;
tIat van Ch a pal a vorzat een 'Reinke der NW.grens. Be

peuivruchten, aardappelen, maniok, boomwol, sulker, Indigo, hennip, vies, aloe en tapinzezan (een aan dit geweet
eigen gewas). Be berghellingen zijn met woutlen van eikenkent bekleed, en de mijnarbeid ( bier de voorn. industeloi Inert reel good, silver en loud. Fabriekwezen is
or onbednidend. Dear dit dep. geen zeehavens, heeft,gaan
Inezoducten
over land meest near Mexico. Be voorn.
e
On Valladolid of Morelia (de hfdst.), Panuaro,
1111;17,j;lina en Zamora.
alleekenebeies. 1) pr. et., Rijnprov. regdst. en 6 U. 530.
Keulen, aan de Erft. 1097 mw. — 2 ) 'd. in Rijnbeieren, 1
ZO. Durkheim. 1915 mw.
Meekeeheim, d. in Baden, kr. Heidelberg, aan den Elsees, 21/2 n. 50. Heidelberg. 1225 low.
Meekleabnri, 1) lacier Mleklenbueg, land van NoordDititschland, verdeeld in 2 ataten, beide gr.hertd., namelijk 1111.-Selisverbe en 1111.-Strelits. Het ontleent zoo neon
van de weleer groote handelepl. Mek lenb nrg I tegenwoordig een kerkd. Z. bij Wismar), die de Mat. der Obotrieten was en tolerk M ikelen borg hectic; zij
wordt door etnige oude gesehiedschrtvers Megapolis
geheeten. Weleer maakte dit land een gedeelte nit van den
Neder-Sakeischen kreits. Het heeft ten vlakken, seer milden graanbodem, die zich in enkele henvelketew tot ongeveer 180 met. verheft en door reel kl. civics-en en memo
yoortreffelijk beeproeld wordt. Be grootate meren zijn de
Schweriner-, Planer-, Maritz- en Tollense-See, en son de
grenzen 0. de Kummerower- en W. de Ratzeburger-See.
Be Elbe raakt tear even de ZW.grens aan, en neemt bij
Dewitt de no bevaarbaar gemaakte Bide op; behalve dem
heeft men nog de riv. Warnon. Onder de ic=alen yerdienen vermelding Mtirits-Havel, Friedrich-Frans, Sterkan.,
enz. Ook loopen verschillende spw. door 't land (336 kilometer I. 't Klim. is nevelig en row, van dear vinat men
bier weinig ooft, man des te beter graan en visa, die met
wol, bout, visch, paarden, veel vee, sehapen de hoofdart.
van nitvoer zijn. De handel is levendig, vooral met PruiBen en de N. en W. landen van Europa. In 1878 ',men en
405 zenchepen, met een inhoud van 119,333 register tonnes. In de gezamenlijke havens liepen binnen 1112 ache.
pen, met. 118,015 ton, en nit 1124 schepen, met. 112,036 ton.
Be rundvee- en vooral de schapenteelt I ongemer 11/e mill.)
is aanzienlijk; de Meklenburgsche paarden (100,000) behooren tot de beste in Duitschland. 't Fabrielewezen is en onbeduidend. De inwoners, onspronkelijk Wenden, van den
"tam der Obotrieten, zijn geheel verduitscht en behooren
tot de luthersche kerk. Be zedelijkheid staat op een lug
pelt. Be nu regeerende familien, de ondste onder alle
enropeesche regentenhuizen, stammen in rechte Ride of
van Pribislaw 11, laatsten koning der Obotrieten en eersten hertog van Meklenburg. Sedert 1701 ontatond de on
nog bestaande denting in Schwerin en Strelite. Beide Ian.
den zijn door gemeenschappelijke landstenden innig yes-bon.
den, en moeten, volgens het erfverdrag van 1442, ba outstentenis van mannelijk oir in de regeerende familien son
het hubs van Pruisen vervallen.
Meklenburg-Seliweirin wordt bepaald ten 0. door M.-Strelitz, ten SO. en Z.
door Pruisen, ten ZW. door de pr. prov. Hannover, ten W.
door de pr. prov. Sleeswijk-Holstein, M.-Strelitz, Luliek en
ten N. door de Osee. (Twee stukjes, Rossow en NetzebandSchOnebere, liggen in 't regdstr. Potsdam, en een, Ahrensberg, in M,Strelitz). Be grootte bedraagt 2415/5
de bevolking 553,785 mien, waaronder alechts 2-158 R. K.,
en 2786 Joden. Be staatsschuld beliep in 1879 12 mill. gld.
In M. beetaan 3 geheel van elkander onderscheiden Sinntie-etelsels: de adminietratie, zoogen. van den Vorst, welk
budget geschat wordt op 7 mill. gld.; de lea. admin. der
Staten, die weinig inkomsten heeft; het gewone budget der
•
administratie (Vorst en Staten). dot voor 1876-17 in
ontvanget en uitgaaf bedroeg 11/5 mill. gld. — Illekleninerg-Strelite bestaat uit 2 deelen, die door M.-Schwerin
van elkander gescheiden zijn, namelijk het hertd. Strelitz
ten Ce, ge. 46,/3 0 m., met 79,330 mw., n 't vorstd. Ratseining ten W., gr. 6,9 m. met 16,343 low., alsoo semen gr. 5314 m., met 95,633 mw. Omtrent -de inkomn en van dezen hi. Stoat bestaan geen bepadde gepvens.
be beide Mecklenb. vormen de infant. reg. 89 en 90, het
bataillon jagers no. 14, de dragonder-reg. 17 en 18 en 4
batterijen van het art. reg. no. 24, behoorende tot het toe
legereolve. — 2) of Meehlenhurg, grs. der V. S., in het
S. van Virginia; er. 30 CI
hfdii. Boy dto n. —3) id.,
in 't ZW. van N. Carolina; gr. 43 m.;hfdpl. Charlottt e.
Medard (Sc..). 5 fr. gem. en d., 1) dep. Nader Charente,
arr. en 3 n. W. La Rochelle. 2524 low. — 2) dep. Creme,
arr. ea 2 n. N. Aubusson. 1530 low. —
dep. Gironde,
arr. Libourne, kant. Contras. 1230 mw. — 4) -en-Jallee,
zelfde dep., arr. en 2% n. NW. Bordeaux,• met een krnitfabr.
3001 inw. — 5) -de-Gurron, dep. Dordogne, arr. en 3 u.
WNW. Bergerac. 1850 mw.
Med., ital. vi ., Loinbardije, pm". Pieria, distr. LomeIlina,
niand.hfdpl., spw. stat., S n. B. Mortara. 6209 taw.
Medeah. [lLanaidala], veraterkte at. van Algerie, pear.
en 11 n. SW. Algiers, MID den Z.1liken voet van den 1072
met. hoogen Tenlah.pas. Veer 1830, men de Franschen se
bemachtieden, was zij de maid. van den bey van Titterie. In
Juni 1854 weed zej bij keizerWk dekreet tot ten fem. verheven.
Medeloneb. of Niedelbeke pr. at., prov. Westfalen,
regdst. en 9 U. ZO. Arnsberg.'214 inw.
Medellin, 1) [Metellinenn], sp. st., pray. en 13 U. 0.
adieu, aan de Guadiasa. 1540 JAW. Gelepl. van Verdinand Cortez. In 1809 werd ztj door de lerwaseken nitgeplunderd. — 2) it. in Columbia, dep. Citsdinanuivem, prov.
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over 't pheel vritchtbare grond breast voort maTs, tarty,

hfdpl. zoodanig beat aij sedert 111:5 Antiogida ver-

yawn', 4 n. SO. Anttequia. SO ecbIlaereOtle galegen aan de Perm, een bijriv. der emus, op eel M.o..,
van 1530 met., en is de nivel* veer de product'a van
eon nitgebniden own& Be ste words ea bare Wilton.
held seer geroemd. es verraardigt er o a. Medea sit ens
edict, wilingewas, Mica gebeeten, gem men dot in Panama en Guayaquil tilt de plant Mppi-bappa dOet. NAB law.
3) my. van de Meek. Staten, dep. VerizCruz, volt lii

Medemblik
ebb ,golf van Mexico, omtrent 11/2 u. Z. die st., Tie een 0.Wen loop van 7 tot 8 u.
Modesedslik, 1) kant. van 't arr. Alkmaar, in de ned.
• V. N. Holt., verdeeld in de gem. M., Wervershoof, NibMstwond, Sybekarspel, Spanbroek, Hentibroek, Abbekerk,
Opterdoes, Andijk, Midwoud, Opineer, Okdam, Hoogwond,
Twask. — 2) gem. en oudete en N.lijkste at. van N. Holl.,
hfdpl. *an gen. kant. 3 0. N.t.O. Hoorn, sail de Zuiderzee,
her Middehee gebeeten. Zij heeft een geref., een luth.,
een inennon., een Chr. geref., een T. kath. kerk en eon synacoge, een wees- en een armhnia, ook een r. kath. ann.
huts, goede inriehtingen van openbaar en blizonder onderIrbil en 2 zoutketen. Hare kaasmarkt is seer bloeiend, maar
de koophandel en scheepvaart, waardoor M. weleer zoo welvarend was, zijn veel afgenomen. Tot groot nadeel van M.
Werd in 1828 de Marinewerf naar den Helder en in 1850 het
irradiant van Marine (dot zij van 1828-1850 had ) .naar Breda verplaatst, van wear het later nob near den Helder
weed overgebracht. Het algemeen dela& van discipline verving gezegd instituut, doch werd later near Naarden overgebracht. Aan het uiteinde der zeehav stoat een lichttoren, en
behalve dem buitenhaven, nit welke in 1593 de eerste ochepen naar de knot van Guinea zeilden, heeft zij nog 3 binnenmavens doch de oude haven is tot em n sloot ingekrompen.
Melembliksehe-Eilandjes, groepje kl. eilanden in 0.
aan den ZO.lijken ingang der street van Makassar,
•
op 51/2° Z.B. in 118° 0.L. Aan gen. ingang liggen cob de
eilandjes Middelburg, Hoorn, Amsterdam. Rotterdam, de
Hen.met-de-Kuikens, Zalinaf, de Tonijus-eil.Tanakeke,Teignmouth, Lilie, de Hertebeest-eil. e. a.
illledernach, gem. in d. in het gr.hertogd. Luxemburg,
arr., kant. en 11/2 u. ZZO. Diekirch, aan de Zwarte.Erenz,
r. o. 1030 mw. (met em n 20tal gehuchten)
Medewi, oudste en beroemdste badpl. in Zweden, aan
't Wettermeer, in hoogst romantische ligging.
Medford, gem. en vl. der V. S., Stt. Massachusette,
grs. Middlesex, aan den mood der Mystic-riv., in de baai
van Massachusetts, u. NW. Boston. 5717 inw.
Medinh, havenpl. in Tunis. N. Afrika. 3000 mw.
Medvvisch, (Megyes), st. in Zevenbergen, Land-der-Saksers, hfdpl. van den gelijkn. stoel, groot
12 0 m., tan den Gr. Kokel, stat. der hong. 0.bean, 101/2
U. 0. Carlsburg. Zij heeft grieksche r. kath. geref. kerken, een prot. college, een r. kath.'hoogere school, kweekschool voor onderwijzere, en handel in dine wijnen uit
de nabnurschap. 6712 mw.
Medieina. gr. ital. mvl., prov. en 4 n. 0. Bologna, aan
't kan. van Medicine. 11,355 mw. in 't vl. 2572)
ltledii;. [Media]. land der oudheid, bevattende de N.en Wilike provincien van 't nieuwere Permit, nl. Irak-Adsjemi, Mazanderan, Ghilan en Azerbidsjan I dit Imitate is
het nude Media Atropatene).—DeGroote Me•
c he muu r, tusschen den Tigris en Euphraat, MUM
die riv. elkaer het meest nabij komen, is met veel wearschijnllikheid bepaald op ongeveer 44° 0.L., tusechen 33 0
20'en34°N.B
Medina, 1) IM edine t-e 1-N a b 1, d. 1. ode stad an
den Profeet", vroeger Yatre b, in 't latijn A thralls
of datrep a), versterkte at. in Arable, Hedsjas, aan de
beek Ajoen-Sarkeh, 70 n. N. Mekka. Zij is de voorn. ',eating in Hedsjas, heeft uitgestrekte voorsteden, een sterk
basted, vele scholen, enz., maar ontleent hare belangrijkheid vodrnamelijk aan de geschiedenis van Mohamed, die
nit Mekka verdreven, near Medina vlood, 622 jaar na Chr.,
en van dit tlidetip, Hegira of H e d ajra geheeten, beginnen de Muzelmannen hun tijdrekening. M. was de zetel
der arab. heerschappij under Mohamed, die er in 032 stierf.
ender de moskeeen zijn en 2, die bovenal door de Muzelmannen vereerd worden: de acne, door Mohamed bij zijn
aankomst him opgericht, en de andere gebouwd over het
hula, waarin hij den geest gaf. In den zeer vruchtbaren
omtrek, een goed besproeide inzinking aan den rand van
't arab. woestijnplateau, kweekt men uitmuntende dadels.
M. mag op doodstraf door geen Christen of dood betreden worden. In 1876 werd M. door ongeveer 150,000 pelgrims bezocht, waarbij onderdanen van den keizer van CMna, van den sultan van Marokko, beworters van Java, Arabieren of Turken nit Constantinopel. Men rekent dat zij
'aarlijks een bedrag van 30 mill. gld. achterlaten. 18,000
law. (?) — 2) (vroeger t he 11 ed e), eng. riv., die 't eil.
Wight in 2 bijna gelijke deelen scheidt en te Cowes in zee
valt. — 31 gra. der V. S., in 't N. van Ohio; gr. 20 0 in.;
hoofdpl. Mediu a. — 4) et. in W. Afrika, Senegambie;
hfdat. van den staat Woe!)) of Oelli. 4050 inw. — 5) id.,
Id., Sm. Kamm, 7 u. NW. Koeniakari; met een fr. kantoor.
— 6) andere naam der at. Manama (ale ald.) op het eil.
Bahrein. — 7) -Cell, Medinaceli, :Arbebriga,
thymus& Celia], op. at.. prov. en 91/2 u. Z. Soria, can den
Salon en den apw.; met een deftig hertl. paleis en overblijfaele van een corn. boog. 1060 low. — 8) -de-lae:rorree, [Julia Contributa], id., prov. en 12 u. ZZO. Badajoz. 3341 haw. — 9) -del-Campo, id., prov. en 8 uur
ZZW. Valiadolid, spw. stet.; 15 lerken; wijabouw. 0000
low. Geb.pl. van Ferdinand I van Arnigon en vim den gesehiedschrijver Diaz-del-Castillo. — 10) -de-Ponsar, sp. vi.,
prov. en 11 U. NNO. Burgos. Zij heeft ern goede brag en
eenige prachtige graven tier familie Velasco. ISIS low.
•de.alio.Seeo, tap. at., pros. en 7 u. NW. Valladolid,
can den Sequin°, bijriv. van den Douro: met &hr. van zijde en groote minen. 5330 low. — 12) -Sidonia„ id., proslack en 6 u. ZO. Cadiz. Zij ligt op een rotshoogte,beeft
teltwendig een indrukmakend voorkomen, wear is seiner
gebeel in verve]. Haar voorn. gebouwen zijn een lasted,
vale kerken en bospitalen. Er zijn fabrieken 'an aardeweek. 9703 inw.
Medinet I)
d. van Opper-Egypte, op daft gedeelte der rutnen van Thebe, welke op den 1. o. des Nijls, tegenover Luxor liggen, en wear men de overblijNels van har• Toon. tempels vindt. — 2) -el.ra ■ orns. (Arsinoirq,
St. van Madden-Egypte, hfdpl. der prov. Veyoem, can den
Bahr-Tousel of 't Josephs kauasl, 8.5 a. ZW. Cairo. ZU heat
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Tele koptische kerken, moskeeen, fabr. van wollen stoffen
en handel in rocewater CO salpeter. 5000 low.
Itllediyad, kl. at. van Turkseh Diarbekir, in een volkrijke
vlakte, 11 0. Z. Sect; resid. van een gouverneur.
Mednoi, rues. eil., in de Behring-zee, 0. het Behring-ell.,
hang 814, hr. 11/2 u. Op de W.kust vindt men koper.
Medee, oud distr. van Fraukrijk, in 't NW. van de prov.
Guienne, lenge de Garonne, vruchtbaar in de fijnate gewassen van daret-wijnen. Zij vormt no bet NW.lijk ded
van het dep. Gironde.
Madsen. Medun, Medynsk, run. at., got's,. Kidoega,.
aan de ktedynka, kr.hfdpl. 6634 mw. Slag van 14 Oct. 1912.
Medreae„ fr. gem. en d., dep. Ille-en.Vilaine, 3 u. NNW.
Montfort. 2544 inw.
Medschidzehe, d. in Roemenie, Dobroedscha, can den
spw. Tsjernawoda-Kustendsche; door de tataarache verhuizing nit de Krim in 1859 nam zij sterk in bevolking toe
(22,000), doch nu telt zij slechts enkele duizenden.
Medmjerda, [flagradas]. riv. van N. Afrika, in Algerie n Tenis, ontspr. in den Gr. Atlas, en valt na een NO.lijken loop van 00 U. in de Middell. zee (golf van Tunis),
bij Puma Farina, 7 U. KO. Tunis.
Medoilb01. at. in Russ. eolen, gouv. Podolie, can den
Bog, 16 u. NO. Kaminiec. 4003 inw.
Medvedsjii-Ostrova, (o13 e ere n-e il an de n"), twee
eil.groepen to Aziat. Rusl.: een in de Behring-straat, de
andere in de N. 1Jszee, tegenover den mood der riv. Kolyma.
Medvieditza, rues. riv., 't gouv. Saratow en 't Landder-Donsche.Kozakken, valt na een ZW.1liken loop van 10C)
U. 1. in den Don, 4 u. beneden de invloeiing van den Tejoper. Aan hare oevers zijn duitsche e. a. kolonien geveetigd.
Medway. 1) [Vega], mg. riv., gm. Surrey en Kent,
vloeit lenge Rochester en Chatam en valt te Cheernetis is
de Then.. — 2) gem. en vl. der V. S., Stt. Massachuchetts, gm. Norfolk, nen de Charles-rivier, 51/, n. ZW. Boston. 3721 inw.
Meeden (de), ned. gem. en d., prov. Groningen, arr.
Winschoten, kant. en 1 u. ZO. Zuidbroek; met een geref.
en een kleine menu kerk. i601 low
Meedbuizen, Midhni.en, ned. d.. prov. en arr. Groningen, kant. en 3/4 U. ZO. AppingedaM, gem. Delfzijl. 271
low. (met eenige onderhoorige gehuchten
belg. gem. en d., prov. Luik, arr. Waremme en
bij Huy, kant. Avennes. 070 low.
Meen (St..), fr gem. en at., dep. Ille-en-Tilaine, kant.hfdpl., arr. en 32/5 U. WNW. Montfort; met em n hoogere
geeetelijke school en overblijfsels eener abdij. 2608 low.
1/1leenen. (fr. Meni n), bag. gem. en (vroeger vent.
at., prov. W. Vlaanderen, kant.hfdpl., arr. en 2 u. WNW.
Kortrijk, spw. stat., aan de Lys en aan de fr. grew'. Zij
heeft fabr. van linnene en wollen stoffen, kant en tabak,
en drijft een vrij sterken handel in granen, wol, paarden en
horenvee. In de 17de en 18de eeuw is zij herhaalde malen
door de Franschen ingenomen. Van 1715 tot 1782 werd zij
ale barriere-at. door de Nederlanders zij bezet. Na 1814 is
zij volgene een nieuw plan versterkt. 11.337 inw.
Meerane, Merana, oaks. at. , kr.dir. Zwickau, 6 u. W.
Chemnitz; met fabr. van wollen, halfwollen en halftijden
stoffen. In de St. 6 mechanische weverijen met ongeveer
3000 atoelen, — de handstoelen met inbegrip van die der omgeving honden ongeveer 25,000 arbeiders bezig, — cameo met
een jaarlijkschen omzet van ruim 3 mill. gld., near elle
Damien van Europa, doch coot& near Amerika, 0. Azie, ens.,
veel weverijen, pluche-fabr. In 20 jeer tijds is de bevolking 4maal greater geworden. 21,277 inw.
Meerbeek e belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. en kant.
Leuven. 682 mow. — Meerbeke, id., prov. 0. Vlaanderen,
arr. Aalst en 6 u. 0. Oudenaarden. 20,2 low.
Mleerdervoort, tot 1815 ned. gem., urov. Z. Holl., arr.
en kant. Dordrecht; met bet gehucht Meerdervoort, 3/4 u.
W. Dordrecht en "t gelijkn. adellijk hums. De heerlijkheid
behoort thano tot de gem. Zwijndrecht.
Meerdonek, belg. gem. en d., 0. Vlaanderen, arr. St.Nieolaas. 2097 low.
Meerendre„ belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.
en 11/2 u. W. Gent, can 't kanaal near Brugge; met veel
Iinnen- en katoenweverijen. 216 ) law.
Meerholz, pr vl., prov. Hessen-Nassau, regdstr. Kernel,
stat. van den spw. Frankfort-Bebra. bij Gelnhausen; met
een kasteel en goeden wijnbouw. 85() mw.
Meerhout, belg. gem. en d., prov. Antwerpen, arr. en
4 U. ZO. Turnhout, aan de Groote Nethe. 3671 low.
Mleerkerk, ned. gem. en d., prov. Z. Boll., arr. Dordrecht, kant. en 2 u. N. Gorinchem, can den straetweg van
dear op Utrecht. 1390 mw. I met eenige buttrten )
Meerle, belg. gem. en d., prov. Antwerpen, arr. Turnhout, karat. en 11/2 u. NNO. Hoogstraeten. 1259 inw.
Meedebeke, belg. d., prov. 0. Vlaanderen, arr. en 1 u.
Z. Gent. 4172 low.
Ili eerie. ienIo, ned. d.,prov. Limburg, arr. Roermond,
kant. Venlo en 11/2 U. N. Horst. Het vormt met de d.
Blitterswijk, Swolgen en Tienray de g e m. Me erl o, die
1575 low. telt.
Meern, of Mere.. We), ned. d., prov. en arr. Utrecht,
kant. Woerden, 1 u. Z. Maarssen, gem. Vleuten. SOO inw.
Meersburg, of Morsburg, at. in Baden, be. Constanz,
ttan 't Meer van Constanz, 11/e u. NO. Constanz; met een
°Ltd en nieuw kasteel, een voormalig Domanikaner nonnelacrosse'. en een bath. normaal-sehool, doofstommen-inetituut; katoenspinnerij, haven. viescherij, handel en wije.
bouw id- bleereburger). 1708 inw.
ftleeresen, Meereen, ned, gem. en d., pro,. Limburg,
arr. en kant. Maastricht, aan de Genie en aan den spw.
van Maastricht op Aken; met een r. katia. beck, een turtle.
goge, een tasted en een krankzinnigen-gesticht voor emuwen. Er is ten papierfabr., 2 jeneverstokerijen, Ic werkplatitsen van de ,Maatsehappij der Grand Central Beige en
der Netter'. Esploitatte Maatschappu. 1300 low. Het tonal
met bet d. Limmel en ten 4tal geb. de gem. Meeree 0,
die 3092 tow. Wt.
Me.. (Lee), fr
ee eL, dep. Neder-A;pen. Hat.-
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afdpl., arr. en 4 U. WZW. Digne, aan de Durance, 1.- 0.;
met seer goede wijnen. 2214 inw.
negligee*, (fr. Mess in e a). belg. gem. en vl., prov. W.
Vlaanderen, arr. en 2 U. Z. Y met een opvoedingsgesticbt (fflnstittition royale") voor dochters van gestorven,
gekwetste of invalide militairen en eon ond Benedictijner
klooster. Doorgaans onderhoudt doze stichting van Maria
Theresia omtrent 200 meisjes 1542 inw.
neeeter-Cernelis d. op 'Java, hfdpl. der gelijkn. afd.,
op 2 u. *Mande van 'Batavia, aan den grooten postweg en
etat. van den spw. op Buitenzorg; met em n fort, kruiteaagasijn en bazaar. In 1857 is bier een school opgericht om
onderofficieren tot °Bleier b0 inf., kavallerie en militaire
admin. op te leiden; er is ook are geweermakerij.
Alleeovvijk, brig- gem. en d., prin. Limburg, arr. Tongeren, kant. Mechelen. 546 inw.
Meeteren, Meteren„ ned. d. prov. Gelderl., arr. Tiel,
kant., gem. en 20 min. ZZW. Geld
ermalsen. 730 inw.
Meetkerke, brig. gem. en d., prov. W. Vlaanderen, arr.,
kant. en bij Brugge. 493 inw.
Meensven, Mensven, 1) ned. d., prov. N. Brabant, arr.
'a Hertogenbosch, kant. en 12J U. W. Heusden; met een
mid slot. Net vormt met de d. den Hill en Babylonienbroek
de gem. Meeuwe- Hill- en Babylonienbroek, die 758 inw.
telt. — 2) belg. gem. en d., prim,. Limburg, arr. Tongeren,
kant. en bij Bree. 1099 inw.
Meffersdoef, pr d., prov. Sjlezjj, regdst. Liegnitz, kr.
Lauban; met een slot en linnenweverd. 610 Jaw.
Megalopolis, verwoeste st. van Griekeni., Mona, 11/ 2
11.. N. Leondari; met overblijfsels van een schouwburg.
Meganisi, een der Ionische eil., bij de 0.kuct van SantaMaura, lang van N. tot Z. 2 n., breed 1 n.
Megara, grieksch vl., weleer gewichtige et., nom. Attica, bij den mond eener kl. riv., in de golf van Elena
cat, tegenover Salamis, 6 cur W. Athene. 4000 inw. Geboortepl. van Euclid..
Megaspileon, rijk klooster in Griekenl., Morea, nom.
Achaia en Elis, U. N. Kalavrita. Een wonderdadig Mariabeeld lokt er veel pelgrims been.
Megen, ned. plattelandstadje, prov. N. Brabant, arr.
'C Hertogenbosch, kant. en 1 n. NO. Oss, aan de Maas, Lo.
Het was tot 1795 de hfdpl. van 't voorm. gra. Megen, heeft
een r. kath. gymnasium, een klooeter van Paters-Minderbroeders, een Clarissen-klooster (bniten de gemeente),
bierbrouwerijen, een looierij, en het in 1853 opgerichte
atandbeeld van Karel van Brimen great van Megen, vices
graf bier in 1851 werd ontdekt. 800 mw. — Het stadje vormt
met de d. Haren en Macharen de gem. Mege n-H a r e ne n-M a chare n, die 1813 meeet r. kath. iuw. telt.
Megeve, fr gem. en vi., Opper-Savoie, 11/2 u. Z. Sallenche. 1930 inw.
Mena, riv. van Britsch Indie, Bengalen, distr. Sylhet,
ontspringt 12 u. NW. Dacca en valt in den Brahmapoetra,
waaraan zij haren eigen naam geeft over den verderen loop
van dice aromam.
Mlegrit, fr. rm. en d., dep. Noorderkusten, arr. o 3
U. WZW. Dinan. 1841 mw.
Mehadia, bong. mvi., Banaat, bij de grens van Wallechije, 41/2 u. N. Orsova; met rem. ondheden en beroemde
warrne minerale bronnen, die den Romeinen reeds ale
11AqUin Hermits" of Hercules-baden bekend warm en nog
laeden 'leek bezocht worden. 2069 inw.
Mehallet- of Mehala-el-Kebir, [Xols, Cynopolisl,
St. in Neder-Egvpte, hfdpl. der prov. Garbieh, 13 U. SW.
Damiate; met f(ibrieken en handel.
Mehediah, of Mammorah, Mamora, versterkte stad
van Marokko, prov. en 32 u. WNW. Fez, can den Seboe,
u. vau haren rnond in den Atlant. oceaan. Hare yestingwerken, weleer geducht, zijn nu yervallen, en de bevolking haalt geen 400 zielen.
d. in het hertogdom Saksen-liciburg-Gotha, amt
Ohrdruff; met fabriek van schietgeweer, ijzer- en staalwaTen. 2791 inw.
Mehlsack, pr. St., prov. Pruisen, regdst. en 1112 unr
ZZW. Konigsberg; met een slot en linnenhandel.
Mehra's'', of Mierande, pen. at., prov. Azerbidsjan,
14 n. OZO. Khoi. De mince van 't onde Moranda hggee op 3 u. afstands W.waarts van bier.
Mehring, Mehring. beier. d., kr. Opperbeieren, landgericht en 114 n. Z. Friedberg; met een station can den
Blow. van Augsburg op Munchen. 1200 We.
111ekun-sur-ifeirre. fr . gem. en at., dep. Cher, kant.hfdpl., arr. en 3 u. NW. Bourges; met een station aan den.
,w. van Orleans op Bourges, aanzienlijke fabr. van pakImage en de overblijfsels van 't kasteel, waarin Karel VII
deb den hongerdood e gat. 6326 inw.
1111eia-Pante, Memponte, braz. vl. prov. en 13 u. 0.
Gtotaa, aan den Almas; met reel handel. 8000 inw.
Ilehlierich, pr. d., Rkjnprov., regdstr. Dusseldorf, stet.
der Berg.-Mark.- en •Keulen-Mindener-apw., aan de Ruhr;
met yen groot staalwerk, walsw.erk, tzergietertj met werkplaatsen, koleninkjnen. 11,179 inw.
Meddling, oostenr. d., SW btj Weenen; met een epw,
stat., minerale swavelbronnen en baden, een zoogen. Tivoli
en eta verlustigingsoord voor de hew. der hfdst. 28,737 inv.
1111eienhurg, Meyenlinrs, Mayenburs, pr. at., prov.
Brandenburg, regdst. Potsdam, 21 u. 4. NW. Berlij n.1639 ins. .
Melia, 1) grs. der V. S., in 't ZO. van Ohio; gr. 20 C1
hfdpl. Cheste r. — 2) id., in '5 ZO. van Tennessee;
groat 10 0 re..; hfdpl. Decatur.
Meilen, 1/levies', twits. mv1., kant. en 21/2 uur ZZO.
Mich, can 't Ittricher-meer; met schoone landgoederen,
zijdeweverij en wijnbouw. 3074 inw.
111eillban, fr. gem. en et.. dep. Lot-en-Garonne, kant.hfdpl.. arr. en 2 u. W. Marmande. 1920 inw. Mleillae,
id, _dep. Ille-en-Vilaine, arr. en alit a. Z. St.-Malo. 2360 inw.
—111tenlass, id., dep. Cher, an lieut. en 11/2 u. N. St.Amend. 1769 inst. — In ineilleraie
, id., dep. BenedenLoire, arr. en 3 u. Z. Cbateaubriant; met een oud Trappisten-klooster. 1713 inw. Meilloanas, id., dep. Ain, arr.
en 2 U. NO. Bourg-eta-Bresse. 1154 inst.
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Mehaseena. Meignanah, st. in Afghanistan, Hoezarek,
aan em n bijriv. van den Oxus, 35° 50' N.B., 94 38' 0.L.
Meiningen, hfdst. van 't hertd. Saksen-Meiningen, can
de Werra, r. o. en aan deu Werra- en Meiningen-Oberndorf-Schweittfurt-spw. (ale Eisenach), 10 u. ONO. Fulda.
Zij heat een paleis, de residentie der hertogen sedert 1681,
met een bibliotheek en kabinetten van achilderijen en naturalien; twee gymnasien, een normaalschool. De indnstile bepaalt sich tot Ironwerijen en een looierij; de fabrieken van wollen en linnen stoffen zijn te met gem
gaan. 3521 mw.
Mei-Omid, aanzienlijk d. van Perzie, prov. Rhorassan,
10 U. 0. Sjah-roed, aan den voet van een bergketen.
Moire, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaandereu, arr. en 2
u. W. Dendermonde; met een owl kasteel. 3600 mw.
Meiringen, awit. vi ., kant. Bern, hfdpl. van het distr.
Oberhasl, aan den voet van den Hasliberg en can de Aar,
kruispunt van 6 drukke Alpenwegen. Het is de type van
een echt. Berner-Bovenlandsch dorp, met nauwe straten en
onderscheidene bouten huisen, die wijd uitstekende daken
hebben; 't is de setel der houtanijderij (63) arbeiders). 2787
mw. be omtrek is prachtig; red watervallen, waaronder
die van den Reichenbach het schoonst zijn.
!Geis, [Telmisstas], at. in Aziat. Turkije, Anatolie, 47
tt. SO. Smyrna, can de golf van Macri; met reel ruinen,
0. a. (volgens Dr. Clarke) de overbl(jfsels van het vermaarde Mausoleum.
Meisenheins, pr. at., Rijnprov., regdstr. Coblentz, in
't room. landgrs. Hessen-Homburg, hfdst. van de gelijkn.
heerlijkheid (kr.), can de Glen, 4 u. ZW. Kreuznach; met
een slot, schoone goth. kerk, lat. school, fraai stadhuis
en reel bandel in klaver- en raapzaad en vruchten. 1793
mw. In de nabijheid ijzerwerken en glashutten.
Mame, Mleyssae, fr gem. en d., dep. Correze, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZO. Brives. 2,)33 inw.
*Seism..., Meissen, oostenr. atadje, kr. en 8 u. NW.
Rorneuburg. 700 mw.
Meissen, sake. st ., kr.dir. en 4 u. NW. Dresden, amtshfdpl., station van den spoorw. Leipzig-Dresden; vroeger
hfdpI. van den voorra. kr . Meissen, a. den I. o. der Elbe, over welke bier 2 bruggen higgee. Zij is door murex.
omsloten, telt verscheidene voorsteden en heeft met haar
basted', 10 kerken, waaronder 1 r. kath. en 1 goth. kerk,
en hooge huizen, van buiten een schilderachtig voorkomen;
doch van binnen is zij somber. De schoone kathedraal
beeft eenige monumenten der sake. vorsten; in het door
Hendrik den Vogelaar gestichte kasteel Albrechtsburg beyond zich tot 1863 de beroemde porseleinfabriek, in welke
al het zoogen. Dresdensch porselein gemaakt weed en die
toen naar 't Triebiscbdal verlegd is. Zij heeft fabrieken
van kousen en mute-n, leder, bier, ijzer- en koperwaren,
borstels, enz., ivoorsnijderijen, reel scheepvaart en uitstekenden wijnbouw. Het klooster Afro, nabij de at., is de
zetel van een kon. oLandesschule" of gymnasium. 15,002
jaw. Geb.pl. van Schlegel en Dr. Hahnemann.
Meisstratzheini, Meistertzein, gem. en d. in NederElzas, kr. Ernstein, 7 u. N. Schelestatt. 1600 inw.
Meitingen, beier. d., kr. Zwaben en Neuburg, landgericht
Wertingen; met een slot en hospitaal. 373 inw.
Meiz-devant-Virton. beg. gem. en d., prov. Luxemburg, arr. Virton, kant. Nassogne. 1044 inw.
Mejillones. havenplaats in de rep. Bolivia, Z. Amerika, can de gelijkn. baai; uitvoer van guano en ertsen. Den
9 Mei 1877 veer 213 door een aardbeving verwoest.
Mekines, st in het Marokkaansche rijk Fez, aan een
zijriv. van den Seboe; zomerresideutie van den keizer, die
bier een groot paleis met uitgeatrekte tuinen beeft. De
getieele vruchtbare vlakte is bedekt met olijfbosschen.
2o,o00 inw.
ekk a t, some ook m-e 1-K o r a,
Mekka, Mecca,
ode moeder der steden"), [Mecca, Macoraba)„ st. van
Arable, bfdpi. van Hedsjas en van 't distr. B e 1 u d-e 1Hara m, ("het heilige land"). 181h U. W. Dsjidd a,
hare haven can de arab. golf. Zij is de residentie van een
sjerif, onder beacherming van den Grooten-Heer, en is een
open atad, sedert de groote cholera-epidemic met steenen
huizen, en wordt verdedigd door 3 citadellen. Zij heeft
een aantal moskeeen, scholen en een tempel om en over
de Ma a ha, een klein vierkant gebouw, dat, volgens het
geloof der Muzelmannen, door Abraham en Ismael, geholpen door den engel Gabriel, is opgetrokken. Op eene der
hoeken is een zwarte stem, die volgens de Mohamedanen
dear door den engel met eigen handen is neergelegd en een
voorwerp van diepe veneering is veer alle volgelingen van
Mohamed. Heilig is bun ook de bron S e m-Z e m, want
zij bouden die voor dezelfde, waarutt Hagar haren mon
Ismael leschte. Aileen de belijders van .den Islam mogen
de Mad binnentreden„ en ztjn verplicht om ten minste eenmeal, zelf of door een plaatsvervanger, in bun levee herwaarts eene bedevaart te doen en 5 stukken katoen te boopen voor :telt en hunne famine. Wanneer de jaarlijksche
tijd dice bedevaart diar is, vertoont Mekka een verbazend
drukke en groote marktplaats, waarMaleiers, Tataren, Perzee. Arabieren, Turken, Afrikanen, Grieken en Armeniers
door elkander woelen. Bet getal low. bedraagt dan we)
het drievoud van andere tijden. Door dezen toevloed van
• teenschen, die dikwerf can 't noodige en vooral can drinkwater gebrek bebben, ontstaan menigmaal epidemien. Ba
clad heeft schier geen andere industrie dan het maken vas
rozekransen. Levensmiddelen en cells water "worden van
buiten aangevoerd. De vermaarde Mekka-balsem komt uit
bet binnenst van Arabie; ook wordt en een uitgebreide ban.
del in oostersche producten gedreven. 45.000 low, tn 21°
28' N.B., 40. IS' 0.1.. — Mekka is de geb.pl . van Mohamed en de bakermat van 't Muzelmansch geloof. Zk) weed
In 1804 en 1907 door de Wahabieten ingenomen, bi,j welke
gelegenheid de :wane stets verbrilzeld en de schatten van
de hoofdmoekee geroofd werden; abet. in 1818 werden daze en weder nitgedreven door den egypt. pule Ibrahim,
die de *tad cent in 1841 heeft ontruimd. Dear gees christen of jood deze stad wag betreden, is bet nog slechts aaa

Me-Kong
twee Enropeanen, Burton en MaItzan, gelnkt onder muzelmansehe vermomming bier binnen te dringen.
Me-Kong, Mei-Kong, Maekaun, Macklin.. Menain-Kong, May-Kiang, Cambodaje, Kioe-LongKiang (in Anam), Lan-Thang-Kiang fin China), of
La-Tajoe, een der worn riv. van ZO. .Azie; zij ontstaat
In Tibet nit de samenvloeiing van den Tea-Tsjoz en OmTsjoe, vloeit door de Chin. prov. Yun-nan, Laos en Cambodsja, waar hij het water van het meer Bienho copneemt,
en valt in 't gelled van fr. Cochin-China door talruke monien in de Chin. zee, ongeveer op 10° N.B., 106° 40' O.L.
Mekran, of Mukran, [Gredosia], grootste pros. van
Beloedsjistan, tusschen 25 en 30 0 N.B., 56° 40' en 64° 30'
0.L., hebbende W. de door Perzie veroverde prov. Samiran
( waarvan 't geacheiden wordt door de riv. Muljani), Disak
en Serhad, O. die van Sarawan, Dsjhalawan en Luz, Z. den
Ind. oceaan en N. een woestijn, die ze van Afghanistan
scheidt. 't Is een woeste streek, waar oudtijds Alexandera
troepen bij den terugtocht uit lndie near Perzie veel door
watergebrek te lijden hadden, ofschoon 't in de jongste tijden gebleken is, dat de twee hootdwegen, die er doorheen
voeren flirt van water ontbloot ziin, en als heerbanen zijn
die wegen van veel belang. Het land wordt verdeeld in een
aantal kleine districten onder afzonderlijke hoofden. De
aanzienlijkste pleats is Kedsc h, aan de grensris. Mu1jaDi. Bij Gwattar komt de indo-perzische kabel uit.
Mel, 1) of Melo, ital. mvl., pros. en 21/2 u. ZW. Belluno, distr.hfdpl., aan de Piave; met zijdeteelt. 68_9 Mw.
— 2) ell. van Brazilie's knot, pros. San-Paulo, aan den ingang der Paranagua-baai.
Melada, Melil, eil. van Dalmatie, Adriat zee, kr. en
WNW. Zara; door visschers bewoond. 1200 mw.
Melane.ie, d. i. ”Zwarte eilanden", zie Australazie.
Melano-Polynesiache-Arehipel, de door Rienzi opgeworpen naam van een g,rooten archipel, welks meeste cal.
eerst in den nieuweren tijd zijn ontdekt nl. St.-Augustijn ( in 1781 en 1824), Gran-Cocal (1781, 1809, 1424), het
Nederlandsche-eiland (1825), de groep der 17 Peyster-eilanden (1819), de Mitchell-eil., Independence- of Rocky-eilanden, Ossoe-A foe, Duff (Taumako?). Kinnedy, Hunter. Fataka. Anonda, Tikopia en Alloe-Fatoe, alsook de Fidsjiof Viti-eilanden.
Mamma, Melamo, MTlesa, (Mylama). at. van Kl.
Azie, Anatolie, nabij de kW.kuat, 61/2 u. NO Boedroem;
met veel overblijfsels der oudheid en eenigen handel.
Malay. 11 fr. gem. en vi., dep. Saone-en-Loire, arr. en
51/2 ZZW. Charolles. 1900 mw. — 2) fr. gem. en d.,

dep. Opper-Marne, arr. en 61;2 u. 0. Langres. 1510 mw.
Malaagerd, Meleagberd, [Maurocaistrum], servallen !dad van Aziat. Turkije, 23 u, ZO. Erzeroem, sandsj.
hfdpi.„ aan den Moerad-tsjai (Euphraat).
Melbourne, 1) hfdst. van 't britsche koloniaal gebied
Philipsland of Victoria, in 't Z. van Nieuw-Holland, aan
de Yarra-Yarra, bij haren mond in Port-Philip. Zij weed
in 1837 gesticht. Onder de openbare gebouwen verdienen
vermelding dat van 't min. van finantieu, het parlementshula, de openbare bibliotheek 190,000 banden ), de post, de
landsdrukkerij, het tolkantoor, de munt, de universiteit (met
een rijk museum), het nieuwe raadhuis (met een der schoonste orgels der wereld), de St. Patricks kathedraal (r. k.),
de kerken der Wesleyanen, Independenten, Baptisten,
De vertegenwoordiger der kroon heeft een gebouw als een
paleis. — De haven der stad is te Sandridg e, 1/2 uur
van M., een klein stadje aan de Hobsonsbaai, en is door
een grooten weg en een spoorweg met M. verbonden. De
grootste achepen kunnen de baai binnenloopen en die van
matigen diepgang kunnen op de Yarra-Yarra tot midden in
Melbourne varen. Op den anderen oever liggen acbeepstimmerwerven, ijzergieterijen en andere etablissementen,
ook een nieuw dok voor de grootste schepen. Er zijn veel
emnibuasen en twee spw. stations. De hoofdstraten zijn 1
kilometer lang, 33 meter breed, en snijden elkander rechthoekig; in den jongsten tijd zijn ze met boomen beplant,
wat bij de bier heerachende warmte een ware Nveldaad is.
De stad is goed verlicht en geplaveid en heeft rijkelijk
drinkwater uit het Yan-Yean-reservoir. De gevangenis is
een donker gebonw. De arbeidersvereeniging of Atheneum
heeft een bibliotheek van 16,000 banden en een zeal voor
1000 personen. Behalve den kon. schouwburg en de groote
opera heeft M. nog veel kleinere plaatsen van uitspanning.
— Talrijk zijn de liefdadige instellingen; het hospitaal heeft
400 bedden, er is een asyl sour ouden en zieken, een weeshula, can passantenhuis. een matrozenhuis, een voor dienstboden, cen krankzinnigengesticht, een blindeninatituut, enz.
Sedert 1848 is M. de zetel van em n r. kath. aartsbisschop.
— Er zijn zeer veel parken en openbare pleinen en tuinen.
De sterrenwacht behoort tot de beste der aarde. De renbaan in Flemmington heeft hears gelijken flirt. In 1846
telde men te M. 10,954 mw., doch dit getal is sedert dien
tijd, vooral na de ontdekking der rijke goudmijnen in Nieu wZ.-Wales zeer toegenomen. 37° 49' 28" Z.B., 144° 55' 35"
O.L. M. telde in 1871 reeds 194,254 en in 1876 achatte
men 't getal inwoners op 244,668. In eigenlijk M. wonen slechts 61,000 in 12,844 huizen. Zij bezitten names een
belastbaar eigendom van 3,568,100 p. at. In den omtrek
sindt men vele bloeiende paehthoeven en buitenverblijven
van de meest gegoede ingezetenen. — 2) eil. in den Stillen oceaan, dat met Bedford en Mink o eene groep
vormt in den Gevaarlijken archipel, en in 1837 ontdekt weed
door Lord E. Russell.
Melehnau, zwit. d. en kersp., kant. Bern, aan de grew.
van Lucern, amt Aarwangen. 1500 inw.
MeIchthal, twit. dal, kant. Unterwalden, ZO. Sarnen,
besproeid door de Melch- A a, en bekend als de geb.pl.
van Arnold van Grutli en Nikolaas van der Flue, twee der
grondleggers van 't Zwitserech Eedgenootschap.
Meldal, noorw. d. en kersp., stift en 10 u. ZW. Drontbeim; met kopermijnen. 5500 inw.
Melden, brig. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.,
kant. en bij Oudenaarden. 1448 inw.
Meldert, 1) belg. gem. en d., pros. 0. Vlaanderen, arr.
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Dendermonde, kant. Aalat. 1600 inwon. — 2) id., pro,.
Brabant, arr. Leuven, kant. Thienen. 945 jaw. — 3 id.,
pros. Limburg, arr. Hasselt, kant. Herck-la-Ville. 757 inw,
Meldola, ital. vi., pros., distr. en 2 U. Z. Forli, aan den
Ronco, I. o. 5959 mw.
Meldoef,, pr. vi., prov. Sleeswijk-Holstein, bll de N.zee,
15 u. NW. Hamburg; met een gymnasium en kleine haven. 3607 inw.
Metbelnie.town, schot. Ertl. en
Meldrum
kersp., gas. en 4 1 /1 u. NW. Aberdeen; met een blank. kapel en katoenfabrieken. 2000 mw. (1200 in 't vlek)
Meleda, [Melita], eil. van Dalmatie, Adriat. zee, distr.
en 5 u. WNW. Ragusa, lang 61/2 u., breed gemiddeld 1 u.,
van 't schiereiland Sabioncello gescheiden door 't kanaal
van Curzola. De bergachtige grond brengt eenig koren,
vruchten, olie en wijn voort. Er zijn vrij veel schapen e n
geiten. Men vindt er verscheiden dorpen, waarvan B a b

nopoglie het voorn. is. Bij Porto-Ingannatore
worden paarlen gevischt, en de haven P ale. z o is een
der beste van Dalmatie. Vele bijbeluitleggers zijn van meening, dat het Meleda, en niet Malta, was, waar de apostel
Paulus schipbreuk leed.
Melekhooakaia, rues. oral., Land-der-Donsche-Kozakken 61/2 U. NO. Tsjerkask, aan den Don. 2000 mw.
Mele
nik, Menlik, vi. in Eur. Turkije, Macedonie,sandsj.
en 17 u. ZO. Ghiustendil, aan de Vistritza. 5000 inw.
Melenki, russ. at., gouv. en 20 U. ZZO. Vladimir, kant.hfdp1 , aan de Melenka en Oensja; met veel fabrieken,
vooral van lijnwaad, leder, talk, teer, harst, terpentijn,
enz. 5997 mw.

Melea.e, fr. gem. en d., dep. Ille-en-Viiaine, arr. en
21 /9 U. N. Rennes. 2643 inw.
Melfi, [kafidua], ital. at, Napels, prov. Basilicata, op

een hoogen vulkanischen berg. 10 u. Z. Foggia. Zij is door
vervallen muren omsloten en heeft een oud kasteel, een
kathedraal en verscheiden kloosters. Door em n aardbeving
is dear stad op den 14 Aug. 1851 in een puinhoop veran.
deed. De 10,000 mw. beweenden 700 dooden en 200 gekwetsten; thane 11,648 mw.
Melford, eng. kersp. en d., gm. Suffolk, aan de Stour,
1 U. N. Sudbury; met zijdefabrieken. 2870 mw.
Mel4aco. 1) N.lijkste stad van Portugal, prov. Minho,
11 u. NO. Braga, aan den Minho, I. o. Zij heeft een groote
citadel en is bekend om hare hammen. 1867 mw.
Melgar-de-Fernamental, sp. vi ., prov. en 7 u. WNW.
Burgos, bij de Pisuerga; met looierijen. 2435 inw.
zoutmeer of moeras in 't ZO. van Algerie ( Zab),
1,11 33 0 N.B., 7° 0.L.„ 't welk de rivier Adsjedi nit het

NW. opneemt; lang 71/2, breed 5 u.
Melieh, Meliek, ned. d., pros. Limburg, arr., kant. en
1 u. ZZW. Roermond, gem. Herkenbosch-en-Melick, bij de
Knee, r. o. 52o inw.

Melilla, Manila [Rusadir], at. en tech., de ooste-

Spanjaarden behoorende versterkte
lijkste der vier aan de
'
steden (presidio's), op de N.kust van Marokko; zij ligt op
een klein schiereiland, Z. Rasp Tres Foreas, met een reede voor kleine schepen, in een zeer vruchtbare streek,
u. NO. Fez: 2000 mw. De sp. citadel, op een rots gelegen,
bevat groote magazijnen en watervergaerbakken en heeft
een garnizoen van 900 man. Zij krijgt de meeste 'evensbehoeften uit Malaga, waarmede zij door em n regelmatige
stoombootdienst verbonden is. De Mooren belegerden haar
te vergeefs in 1774. In de eerste maanden van 1853 hebben
au bear weder vruchteloos gebombardeerd en an daarna lang
geblokkeerd gehouden.
Melinda, Melinda, at. en well. van 0. Afrika, weleer
de aanzienlijkate hfdst. van een gelijka. koninkrijk, doch
nu diep vervallen, ten Z. van de Formosa-baai en Kaap Gomany, op 3° 15' Z.B., 40° O.L. Men vindt er nog vele bouwvallen van kerken, welke de Portugeezen, in wier bezit zij
was, gedurende de 16de en lide eeuw aldaar gebouwd heb.
ben (17 en een fort). Nu is de stad zeer vervallen, ofschoon
de handel in ivoor vrij levendig is.
Melipilla. Mad van Chili, dep. en 11 u. ZW. Santiago,

aan den Maypo.
Melia, Mehlin, d. in Saksen Gotha, MNW. bij Zella;
met geweer- en ijzerfabrieken. 2661 inw.
Meli•ey, fr. gem. en d., dep. Opper-Satone, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. NNO. Lure, aan den Ognon. 1950 inw.
Meliakerke, ned. d., pros. Zeeland, eil. Walcheren, arr.
en kant. Middelburg, 2 u. NNW. Vlissingen. Met het gehucht Mariakerke vormt het de gem. Me li s-e n-11 a r I akerke, die 556 inw. telt.
Melilboant, Melliaaant, Meliazand, ned. gem. en d.,
pros. Z. Holland, eil. Goeree-en-Overflakkee, arr. Rotterdam, kant. en 4 1 /.2 u. W.t.N. Sommelsdijk; met de in 1857
ingelijfde gem. Roxenisse en Onwaart. 3509 mw.
Mak°, 1 ) ital. d., Napels Calabria Ult., distr. en ZO.
Reggio, aan de Midd. zee. 3453 law. — 2) id., Principato
Ult., distr. Ariano. 5739 inw. — 3 id, Principato Cit.,
distr. Vallo. — 4) id., Napels, distr. Cuoria. 3503 inw.
Melitopol, russ. stad, gouv. Taurie, Krim, station der
bean Losowo-Sebastopol, 36 u. NNO. Simferopol; gymnasium, aanzienlijke haudel in graan, vee en wol. 4852 mw.

(gesticht in 1785)
Melk, of Milk, mitten, mvl., aan den Donau, distr.
en 4 u. Z. St.-Polten in Oostenrijk beneden de Enna, aan
de St.-Elisabeth-baan. 1664 inw. Zij ligt can den voet eener
hoogte, waarop een Benedictijner abdij ataat, die in 1089
weed gesticht op de pleats van het rum. Nomar e. Daartoe behooren een college en geestelijk seminarie, een groote bibliotheek (30,008 banden) en em n kruidtuin.
Melkahain, rug. mid. en kersp., grs. Wilts, aan deu
Avon en den spw. 2464 inw. In de nabijhiid zijn baden.
Mena, rivier van Italie, Lombardije, ontspr. bij Bosegno, vloeit Z.waarts en salt na een loop can 15 u. in den
Oglio. 31h u. NO. Cremona.
Mellara, ital. d., Venetie. pros. Rovigo en 6 nut OZO
Mantua. can den Po. 296w nw.
mv1. in Midden-Egypte, pros. en 71, 3
Minth,adeNjl1.o
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Melte

Moll% 1 pr. mvl., Hannover, landdr. en 4 u. 050. Ole
nalorlick, aint de Else, hfdpl. van 't snit Grtlnenbera met
sett station op de hann. staatalianen. In 1877 word trier eels
rbke soutbron geboord. 1976 mw. — 2) ital. d., Pieinont,
pro?. Con! en 3 U. WZW. &luau). 2535 mw. — 3) [MelImeveme], tr. gem. east., dep. Beide-Sevres, irratfdp1., 5
U. 050. Niort, *an de Bdronne. heeft 'choose voor.
steden, on gern.college, eon geref. Consistoriale kerk, eeni.
go fabrieken en aansienloken Tee- en graanhandel. 2403
low. In de nabijheld ligt de swavelbron van Fontadan. De
ranilesels van den omtrek warden voor de beste van Europa gehouden. — 41 belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen,
arr. en Ilk U. SW. Gent, aan de Schelde,• met eon station
aan den spw. van Mechelen op Gent. 2969 mw.
Melte, fr. gem. en d. dep. Ille-en-Vilaine, arr. en 3 n.
DI. Fougeres„ kant. Lon:Igoe-du-Wiest. 1225 mw.
Mellessese, bong. mvL, distr. Groot-Rikinda; met nitmuntenden wijnbonw en goede veeteelt. 5756 law.
ffilellingen. twit. atadje, kant. Aargau, 1(, u. Z. Baden,
aan de Rena. 823 haw.
Melleen, (cog. Melloo n), at. van Birma, aan den Ira
wadi, tegenover Patanago. Hier werd in 1325 een tractaat
tusschen de Engelschen en Birmanen voorgeslagen.
Mellrichstadt. Mellerichstadt, Mellerstadt, beier.
at., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, hfdpl. van eon landgericht station der beier. staatsepw., aan de Seale, 14 u.
NNO. Wilrzburg; met ran handelsschool, landbouwschool,
klokkengieterij. 2196 mw.
boh. St., kr. Bundan, aan de Elbe, r. o., epw.
station, 6 u. N. Praag; met een oud kaeteel en6jaarmarkten. 3678 mw. De fijnste boh. wijn wast in den omtrek.
Meinitay. mvl. in Russ. Pole., gonv. Volhynie, 5 one
OZO. Kowel of Kovel. 1700 mw.
Melo, stad in Z. Amerika, Uruguay, 60 n. NO. MonteVideo. — Zie ook Mel.
Meloir-des-Ondes Mt..), fr. gem en d., dep. me-en.
Vilaine, 11/2 u. 0. St.-Malo. 3168 mw.
Meloria. Mellorist, [Manaria, Moenaria], klein eil.
in de Midden. zee, bij de knot van Toscane 1 n. W. Livorno. Hier versloegen de Genneezen de &linen in ran
zeegevecht ten jare 1250.
Mehrwatka rues. mvl., gouv. Kharkow, 91/2 cur ZO.
K ti pens of Koepians
'
(kreis-hoofdpl., aan den Os2000 mow.
•
Meirand, fr gem. en d. dep. Morbihan, arr. en 3 u.
ZW. Pontivy, kant. Baud. 3181 mw.
Melrose. Metros*, schot. vi en kersp., gee. Roxburgh,
aan de Tweed. 3 u. NNW. Jedburgh; met een station Ran
den horthern-British-spw. en een heerlijke kerkrulne. 7366
mw. ( in 't vlek 1000)
Mels, zwit. vi ., kant. St.-Gallen, 1/2 ii. ZW. Sargans,
aan de See. 3400 r. kath. mw .
Meisbroeek. belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Brussel, kant. Vilvorden. 1168 mw. — Nelsen, id., O. Vlaanderen„ kr. Gent, kant. Oosterzeele. 785 mw.
Melsungen, pr at., prov. Hessen-Nassau, regdstr. en 4
u..Z. Kassel, kr.hfdpl., aan den spw. van dear op Weimar
en aan de Fulda; met em n slot, een school voor 't boachwezen en weverijen. 3483 mw.
Melton-Mowhray, cog. st. en kersp., grs. en 4 nur
ONO. Leicester, can de Wreke en met een station aan
den Midland-epw. De sled heeft em n schoone goth. kerk,
een unie-werkhuie, grade bibitotheek en lenzalen,uitmuntende hatele, en stalling voor 800 paarden, die ran de leden
van de vermaarde vossejacht behooren, welk in 't seizoen
de bloem der ,'fashionable jachtwereld" near M. lokt. In
den omtrek veel bereiding van zoogen. Stilton-kaas en var.
kenavleesch-pastijen ( pork pies). 3910 mw.
Mohan, [Melodunum], fr gem. en st., hfdpl. van 't
dep. Seine-en-Marne, aan de Seine en aan den spoorweg
Parns-Lyon-Middell. zee. 5ij heeft een porochie-kerk met
salmon 'beschilderde glazes, de mines van ran paleis, dat
door vele fr. koningen bewoond werd, de klokkentoren
eener voorm. abdij, eon gem.college, ran normale school,
ran ambachtsschool, een bibliotheek van 15,000 boekdeelen,
eat_ paleis van justitie, can schonwbargual en fabr. van
wollen stoffen en Rune's, fayence, beetsuiker, hoeden. 11,249
law. Geb-pL van Jacitute Amiot.
Melville, 1) eiL bb de knot van N. Nienw-Holland, tegenover de gelijkn. beat, op 11° 23' Z.B., 131° 0.L.; lang
breed Si!2 U. De grond is lei* en nicht golvend. In
20
1324'word er eene engelscbe kelonie is Fort-Dundas bij
Strast-Apaley gevestigd, mane kort daarna weder opgegeyen, dock onlangs we-der in bezit genomen. Straat-Clarelate echeidt het eiland van bet vasteland. — 2) W.lijkste
van de Georgische eilanden (Georgian-Islands), Britsch N.
Amerika, in de N. IJszee, op Ti° N.B., 110° W.L. Het is
ontdekt door kapitein Parry, die er in 1819-20 overwinter.
— 3) eil. in den Z.lijkeu Sullen oceaan, op 17° 35'
•
LS, 142° 41' W.L. 4) beam van Greenland, hi.) het diepst
der Ballins-baai, tunchen de kapen Lewis enhielvi l.
I e. — 3) kaap *an de NO.kust van Nienw-Holland, op 14°
10' 5 B., 144° 25' O.L. — 6) bfdpl. der afdeeling Kryeraa,
in 't Britsche Lapland.
Mollao, ital. vi., Lombardije, prov., distr. an 31/2 uur
OW. MiImn. 2W6 in*.
Mollabeela. kelg- gem. en d., prey. Luik, err. Verviers,
Limburg; met 'taken weverij. 278 %Ir.
sp., at, prov. en 8 u. 0. Cludad-Real, gum

• -

unn:lin w.
deratuer.
bele,. gem. en d., prov. Limburg, arr.
Tolsiteren, kant. Loos. 5(7 inv.
versterkte pr. at. ep seek., prov. Oost-Pntisen,
de Militate Mad des rifts, regdst. en 21 u. NNO. KtInigs.
berg, traMpl., *an deo mond van de Panics, aan 't ?Leiria.) van 't Koerische-Haff en aim den oosteltiken apoomeg.
lg. Want nit de nude en de nieuwe Ode rederlekeetad,
net versebeidene voorateden. Zij werd ten tijde der MatoMacho ridden ommuurd, en heeft eon citadel, Init., prat
en r. SaCS. kerken, en synagoge, areenaal. beurs.selibuw.
burg, gyzanaaium, se maartscbool, 2 boogere meisjestebelen,,

Menallen
hospitalen, fabrieken van woflen stoffen en zeep, echeepstimmerwerven aagmolens, ijzergieterijen en branderijen.
Het opvisscheii„ graven, en bewerken van het barnsteen beeft
0pgehouden, want de Meen Wordt er bijna niet meer gevonden. Be haven heeft ruim 4 met. diepte en ban 300 schepen
bergen; aan de NO.zijde van haren ingang staat ran yourtoren op 55° 43' 7" N.B., 21 0 6' 2" O.L. Memel is de
jroote sts-pel_plifats voor het land, dat door de Niemen wordt
Uitycler-artikelen titin eiken en dennen deelen
timmerhout van de cents qualiteit, dnigen, koren, vita,
hennip, lijnzaad, lijnkoeken, huiden, beenderen en wol. Die
van invoer zijn koloniale waren, katoenen stoffen en garen„
messenwerk en eng. steenkolen. Be scheepsbouw wordt or
op seer grooten voet gedreven, en in 1877 behoorden tot de
haven 77 ache-pen, semen metende 28,304 register-tonnen,
en 13 stoombooten. Gemiddeld wordt zij jaarlijks door 14
a 1501 schepen bezocht. 19,796 how. — Sic ook Niemen.
Menansimgen, beier. stad, voorm. Albeit., hr. Zwabenen-Neu.burg, hfdpl. van een landgericht, tan de Aach (die
t U. lager in de Iller valt), station der beier. staatsspoorwegen, 12 u. SW. Augsburg. Iii is door muren omsloten
en heeft ran schoon stadium, een arsenaal, kasernen, een
lyceum, industrieschool, fahr. van wollen, katoenen en linnon stoffen, kousen, lint, wasdoek, klokken, koper- en ijzerwaren De in haren omtrek gewonnen hop zendt zij zel
near Italie en Zwitserland. 7762 mw.
Memphis, St. der V. S., Stt Tennessee, grs. Shelby,
aim het ZW.einde, op eeu hoogte aan den Mississippi, wane
deze de Wolf opneemt. Zij list aan drie belangrijke spoorlijnen, is regelmatig aangelegd en doet in harm n handel,
vooral in katoen, met onder your eenige haven tuaschen
New-Orleans en St.-Louis. Zij heeft een scheepstimmerwerf der Link, 0 colleges voor medicijnen, fabr. van katoen en ijzer, en ma de stapelplaats voor de prod. van W.
Tennessee. 40,226 mw. (12.00) in 1850). In 1879 had zij veel
te lijden van de gele koorts.
Memphreneagog. Menier-ohka, nicer in Neder-Canada en de V. S., voornamelijk in het britsche distr. Threerivers en gedeeltelijk in den Sit. Vermont, omstreeks op
450 N.B., 72° W.L.; lang 81/2 n. Het ontvangt de Blackriver nit het Z. en geeft tan zijn N.einde 't aanzijn moan de
rivier St.-Francis.
Mona, ruse. mvl., gonv. en 14 u. 0. Tejernigow, moan ran
bijrivier van de Desna. 2000 mow.
Menadlo, Manado. 1) ned. residentie in 't NO. van
het Soenda-eiland Celebes, ongeveer op 1° N.B., 125° O.L.
Het klimaat, hoewel beet, is niet drukkend en een der gezonate van den archipel. De bodem is meest berg- en
heuvelachtig, en van vulkanischen aard; hij worth besproeid
door de rivieren Menado of Tondano (de afwatering van
't meer Tondanor, Gorontalo of Bollango ( de afwatering
van 't meer Limbotto), en brengt voort koffie. rijet, mats,
sago (dat het hoofdvoedsel is), tuingroenten, best timmerbout. areng-, kokos- en cacao-boomen; voorts treft men er
veel wild en gevogelte, herten, apen en varkens, weinig
paarden, geen buffels, schapen of geiten, en ook geen verscheurende dieren aan. Het rijk der delfstoffen levert ijzer„
koper, veel good, bergkristal, salpeter en zwavel. M. bestaat nit de Minahassa of het bondgenootschap vae.
Menado, dat in 5 afdeelingen 26 districten Celt; uit de W.waarts gelegen afd. Gorontalo (met de landschappen : G,
Limbotto, Bone, Attingola en Boalimo;—verder de landschappen tan de baai van Totuiut gelegen en de eil. in die bag);
de landschappen lenge de N.kust van Celebes ( Bolang Mogouda, Bolang Oeki, Bintaoena, Bolaug Item, Kaidipan en.
Bwool ); de gang,i en Talautsche eil. (omvattende de rijkjes Siauw, Kander, Taroena, Manganitoe Taboekan, Tagoelandang). De grootte der residentie 131267,2 0 m., met
208,847 lnw., waarvan 708 Eur., 2137 Chin. 56 Arabieren.
— Een groot gedeelte der bevolking, vooraeder bergen, bestaat nit Alfoeren; aan de kueten wonen vreemdelingen
uit Europa, Java, Sumatra, Bali, enz. en de overigen nUn
Chineezen, die bier een voornamen 'handel drijven. Het
christendom begint meer en nicer zijn weldadigen invloed
onder deze bevolking te doen gevoelen. — 2) at. en hfdpl.
der residentie, bewesten den NO.hoek van Celebes, op 1°
28' N.B., 125° 0.L., aan den mood der riv. Tondano; met
bet ned. tbrt Nieuw- A sterda m, dat de reede bestrijkt en 't residentie-kantoor, de kazerne, de gonvernementspakhnizen beschermt. Sedert 1854 is M. een vrijhaven, die hoofdakelijk uitvoert koffie, schildpad, tripang,
vogelnestjes, lijnwaad en goud. 4000 mw. (met de irtjken
Baroe en Bantik). — W. ten N. van Menado ligt het emland Oud-Menado.
Menaggio, ital. mvl., Lombardije, prov., district en
4 n. NNO. Como, tan den mood der Senagra in 't racer
Como. 1270 mw.
Monai-Straat, arm der zee in N. Wales, die 't eiland
Anglesea van 't grs. Carnavon scheidt; lang van NO. tot
ZW. 41/e u., breed van 200 meter tot ruirn 1/2n. St is
voor schepen van gemiddelden diepgang bevaarbaar. De ver.
maarde hangbrug over de street, die een deel van de
groote weglinie tusschen Louden en Holyhead utunaakt,
weed door Telford in 1825 voltooid ten koste van 2,541.392
gld. Zij heeft 7 steenen boogen, elk van 16 met. spanning,
behalve het haugende gedeelte, dat 170 meter iang is, en
waaronder de schepen met voile *ellen been varen. Sedert
1847 is over de retreat ran Omen koker-haegbrug gewerpen, die met recht elks verbazing wekt en door welke de
spoorweg loopt.
flienalkers. groot en aansienlijk ned. d., prov. Friesland,
arr. Leeuwarden, kant. en $k u. 9250. Berlikum, hoofdpl.
der gem. Menaldumadeel. 1300 mw.
illenalduseneleel, gem. der ned. prov. Friesland, omge.
yen door bet Bildt, Leeuwarderadeel, Baarderadeel, Franekeradeel en Barradeel; gr. 77851 /2 blinder, met 10,532 inw.
bevat de d. Idenaldnin. Berliknin, Wier, Beetgilm, Eng-

lam, Mamma. Delman, Bonus, Bleasem, Drourtp. Sebiugen en Slappeterp en Klooster.Anjum.
Menalims. gem. en vi. der V. S., Sit. Pennsylvania, 14
U. ZW. Harrisburg. 2000 law.

Me-nam
Mei-oftea. (oefoarier der wateren" 1, of Ri
wi•r.van.Siam, gen der grootate riy. van Z. Azle, ontspringt in het tafelland van Ton-nan (China), doorloopt
het midden van Siam. Op 10° N.B. begint hij zich te vertakken en valt na een Z.lijken loop van misschien meer
dine 200 U. in de golf van Siam door verscheidene monden,
die verbonden zijn door talrijke zijarmen, welke door geregelde overatrooming het deltaland vrnchtbaar maken. Aan
den 0.arm, die door een groote zandbank voor groote schepen versperd is, ligt Bangko k. — Menam.King, zie
'Me-Momg.
*Zeman' (Great. en Little.), twee

ell. van N. Amerika,
Atlant. oceaan : 1) in Nienw-Brunswijk, aan den ingang
der Pundy-baai, 4 u. tang; — 2) in de V. S., Stt. Maine,
bij Steuben.harbour.
IMenangkalhaa, voorm rijk op 't Soenda-eil. Sumatra,
sedert 1822 can het nedeil. gonvern. onderworpen, ongeveer
In 't midden des eilands, onder den evenaar, tusschen de
rivieren Palembang en Siak op de 0.kust en de rivieren
Indrapoera en Sinkel op de W.kust. wear het aan 't land
der onafhankelijke Battas grenst. 't Is thans geheel begrepen in de Padangsche bovenlanden en het bevatte de landen T a n a-D a t a r, A gam en Kott a. Het gebied van
M. is door bergen ingesloten: Z. door de Telang, Singeiang en Merapi en N. door de Saga. 't Is sterk bevolkt,
seer Truchtbaar en goed bebouwd, heeft goud- en ijzermijnen, velerlei industrie en em n vrij levendigen handel ter
zee. De mw. worden voor den oorspronkelijken stem van
al de Maleiers gehouden. Pagerhoedjong, Soeroewasa en
Soengie-Trap waren de residentien van de 3 vorsten, onder welke 't rijk vroeger verdeeld was. De laatste vorst
werd naar Batavia gebannen.
Menard, grs. der V. S., Illinoie; hfdpl. Pet era bur g.
Menaro, fr gem. en d., dep. Loire-en-Cher, arr. en alk
n. NO. Blois; met een station aan den spw. van Orleans
near Tours, een prytaneum, een school van landbouw, kunsten en wetenschappen en het zeer sehoone kasteel C h a mb o r d, door de st. Parijs geschonken aan den hertog van
Bordeaux, die in zijne ballingschap den titel van Graaf van
Chambord heeft aangenomen. 601 mw. Zie ook Mer.
Menas.Alhas, sp. vl., prov. en 8 a. ZZW.Toledo.373S
Menat, fr gem. en vi., dep. Puy-de-Deme, karithfdpL,
arr. en 6 U. NW. Riom. 1956 low.
Mendavia, sp. mv1., prov. Navarra, 211/2 U. ZW. Pamplona. 1950 inw. Ceeear Borgia weed in 1507 bier gedood.
Mende, [Mimate of Mensinate], fr gem. en st., hfdpl.
van 't dep. Lozere, 9l u. Z.t.O. Parijs, aan den Lot, 1. 0.
en aan den voet van den berg Mimat. Zij heeft een etadon op de fr. Z.baan, is de zetel van een bisschop, heeft
een lamer van koophandel en fabrieken, gem.college, klein
aeminarie, depart. normaal-echool, openbare bibliotheek
van 12,000 boekdeelen, kabinet van schilderijen en fabricken van serge, laken, tricot e. a. stoffen. Haar voorn. gebottwen zijn de prefectuur, vroeger 't bisschoppelijk paleis;
de kathedraal, met hare 2 klokketorens en veel schoone (onteinen. 7300 mw.
Mendefi, ftlewdefy, hooge berg of vulkaan van Centr.
Afrika, Z. van Mandera, bij 9° N.B., 14° 25' O.L.
Mendel:, stad in Aziat. Turkije, ejal. en 10 u. NO.
Bagdad, aan den weg over den berg Zagros.
Menden. pr. et . prov. Westfalen, regdat. en 31/2 u. W.
'
Arnsberg, aan de Hohne
en ten tak der Ruhrdal-baan;
met ijzerwerken, fabrieken van geel koper, paardentuig,
eon. 4740 inw.
Mender. Meinder, Mender., I ) of Roejoek.Mender
fillasauder]. riv. van Kl. Azie, ontstaande uit 2 rivieren,
omtrent 14 u. ZW. Aftem-Kera-Hissar, vloeit meest WZW.
en valt in de /Egeische zee, 9 u. ZZW. Aiasaluck [Ephesus)
na een loop van omtrent 60 n. Aan hare oevers liggen
overblijfsels of eporen der nude steden Aparosea, Antiochiaad-Mteandrum en Miletus. — 2) of Mendere.Soe. [Si.
moTa3, id., In de vlakte van Troje, ontspr. in den berg Ida,
vioeit NW. voorbij de ligplaateen van Troje en Pergamus,
en valt, vereenigd met den Scamander, in den Hellespont.
— 3) of Kutajuk-Mendere, (d. i. oKleine Meander"),
[Caystroo], zie Cayster.
Meodham, gem. en vl. der V. S., Ste Jersey, grs. Morris. 1800 mw.
Mendicino. ital. vi., Napels, prov. Calabria Cit., ZW.
bij Cosenza. 3566 low.
Mendig (Raeder. en Ober.), I pr. d., Rijnprov., regdst.
Coblenz, kr. Maim; met molensteengroeven, bierbrouwerij
en een minerale bron. 2289 en 1530 mw.
Mendigorria, sp vi., prov. Navarra, 4112 u. ZW. Pamplona, Ilan de Argo. 1755 low.
31Iendip.Hilla, cog. henveliej in 't gee. Somerset. tang
n., hoog rnim 300 met. Zij bevatten lood- en steenkoolruijnen en zijn meest met heide bedekt.
Mendocino, II et. in V. S., Stt. Californie, gee Sonoma, aen den Grooten oceaan; uitvoerhaven Yen tirnmerhout.
2690 mw. — 2) (Kaap.), W.lijkete punt van Opper-Californie. 40 0 29' N.B., 124° 20' 6" W.L.
Mendota, I) gem. en vi., der V. S. Stt. Massachusetts,
gee. Worcester, 9 u. ZW. Boston. 3500 how. — 2) id., Stt.
New-York, gra. Monroe, 5 u. SO. Rochester. 3435 inw.
Mendota, at. in de V. S., Stt. Illinois, grs. La Salle,
hfdpl.; aanzienlijk kruispunt van spoorwegen; veel bedrijvigheid. 4589 low.
Mendoza, 1) riv. der Plata-etaten, dep. Mendoza, vloeit
nicest N.waarts en valt in 't meer Guanacache, na een loop
van ongeveer 60 u. ) dep. van de Plata-Staten, tusschen
32° en 34 0 30' Z.B., 67° en 70° W.L., hebbende N. en 0.
de dep. San-Juan en San-Luis, W. de Andes, die 't van
Chili scheiden, en Z. een niet-gekoloniseerd gewest. De
grootte wordt op 1600 0 m. en de beeolking op 65,413
olden geschat. De hoofdriv. is de Mendoza. De zandige
growl is nicest vlak, behalve near 't W., en vereischt kunstwedge besproeiing; hij brengt schoone vruchten voort, met
swat LAMP, male, enz., en deze zijn, met muilezels, wijn
en eenig silver, de voorn. producten. — 2) hfdst. van gen.
dep., op een hooge vlakte bij de Andes en aan den spw.
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. van Valparaiso near Buenos-Ayres. Zki is we! gebouwd,en

de stapelplaats voor den handel tusschen Buenos-Ayres ask
Chili, met welk laatste land zij gemeenechap heeft door
de bergpassen
Z.B697'
W.L.van
Uspallata en Fortino. 5400 how.. 32° Sr
., .
Mesadrisio, Mendrie, Z.lijkste stadje of vlek in Zwitserland, kant. Tesaino, 2 u. NW. Como, aan den voet van den
Monte Generozo, die van hier nit beetegen wordt, station
der lijn Lugano-Chiasso; met een college en Kapucner- en
Urselinen-klooster; zijdespinnerij; wijnbouw. 2337 mw.
Mendsjil, Menjile of Menzil, pen. d., prov. Gilan,
aan de grenzen van Iral-Adsjemi en den Setid-Roed, 11 u.
ZZW . Reschd; met omtrent 60 huizen en levendigeu halide! in olie en zeep.
Mendygliaut, st. van Britsch Indie, NW.Prov., Allahabad, distr. Cawnpoor, aan den Ganges, 11/2 0. Z. Kanodsje.
Meneac , fr . gem. en d., dep. Morbihan, arr. Ploermel,
kant. T rinite . 3751 inw.
Menehould (Ste.. ), fr. gem. en et., dep. Marne, arc.hfdpl., station der fr. 0.baan, 71/, u. ONO. Chalons-stue
Marne, aan de Aisne, die in de st. de Auve opneemt. Ztj
weed ni 17i9 vernield en later regelrnatig opgebouwd. Men
heeft er een rechtbank van 't boschwezen, een read van landbouw, een gem.college, en fabr. van glas, ijzerwaren, serge
in leder. Zij was weleer versterkt en is door Lodewijk
XIV in 1653 ingenomen. 4284 low.
Menerbes, (Machao], fr. gem. en stadje, dep. Vaucluse,
arr. en 3 u. WZW. Apt. 1600 mw. Zijdespinnerij.
Menet, fr gem. en d., dep. Centel, arr. en 71/1 u. 0.
Mauriac, kant. Riom. 1940 low.
Menetou.Salon. fr. gem. en vl., dep. Cher, arr. en 3
NNO. Bourges; met serge e. a. fabr. 2552 inw.
ital.st ,Sicilie,prov.Girgenti,distr.Sciacca. 9542 inw.
Mengen, wurt. stad, Donaukr., bij den Donau, aan den
Ablach, station der bad. staatsbanen, 2 u. ZO. Sigmaringen; met em n wonderdadig Mariabeeld, vlasbouw en groote
markten. 2264 mw.
Mengeringhausen, vl. in 't vorstd. Waldeck, 31/2 u. N.
Waldeck, bij Arolsen. 1322 low.
Menhardedorf, (bong. Men yhar d), bong. el, een der
16 geprivilegieerde Zipser kroonsteden, I u Z. Kesmarkt;
met pannebakkerijen. 866 inw.
Menidi.Akharnai, grieksch vl., Attika, ten N. van
Athene, op de pleats van 't oude A char ti e s.
Menigoute, fr. gem. en d., dep. Beide-Sevres, kant.hfdpl.,
arr. en 22/3 u. ZO. Parthenay. 1066 inw.
Menilmoutant, fr. dorp, dep. Seine, NO. voorstad en
gemeente van Parijs.
Menitree (La), fr. gem. en d. dep. Maine-en-Loire, arr.
Angers, kant. Les.Ponts-de-Ce. 2115
' tow.
Menjihar, sp. el., prov. en 31/2 u. NNO. Jaen, bij den
Guadalquivir, I. o. 1620 mow.
Mennetou.eur.Cher, fr. gem. en stadje, dep. Loir-enCher, kanehnIpl., arr. en 6 u. van Romorantin. 995 low.
Mennevret, fr. gem. en d., dep. Aisne, arr. en 6 our
NW. Vervins, kant. Wassigny. 2253 low.
Menoighiifen, pr d., prov. Westfalen, regdst. en 3 u.
WZW. Minden. 2140 inw.
Mennikorl, russ. d„ gone. Esthland, 4 n. WZW. Wesenburg; met tabaksfabrieken en weverijen. 2000 low.
Menoef, Menouf, [NIomemphis]. st. in Neder-Egypte,
hfdst. eener gelijkn. prov., in de Nijl-delta, aan 't K arra a a n-M enoe f, dat de Rosette- en Daruiate-Nigtakken verbindt, e1/2 u. NNW. Cairo. Zij heeft indigo-fabrieken en een gouvernements-school. 4000 mw.
Retool:in (St..), fr. vl. dep. Allier, arr. Moulins, turn
den Ours r. o.; met graanhandel.
'
1640 mw.
Mens;fr. gem. en mvl., dep. Isere, kant.hfdpl., arr. en
7 our Z. Grenoble; met een geree kerk en pent. modelschool, glasblazerij en fabr. van houtzuur. 1920 low.
Meneelinek, Menzel:n*1, rues. st ., gassy. en 38 nor
NW. Oefa, distr.hfdpl., can den lk. Belangrijke pleats voor
den handel tusschen Rusland en Acid ; op de groote jaarmarkt in Januari wordt er your meer dan 2 millioen roebel in katoen, zijde, wol, huiden, leder, thee, enz. omgezet. 4955 low.
Mensiugete, d. in Baden, Middenrijnkr., amt en 2 u. N.
Bretten. 1400 mw.
Mensingeweer. ned. d., prov. en arr. Groningen, kant.
en 11/.. u. WNW. Onderdendam, gem. Leens. 340 low.
MensjiAh (El). et. van Opper-Egypte, prov. en 21/2 U.
NNW. Girgeh, aan den Nil, 1. o.; met salpeterwerken en
een groote gonvernements katoenfabr.
ttlensawa, ital. vl., prov. en distr. Rome. 925 low. De
pauselijke troepen overwonnen Garibaldi's leger, 3 Nov.1867.
Mentavve-eilaoden, metdePagets- ofNassati-e elan den fen groep uitmakende, gelegen W. van Sumatra,
00 59' tot 3° 41' Z.B. en 98° 31' tot 100° 40' 0.L., bestaande nit 4 betrekkelijk groote en 17 kleinere eilanden, tut men ongeveer 200 0 m. De twee N.: Siberoet en Pord met
de omliggende kleinere zijn de eigenlijke Mentawe; de twee
Z.: N. Pagel en Z. Pageh met de naburiee eilanden zijn
de Pageh-eil. Er wordt een geringe ruinfandel gedreven.
De geheele groep behoort tot de residentie Padang, maar
Nederland heeft er geen posthouder of ander arnbtenaar.
Menteeh, Mentecha, [Mynduat], vl. in Aziat. Turki,je,
Anatolie, in het gelijkn. sandsj., aan de golf vanAssem-Kalasi.
Mentone, fr. at. in 't arr. Nizza, dep. Zee-Alpen, fraai
gelegen aan de Middellandsche zee, tusschen de 0. en W.
bocht van de golf van Genus, station der bass Parijs-Lyon-Midd. zee en Opper-Ital. Met tuinen can citroen- en
oranjeboomen fabrieken van reukwerken. meel, meccarone eon. 5646 inw. Wegens de zachte lucht ( gemiddelde temperatuur 61., 83 regen. en 214 heldere dagen) en
heerlijite ligging druk bezocht ale badplaata.
Mentrida sp. vl., prov. en u. NW. Toledo. 2621iow.
Mentz, 11
1 gem. en vi., der V. S., Stt. New-York, grit.
Cayuga, aan 't Erie-Kan.), 21/2 u. NNW. Auburn. 5400
bow. — 21 se in Duitschland; tie Mains.
I) nicer of liever groote lagune van Neder.
Egypte, onmiddellijk ZO. Damiate, door em n smalle zandi-
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ge landstrook van de DI:Udell zee gescheiden, met ware
sg door 2 *pathogen (de Mendesische cii TanitIsche Nijlatindkag) gesneenticitap heeft; lengte 14 n., grootate breedto 7 it.• doch door den aanleg van htt .Sues-kanaal, dat
lenge de 0.grens loo is een groot gmbeelte drooggeltgd,
terwill bet °veils. . gruMakt sal worden. De visseltenjen van 'lest bignnen zijn door 't gonvernement verpeat coot. 114 mill. fr. Zij beret een menigte eilandjes,
iraaronder dat van Tennis bewoond wordt. — Het M e nsaleh-Kanaa 1, nit dit neer gaande, bereikt den Nig
ten N. van Mansnrah. — 2) stad can den Zuldoever van
.gen. •uw_, 9 U. ZZO. Mutilate; met ververijen, wevertj van
gide en zeildoek, zontbereiding; handel in rtat en Tisch.
4000 mw.
MleassAlierf, d. in 't gr hertd en arr. Luxemburg, butt.
- en 2 n. WZW. Grevenmacher, gem. Betzdorf. 670 mw.
Menu e, 1) twit. d., kant. Zvg. 2410 inw. — 2) d.
in Baden, kr. Karlsruhe, amt Bretten. 1515 mw.
Meolnas, fr. gem. en d dep. Neder-Alpen, arr. en 2 U.
W. Barcelonnette, can de Ubaye, 1. o. 100t1 haw.
Dieppe!, 1) kant. van 't arrrondisaement Assen, verdeeld
in 8 gemeenten Meppel, Ruinerwold, Havelte, Dicier, de
Wijk, Nijeveen, Vledder, Dwingelo. — 2) ned. gemeente
en at., hoofdplaats van gen. kant., 51/2 u. Z W. Amen, can
den straatweg van Zwolle near Groningen en Friesland en
bij de siimenvloeiing van verscheiden vaarten (HavelterAa, Wold-Aa, Hoogeveensche inert, Reest), die vereenigd
onder den naam van Meppele r-D i e p naar Zwartsluis
vioeien en de stad in gemeenschap stellen met de Zuiderzee. Hare reeds zoo gunstige ligging voor handel en echeepvaart is nog verbeterd door het graven van een kanaal near
Hoogeveen en den spw., die zich hier eplitst in een lijn
near Groningen en een lijn near Leeuwarden. Men heeft
er een geref., een afgesch., een r. kath., een confessioneele
kerk en een eynagoge. een gymnasium e. a. scholen, een
diaconie-armenhuis. eenige wetenschappelijke vereenigingen en velerlei fabrieken, die voornamelijk leder, seildoek,
katoen, hoeden, seep, bier, azijn, kaarsen, tabak, ens. leveren; ook sijn er scheepstimmerwerven en touwslagerijen
en er wordt veel week gemaakt van vetweierij en bijenteelt. Behalve door handel (vooral in de keurige Meppelee boter, waarvan soma op egnen dag veer 20,000 gulden
wordt omgezet), door scheepvaart en industrie bloeit de
at. ook door hare druk befochte weekmarkten en 12 jaarmarkten, en door den levendigen doortocht, veoral van turfschepen. Naar de zijde van Wijk liggen 2 vermaarde landgoederen, de Havixhorat en Dikninge. 8019 inw. ( met de
bunrten Oosterboer en Zomerdijk). M. weed in 1809 door
koning Lodewijk met stedelijke rechten begiftigd.
Dleppen, 1) pr. at., Hannover, landdr, en 121/2 u. NW.
Osnabruck, kr.hfdpl., can de Erne, wear die de Haase opneenat, en can den spw. van Emden op Meneter. Zij heeft
een r. kath. gymnasium, landbouwschool, linnenweverij en
bleekerij, fabr. van cichorei, tabak, leder, zeep, en handel.
3128 mw. — 2) ned. geh., prov. Drente, gem. Zwol. 253 inw.
Mequinenza, [Oetogessa]. sp. at. en vesting, prov. en
17 rt. -ZZO. Huesca, can den Ebro, wane die de Cinea en
Segre opneemt. 2890 iuw.
Mer-, of Meant...la-Wine, fr gem. en at., dep. Loiren-Cher, kant.hfdpl., arr. en 3 U. NO. Blois; met em n station aan den dpw. van Orl6ans naar Tours, eene geref.
conaistoriale heck, reel loeierijen en korenmolens. 4021 mw.
Mer en Ser, twee bileengelegen kruinen van den Himalaja, in 't N. van den Pengsb, op 34° N.B., 70° O.L. Zij
behooren tot de hoogate tusschen den Setledsj en Indus,
zijn ongeveer even hoog en vettoonen de merkwaardige bijzonderheid, dat de een wit van aneenw is, terwijl de andere zich zwart en geheel naakt voordoet.
Meran, oostenr. at., Tirol, kr. en 41/2 u. NW. Botzen,
can den Passeier en de Etsch (Adige); met 2 kloosters,
ten college, bargerschool, een engelsch seminiuie voor adel• lijke dames en minerale baden, die door vreemdelingen
_drnk bezocht worden (borstlijders), ongeveer 5000 pecanmen jaarltks. 4229 mw. Niet ver van bier N.waarts ligt
bet onde bergslot Tirol [Teviolis], wear near het land
zijn naam draagt.
Merapi, Miernh-Api, 1) vulkaan op Java, op de grenran der maid. Kadoe, Djokjokarta en Soerakarta, 10 n. W.
Soerakarta, hang ongeveer 2806 meters. Tot *bite jongste
geweldige uitbarstingen behooren die van 28 tot 30 Sept.
187.2, van 10 Aug. 1837 en van 14 tot 17 Sept. 1849, ook
nog in 1863 en 1872. In One nabtheid ligt de berg Me rbabo e. — 2 ) id., reeid. Bezeeki, in 't Idjingeche gebergte,
3 U. van Street-Bali, bong omtrent 2970 met. Op 23 en 24
Jan. 1817 barstte dem vulkaan verwoeatend nit. — 3) nitgedoofde vulkaan in de resid. Djokjokarta. — 4) vu1kaan
op Sumatra, resid. Padang.
aerate. ital. mu ., Lombardije, prov. en 5 n. ZO. Como;
met het prachtige paleis van Belgtvioao. 2532 mw.
Merbes-le-Chotena. belg. gem en vi., prov. Henegouwen, kant.hfdpl., arr. Thuin en 41/2 U. WZW. Charleroi,
can de Sambre. 1238 mw. — M.-Ste-Marie id. 555 low.
d. - in Egypte, prov. Moederieh, can den Nljl,
C. 0. In de nabijheid prachtige tempelrenen en pyrainiden.
Dierbider7, at. van Britsch Indie, Madras, distr. Canara, S n. NO Mengalore; met vele pagoden der Dejains, die
ineest de bevolking der stad nitmaken.
Mereatial, sp. at., Minorca, 4 u. NW. Mahon. 733 inw.
literonra, Nierkara. versterkte at. van Britsch India,
Madras, distr. Koerg, 19 xi. W. Serinapatam.
Merento-Saraceao, ital. vL, Emilia, prov. en 6 u. ZZO.
born, can den Salvia 6532 inw.
Mercer, 1) gra. der V. S., Stt. New-Jersey; hoofdpl.
Trento n. — 2) id., Stt. Penneylvanie; hfdpt. Merce r,
14 n. NW. Pittsburg. — 3) id., Stt. Virenie, W. district.—
4) of Ditereer, id., Kentucky; hfdpl. Harr odsbur g.
-- 5) id., Ste. Ohio; hfdpl. S t.-it a r y 's. — 6) id', Stt.I1lino's; hfdpl. Aled o. — 7) gra. in Missouri; hfdpl. P r I neeto n. — 8) gem. en vi., Sit. Maine, 10n. NNW. Angus.ta, aan de Sandy-riv-. 1530 inv. — Mereeralatas a een
vi. in Pennsylvania, 18 U. ZW. Harrisburg. 1300 hew.
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Moreitteus, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Brussel,
.
kant. en 1.19 U. NNO. Assche. 4177 mw.
Merein, Maria Csesariensia], een der grootste en
machtigste ander de onde koninkrijken der sake. heptarchie
of octarchie in 't midden van Engeland; hfdst. Leicester.
Illerekesa, belg. gem. en d., prov. W. Vlaanderen, arr.
Dixmniden en 31/44 U. ZO. Veurne (Fumes). 3482 mw.
Merekbolts, Merlin's. d. in 't gr.hertd. Luxemburg,
Diekireb, kant. en Ihi n. Wilts, gem. Alscheid. 124 mw.
ltlereseur fr. _gent. en mai., dep. Corrdze, kant.hfdpl.,
arr. en 8 11.50.
'
Tulle. 1100 mw.
allereoglinao, [Mereuriale], ital. vi ., Napels, prov.
Principato Ult., 1 n. W. Avellino. 3090 inw.
Dlereeiry-Seenolly, fr. al., dep. Savoie, 3/4 U. W. Condom. 167d mw.
Mereuar-Ilinai, zeeboezem van Nienw-Zeeland, can de
NO.zijde van 't N.lijke eiland, op 36° 48' Z.B., 175° 45'
Merdasebt, woeste vlakte in de pen. prov. Fanistan;
besproeid door den Moerghab. Hier liggen de rulnen van
Persepolis en Istakhr.
Merdrigane, fr. gem. en mil., dep. Noorderkusten, kant.hfdpl., arr. en 41/2 n. 0. Londeac. 3444 mw.
Mere, eng. vl. en kersp. grs. Wilts, 61/, U. WNW. Salisbury; met fabr. van beddetijit en slide. 2930 mw.
Meredith, I) gem. en vi. der V. S., Stt. New-Hampshire,
gr.. Belknap, 91/2 n. N. Concord. 3600 mw. — 2) id., Stt.
New-York, grs. Delaware, 2 u. NNW. Delhi. 1740 mw.
Mere-Eglise (Ste...), fr. gem. en vi., dep. Kanaal, kant.hfdpl., arr. en 3 U. ZO. Valognea. 1500 mw.
Mere-et-ses-deux-Filles (La). 3 hi. el. in den Atlant.
oceaan, aan de knet van Fransch-Guiana, ZO. bij Cayenne,
op 4° 55' N.B. 52° 5' W.L.
Meread, Niaraada, perm. at., prov. Aserbidejan, 9 U.
NW. Tabriz; met cochenille-teelt. 10,0+10 mw. (?)
Meretaelt, Merees, russ. ma )., gouv. en 16 uur SW.
Wine, can de Niemen. 2800 mw.
fled. d., prov. N.
Mereveldhoren, Meerveld
Brabant, arr. 's Bosch, kant. en 1 u. SW. Eindhoven, gen..
Veldhoven-en-Meerveldhoven. 210 inw.
Itleeemille, fr. gem. en vi., dep. Seine-en-Oise, kant.hfdp1., arr. en 3 1 /i n. Z. Etampes, aan de Jnine; met een
schoon kasteel en park. 1641 mw.
Merewether, gm. der V. S., Stt. Georgie.
Mergentheim, (vroeger Mergenthal, Marie!,
t h a 1), N.lijkate wurt. gad, Jaxtkr., opperamtshfdpl., can
de Tauber (waarover 3 bruggen liggen ), 16 U. NNO. Stuttgart. Zij heeft spoorwegverbinding naar Stuttgart, Warsburg en Heidelberg, is omsloten door beplante wallen en.
heeft een vervallen residentie-alot van den voorm.
meister" van het Deutschmeisterthum" M., met een bib(iotheek en kapel, 2 opgeheven kloosters, een rijk hospiteal, lat. school, reaalecbool en hoogere meisjesschool, fabriek van venue, lak en inkt, enx. en bij de at. een druk
bezocht gezondheidsbad. 2400 mw.
Itierghen, st. in Mantsjoerije, 32 u. SW. Sagalin-Oela,
aan de Stoer, 49° 12' N.B., 125° l' 44" O.L.
Mergni. zeest. in Britsch Indie, hfdpl. van een gelijkn.
distr. in de prov. Tenasserim, op een eiland in de delta
der Mergui-rivier. Zij ligt aan den zoom van een steilen
heuvel en is door een houten staketsel omgeven. De etreten zijn breed, maar de huizen van broze bouwatoffen;
men vindt er eenige kleine pagoden en baksteenen bastione, met de militaire kantonnementen, een hospitaal e
enkele europ. huizen. De haven is geschikt moor kl. veertuig, en er wordt handel gedreven in sapanhont, ivoor,
achildpadschalen, zeeslakken, haaievinnen_ enz. lift klimaat
is tamelijk gezond. 9880 Mw., bestaande nit Birmanen, Siameexen, Chin. e. a. kolonisten. 12° 26' N.B., 98°
In 1824 wcrd deze at. door de Eng. bestormd en ingenomcn.
Mergui-Arehipel, eil.groep in den Ind. oceaan bij In
kust van Tenasserim, tusschen 9 0 en 13° N.B., 97°' en 99 0
30'.LDevornilzjmkMe,Labi en Sullivan geheeten), King's of Koningseil., St.-Matthew's- of Olifants-eil.,Muscos,
p
r
o
v.
Al
ergu
i,
die
de
Tava I. Zij behooren tot de
Z.lijkste is op dem knat, en tan de Engelechen behoort;
bun voorn. prod. zijn timmerhout en steenkolen. De be'welkin is gering.
Alerhamet-Abad, pen. vi ., prov. Azerbidsjan, districthfdpl., 23 n. SW. Tabriz, weleer van gewicht; met een
fort en nienw gebouwd paleis en omtrent 1000 hnizen.
Merida, 1) [Easterita Augusta], sp. st ., prem. en 81/e is.
0. Badajoz, can de Guadiana, r. o., over welke hier eene
schoone ram. brug van 733 meter lengte ligt. Zij heeft een
spoorwegatat., een seer groat Wooster, 2 kerken, 2 hospitalen en een gevangenis, en is merkwaardig wegens hare
aanzienlijke corn. overblijfselen, waaronder een amphitheater, een circus, een schouwburg, baden en een me& bewaarde triumfboog. 5500 inw. Augusta Em erita went
In 't jaar 25 .66r Chr. gesticht door Augustus, als een verblijf moor stile veteranen (emeriti), en later weed zij de
hfdat. van Lusitanie. In 713 viel zij den Mooren in handen, en weedin 1228 bij 't kon. Castilie gevoegd. In 1311
is zij door de Franschen bezet. — 2) at. in Z. Ammika,
Venezuela, dep. Zulia, prov.hfdst., aan de Cleanse, 24 uur
NW. Farinas, Her sij in 1812 door een aardbeving verwoest
weed, was gij de grootste stad in Venezuela. Men wil,dat
cii thans weder opbloeit en een kathedrital, geestelljk seminarie en college, eenige fabr. en 9427 low. heeft. Be
bandel is vrij levendig, dear de stad gelegen is aan den
weg van Bogota over Pampelona near de knst.— 3) of MI.de-lisaeittan, hoofdst. van Yucatan, 7 n. van de golf van
Mexico, in 1542 gesticht op de pleats caner door de Spanjaanien verwoeste at., regelmatig ontworpen en van stem
gebonwd. Zij heeft vele goede pleinen, waarvan 't goon.
prijkt met de kathedraal, het bench. paleis en 't gonvern.hula. Van bare 3 klootters linen on 2 in smitten; een overbIlivend gedeelte van 't Jezuleten-klooliter dient thane vansde wetgevende kamen van den steal. Handel en fabr. zijn
gobs-el onbednidend; mace de stad heeft door eec geeden
weg gemeenschap met hare haven S I a a I.

Meriden
New-HaMeriden, et. der V. S., Stt. Conneetient,
ven, aan de New-Haven-HartforZ-Springfleld-btutn; fabriek
an ivoren- en brittania-goederen, en horloges. 10,495 (In
inv.
IMO 1880)
214brignae, fr. gem. en d., dep. Charente, arr. en 32/e u.
0. Cognac. 1314 inw. — 2) id., dep. Gironde, arr. en 1 n.
W. Bordeaux. 4967 mw.
Merinehal, fr. gem. en d., dep. Creuse, arr. en 4 nur
0. Afibusson. 1917 inw. — Merinville, id., dep. Ande,
arr. en 4 n. NO. Carcaseone. 1700 in,
Merioneth (llraafsehap.), of Merionethshire, cog.
Lea., N. Wales, aan de Cardigan-baai en verder omgeven
dot''. de gra. Carnavon, Denbigh en Montgomery, gr. 28 1/3 0
m., met 46,598 low. De voorn. riv. zijn de Dee, Maw en Dyfl;
ook vindt men er Teel kleine meren, waaronder dat van
Bala het grootate in N. Wale. ie. De meestal bergachtige en -schrale grond geeft haverien aardappelen, met wat
tarw en germ. De veeteelt is de hoofdtak van bestaan.
rit het mineraalrijk wint men er lei, balk, ook eenig mod
en koper. Het fabriekwezen bepaalt zich meest tot grove
ganellen stoffen. Het grs. wordt verdeeld in 5 hundreds
en 37 parishes in het bisdom van Bangor en Asaph. De
yoornaamste plaatsen zijn Dolgelly, de hfdst., Bala, Corwen en Towyn.
Merkel, stad en seeh. van 0. Afrika, gebied en 12 u.
ZW. Magadoxo. Zij is van stern gebouwd en werd door
crab. kooplieden gesticht. 3000 mw.
Merkara. (M ahade vepet e), hoofdst. van den Br.
Ind. staat Cure of Coorg, in em n bergachtige streek; met
ten fort. 8146 mw.
Merkez, d.. kasteel en riv. in Syrie, 2 xi. N. Skanderoen, aan de 0.zijde der bast van Skanderoen. De rivier
La de Ker. tt s der oudheid.
Merkelbeek, ned. gem. en d., prov. Limburg, arr. Maastricht, kant. Heerlen en lib n. ZO. Sittard. 662 low. (met
het gehueht Hout-en-Douve)
Merkendorf, beier. stadje, kr. Middenfranken, 2 1 /2 u.
ZO. Anspach, aan den Mfthlbach. 802 inw.
Merklingen, 11 wurt. d., Neckarkr., can de Werm, 4
U. W. Stuttgart. 1330 inn. — 2) idem, Donaukr., 4 u.
NW. Ulm. 840 inw.
Me:dam, ital. vi ., Venetie, provincie en 8 u. ZW. Padua. 26s7 inw.
Merliae, fr gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en 3
U. NW. Loudeac. 1737 inw.
Merlera. N.lijkste der Ionieche el, in de Midden. zee,
2 U. NW. Corfoe; lang ruim 1/o tt.
Merlerault (Le), fr. gem, en vi, dep. Orne, kant.hfdpl., arr. en 41/2 u. 0. Argentan; katoenfabr. 1436 mw.
Merli. Merl, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr., kant.
en ZZO. Luxemburg, gem. Hollerich. 547 intr.
Mermentau, riv. der V. S., ontspringt in de prairien van
ZW. Louisiana, vloeit mean Z.waarts en valt in de golf
van Mexico, na een loop van 50 u.
Niteroi," (Eiland.), groote streek lands in Z. Nubiel, toeschen den Nij1 en diens bijrly. de Atbarra; lang. ruim 100
IL, breed 50 IL De ruInen van de nude at. Meroe liggen in 't N. van 't eil. can den 0.1ijken Nijloever, 71/2 u.
NO. Sjendy, bij het tegenwoordige d. Ass') er. Op een
gedeelte van de pl. die deze onde at. bealoeg, ligt on de
nieuwere vervallen at. van den zelfden naam (ook M e r aw 1, Meraoneh gespeld); met eenige indigo-fabr. en eenige groote graanmagazijnen.
Merrimac, gre. der V. S., n 't Z. van New-Hampshire;
front 36 0 m.; hfdpl. Concor Het wordt besproeid
door de rivier Merrima c, die op de Witte Bergen
In New-Hampshire ontspringt, te Newbury-Port, na een
Z.- en 0.1ijken loop, in den Atlant. oceaan valt, tot Concord bevaarbaar is, en can wier oevers nog Plymouth en
het vlek Merr imac
Morrie, fr. gem. en stadje, dep. Noorden, arr. en 2 u.
0. Hazebrouck. 1165 inw.
Merritseh, aanzienlijke at. van W. Hindostan, Bombay,
collectoraat en 201/2 n. ZO. Sattarah, bij de Kistna, can
wier oever een schoone ghaut (riviertrap) en pagode ligt;
maar de at. zelve heeft geen aanzienlijke gebouwen, behalye een fort en eenige kleine moskeeen. 10,000 mow.
Mersch, 1) kant. van 't gr.hertd. en arr. Luxemburg,
omgeven door de kantons Diekirch, Echternach, Luxemburg,
Stemfort en Osperen, met 14,264 mw., verdeeld in 11 gemeenten. — 2) mvl. en hfdpl. van gen. kant., 3 n. N. Luxemburg, in 't bekoorlijke Merechdal, can de Alzette, die bier
de Eischen en de Mailer opneemt. Het heeft verscheidene
schoone buitenplaatsen en is ten 0. en W. door hooge bergen omgeven. Met de d. Rollingen, Reckingen, Pittingen
en Beringen benevens een Stet geh. vormt het de g e m.
Mersc h, die 3153 mw. telt.
Merscheid, 2 d. in 't gr.hertd. Luxemburg, are, Diekirch:
het eene kant. Vianden, gem. Putscheid, met 225 inw.;
het andere kant. Wilt., gem. Heiderscheid, met 205 mw.
Mersebnrg, pr et., prov. Saksen, hfdpl. van 't gelijkn.
rept. fgroot 1852j5 0 m., met 903,931 inw.), can de Sac.
le, 1. o., en can den ThUringer-spw., 86 u. ZZO. Maagdebur. De merkwaardigste gebouwen der etad zijn het slot
(weleer Meech. resid. ), de domkerk, met een der grootste
orgels van Duitschland en een metalen monument voor keizer Rudolph van Zwaben; het stadhuis en de brag over de
Seale. Zij heeft een gymnasium, militair werkhuis, stoeterij, verscheidene fabr. en bierbrouwerijen. 13,664 mw.
Mers.el.Kebir (d. i. ode groote haven"), (sp. 11 a izalquivir), (Porta* Magnus), atm* bevestigde stad
van Algerie, can de Middell. zee, prov. en 1 u. NW. Oran.
4000 mw. De Spanjaarden vermeesterde haar in 1505 en
liet ze in 1792 varen. De Franschen tam ze in 1530 weg
en bonden ze voor goed bezet.
Me:reel°, Mer.Io, ned. d., prov. Limburg, arr. Roermond,
kant. Venlo en 1 u. NW. Horst, gem. Venray. 600 inw.
Mersey, I ) cog. riv., ontspringt in 't N. van 't gra.
Derby, vioeit W.waarts, meeet tusschen de gra. Chester en
Lancaster, en valt na een loop van 17 u. in Liverpool-harbour. Zij is your groote schepen bevaarbaar tot aan de
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Invloang van Irwell. Verbindingt door 't Grand-Trunkka.
Baal met de Trent en Severn, door 't Bridgewaterkan. met
de Trent en door 't Leeds-Liverpool-kan. met de Aire. —
2 ) eil. tusechen het Blackwater en de golf van Colchester,,
gra. Essex. VerInaarde oenerbanken.
Mortieri, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant. en
81/5 u. NO. Grevenmacher, can de Moen]. Met Waseerbillig

en 2 geh. vormt het de gem. Merter t, die 1429 inw. telt.
Merthyr.Tydvil, eng. stad en hemp., Z. Wales, gee..
can den Taff, 61/e u. NNW. Cardiff, waarmede.
de atad yerbonden is door den Taff-Vale-spw. en door een.
kanaal. In het laatet der vorige eeuw gesticht, is dezepleats van em n nietig d. tot een aanzienlijke at. gegroeid.
en wel door den overgrooten rijkdom der ijzer- en steenkoolmijnen in hear distr. Zij bestaat mem nit arbeiderswoningen en kleine winkels en telt een aantal ijzergieterijen en daaronder de wereldberoemde van Dowlais en Cyfarthfa. 50,948 inw. Men zegt, dat de eerste spw.locomotief
in 1304 bier heeft geloopen.
Mertola, [Julia Myrtilis], versterkte port. at., prcrr..
Alemtejo, can de Guadiana, 19 u. Z. Evora. 2403 mw.
Merton, cog. kersp. en d., grs. Surrey, 21/2 u. ZZW..
Londen; met fraaie buitenverblijven, katoenfabriek en kgperwerken. 1822 low.
Mertsig (Hong.), d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr.,.
kant. en 2 u. WZ'W. Diekirch, gem. Feulen. 380 inw.
Mertssveiler, gem, en d., Neder-Elzas, hr. Hagenan en
5 u. ZW. Wissembourg. 1919 mow.
Meru, fr gem. en st., dep. Oise, kant.hfdpl., arr. en 4.
u. Z. Beauvais, station der N.baan; met reel schrijnwerkerij. 36R5 mow.
versterkte St. van Britsch Indie, Bombay, distr.
en 131/2 u. ZO. Poena.
Itlere,1)1111erw,Alern,of Marv-Sjah.Dsjihan,[Antio.
chic Margiana], st in eene oase van de Turkmeensae
woestijn, gebied en 86 u. ZO. Khiwa, tan den weg tusechr n
Meejed en Bokhara, 37° 45' N.B., t)2° 0 L., aan den Moe rghab. In geheel de stad is slechts den huis, de madree of
hooge school; al de overige woningen zijn vilttenten. Zij is
door een aarden wet omsloten en was weleer van groot gewicht als hfdst. eener dynastie der Seldsjoeks; doch in 17, ,0.
weed zij door de Oesbeken verwoest en sedert is zij ni. t
'Teel meer dan een puinhoop. — He oase is ongeveer 40 v,
lang en ongeveer 3 u. breed. De rivier Mderghab die op
den met eeuwige eneeuvr bedekten Ghur ontspringt, loopt
er door in de richting van N. near Z. De bodem is bij
uitetek yruchtbaar. Het getal mw. is onzeker. Men spreekt
van 48,000 huisgezinnen. Door de vruchtbaarheid van din
bodem, den slavenhandel en den roof zijn de bewoners seer
ri,jk. Paarden zijn er reel. Onder de bewonere zijn de Tjekinzen de voorn. Mood is geen hoofddeugd bij hen. — 2 )
d. van Tibet, can den Sedledsj, 81/2 u. ONO. Rampoer.
Inman*, fr gem. en d., dep. Sa6ne-en-Loire, arr. en
31/2 u. N. Louhans. 1R80 mw. — Mervent, id., dep. Vendee, arr. en 11/4 u. NNO. Fontenay-le-Comte. 1400 inw.
Merville, of Merghem, fr gem. en it., dep. Noorden,
kant.hfdpl., arr. en 2 U. ZO. Hazebrouck, station der fr.
NO.baan; met aanzienlijke fabr. van lijnwaad, tafelgoed en.
katoenfluweel. 6912 inw.
Mersvede, Mersve. scam, den de Mass en Waal bij,
hare samenvloeiing te Woudrichem aannemen en onder welken de vereenigde stroom tot Dordrecht vloeit, na door de
Werkendamsche killen (Steurgat, Bakkerskil, Brnine-kil.
West-kil) een groot gedeelte van zijn water can den Amer
te hebben afgestaan. ( Zie ook Maas.)
Merxem. Merevem, belg. gem. en d., are., kant. en
bij Antwerpen. 4307 inw.
Merxheim, 1) gem. en d., Opper-Elzas, kr. Gebweiler;
met een station can den spw. van Straatsburg near Bezel,
31/, u. ZW. Colmar. — 2) pr. d., Hessen-Nassau, kr. Meisenheim; met wijnbonw. 1333 inw.
Merxplas, belg. gem. en d., prov. Antwerpen, arr. Turnhout, kant. Hoogstraten. 1552 iew. Onder de regeeringvan hosing Willem I warm n te Merxplas, Ryckevorsel en
Wortel (alle drie tusschen Turnhout en Hoogstraten ) bedelaars-kolonien gevestigd, die zoowel dienetbaar moesten zija
can het weren der bed.larij, ale can de ontginning der bier
gelegen heidevelden. Doch sedert eenige jaren bestaat die.
inriehting niet meer; de kolonien zijn ontvolkt en de gron-.
den worden allengs weder dorre heiden.
Mery.sur.Seine, fr. gem. en stadje, dep. Aube, kant.
hfdpl., arr. en 4 u. WZW. Arcisemr-Seine. 1450 mw. in
1814 brandde dit stadje, bij een gevecht tusschen de Franschen en Pruisen schier geheel af.
Mersig, pr. at., Rijnprov., regdst. en 6 it Z. Trier, kr.hfdpl., aan de Saar, station der SaarbrUcker baan; met.
scheepvaart. 4411 mw.
Mesagne. [Messapia), ital. et., Napels, prov. Otranto,.
8 u. NW. Lecce; met jaarmarkten. 8311 inw.
Itteeange, fr gem. en d., dep. Neder-Loire, arr. en kant.
Ancenis. 3010 Mw.
Meech. Mereh, (fr. Merchanl ti, ned. gem. en d.,
prov. Limburg, arr. en kant. Maastricht, 21/2 u. Z. Meer.sen. 252 inw. (met het gehucht Mescherheide)
Mesehede, pr stad, prov. Westfalen, regdst. en 3 u.
OZO. Arnsberg, kr.hfdpl., aan de Ruhr en can den spw..
Veel induetrie in laken en wol, wagenassen. 2671 inw.
Mesehtsjowsk, Mestebovsk, run. et., gouv. en 12 ta.
WZW. Kaloega, kr.hfdpl., can de Torreia; met verscheidene
fabrieken en reel handel. 5431 low.
Meseritseh. twee st. in Moravie: 1) Gross.21. (H esee le s-W e 1 k yl. kr. en 57.) u. 0. Iglau, can de Waget.
wa; met een kasteel en lakenfabr. 4200 low. — 2) Walla.
chisels-M. (Meserics-Wal a sky), hr. en 7 n. NO.
Prerau, gen de Betschwa; met lakenfabr. 1700 low.
Meserits, I poolach M ie d zy r se c), pr. st., prov.,regdat.
en 16 u. W. Posen, kr.hfdpl., can de Obra; me; Laken- en,
lederfabrieken. 4819 low.
Meshiretsje, ruse. et.; gouv. Siedlec, he. Radial, atm de
Krzn.a. 9000 mw., meest Joden.
Glamorgan,

Mesjed, Mesehed, Mesehehed, Meshed, fIllaalsed.

Meskö

Mettmann

illimelheid,natni van veracheiden oostersela steam, o. a.:
Ww. 1. a., hoofdpL der prow. Khoraman, op 36° 17' 40"
59° 2W O.L. ZO ligt be ease vrnebtbare vIcarce,
slaw abbe wallets =slot= keeft het praehtig mausoleum van den imam Beza last drnk besoeht wordt als psi.
grineloord)- er den kalif Haroen-al-Basjid, sea der edeiste
gelemewesi in Porde. Zj heeft .fabrieken van inweei, roadwedges, vloerkleeden, etaa1-, bzer- en bronswaren. Oak is
het Ae booMmarkt voor znidelijke vruchteu. M. is ern
etstraal punt mor den haadel, sea punt van bkjeenkomst
van goederen-wegen die nit de kanaten van Turkeotan en over Herat nit Iliad komen. Er sijn mess dan
100,000 inwon. In hare nabijheid Ida men de =then van
Tun of Thus.— 2) -Ali, oak (iLlexan.
stria, Mira], stad b Aziat. Tnrkije, 24 n. Z. Bagdad. Zij
wordt door wallets met torens en door 'ten gracht onssloten, is mart van baksteen gebonwd, en beret het graf
-ran Ali, dat talloose pelgrims van de sects der Schileten
herwaarts trekt, shook een monument, dat voor het graf
van Ezeekiel wordt gehonden. 't een van de begraafplaatsen der Perzianen. Deze stad, door Alexander den
Gr. gesticht, weed later onder den seam van Hies de bidet.
van Arabieren- en Christen-dynastien, totdat zij in 632
den Saracenen in handen viel. In 1806 kwam zij voor
sense tijd in de macht der Wahabieten, en Wen zijn al de
xijkdommen, die 't graf van Ali sierden, overgevoerd near
Imam-Moeca, 4 U. MV. Bagdad. 20,090 low. — 3) M.-Mos*eh., of Imans-Mossein„ ook Merbela„ [Vologesin,
Begalasus], id, u. ZZW. Bagdad, aan een oud kanaal
van den Enphraal; met een bazaar, karavanserais en het
graf van Hossein, Al's coon, dat mede veel geloovigen herwaarta lokt. 8000 inw.
Mleeko, stad Van Aziat. Turkije, Diarbekir, 6 th WZW.
-Mardin; met merkwaardige basaltsuilen.
Mesio_y, fr. gem. en d., dep. Morbihan, kant.hfdpl., arr.
-en 7 a. W. Pontivy. 1940 law.
Meelo-seur-Sartbe, fr. gem. en vl. dep. Orne, kant.hfdpl., arr. en 5 a. ONO. Alencon. 850 mw.
Dioelin-l'Eneque, Stalin. belg. gem en d., prov. Henegonwen, arr. en kant. Ath. 1756 low.
(SC.), fr. gem. en d., dep. Vendee,
arr. en 7 a. N. Fontenay-le-Comte. 1300 mw.
Pleassil (1Le). fr. gem. en d. dep. Maine-en-Loire, arr.
en 31/1 u.
Beauprean, bi,j de Loire, 1. o. 1726 inw. Vele
anders hi. fr en belg. dorpen dragen denzelfden naam.
Mesepotaynii:, I d. i. ifttutschen de rivieren"), (tegenwoor-dig Aldajezire h, min het livah Diarbekir), oude main
van het land tusachen den Enphraat en Tiger, Aziat. Tuxkije, nu begrepen in de ejalets Diarbekir en Bagdad, en bevattende de stolen Diarbekir, Mardin, Nisibin en Moaoel,
met gedeelten der ruInen van Babylon en Selencia.
Miosnenea, ital. at., Napels, pro.. Calabria Ult., 5 our
NO. Catanzaro. 2000 mw.
Illesques, Cr. gem. en d., dep. Beneden-Loire arr. en 8
-n. W. Savenay; met een haven ea knsthandel. 1920 inw.
Mess, ommuurde stud van Marokko, prov. Soot (Sus),
Is rt. ZW. Terodant en aan den spw. 10,000 low.
blessate, fr. gem. en d. dep. Ille en-Vilaine, 5 u. NO.
Redom, ass de Vilaine. 2508 mw.
Meesancy, (duitsch Metal g). belg. gem. en d. prov.
Luxemburg, kant.hfdp1 , arr. en 114 u. ZO. Arlon. 17'77 mw.
Messei. St.-Gervais-de-Pillessay, fr. gem. en d.,. dep.
Orne, kant.hfdpl., arr. en 3 u. van Domfront. 1767 mw.
Messoix, fr. gem. en d.,.dep. Puy-de-DOme, arr. en 8 u.
WZW. Clermont. 1870 low.
feneeejana„ port. vi ., provincie Alemtejo, 4 u. N. Ouriine. 1240 inw.
Moment, no Mavronanti, d. en weleer belangrijke at.
van Griekenland, Mores, nom. blessenie, 11/2 U. SO. Kyparissia. Hzt dorp ligt aan den voet van den berg Ithome,
aan weerszijden van de oZwarte bran" [de oude fontein van
Clepsydra). en midden op den grond van 't oude Neasene,
waarvan nog groote overblijfsels bestaan.
MiesseniZ. nom. van Griekenland, bestaande nit bet
-ZW.lijk deal van 't schiereiland, Mores, aan de landslide
omgeven door de nom. Achala en Ella, Arkadie; groat 572/5
a in. met 130,407 inw. Zij wordt verdeeld in 5 eparchiew
Kalania, Messepe, Pylos, Triphylia en Olympia, en in 28
denten. Hoofdstad Kalarnata.
Illeminse, 1) prey. van 't koninkrijk Italie, NO.deel van
• elland Sicillë , ingesloten door de prov. Palermo. Catania
as de Middell. use met de golf van Messina; grout 821 /5
ci satil; met 420,649 mw.; verdeeld in 29 kantons en 99 gomeenten,- bergachtig; enkel kustrivieren; gezond maar te
droog klimaat; hoofdbedrijf der 1111/. is graanbonw tacit
'
van saidrrnehten, wijn en sAjde. — 2) Marcie, Miessana],
-staid en zeeh. op Sicilie, prov.hfdpl., in de lengte lenge de
straat van Messina, uitgangspunt eener lijn der banen van
Sieilie, 21/2 U. NW. Reggio. Zij is gebouwd aan de Wail& seam sehoone havenbaal, onaloten door oude wallen,
heeft breeds, met lava geplaveide straten, die met witte
steams hwizen din beret. Hare voorn. merkwaardigheden
aija see goth. kathedraal, door de Noormannen gesticht
kort na hunne verovering van 't eiland; reel andere kerken
ea verlaten kloosters, de sterke citadel. een aartabissch.
paid., eels moot hospitaal, 2 sehouwburgen, het steam's
isseertorio"), de bans, bet tolhnis, de bank, de universitek 4,411 it Mt- arienteni, hetcollege luReal-Aeademia-Cacolitis"), bet lyceum, gymnasium, seminarie, technieche
school, de zwetaschool, en de openbare bibliotheek, met een
lazareth ass de 0.sude der haven, en breede Intake, omsoolad lenge -den Natant met statige gebonwen. De door
rule ventingwerken verdedigde haven, die in 1852 tot een
vrubaven Is verklaard, wordt gevermd door sea lenge, krom me landtong, die NO.wearts van 't vasteland uitgaat en
zieh vervolgene slkkelvorwig W.waarts buigt, waaraan de
Amide vielteeko mans is
d; sij is ru 1 it. In maven& !Kieft overal diep water, en game sekepen busmen
ono de beaten laden en loosen. In 1977 kwamen bianen
074 seil- en 1350 stoomschepen met respeetieveltk 150,197
=en •117,S27 register ton; waarvan 40 aelsepen ander Retied.

vl!tg. De Isandel Is aanzienlijk; uitgevoerd rorden mania,
oranjes en citroenen 'semen 4211/4 mill. kilo ),
(44ja mill. kilo), wijnen en strike dranken, Wanted, gesonten Tisch ens. De geheele nitvoer had sea waneis van 01,102,617 lira; ingevoerd koloniale waren, katoenen
en woflea stoffen, bzerwaren en andere fabriekagoederen„
oak icier en koralen, ens. voor 20,852,760 lira. Zij heeft
tea leveudige toubn- en andere vascherij, en fabrieken
van demist en satr, en onderhondt stoomvaartgemeenschap met Nape's, alermo, Marseille, Malta, de Levant,
ens. 70,307 inwon. (met de gemeente, incline 44 dorpen
111,854 iuw.) De vnurtoren op 39° 1i' 10" N.B., 15° 34'
7" O.L. — Memina had onbeschrijfelijk veel te lijden door
de pest in 1743, door eeu aardbeving in 1783, door eene
overstroomittg in 1823 en laatstelijk door een bombardemerit tijdens hares opstand in 1848. In den touter 7aa
1854 atierven 16,000 menschen aan de cholera.— De Str a a fr
vanMessina, of Faro-di-Messina, [Siculum
Fr etu scheidt Sicilie van Z. Italie en vereenigt twee
bekkene van de Middell. zee. Hare lengte van N. tot Z.
bedraagt rnim 6 u., hare breedte van 3- tot 7000 meters
Hare diere in 't midden is user aanzieulijk, hare tarote
ming vrij suet. N.waarts van Meseina, islet vier van den
eenwenhengenden faro of vuurtoren, is een pleats, waar de
zee aanhoudend brniseht en golft; dit geeft men nit voor
de Charybdis der Ouden die no Galo far o geheeten wordt; terwijl men S c y 1 1 a meent te vinden in eene
gelsoleerde rots aan de kust van Calabrie, wear inderdaad
de zee met een hnilend geluid brandt; dock velen zijn van
meening, dat de eigenlijke Scylla en Charybdis der °tam
And. lang, door 't instorten van voorgebergten, zoo als die
nog in nieuweren tijd bier pleats hadden, verdwenen zljn.
Voor 't overige wordt de doorgang der strata tegenwoordig
geenszins voor zoo gevaarlijk gehouden.
Messis, of Mists, groat d. van Kl. Azle, 5 n. 0. Adana,
bij den Dsjeilhoen [Pyramus], op de plants van 't oude M o
a tt esti a, meest bewoond door turk. vrijbuiters.
allestanea. sp. vl, pros. en 81h u. ZZW. Ciudad-Real;
met fabrieken van kant en blondes. 1693 low.
Meats., Ministry', ital. vi ., prov. en 1112 0. NW. Venetie; kruiapunt van verscheiden hinen der Opper-Italiaansebe
apoorwegen, en aan den zoom der Intone; met veel nijverheld en levendigen handel. 9831 low.
Mesurada (Kamp.), Mloateeeado, voorgeb. van Liberia,
in W. Afrika, onmiddellijk Z. Monrovia, op 6. 19' 3's N.B.,
10°49' 5" W.L. —Derivier Mesurada inW.Afrika,
vloeit, zoo men meent, ZW.waarts over een lengte van wel
100 u. en valt te Monrovia in den Atlant. oceaan.
Meourata, Maisrataly, Misratah, zeest. van N. Afrika,
gebied en 32 n. OZO. Tripoli, aan den ingang der golf van
Sidra. Zij is vermaard om hare tapijtfabrieken en drift
veel handel met Return en Wadoe, omdat bier het intgangspunt is van veel karavanen near 't binnenland. —
Kaap-Meaur at a, in hare nabijheid, ligt op 32° 25'
N.B., 15° 10' O.L.
Heavers, fr. gem. en d., dep. Sa6ne-en-Loire, kant.hfdpl„
arr. en 3 Z. Anton; met veehandel. 1136 mw.
Meta, 1) riv. van Z. Amerika, Columbia, ontspr. op 11
U. Z. Bogota en valt na 140 n. loops in den Orinoco. —2)
bergknoop in de Z. Abruzzen in Italie. — 3) Mad in Rani,
Napels, prov. Napels, distr. Castelamare. 7226 low.
Metairie. (Les), fr d., dep. Charente, arr. Cognac.
520 low. Uitmuntende wijn.
Mletapn, at. van Centraal Amerika, Sit. en 6 u. ZZO.
Guatemala, bij 't meer Metapa. 8030 low. In haven omtrek
sijn ijzermtinen.
Metaure. Mears', Metaro, [Metanrus]. riv. van Italie, pray. Urbino Pesaro, valt on een ONO.lijk loop van 15
nor in de Adriatische zee, 2112 U. ZO. Pesaro. Zij neemt
de Cantiauo op.
Metanatn, d. op het Ioniach eiland Cephalonia, distr.
Livato, 2 n. 20. Argostoli; met een villa daarbij, die eras
door Lord Byron weed bewoond.
er. Westfalen., regdat. en 61/s use
Mletelien, pr. st., pro
NW. Minster, aan de Veehta. 2021 tow.
Illlotorea„ fr. gem. en d., dep. Noorden, arr. en Ills a.
ONO. Bazebrouck. 2702 mw.
Illiethansis (Les), fr. gem en d., dep. Vaucluse, arr.
Carpentraa, 4 n. NO. Avignon, in eene uitgestiekte brainkoolbedding. 843 low.
Methenen, gem. en vL der V. S., Stt. Massachusetts,
n. NNW. Boston; met katoenfebr. 3000 low.
Methven, sehot. kersp. en d., gin. en 2 u. WNW. Perth.
2490 low., latent katoenweven ( in het dorp).
Methye, klein mete van Britsch N. Amerika. 52 u. Z.
het sneer Athabasca; met een gelijkn. fort aan de Z.zijde.
Ken wider weer M e thye ligt 100 u. ZW.waarts.
Motidoia, Miotidia, vermaarde yrnehtbare vlakte in Algene, vooral ten Z. van Algiers. Er hebben zich tegetswoordig Teel pachters e. a. fr. kolonisten neergeset.
Meteopoli, at. op 't eiI. Candia, mistreat in 't midden,
6 ta. SW. Candia. In den onstrek liggen overblijfsel. (zoo
men meent) van Gortynia. — Metropolis is ten
verwoeste sited van K1. Ade, Anatolie, welker overblijbels
6 n. ZZO. Smyrna liggen.
Mletsinwier. Metslawier„ ned. d. pros. Priest.,
U. NO. Docium, hid= gent.
Leeuwarden, lent. en
0. Dongeseel- 570 hoe. Geb.pl. Balthasar
M•ttoraiels, pa. d., Ilijnprov., regdst. en 214, a. W. CoWen:, hakermat der familie van dien seam, tot welke it
beroemde oestenrijkache diplomaat Prins Metternich b*.
howl. 1207 low.
Mattes. brig. gem. en d., prov. en arr. Tamen, kaat.
Fosse. 2961 law.
Mettinels. pr. d., regdstr. Trier, aaa de Saar, station
der Saarbrdeker bean; met vermaarde steengoalfabr. in ds
gebouwen der in
7e seem geatiekte Benedietijner abd#
— Raven M. ten lenges spoorwegtunnel. 900 law.
Moamar*. pr. at., Rijaprov., midst- es As a. NO
Desseldorf, aan
Inumel; met eels aemsnarie voor enderwijars, fabr. van laken, sijde, dewed ea katoen. 6300 is.
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. wonees. In de nabkjheid ligt de beroemde Neander-gret.
Inettray, fr. d., dep. Indre-en-Loire, arr. en 1 uur N.
Tours en aan den spw.• met een merkwaardige, in 1841 opgeriehte landbonwkolonie voor jonge veroordeelden of se. delijk verwaarloosden. 2517 mw. Am n deze kolonie ontleent eene soortgelifke in Nederland, die zich sedert 1850
op het Geldersch landgoed RateIt bij Zutfen heeft geventigd, haren naam van Nede r I and a ch-M et t ra y.
Metz. [Divodotrum. later Medionsatrices, in de middeleeuwen Melds of nesse], hfdpl. van 't diatr. Lotharingen in 't Duitache rijksland Elzaa-Lotharingen, zeta van
een bisdom, 50 U. ONO. Parijs, aan de samenvloeiing van
de bier bevaarbare Moezel en de Seille, kruispunt der spoorwegen van Saarbracken naar Verdun en van Nancy naar
Diedenhoven (Thionville) en in onmiddellijke verbinding
met Straataburg. Metz is een van de aterkste en belangrijkate vestingen, en hare esplanade vormt een der schoon
ate wandelingen i
n Europa. Tot hare merkwaardigheden
behooren de citadel. aan den r. o. der Moezel; de onlangs
herstelde en voltooide goth. kathedraal, met een zeer boogen spitstoren (den 7 Mei 1877, bij het bezoek van keizer
Wilhelm brandde het dak at); 9 andere schoone kerken en
1 prot. kerk; de overblijfsels van een ouden burchttoren,
met groote onderaardsche gewelven; de kazernen Chambiere du Fort en Coislin, alsook de nieuwe prachtige ka.
acme der citadel; de "Pont-des.Morts" (Doodenbrug), het
stadhuis, de prefectuur, 't paleis van justitie, de schouwburg, het kabinet van nat. historic. de kruidtuin, het militaire hospitaal ( een der sell, o )ste van dim n aard in Europa). de arsenalen, elm. Men vindt hier voorts een handelstribunaal, een college, een artillerie-en-genie-school (in
hare soort eenig in Europa), fen universitaire academie
en seminarie voor priesters; een normaalschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, een militair normaal-gymnasiuta en vele andere scholen; een openbare bibliotheek van
40,000 boekdeelen en 800 MSS , een bibliotheek van de artillerie-en-genie-school, grout 10,000 boekdeelen, en velerlei geneotschappen voor wetenechap en kunst. Waterleiding van Gorze af (1864-1S66(. M. heeft belangrijke fabrieken van grove wollen stoffen, mousselien, garen, machinerie, ruuziek-instrumenten, leder, zeem, cur., en drijft
een levendigen handel. als zijnde een algemeen entrepot
voor kolontale en vreemde koopwaren. Een eigenaardigheid van M. is de dienstbodenmarkt op 26 Dec. Stoombooten onderhouden dagelijks de gemeenscbap met Trier,
Nancy en Coblenz. Be vestingwerken door Napoleon III
begonnen veer den oorlog van 1870, zijn door de Duitschers
na, den oorlog afgewerkt en nog verbeterd. In den omtrek
's-eel slagen geleverd. Vionville (16 Aug.), Gravelotte (18
Aug.), Colombey-Neuilly ( 14 Aug. 1870).
Metoenoeifen, (M eczenseif f), my'. in N. Hongarile, cont. Abaujvar, 5 U. W. Kaschau, gevormd nit twee
bijeengelegen, door een berg gescheiden dorpen : Fels 0of Bov en -, en Also- of Neder-M. Samen 5000
duitsche inw.
Mietzersviase gem. en vl., Lotharingen, hr. en 2 ttur
ZO. Thionville. 500 mw.
notoingen, wurt. at., Schwarzwaldkr., aan den Neckar,
5 U. ZO. Stuttgart; met veel wijnbouw, fabr. van laken,
linnet: en wol, kousen en lint. 5003 inw.
neudon, fr gem. en vl., dep. Seine-en-Oise, arr. en 2
U. ONO. Versailles; met ten paleis, park en stoeterij, en
een station aan den spw. near Versailles. In den franschduitschen oorlog werden van hier nit de forten bogy en Pont
jour begchoten. — Uitval der Franschen 12/13 Jannari
1871. 6425 inw.
Menlain, fr. gem. en at., dep. Seine-en-Oise,kant.hfdpl.,
arr. en 5 n. NNO. Versailles; met een station aan den
315 w. van Parija naar Rouen en Havre, sierlijke buitenplaatsen en twee bruggen over de Seine; met veel Industrie. 2374 inw.
Itleulebeke, belg. gem. en d., prov. W. Vlaanderen,
lent hfdpl., arr. Thielt en biina 3 u. N. Kortrijk; met kantfabr. en vlasspinnerij. 9003 inw. — 31 eulebeeck is
een beig. dorp, 1/3 u. NW. Brugge'.
1111eung.eur.Loire, Mem, of Illehun. fr gem. en at.,
dep. Loiret, arr. en 3 u. WZW. Orltians, Ran de Loire, r.
te, CO aan den spw. naar Tours. Zij heeft een vervallen
kasteel, een hangbrug over de Loire, fabr. van laken en
wollen dekens, veel looierijen en zeemtonwerijen, ook veel
toren-, run- en volmolens 3624 mw. De groothertog van
Mecklenburg overwint de Franschen: 7 Dec. 1870.
Mears. Niers. ook Menne, pr. at.. Rijnprov. regdat.
en 5 u. NNO. Dasseldorf, room. hoofdatad van Ygelijklt.
vorntd. (dat bij den vrede van Luneville aan Frankrijk afgestaan, maar in 1815 weder met Prnieen vereenigd werd;
groot 4 0 m.), can de Meurs of Kennelt, rum m 1 ti van
den L o. des Rijns. Zij is door vriendelijke plantsoenen
op de plants der voorm. vestingwerken omgeven, heeft een
oud slot, normaxl-school, gymnasium, doofstommen.inrichting en een stadhuis. in welks gevel de gebeitelde leeuwen
stun, die op de plants van het A ac ibur gum van Tacitus zijn gevonden. 3200 inw. — Onder de Franschen was
bleurs de hfdpl. van 't dep. Roes.
neurone, fr gem. en d., dep. Beneden-Charente, arr.
en 3 u. NW. Sainte's. 15-10 inw. — Meuraault, id., dep.
Cdteed'Or. arr., kant. en P/g n. SW. Beane; nitmuntende
witte wijn. 2700 inw.
Menethe, 1) fr rivier, ontspr. bij St-Did (Vogeezen),
vloeit voorbij St.-Did, Lundville en Nancy, wear zij bevaarbaar wordt, en salt na een loop van 29 uur bi,j Frouard
(Meurthe), 2 u. N. Nancy in de Mom). — 2) voorma/ig
dep. in 't NO. van Frankrijk; was grout 110 0 mill, met
428,387 mw. in 1866; — hfdpl. Nancy. Bij den Frankforter srede, 10 Mei 1870, verloor bet de arr. Chiteau-Salins
en Saarburg bijna geheel) aan 't Duitsche rijk; van het
overgebleven weed met de rest van 't dep. Moezel gevormd
het dep. — 31 MI:en-1110.rue', dat N. grenst aan Bel jci e en
'Luxemburg, 0. non Elzas-Lotharingen, Z. aan 't dep. A ',leverets en W. eau 't dep. Maas (Meuse); groot 951/4 0 mijl,
=et 404,509 ins. Het dep. Is heuvelachtig; in 't N. vertak-

kingen der Ardennen, in 1 Z. lag. uhloor" 'kr - V•SVP'
sell; de hoogten hebben bosschen of wijngaarden net
wordt besproeld door de Moezel met Enron, Menrthe met
Mortagne en Ydzonse, verder Seine, Madoit en Drnert RijnMarne-kanaal en talrijke lijnen der fr. O. apoorwegen loopen er door. De bodem is vruchtbaar en brengt Toon:
granen, aardappelen, beetwortels hop, ens.; wijn weed ia
1874 gewonnen 337,267 hectol. He seestapel is sat aterk.
Paarden worden reel aangefokt. Van de ruineralen is bet
ijzer 't belangrijkst; Industrie en handel zijn levendig. 't Departement is verdeeld in 4 arr. (Nancy, Briey,
Toni), 23 kantons en 596 gem. Hfdpl. Nancy.
Meuse. (uederd. Maa a ), grensdep. van Frtuakrijk, in
het NO , gevormd nit een gedeelte der nude prov. Lorraine (Lotharingen), palende ten N. aan Belgisch Luxemburg
en verder omgeven door de dep. Ardennen„ Marne OpperMarne, Vogeezen, Meurthe-en-Moezel, tusschen 48° ) 25' en
49 0 35' N.B.; grout 1131./N 0 m., met 294.014 mw. — hfdpl.
Bar-le-Due. Het ligt deels in 't stroomg, hied van de Maas,
deels in dat der Seine, en wordt begproeid door de Maas,
Chiers, Saulx, Ornain, Aisne en Aine. Van Z. tot N. wordt
het doorloopen van een lage heuvelrij, ,Montagnes d'Argonne" geheeten, die het stroomgebied der Maas van dat
der Seine acheiden. Het klimaat is koud en vochtig, mats
gezond; de grond is op vele plaatsen steenachtig en doe,
maar in de dalen vruchtbaar. Er is overvloed van gran's*
en goede wijnen (256,0 )0 heetol. ); ook teelt men er nilesand, hennip, vies, peulvruchten, enz. De bosschen hebben
een grooten rijkdom van goed timmerhout en herbergen
veel wild. De paarden zijn klein, maar sterk, en de tech
van runderen, schapen en varkens is van veel belang. De
room. delfstoffen, die men wint zijn ijzer, bouw- en balk.
steen, gips, mergel en pottersklei. De industrie bepaalt zich,
behalve de bijzonder levendige ijzerindustrie ( hoogovente,
ijzergieterij en machinefabr. en ijzersmeden I tot gilts, krisCal- en aardewerk en papiermaken. Het dep. wordt verdeeld
in 4 arr. (Bar-le-Due, Commercy- , Montmedy en Verdun4
in 28 kantons en 587 gemeenten. Het is begrepen in het
ressort van 't oppergerechtshof te Nancy, behoort tot 't
bisdom Verdun en het 6e legereorps.
Meneelbach, d. in 't vorstd. Schwarzburg-Rudolstadt,
•
2 ta. Z. KOnigsee; met papiermolens. 1383 mow.
1111enselevite, my'. in 't hertd. Sakeen-Altenburg, station
der saks. staatsspoorwegen, 4 U. NO. Gera; met een slot
en weverij. 3058 inw.
Mew., ( poolsch Gniew), pr. at., pros. Pruisen, regdat.
en 21 /2 n. NW. Marienwerder, aan de Weichsel; met machinefabr. 4071 mw.
Mexicaosacise-Vereeniade-Staien,Bondarepubliek
Mexico ( volgens de nieuwe spelling bl ejico sp. Estados- Unidoa- Mejicanos, fr. Le Mexique
ital. Menai o), groote bondsrepubliek van N. Amerika:
tusschen 16 en 34° N.B., 92 en 113° AV.L., begrensd ten N.
door Opper-Californie. Nieuw-Mexico en Texas ( waarvan 't
gescheiden is door de Rio Grande del Norte) ten 0. door de
golf van Mexico en Yucatan, ten ZO. door de Staten vanCentr.
Amertka ell ten Z. en W. door den Stillen oceaan en de
golf van Californie. Ferdinand Cortez. die in de eerste helft
der 16de eeuw bet toenmalige !WE Mexico voor Spanje yes°verde, gaf het den naam van Nieu w-S pan j e, en toen
hiermede later de groote landstreek tan den bovenloop en
ten N. van den Rio-del-Norte under den naam van Nieu wMexico weed vereenigd, gaf men, ter onderscheiding, &an
't eigenlijke Mexico den naam van Oud-Mexico. Hit
uitgestrekt gebied bleef tot in dew eeuw onder de heerschappij van Spanje, 't welk deze rijke bezitting door een
onderkoning liet besturen. In 1810 onder aanvoering van
Hidalgo, in 1815 onder Allorelos, in 1816 order Mina, dedest
de Mexicanen drie grodte, mane vruchtelooze pog(ngen ota
het vreemde juk af te schudden; in 182) gelukte het liarbide rich tot keizer van Mexico te doen uitroepen; dew
weed echter spoedig omvergeworpen, en in 1824 constitneerden zich de verschillende staten zoo van Oud- als NienwMexico tot eenen verbonden Vrijstaat, welks onafhankelijkheid bevestigd weed door den slag bi,j Tampico in 1829,
in welken de Mexicanen op de trofpen van Ferdinand VII
een sehitterende overwinning bevochten. Sedert 1835 is doze Vrijstaat eene Centraal-republiek, waarin de vroeger af
zonderlijke staten niet mere eestados", maar %departsmentos" heeten. De Mexic. republiek worth, na de belangrijke verliezen, die zij in de jongste jaren heeft geleden ten
waarvan hiernevens met een enkel wooed gewag gemaakt
wordt) tegenwoordip; gerekend te bestaan uit de staten of
departementen, die op de volgende pagina, in de tabel, met
hunne grootte en bevolking zijn opgegeven.
Pit door de natuur zoo mild gezegende land, hijgde, na
het doorstaan van de bovenvermelde schokken in het effete
vierde gedeelte dezer eeuw, near verademing en rust, maar
het mocht tot dusverre nog niet in dien eewenschten toestand geraken; oproer en regeerm gloosheide, binnen- en buitenlandiche oorlog hebben het beurtelings en gezamenlijk
op den rand van het verderf gebracht. Reeds in 1830 schettrde Texas na een bloedigen krijg zich los uit den bond en
verklaarde zich voor een onafhankelijken staat; en toes'
dine in 184i in de Unie der Vereenigde Staten weed opgenomen, tag de Mexicaaneche bondsrepubliek zich gewik.
keld in een allerverderflijksten oorlog met die mogendheid, ten gevolge waarvan zij bij den vrede van Guadeloupe 11848) al het gebied ten 0. van den Rio-del-Norte, NieuwMexico en Nieuw-Californie, aan de overwinnaars moest
prijs geven. In 1841 had mit Yucatan almede veer onehankelijk verklaard. Allerjammerlijkst was bet tooneel, dat
de Mexicaansche bond (zoo hij al dien totem mocht dragenl
in 't mar 1812 oplevtrde: slechts een gedeelte van de republiek geheorzaamde nog aan het bondsgezag, terwij1 Valden in Sinaloa, Yanez in Jalisco, Babamonde an Michascan. Reballedo in Vera-Cruz den meester speelden, SanLuis, Sonora e. a. bondsdeelen elkander bekampten, en
pend geldgebrek zonder crediet heernchte bij het gouvernement, dat in elks zijn machteloosheid aan den dag letde. In dezep hachelliken stint van taken schijnt de bond*.

674 Mexic.-Ver.-Staten
groat* bevolking I Hoofdplaatsen.
111.

Vowelloolimo
N. Staten II
I. Sonora .
.
2. Chihuahua.
3. Coahuila .
4. Nuevo-Leon
41049-S4aten s
& Tamaulipas.
I. Veracruz .
7. Tabasco .
& Campeche .
9. Yucatan .

VISA
5938,2
2393,6
1111,6

Paelligleo-Stattees ;

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sinaloa
.
Jalisco
.
Colima
.
Michoacan .
Guerrero .
OaXaca
.
Chiapas
.

1704,2
1842,0
176,2
1115,1
1/54,6
1579,1

714.5

Contra:I-Staten.
V. Durango .

Totaal

661,947
301,242
718,194
208,215

23,195

. 34891,8

9,389,461

.
.

180,348
953,274
65,827

2894,8

.
.

26. Puebla .
.
.
27. Tlaxcala .
.
Bondsdistrict .
Territoir van Ne-

der-Californie

282,934

83,5
565,2
76,3
21,8

2L Guanajuato
22. Queretaro .

.
.
.

140,000

504,950
88,707

190,846
413,603
89,715
525,110
76%208
173,576
427,340
683,323
154,519
697,7/38
133,436
327,512

18. Zacatecas .
19. Agnas-calientas
20. S. Luis Potosi
23. Hidalgo
24. Mexico
25. Morelos

1421,6
1233,5
b57v3
1214,8
1380,4

Ifetke
1081,5
136,2
1293,2
536,7
159,7
383,7
368,7

Urea.
Chihuahua.
SWUM).
Monterey.

110,80
189,758
104,131
189,722

81,70

Cindad-Victoria.
Vera-Cruz.
St.Juan Bautista.
Campeche.
Merida.
Culiacan.
Guadalajara.
Colima.
Morelia.
Oaxaca.
San-Cristobal.
Durango.
Zacatecas.
Aguascalientes.
San-Luis-Potosi.

Guanajuato.
Queretaro.
Pachuea.
Toluca,
Cuernavaca.
Puebla.
Tlaxcala.
Mexico.

republiek geen ander redmiddel gezien te hebben, dan
deb to in de amen van den man, die reeds driemeal ale president en dictator aan haar hoofd stood, den
generaal Santa-Anna, welke in April 1853 het been opgedragen hoogste gezag en de hoopt moeielijke teak aanvaardde. In 1855 moest hij de wIjk nemen voor den generaal Alvarez, den panther van 't zuiden, die op zijn beurt
verdrongen werd door generaal Cornmonfort, den 36sten in
40 jaren of den Men in 4 maanden tOds De beste krachten
des lands
werden door tal van onrechtvaardige handelingen verlamd of ginger in burgertwisten te loon. De geDeurtenissen outer den in 1861 president-dictator geworden
Juarez riepen can conventie te Louden in 't leven van
Frankrijk, Spanje en Engeland. Spanie rood troepen, Frankrijk zond een eskader en Engeland igeef niet achter. Doch
alles hielp niets; Spanje trok zich spoedig terug, Sageland volgde near de Bermudas. Frankrkik stond daar alleen.

Napoleon's plan werd nn menbaar. Maximiliaan van Oos
tennjk moest keizer van Mexico worden. Werkellijk on
sing de aartshertog den 10 April 1854 te Miramar de krona
nit de handen eener Mezticaansche deputatie. Ook Maximilisan kon de woelige Mexieanen niet tot rust brengen.
Weldra had hi.) en de geestelOken en de liberalen tegen

waartoe Bazaine door zijne handelingen niet weinig
iseeft bijgedragen. Napoleon lint nn den keizer los; de on-

gelukkige Maximiliaan !net na eenige gevechten in handen
van Juarez, die hem door can republik. krijgsraad liet ter
dood veroordeelen en met de hem getronw gebleven genemeals lifiramon en ia fusilletren, 19 juni 1847. Juarez
bleat president, onderdrnkte elken opstand en stierf in 1871.
Lerdo de 'Nada volgde hem op, doch wend in 1876 verwonnen door Porfirio Diaz, die chase nog president is.
De smote bergketen, die nit Centr. Amerika op 't gobled der Mexicaansehe staten treedt, verandert bier van
karakterbier komen de Cerros voor, die keteldalen insluiten, 'ids in Panama. Dame inzinkingen gaan $repaard
met randgebergten, die het continent afsluiten. Ongeveer
170 N.B. verandert de toestand op nieuw; het gebergte van
Oaxac a is era dubbele keten met tusschen gelegen piaSean's. De Cnest a d. S. Juan verbindt de beide zilketenen en scheidt tevens het Z.lkjkste plateau van het NieuwSpaaniche. Ten N. van genoand Guests bngint 't h o o
land van A nab uac, waarover van 1 W. near het O.
ten reeks vulkanen loopt. Lan den 0.11jlten rand van het
safelland verheft rich de Citlaltepetl, en W. van daze vulAsian verheft alai op 17. N.B. de Popocatepetl, en reel andare. Het hoogste gedeelte der hoogvlakte ligt volgens
Wagner tuaschen 181/1 en 21 0 N.B. tangs ran liju van Oaxaca recta near 't N., en hierin Craft men verschillende,
4els hoovlakte, dads golvende, door lage benvehten van
•elkander gencheiden vlakten: die van Thweala 125 u. tang,
200 U. breed), die van Tenochtitlan of Mlle% waarin de
Wad Mtge° ligt; ale van Toieeea; het Plateau van Michoa can. Van den bergknoop van Guanajuato onderieheidt men
3 gebergtestralen: den NW.tak, de eArdilleres van Sonora, die de bast van de golf van Californif rergezet_t-t den
ea ealddentnic, de Centnial-Cordillera's of Sierra Madre,
4. o.fdsa-ii na den zilver-mUn-boow; de la 'ere 0.1tike
Verdsilers's. Wen vindt op Silt tafelland ern'p5nIaI wren,
vasty** aft inth Chapala its groan is. O. 5sgis. rivterat On ■Ie Nunes, Tigre, Tampico en 41q4s. die O.waarts defies, en de Balsas, Rio-Grandt-de- atjago, Culiacan en Tagus, well. zich in den Sullen netona werpen;
Maar die all* dorm is grnotte sir under vole des S.

Mexico
Grande-del-Norte, die nn geheel de grens ten NO. vormt.
De pond Is bij nitnemendheid vruchtbaar en teelt een groats verseheldenheid van prodncten, socials mats, maniok, de
melte sump. granen en vruchten, jams, peper, cacao,vanine, sulker, boomwol, ladle e. a. voortbrengaelen der
tropisehe Tabak is em' monopolie van 't gouYernerment, en wordt alleen in een klein distr. bij Orizaba gebouwd. tat het diereurijk vindt men bier moderan, paarden, muildieren, ezels, hoenders, bizons, wilde schapen en geiten, de tapir, wolf, cojotl, jaguar, mexic. lynx,
amer. tOgerkat, verscheiden soorten van stinkdieren en her-

ten ens. In rijkdom van edele metalen wordt de Merle.
Bmidstaat door geen ander gedeelte der Nieuwe Were) 1,
tenni door CAlifcrnile en Peru, overtroffen. Ear het land
sun onathankeltikheid vegkreeg, bezat he 37 mOndistricten, met mere dan 3000 wipers, die jaarlijke moor 32 mill.
gld. aan silver en moor ongeveer 5 mill. gld. aan gond opleverden; en men heeft berekend, dat in de Merit. MUD ten sedert hare oprichting in 1535 tot in 'tjaar 1843 veer
niet minder den 5172 turn. gld. aan gonden en elven,'
munten gestempeld is; ook koper, 1Jod, tin, kwik, Auk eu
spiesglas wordt en in overvloed aangetroffen. De voorn. mijnen liggen in de binnen-departementen; doch de mijnarbald calf last in doeltreffendheid veel te wenschen over De
fabrieks-industrie is him r in de meeste van hare takken
eon nog onbebonwd veld; alleen in 't weven van katoenen
en wollen stoffen wordt iets van belang gedaan, en de
Indianen munten daarin nit; ook worden en hoeden, leder,
papier, glas, aardewerk, zeep, gond- en zilverwerk vervaardigd, doch geen van alle op uitgebreide ;wheal. De buitenlandsche handel is in de laatate jaren grootelijks afgenomen. De totale waarde van den nitvoer over het jaar
1873 wordt berekend op 78, die des invoers op 73 milli°, r.
gld. Onder den uitvoer trad de specie voor 62 mill. op,
terwij1 de rest voomamelijk nit huiden, hennekin, horn,
vanille, zaden, beesten, tahak en paarlen bestond. Gedurende 't jaar 1875 run in de verschillende Mexic. havens
aangekomen 3131 schepen, waaronder 332 nit de V. S., 1 , 2
nit Gr. Brittanje, 165 nit Frankrijk, 12 nit Nederland, en;.
Bij eenen blik op de wereldkaart con men wanen, dat
Mexico een der gnnatigste liggingen moor den handel bent
en in sommige opzichten is dit zoo; maar er bestaan zeer
gewichtige belemmeringen. Ofschoon door twee oceanen beplaid, is zoo wel de cane ale de andere kust gedurende yenscheiden maanden den jams niet genaakbaar; aan de golf
van Mexico ligt niet eene enkele genie haven, en in het
seizoen, wanneer men die kusten kan naderen, sijn zij hoogst
ongezond; die op de Westkust zOn prijs Fegeven aan elle
stormen. Daarenboven, wegens de allele !Aping des bodems
van de oevers near 't binnenland is de aanleg van wegen
en 't yammer der goederen near en nit de binnenprovincien even moeielijk als koatbaar. San krachtig gouvernement en een nuver yolk zouden echter die bezwaren al
spoedig voor een goed gedeelte nit den weg gerulind hebben;
mum Mexico had in de laatste jaren noch het een noch
het ander, en de handel is en no binnen de engste grenzt n
beperkt en buiten elle evenredigheid met de bevolking of
bet aantal en de waarde der uitvoerbare producten. Dc
prachtige weg, die tijdens de heerschappij der Spanjaarden door de kooplieden van Vera-Cruz over afgronden ea
door woestOnen near het hooge binnenland was aangelegd,
wend in den vrOheidsoorlog op vele punten onbruikbaar
gemaakt, en tot op dezen dag hebben de onafhankelijke
Mexicanen nog gene enkelen steen weder op zijn pleats gebracht, geen enkele kloof weder aangevuld, en hij ligt no
dear, met struiken en boomen begroeid, als een treurig monument van de onbegrijpelijke zorgeloosheid, waarmede 's
lands eerete belangen behartigd woolen. Intusschen deed
het eigen belang toch overgaan tot den aanleg van spoorwegen; in exploitatie zijn 11878): van Mexico near VeraCrux met de zijtakken Zamorana-Medelliii, Apizaco-Puebla;
de lijnen M.-Tlalnapantla, -Vera-Cruz-Jalopa, Merida-Progreso, enz. — semen 7671h kilom. — In 't binnenland beet
het vervoer bijna nitsluitend op muildi, ren pleats. De voornaamate havens sun Vera-Cruz, Tampico, Matamoras en
Monterey can de golf van Mexico, en San-Bias, Acapulco,
Mazatlan en Guaymaa aan den Stifles oceaan en de golf
van Californie. — De godsdienst van staat is de r. lath.,
aan welter hoofd stern de aartabisechoppen van Mexico,
Michoacan en Guadelajara; de rijke goederen der kerk, die
op een waarde van 250 mill. geschat werden, zijn grootendeels in de verschillende omwentelings-regeeringen door
den staat genaast. Volgens het budget voor 1879-80, weeden de staatsuitgaven geraamd op 471,14, de inkomsten op
493/s mill. gld. In 1878 bedroeg de binnenlandscne achuld
A 3 pct. 97, de buitenlandsche 196 mill. gld. De gewapende landmacht bestond °slangs nit 21,156 man. De zee-

macht telde 5 kanonneerbooten.
Mexico, 1) of near de nieuwe spelling Allejleo (nit te
spreken Meth-ikon staat of departement van de Mexicaan-

ache bondsrepubliek, bespoeld ten Z. door den Stillen oceaan en eau de andere Wen omgeven door de dep. Michoacan, Queretaro, Vera-Cruz en La Puebla; groot 368,7
m., met 683,323 mw. De oppervlakte behoort in 't N. tot
het plateau van Anahuac. De voorn. rim. zijn de Balsas,
Lerma en Montrauma. De producten :On seer verscheiden;
hoofdbedrijf is ,te landbouw; in eenige streken is de weeteelt seer winstgevend, maar 't mOnwesen is van 't meeste
belting; men vindt bier eenige der rOkste zilvermOnen, wearonder die van Tasco en Tehulitotepee; ook groeven van mermen, &Mast, obsidiaan, ens. Men heeft en ook eenige katoeufabr., en handel en nijverheid zOn niet onheduidend.
De *teat wordt gesneden door de spw. 36.-Vera-Cent en cies
:Utak M.-Tlalnapantla, en verdeeld in 8 distrieten. De
morn. steden :On Toluca I de hfdst.), Tezcuco. Tenanzin.
g% Lerma en Acapuko. De stad Mexico l*t in 1- thou-

dada boadadistnct MI de confederate. — 2) welter To.
taaelatit1fte Wit van de Mexicaansehe bondsrepubliek,
In het bonds- of federaal-district, in ern beeriuke viakte
an 2l5 f:1 us. gruotte, otnsioten door bergen, riLik son
ieboone mares en 293 meter boven den teespiege:. Tom

Mexico

Miako

Cortez haar in 1521 innam en een eind maatte aan 't reeds
seer beschaafde rijk van den beklagenewaardigen Montezuma, besloegde st. verscheidene ellandjes in 't meer..Tenuco, en ofschoon zij nog op dezelfde pleats ligt, is zu thane
ten gevolge van rrachillende ometandigheden wel 2/2 u.
van 't sneer verwuderd. Zu is door muren met poorten
cmgeven en heeft seer schoone straten; weinig steden hebben can zoo indrukwekkend uiterlijk zoowel ale inwendig
voorkomen, ofschoon de voorsteden in den hoogsten graad
ellendig aim. In de eigenlijke mad zijn de huizen, meeet
van steen, gebonwd rondom binnenplaateen, zelden van
meer dun acne verdieping hoog, met platte daken en van
buiten veraierd met schilder- en mosaik-werk; de straten
ain regelmatig en wet geplaveid; de openbare gebouw9i
zijn talrijk, massief en in goeden stijl. Het groote pleps
is een der schoonste, die eenige hfdst. heeft can te wusen; twee van de zijden daarvan worden gevormd door de
kathedraal, het nationaal paleis, museum en een meow
marktplein; de andere zijden zijn omzoomd door arcaden

van Kennel ten 0. tot aan de belg. prov. Antwerpen en de
baronie van Breda ten W. Zij telt de steden HertoKenbosch, Eindhoven en Tilburg, het plattelandstadje Helmond en 103 dorpen, en is omtrent 255,u00 bund. grout.
Maynatte, fr gem, en at., dep. Correze, kant.hfdpl., arr.
en 2 1 12 u. W. nisei; met ateenkoolmijnen. 3184 low.
Mayon onbewoond 0. Ind. eil., tusschen Celebes en 01lolo op 1° 15' N.B., 126° 40' 0.L.
Ideyrueia, fr gem. en at. dep. Lozere, kant.hfdpl., arr.
en 4 u. ZZW. Florae, aan de Yonte,
'
r. o.; spinneru en weverij van wol. 191) mw.
Meysenburg, d. in 't gr.bertogd. en arr. Luxemburg,
kant. en 1 U. NO. Mersch, gem. Feltz. 17 inw.
Meyrieux, fr gem. en d., dep. Isere, kant.hfdpl., arr.
en 5 u. N. Vienne. 1570 inw.
Meae, fr gem. en at., dep. Herault, kant.hfdpl., arr. ea
51/2 u. ZW. Montpellier, aan de Lagune van Thau, station
der baan Parijs-Lyon-Middell. zee. Zij heeft een tolkantoor,
ten haven, die 60 schepen van 40 ton kan bevatten, veel

v66r de Feria n, een Boort van bazaar, door het stadhuis,
de beurs, enz. De kathedraal ruim 150 meter lang en 158
meter breed, is van gemengden goth en ital. bouwtrant
en allerrijkat versierd; zij heeft een hoog altaar met ten
standbeeld der Maagd, waarvan de kleeding gezegd wordt
een waarde van 71/2 mill gulden te hebben, en sulks alleen aan diamanten, zonder de andere edelgesteenten in
rekening te brengen. Het nationaal paleis bevat de residentie van den president der republiek, de bureaux van 't
gouvernement, de munt, de gevargenis, den kruidtuin, de hazernen, enz. De universiteit is ten schoon kloosterg,ebouw,
op welks binnenhof em n voortreffelijk bronzen standbeeld
staat van den sp. koning Karel IV, door Tolsa, ten mexic.
kunstenaar. M. heeft tusschen 50 en 60 kerken, Franciskaner en Dominikaner kloosters, ten college voor ingenieurs,
een mijnbouwschool met zotilogische, geologische en mineralogische verzamelingen en een astronomisch observatorium, ten schouwburg, een circus voor stierengevechten, verscheidene waterleidingen, ten academic der kunsten, openbare bibliotheek met meer dan 150,000 banden, fabr. van
good- en zilver-passement, zilveramidswerk, rijtuigen, wo11en- en bever-stoffen en een groote gouvernements-cigarenfabr. Be handel is aanzienlijk en wordt geholpen door 2
apoorlijnen, die van bier uitgaan. 230,000 mw. 19° 25' 7"
N.B., 99° 5' 0" W.L. — Tenochtitlan ward in 1325 gesticht
door de Azteken, en had tijdens hare inneming door Cortea ten minste 303,003 ( volgens sommigen zelfs 11/2 mill.)
mw. Zij was in de laatste jaren meermalen het tooneel
van bloedigen epstand. — 3) gem. en vi. der V. S.., Stunt
New-York, gin. Oswego, aan 't meer Ontario, 41 u. WNW.
Albany. 4500 inw.
Mexico (Meow.), gebied (eTerritory") der V.S.,tueschen
31 0 20' en 37 3 N.B., 103 en 109° W.L., van Texas ten 0.
gescheiden door een woeste streek, en ten W. begrensd
door Arizona, ten Z. door de Mexic. republiek. Be grootte wordt bepaald op 5700 0 geogr. mijlen, met 91,874 low.
en nog 23,000 nomaden-Indianen. 't Is bergachtig (in 't N.
de van Z. naar N. atrijkende White Mo un tain a) en
zonder can enkelen bevaarbaren stroom. De voorn. rivier
is de van N. near Z. midden door 't land stroomenden Rio
Grande del Norte. Verder heeft 't land een ZO. en NO.like helling. De bodem is alleen vruchtbaar in de rivierdalen. 't Klimaat is gezond; rundvee is er talrijk, en ook
metalen zijn er overvloedig; doch de middelen van gemeenschap stin nog gering. De voorn at. is Santa-Fe. — Het
Mextc. tafelland ward het eerst in 1519 door Cortez betre-

den, bij welke gelegenheid de Azteken onder bun koning
Montezuma overwonnen werden. Het bleef een ep kolonie
tot op 1810, torn het verzet tegen 't spaansch bewind be-

gon, en een binnenlandsche oorlog duurde voort tot op 1823,
in welk jaar Iturbide, die kortstondig tot keizer was vet.heven, afstand deed van den troon, waarop een onafhankelijke constitutie weed vastgesteld. In 1946 rukte ten leger van de V. S. Mexico binnen en bemachtigde de hfdst.
in 1947, waarna een tractaat werd gesloten, volgens 't welk
de V. S. in 1848 bezit stamen van Nieuw-Mexico en van
Nieuw- of Opper-Californie. In 1863 werd Arizona ale ten
bijzonder gebied georganiseerd; 't Z.lijk deel van Colorado
was reeds lang (sedert 1861) afgestaan. Nieuw-M. is verdeeld in 14 gin. Hfdst. Sant e-F d.

Mexico (Golf-van-), groote zeeboezem van den Ailant.
oceaan, die 0.waarts door het Florida-kanaal met dice oceaan en door het kanaal van Yucatan met de Caralbische
zee gemeenschap heeft, terwijl hij can de andere nude wordt
ingesloten door 't gebied der V. S., van Mexico en van Yucatan. De oppervlakte wordt op 39,000 0 m. geschat. Tot
deze golf behooren de echiereilanden Yucatan en Florida;
er linen slechts enkele kleine, rotsige eilanden can de kust
van Yucatan, met de Florida-rifs in 't O.; bauken heeft sij
niet; maar in 't 0., ten N. van Cuba, is zij vol klippen en
ondiepten, en lenge de kust van Mexico heeft zij op s en
9 U. van den wal ten diepte van 100 vadem. De kueten zijn
grootendeele vlak, arm aan havens en moeilijk genaakbaar.
Belangrijke, daarin uitloopende riv.: de Mississippi, Pearl,
Chattahoochee, Alabama, Sabine, Trinidad, Brazos, Colorado, Rio del Norte, enz. Des winters heerschen er hevige Noordwinden; maar aan orkanen is dem golf minder
blootgesteld dan de Caraibische zee. De Golfstroom (zie
dat woord I treedt er tan het ZO. in en verlaat se weder
aan de NO.zijde.
Mexinsiene, Cr. gem. en el., dep. Ain, arr. en 6 uur
OZO. Trevoux. 2363 mw.
IttexfitIne., mvl. van de Mexic. bondsrepubliek, dep. ea
30 n. NO. Mexico.
Meyahoen, of Meyan•aong, zie Maian-aong.
Meyel, ned gem. ea d., prov. Limburg, arr. Roermond,
kant. en 31/2 u. NO. Weert. 1331 law.
Meyerij van 'a Hertogenbosch. of enkel de Meyerij,
gezonde landstreek in de ned. prov. N. Brabant, lang 15,
breed 10 u., strekkende van de Langstraat en de Maas ten
N. tot aan de nederl. en brig. prov. Limburg ten Z., ea
van de been. Ravensteint het Land-van-Cuyk ea 't Land-
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branderijen, kuiperijen (voor den uitvoer) en zoutwerken
(jaarlijks 25,030 ton); aanzienlijke wijnhandel. 6925 low.
Mend, 1) fr. gem. en st., dep. Neder-Alpen, kant.hfdpL
arr. en 4 u. ZZW. Digne aan de Asse. 800 low. — 2) fr.,
gem. en d., dep. Puy-cle-D6me, arr. en 21/2 u. 0. Clermont-Ferrand, aan den Allier, r. o. 1124 mw.
Mimeo Meilen.
riv. van N. Rusland, gouv. Wologda
en Archangel, valt in de gelijkn. baai van de Witte zee,
na een NW.lijken loop van ongeveer 120 u. Hare voorn.
bijriv. On de Waschka en Peza. — 2) runs. at., gouv. en
40 U. NO. Archangel, distr.hfdpl., can de riv. Mezen, ruim
7 u. van haren mood in de Witte zee; met handel in palZen en timmerhout. 1645 nw., die dikwerf jachtreizen doen
near Nova-Zembla, Spitsbergen e. v. eilanden.
Mexeray, fr gem. en d., dep. Sarthe, arr. en 21/2 our
N. La Fleche. 3903 low.
Mezidon, fr. gem. en vi., dep. Calvadoa, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. WZW. Lisieux, aan den Dive, I. o. en aan den
epw. 1212 mw.
Mezieres 1) fr. gem. en at., hfdpl. van 't dep. Arden'
nen,. op ten door
de Maas gevormd schiereil., 42 u. ONO.
Perlis, station en kruispunt op de 0.baan. Zij wordc beetreken door een aterke citadel en beefs een schoone goth.
heck, waarin Karel II met Izabella van Oostenrijk trouwde. Door ten hangbrug beefs zij gemeenschap met Charleville, aan de tegenoverzijde der Maas. Zij heeft een
school voor ingenieurs, landbouw, onderwijzeressen, open.
bare bibliotheek; weinig industrie. In 1520 hield bier ten
garnizoen van 2000 man, maar met Bayard aan 't hoofd, 6
weken lang de aanvallen van ten leger van 40,000 man on der Karel V nit, en in 1•315 weerstond de stud eveneens
de pogingen van de Geallieerden; doch in 1871, den 2 Jan.

gaf zij zich na een hevig bombardement aan de Dnitscha
troepen over. 5319 mw. — 2) -en-Brenne, id., dep. Indre, kant.hfdpl., arr. en 6 u. N. Le Blanc, aan de Claise, r.
o. 1824 low. — 3) -sous-Ballon, fr. gem. en d., dep. Sarthe,
arr. en 3 U. ZZW. Mamera. 1171 mw.
Mezin, fr gem. en at., dep. Lot-en-Garonne, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u: ZZW. Nerac, aan de Gelize; met een gem.college en bijenteelt. 2240 mw.

Meze., voeropgaand woord bij de namen van vale hong.
plaateen, o. a.: 1) M.-Bereny, gr. d., corn. en 2 u. NA.
Bekes; met een prot. gymnasium. 995 mw. — 2) 81.-1Caath,
coin. Borsod. 4979 low. — 3) M.-Ilegyes, mvl., mvl., corn.
Csanad, 9 1 /2 0. 0. Szegedin, merkwaardig door can groote
keizerlijke etoeterij, door Jozeph 1I opgericht en die jeerlijks in vredestijd aan 't leger 1000 paarden levert. — 4)
M.-Kereastea, corn. Bihar. 2863 mw. — 5) id., corn. Bor.
cod. 3893 low. — 6) M.-kovacenara. corn. Csanad. 3392
inw. — 71 M.Kovesd.
corn. Boreod; met aanzienlUke graanmarkt en wijnbouw. 7000 mw. — 8) M.-Tarkany, corn. Heves. 22,735 low. — 9) M.-Tur, mvl., coin.

Heves, aan den Berettyo, ten bijriv. van den Koroe, 16 a.
ZW. Debrecen en station der Theiss-baan; met gymnasium
en beroemde pottenbakkerijen. 447 inw.
Mezsenile. ital. gem. en d., Piemont, prov., distr. ea
61/2 U. NW. Turijn. 2755 inw.
Mezzojuso, vlek op Sicilie, prov. en 5 n. ZO. Palermo. 7161 low.
Mezzovo, at. in Pump. Turkije, prov. Epirus, ejal. en
61/2 u. ONO. Janina, in een bergkloof *Ian beide ejden vat
de Arta, kruispunt der hoofdwegen naar Albanie, Thessalie
Macedonie. Zi„) heeft een bevolking die meant van Wallachische afkomst is en 6000 zielen telt, walks wollen stoffea

vervaardigen en in wijn handelen.

Niglio, ruse. at., gouv. en 37 u. NO. Tajernigow, distr.hfdpl ; met henniphandel. 6165 low.
Mbar, at. in Br. Indie, 201h u. ZZO. Bombay, distr. Cocan, aan ten bevaarbare civics', omtrent 7 u. van zee.
nest. gem. en d., prov. Limburg, arr. Maastricht,
kant. en 2 U. LW. Gulpen. 913 low.
Mherve (St..), fr. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr.,
kant. en 2 u. NO. Vitre. 1873 mw.
Mheysoer, Mheveur, at. var Hindostan, gebied en 12
U. ZZW. lndore, V. Malwa-ageny, aan de Nerboedda. Iii
la regdmatig en wel gebouwd en heeft ten steeneu fort,

bevattende een pains en veracheidene Hindoe-tenipels, en gemeenschap hebbende met de tidier door ten der schoonste
rijen van ghauts (trappen) in Indie.
Mow, atad van Indie, gebied en 81/2 u. Z. !adore, tabij
de Vindhya-bergen; belangrijk ale militaire post. 10,000 law.

— Vele andere minbeduidende plaatsen dragen dien naam.
Mhye, Mheye, riv. van ladle, die on een ZW.lkjken loop
van missebien 100 u. door 't gebied van Bombay en Baroda
In de golf van Cambay salt, door eenen mood van 11h a.
Miahuatian, vlek in 't mexic. dep. Oajaea, ZO. vas
Ejutla; met cochenille• as yea-, vooral schapenteelt. 354
low., meest Zapotheken-Indianen.
Miajadaa, tsp. vl. prov. en 81/2 u. ZO. Caceres; met sea
moorech kasteel. 4010
1 law.
Miako, Meako. I eigeelijk Miyako, 41. 1. uhfdat.", of
cot K I v, d. I. ezetel", thane
grootste stad van
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Japan end; Mat. van -.tit*, op 't ell. Wipes, son de Jeddo•twa, 70 u. WZW. Jeddo. Zb ligt in eene mime vlak▪ dioor Zen ansloten, met tutu.' bedekt, aWwhiseld
doer tan
ea 'domains van den Slate- en Boteerediamat.
met, dat de Mad neon I u. lang eek %is* 1
breed en door eat yacht geven is; de etraten
lea eegolatatig "mar 'maw en vuil, de hnizen van bro.
bonwstof. Aan hare N.sijde is een aftonderlijk veraterkte
leek die mown tang de reeid. van den voorm. datri
of•-geostelOken 'mewed.' bevatte, en WM de Wailide Ter.
heft zich een sterke citadel, 't verblijf van versebeidene
elbabesonbten ea wear nn en den de voorin. ta1koen of
onderkoning Ain verblijf had. M. is nog soowel de hoofdseta der japansche geleerdheid ale de eerete fabr.st. van
't rikjk in porselein en brons; dock met bet eertrek van den
3111sado en On hot in 1868 beeft de et. siehtbaar vevloren.
'I °seal van hear law. dat in 1872 nog op 374,496 werd
bepeald, was in 1875 gedaald op 238,663. 35° 3' N.B., 135.
IS' OZ. Met Osaka en }Hog° is se sedert Augustin 1876
doer een spoorweg verbonden en later ook nog met Jeddo
of Tokio.
- Mallet, fr. gem. en d., dep. Dordogne, arr. en 8 our
0. Neutron. 1790 mw.
Miami, 1) gra. der V. S., in 't W. van Ohio; groot 20
0 m.; hfdpl. Troy. — 2) id., in 't NO. van Indiana; gr.
14 0 tn.; hfdpl. P e r u. — 3) in Kamm; hfdpl. P a ol a.
— 4) gem. en vi., Stt. Ohio, 34 u. WNW. Columbus. 2860
— 5) id., selfden Stt., gra. Clermont. 2000 mw. — 6)
Id., selfden Stt., gra Montgomery. 4800 mw. — 6) (Great• 0 Little.), twee Wkly. van den Ohio, in den Sit. Ohio.
Minna, Mianeb, pert. stad, pray. Aserbidajan min den
lead-Reed, over welken liter em n brag van 23 bog.. ligt,
23 u. 80. Tabris. Zij heeft fabr. van kernelsharen stoffen
en &Oft handel in paarden. 2000 low.
Miani, vi. aan den Foeleli-arm van den Indus, Britach
ladle, Sind. Beslissende overwinning der Engelechen op
de -emirs van Sind.
Misioteceko, (nu F ri edhei m), pr. at., W. Pruisen,
vegesty. Bromberg, can de Netzebruch, emotion der pr. 0.ban; met bruinkoollagen. 924 mw.
litisitan. (Miatan), klein eil.groep in den ingang der golf
van Peteeheli, behoort tot de chin. prov. Shantoeng. —Op
bet grootste gelijkn. ell. ligt de gelbkn. hfdst.
Manvn myl. in NW. Hongartje, corn. Nentra, aan de
siv. Min ,/ a, een bijriv. van de Morawa, 14 n. NNO. Pre:ilium met fabr. van wollen atoffen en pakdoek, branderijen,
en hamlet. 9637 low.
atioknil 1881.), 1) nostenr. owl., Tirol, aan de Etsch
(Adige), 21h a. N. Trente; met eene in 1145 gestichte abdij.
11600 loW. — 2) gem. en vi. der V. S. Stt. Missouri. 1518
law. — 3) rtv. der V. S., Stt. Marylanil; valt in de Chesapeake-baai. — 4) beam aan de 0.kust van Labrador, Britsch
N. Amerika, op 52° 56' N.B., 55° 30' W.L. — 5) of SLIM...Mount, eng. d. en eerwaardige granietrots, in Mount'sBay, Cornwall, 1/4 n. Z. Mazarion. De rots, op 50° 7' N.B.,
so 28' 5" W.L., verheft rich in pyramidalen vorm, is
gedeeltehjk met gebouwen bedekt en draagt op haren top
ease kapel uit de 5de eenw. 't Is het Ocridm van Ptolemeus en boogst waarschijnlijk het Ikta s, van waar in
vroeger tijd het tin nit Cornwall werd ingeacheept.
Stickman., Michilow, rues. gouv. en 7 u. ZZW.
Rjlinan, kr.hdpl. 3558 mw. — Michailoveka, id., gouvetruement Koersk, son de Swaps; met handel in granen en
bennip. 6000 mw.
•ilineknieni, at. en Roemenia, hr. Dorohoi; was yroeger
een sanelenlijke handelsplaats.
Mliekel (St..), natim van een menigte fr. gem. en doeIan, o. a., 1) dep. Drenne, arr. en 5 n. NNO. Valence. 1700
kw. — 2) -en-Tbiaracke, of St.4111.-Rockefoct. dep.
Aisne, AM en 31i, u. NO. Vervine, etn den inong van
semgelliku. wood; met smederben,apinnerijen en veel bands). 3803 low. — 3) -00-1'111erns. dep. Vendee, are en
Ole 0. WZW. Fontesay-le-Comte; met eat Id. haven san 't
Unita van Footenelle. 2990 mw. — 4) fr. gem. en mv1.,
dep_ tlefeie, S U. OSO St.-Jeas-de-Maarientie, aan den Arc.
5161 mw. San-Mickele-di-Stemednei is een ital. gem_
en 4.., Coil, 1 a. 0...Mondavi. 1800
Illickelan, 1) d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr., lent.
• 1314' in NW. Diettrob, gem. Boame8te441, aan de Sure; met
ems e'er aver die trivia: ill inw. —2) pr. d., prov.
seallet..en 9 a. 10. Breslau, kr. Beteg. 1131 inw — 3; beier.
• kr. Oppeefamken, landgeriebt Liebtenfels; met 'Innenmoor§ an Teel kativleekterij. 1562 low.
Miebelkeke, belg. gees. en d., prey. 0. Yleanderen, arr.
Oulleitaarden, kinit..Hoorekike. 53 Jaw. •
Bliebelbsieb, d. in 't Te.hertd. Luxemburg, arr. Diekireh,
bash. &Minima, U. NO. Osperen, gent. Vichten. 97 low.
Mikellaniekneolltlebaesiebeeg, mat . in Behemen, kr. en
1116_ WNW.. Risen. 1200 law.
alicksoloderf, bong. mei, tons. Zips..eas der 16 geprivilluedelliPser kniouvlekkea, awn den Pop's& 700 low.
at. in Beaten Darmstadt, pore. Starkest-

6 u. 80. Darmstadt en suit. der
880 slot, hibliotbeek, lakenweveapianeriX kjeseginerkl, macksnetabriek, bout- en ire°,
3162 saw.
*likbeli0000I 4.4. wed. gea. en d., prov N. Bre •
beat, an. en bast. es Basch; met een fraai ganeemehnis,
esibman• bwIteigteedeeka, ea v. bath. en een peat leek,
•
klein seasisarie der vc batis., itafettnamen-inatitunt.
Mot eon teacake van Nderp Gentoncie en 11 batmen, tett
dea
li *es vsm de irer.iiike der V. 8., amebas
410 .19" ea 47) SO' KB, Ara' en 08.64' WA.. Hij bestaat
Sit 2 Iftonderieke achierellandene bet imamate suaseiten
bet meet Miebigess tea W. es de amen Aaron en Erie ten'
0.; het andere ten N. vas 'taiga 'Nicklaus on de *treat
vast dlibtabillsmadkkme we aaa 4. Itabde Wimaki door bet
Bovenmeer. De gezamenkike granite is 2655I1e 0 a.. ea
de bevelling .bodraagt 1,184,069 slate, se/sleek* in 71 grs.,
brdst. Lamaism tet. lea OM km Detroit, dat nog de beUm

bells..1adeerijkabein;

•

Middelburg
laagrijkste *tad van den staat is. In 't N.loke sehieren.

de pond berg- en rotsachtig, met Teel wooden, meren en

vitiates, en rijk eau natuurschoonheden, aan metalen, vooral aaa koper, det op sommige plaateen sells gedegen voorbust: bier zeti de rijkste kopermijnen der wereld. Het
11.1Uke achierell. is meest vlak of golvend, berattende een
groats uitgestrektheid prairie-land, en in 't Z. Neel goeden
beawgroad. Het klimaat is over 't geheel streng, vooral
in 't N. tech hondt men bet voor sachter dan in de 0.Bike sates ouder deselfde breedte; de lucht is in 't al-

gemeen voehtig; isle streken hebben dikwerf koorteen; de
winters duress er van Nov. tot het einde van Maart; de
herfat en de 1.te nia knit, de timers vrij heet. N. is
een seer yruchtbare staat, en heeft tevens een met voordeelige ligginrç voor den handel, die als hoofdartikelen heeft:
graben, vas, bserwaren, hoot, soul en steenkolen. In het
Sultan worth hij door Ohio en Indiana begrensd, en 7.ijne
'metal, die gevainenlijk mere clan 200 U. lengte hebben,
worden door de vier groote binnenmeren bespoeld. Zijne
rivieren zijn de Raisin en Huron, die in den Erie valley),
de Rouge in de strait van Detroit, de Clinton en Black in
de street van SteClair, de Selman in de near hear benoemde baai van 't meet. Huron. M. is ten ware greenschatur geworden. Nog in 1837 voerde de Staat granen nit
Ohio in: sedert 1838 voerde hij die reeds nit- De waarde der
producten le gemiddeld *ad.: landbouw 50 mill. doll.; vee'tape' 41; Industrie 12J; mbnbouw 71, 11 mill. doll. De cisseherben werpen gewoonlijk 1/2 mill. doll. at. Ook in den
armlet van spoorwegen is de Staat zeer werkzaam geweeet.
In 1875 lagen :xi over een lengte van 6424 kilom. M. beberets vroeger den Franschen, weed in 1763 met Canada
aan geland afgestaan, was eedert 1805 rest gebied der V.
S. en weed hi 1836 al. Staat in de Unie opgenomen. In
November 1850 heeft hij zich een nieuwe constitutie gegeyen. Met alleen in de volksscholen. moor ook aan de in
1841 geormde staate-universiteit te Ann-Arbor word;
het onderwijs om niet gegeven. De staatsschuld beliep op
30 Sept. 1876 ruim 3 , h mill. gld. — :2) (Meer.). em n der 5
groote meren van N. Amerika, geheel in het gebied der V.
S. gelegen, hebbende ten 0. den Stt. Michigan, ten W.
Illinois en Wisconsin, terwiji bet ten NO. door de strata
van Machilimackinac of Mackinaw met het menHuroh gemeenschap heeft. De )engte bedraagt 100, de grootste breedOr 15 n., de oppervlakte 1053 0 m., de gemiddelde diepte
raim 314 met., de hoogte haven den zeevloed 176 met., terION het ruins 13 met. beneden het Bovenmeer ligt. Behalve Green-Bay, a. de NW.zijde heeft het weinig baaien. In het N.lijk gedeelte liegen verscheidene eilanden. Ian
Jr Z.zijde liggen Chicago, Michigan-City en Newbury-Port.
Onderzoekingen met het sleepnet hebben een voorm. oceanische dierenwereld van dot bekken aan 't licht gebracht
en de meening versterkt, dat dit en de overige Canada'ache
meren eens een Midden. zee hebben aitgemaakt.
Michigan-City, vi. der V. S., Stt. Indiana, gra. Laporte, aan de Z.kust van 't mere Michigan, waaraan het een
haven heeft, 40 u. NNW. lndianopolis. 't Is een station der
Union-Pacific-baan en van twee andere, spoorwegwerkplaatsen, drnkke handel in bout, ijzerwaren. 3991 inw.
Michilimackinac, Mackinaw, I I eil. en fort der V.S.,
Stt. Michigan, in de street van den zelfden naam, tusschen
de mecca Michigan en Huron. — riv. van Illinois, Tait
in de riv. Illinois, no men NW.lijken loop van 36 u. —3)
gre. in Michigan; sic Mackinac.
Micitipicoton, baai van 't Bovenmeer, N. Amer. aan
'
de N.zijcle van 't meer, in Opper-Canada, op 47° 55' N.B.,
850 30' W.L. Daarin ligt een gelijkn. eil., en aan den sever
het fort Michipicoton aan den mond eener gr. Div.
Michoacan, staat der Mexicaan‘che Unie, in 't W. eau
den Grooten oceans, grootendeels hoogvlakte der W. hel.
ling van de Cordilleras van Anahuac; Cr zijn toppen the
boven de sneeuwgrtns reiken (Tancitaro 3(84 met.); grootte 1115 0 m. met 618,240 low. De bodem is vulkanisch;
in (759 ontetaan, is 1625 met. Itiv.: Rio
de vnlk. Jornllo
,
Grande, Lemon; in 't N. veel mecca. 't Klimaat is aan de
knot ongesond, op de hoogten zeer goed. Grootendeels
vrvichtbare grand. De eertijds bloeiende mbebotiw wordt
titans *Seen nog door Engelschen gedreven. Wegens gebeck nun havens, bevaerbare meren ma goede wegen is lie
handel onbeduidend. Bidet. Morelia.
, et. in Peru, dep. Trujillo, prov. en 7 U.
NNO. cajasnorea, hoog op de Andes; met zilverm)jnen.
it. in Emma, N van Amerapoera; men handels-.
pleats tnaseben BiTilla en China.
Mislaledaar, ned. d., prov. Limburg, arr. Arnhem, kant.
Nijmegsm, 1 U. NNW. Gennep, grin. Rook. 280 law. (met
eentge onderhoorige gehuchten)
111114dolbelet, ned. d. prov., arr., host. en 1 n. O. Gro ningen, gab . Noorddijk.
Middellisneg. I) arr. der ned. prov. Zeeland, verdeeld
in 5 kantonte Middelburg, Goes, Oostburg, Ter Natant en
Heist. — 2) Inuit. van genoemd arr., verdeeld in tie gemeentens M., Arnemniden, Nieuw- en St.-Joosland, Veere, St.Laure:ns, Serooskerke, Oostkapelle, Aeittekerk, Meliekerke,
Biggekerke, Vlissingen, Kitchen', Grimakerke, vronwepolder, Domburg, Westkapeile, Zoutelane, liondekerke, Oosten West-Souburg. 31 gem. en at., hfdpl. der pro ,. Zeeland en vas gen arr. en king. ongeveer in het midden
van 't et'. Waleheren, :24 n. :me Amsterdam. door goede
straatwegen met Vlissingen. Verne en Domburg en door een
sr. met Vlissingen en '. 6s verbonden. Tegenwoordig is
zu ale handelsstad slechts eene sekaduw van 't 4,een
was in reneger *amen, toes xi) rang had ander de Hanse-steden en hear halide en seheepniart sieh sot 0. en W.
India, den last, 'nz. nielbreklide. Be Fransche oveenee,
seises* breebt bear den genadeetoot toe. De in 1817 aangelarde haven verzandde weldre en voldeed , *is -Met. He;
'Oeuvre itaaaal door Waleberen (1873) geeft hoop op ern
betere Seacoast. De noise§ der' hewn bepaalt tich no
tot see tiental create beldame, ea jewellike worden gemiddeid niet sneer den onstreet44 seesehepen mgeklaard. NietMain heeft -de calm geboaseda, van echosae pleinen wool-
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Miklos

Vreistsa. 3400
— 3) id., Ott. New-York, grs. Delaware„
y. 6103
— 4) id., SU. Penn•i/1
gm
NNO. Philadelphia 3000 mw.
—
Ott. ermint, gra. Ratla .1.. 1060 mw.
alfAdlowieb, ens. it. en hemp., gra. en 6 a. 0. Chester,
san de Trellis ell .tyleney-kensal, u. van den GrandJanetion-spw.- met wade- en hatoenfabr. en handel in seat
nit Is beroeside elite bronnen der "omatreken. 3081 mw.
Miiinharet, mg. mvl. en hasp., gra. Sussex, 3 a. NNO.
'Chichester, aan den Rather met de ruInen van het in 1793
afgebrande lusted Cowdry-louse. 1340 low.
[Slalsaydeseue], at. in Ent%
Turildje, Roentili, can den 'mond van 't gelijItn. riviertje in
de Towarte -see, 14 tt. 0.t.Z. Kirk-Kilissia.

1111141usa, I) med. d., prey. Friesland, arr. Leeuwarden,
haat. en Vs 0. Esrlingen, gem. Franekeradeel, aan den
streetweg van dear op Franeker. 650 low. (met de greets
KOIIillgsbnurt) — 2) pr. d., prov. Hannover, 0. Friesland,

amt Jemgnm, bij Emden. 350 mw.
Midnapoer, 1) znidelijkst distr. van de prey. Burdwan,
Neder-Bengalen, doorsneden door talrijke, enelvlietende
stroomen, gedeeltelijk met dsjungle (D. Mehals) bedekt,
'deels vruchtbaar; greet 239 0 m., met 2,540,963 low. De
grond brengt voort rijst, sulker, indigo, zijde, tout, was,
honig en Ink. — 2) st. en hfdpl. van gen. distr., aan den
N.oever der rivier Cassia, 20 1 /e n. WZW. Calcatta. be
voorn. gebou.wen zijn de gevangenis, het hospitaal, de hezernen en de woningen der verschillende engelsche ambte-

naren. 31,491 mow.
Slidossae, fr. riv., ontataat te Mont-de-Marsan (Landes)

nit de vereeniging van de Mi d on en Dona e, vloeit voorbij Tartes en valt ruim 1 n. lager r. in den Adonr.
Midroe, [Med:anemia Caatellusn], at. van Algerie, 38
U. ZW. Algiers, aan de gelijkn. rivier, die in den Atlas
entspringt en in 't racer Titteri valt.
Midaland, Midland, ned. d., prov. N. Hell., eil. TerSchelling, arr. Leeuwarden, kant. Harlingen, gem. Ter-Schelling. 1 u. NO. Westerachelling. 370 mw.
Midveolde, 1) ned. d. prov. en arr. Groningen, 1 n. N.
Winschoten, kant. Znidbivek; met een geref. en mennon.
tea. Met het d. Oostwolde en eenige gehuchten vormt
het de gem. Midwol de, die 3883 mw. telt. — 2) id.,
zelfde Ivor. en arr., kant. en 11/. u. Z. Zuidhoorn, gem. de
Leek, 460 low. (met onderhoorige geh.)
Midevond. ned. d., prov. N. Boll., arr. Alkmaar, kant.
en 13/. u. ZZW. Medemblik. 200 low. (met onderhoorige
gehuchten ) Het vormt met het dorp Oostwond de gem.
)I id w o n d-e n-O oat w ou d, die 1003 mw. telt.
Mieehove, Michow,l) at. in Polen, prov. en 121h u. ZW.
Kielce. 1500 mw. — 2) id., pro,. en 61/2 u. NW. Lublin.
Miedena, 2 kl. rum. st.: 1) gouv. en oh n.
20. Vilna. — 2 I prov. en 6 u. NNW. Siedlec (Polen).
Miedans, Mednm, ned. gebucht, doch d. genoemd, prov.
Friesland; arr., kant. en 1 U. NNO. Leeuwarden, gem. Leenwarderadeel. 75 hew.
feliedeyhoe, (rum. M endj ib oj), ruse. vi ., gouv. Podolie, 21 u. van Kamieniee, aan den Bog. 4400 low.
Nliedevrsie. (ruse. M tj ir it sc 11), 1) st. in Polen, prov.
-en 7 n. 11.0. Siedlec, tan een bijriv. van den Bog. 4400 low.
— 2) mv1. in rusts. Polen, gouv. Volhynie, 6 2/s u. ONO.
Rowno. 4500 low.
Miehlen, pr. vi., prov. Hessen-Nassau, regdstr. Wiesbaden,
U. NNO. Nastatten. 1419 mw.
Maas, fr gem. en at., dep. Gera, kant.hfdpl., arr. en
TI. SW. Mirande, bij de Losse, 1. o. 1930 inw.
Bliengana, (mg. M een g an a), bloeiende fabr.st . van
den Pengab, bij den Tsjenaub, 6 u. W. Dsjhung. Hier woeden katoenen stoffen veer de Afghaansche markten gemaakt.
Mierat, (cog. M e era t(, of Meseta, (cog. N ee rt a), at.
van Hindostan, 12 u. WNW. Adsjemir, aan een bijrivier
•der Loeny; met vertaaarde chitafabrieken. Zij was vroeger.
van belting, mace is no in verval.

Theede (1100ge- en Loge.). 2 ned. d., Foy. N. Brabant, arr. 'a Bosch, kant. en SW. Oirsehot, bn de belgische
Vera. Met het d. Hubei en eenige gehuchten vormen zij
-de gem. Hooge-Lage-Mierde-en-Hulsel, die 1303
r. kath. low. telt.
Sliereis (San-Juan-de.), sp. vl., prov. en 21/e u. SO.
-Oviedo, can de Lena; met een wapenfabr. 2000 mw.
SiGergar„ (cog. Me ergu r h), at. van W. Hindostin,
:trebled en 201h U. OZO. Bbawlpoer.
. Sileels, ned. gem. en d., pro.. N. Brabant, arr. Roermond, kant. en 1 u. ZZW. Helmond, can de gelijkn. beck,
-met een liefdadig gesticht, het 'Amstelhuis. 2532 meest r.
kath. low. (met eenige gehuchten)
Mieepaer, ( cog. M e
p o o r), I ) at. van &hide, ace
den Pinyerec, ten tak van den Indus, 12 u. Z. Haiderabad.
„Zij dekt den weg touches Haiderabad en Cutch, en bracht
weieer met hear gebied jaarlijks 6,000003 gl. op. 10,000 low.
(Vele kl plaaten in Scinde en Beloedsjistan hebben den
se)fden imam.) — 2) at. in den Pengab, 33 u. NW. Lahore.
Mier*, fr gem. en d., dep. Lot, arr. en 5 u. NO. Gourdon;met minerale bronnen, waarvan bier jaarlijks een
-5 *tail prrsonen home° drinken. 1200 low.
allietrat, Miroes, ;eng. Meer u t), 11 westelijkate peer.
der NW. peer. In British ladle, grenzende in 't W. ace
den ?mph, beret 6 districteni Debra, Doon, Saharanpoor,
Maitalarriager, Micros; Boelandschahr, Aligarh; gr. 523 1/1
_Si in., suet 4,977,1311 pm. — 2) st. en hfidg 1.414n l genoemi •

Lneihr
len4Perrilstr., 10 NO. Delhi,

ow.

e n ee n den-

GSM& Si) is door een' bakateenen moor onislotenonaar

Is in verval, hoewel zu nog reel overblufaels beeft, die van
vuorm. pracht getuigen, alsook een der grootste cog. herbal in radii, een cog. vrUschool en groote katernen.
dl sea gewiehtige militaire post soar de britsche troepen
I. de NW. Peer. 91,336 low.
Mies. of Silberstadt, (bob. S t rj bro), bob. at., hr. en
rain/ 4 e. W. Pilsen, station der keirer Frans-Josetbaan;
met groote loud- en zilvermijaen, tee :wattling en cheWyche fabriek. 8795 law.

IllissIsseb. Wier. mv1. hr . Opperbeieren, hfdpl. van een

Iandgerlebt, 7 U. ZO. llanehen en spoorweptat.; met een

sidt. IOW low.

Mileasielut, pr. stadje, peer. Posen, regdst.
to 11 our SW. Bromberg. 948 tow. — Illieachkow, of
Slieeak•ar id., id., regdst. ea 9 0. ZZO. Posen. 620 low.
17) gra der V. S. Sit. Pennaylvanie; hfdpl. L ew i at o n. — 2) gem. en vi. der V. S., SU. Pennsylvanie,
gra. Columbia. 1150 low. — 3) id., selfden Stt., 61/.,n. NO.
Harrisburg. 1480 low. — 4) id, zelfden Stt., grs. Lycoming. 1220 low.
6) id., selfden Ste.., gra. Cumberland, 5
tt. NW. Carlisle. 1710 low. — 6) id., zelfden Stt., gre. Allegheny, 21/2 Z. Pittsburg. 6100 low. — 7) id., Sit. Ohio,
11/e n. Mansfield. 1000 low.
alliglionieo, Ital. at., Napels, prey. Basilicata, distr. en
•
u. SW. Meters. 3710 inw.
Miami% 1) fr. gem. en d. dep. Indre, arr. en 4 u. NO.
Le Blanc. 900 low. — 2) id:, dep. Vienne, arr., kant. en
n. N. Poitiers, atm de Auzance, 1. o. 2779 tow.
Miguel (San.), 1) grootate der Azoren, Atlant. oceaan,

op 37. 44' N.B., 2S. 40' W.L.- lang van N. tot S. 13 0.-

lontlegi
litletiorgol)
* meter; hi,) is tevens vulkanisch, en het eiland heeft vaak
door aardbevingen geleden. Men vindt er reel minende
bronnen en eenige meren. be oranje-tttinen en de wijngaarden beelaan er een groom ruimte., en jaarlijks wooden er 120,000 kisten orauje-appelen nitgevoerd. In den
rechten tijd der scheepvaart liggen er some 70 tot 80 achepen om ze te laden. De wijn wordt meest in 't land verbruilt. Auden producten zijn maim, tarwe, boonen. be
industrie bepaalt er zich tot het maken van wollen atoffen
en aardewerk; de meeate art. van kleeding worden er nit
Engeland ingevoerd. be kust is dicht beset met steden en
dorpen, waarvan de room. zijn Punta-Delgada (hoofdpl.),
Alava, Villa-Franca en Ribeira-Grande look de namen der
3 afd.) — 2) at. van Centraal-Amerika, Stt. en 13 u. OZO.
San-Salvador, aan een bevaarbare rivier, omtrent 6 n. van
haren mood in de golf van Fonseca. Zij heeft groote jeermarkten, en ten N. van de stad ligt een vulkaan van nlijken naam. 8000 low. — 3) at. der V. S. Sat. Texas, W.
gebied, aan den Puerco, ZO. Santa-Pd. 2000 low. —4) at.
in Brunie, pro?. en 10 u. N. Parahiba. — 5) id., peer.
Rio-Grande-do-Sul, 52 U. WNW. Porto-Alegre. — 6) -el.
Grande; ale Allende. — 7) (S S o-M igue 1), id., peer.
Santa-Catharina, 3 u. NW. Desterro, aan den Atlant. oceaan. 3000 low. — 8) -Eateran, sp. vi , prov. en 30. Toledo, bij La Solana. 1900 mw. — Ook de naam van vale
amer. riv., waarvan de room. zijn: 9) id.. in Ecuador, ontspr. in de Andes, en valt r. in den Putnmayo; lang 80 n.
— 10) riv. in Bolivia, ook U b a hy geheeten (de aid.)
Migneltneea, tsp. Vt., prov. en 1 u. ZO. Ciudad-Real; met
lederfabrieken. 6223 low.
Mignlinaka staniza in de russ. prey. van 't Donsche
leger, aan den 'Don, r. o. Spoedig opgekomen vi. In 1859
nog 960, in 1872 reeds 18,698 low.
Mihailin, ,tad in Eur. Turki,je, Moldavie, hfdpl. van
het district Dorohoi.
Mihiel (St.-), fr gem. en at., dep. Maas, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. NW. Commercy, station der fr. 0.baan (Leronville-Sedan), San de Maas, r. o.; met een gemeollege,
openbare bibliotheek; schoon agrlf van Jezws" in een harer kerken en eenige fabrieken van katoenen en wollen
stoffen en kant; kopergieterij. Zij is seer oud en was vroeger versterkt. 5176 tow.
Mihla, d. in Saksen-Weimar, 2 u. N. Eisenach. 1500 low.
Mijaree, [Udala], sp. riv., ontspr. NO. Teruel en valt
in de Midden. zee, 2 u. Z. Castellon-de-la-Plana, na een
0.1ijken loop van omtrent 20 u. — 2) sp. vi ., peer. en 7
U. Z. Avila. 953 low.
Mijas, Mau, riv. van Aziat. Rust., in de gear. Orenburg, Perm en Tobolsk, vat in den Tobol te Jaloetorowsk,
na een 0.1ijken loop -van 80 ft 100 u. Aan harm oever
ligt het d. en fort M ij ask o i, 7 u. 0. Tejeliabinsk; met
gondwasscherij.

sp. vl., pro.. en 4 u. SW. Malaga. 4180 low.

Bli dreeht, (root ned. d., prov. en art. Utrecht, kant. •
en-Nyenrode, ruim 2 u. W. Loenen; met een geref,
een r. kath. kerk en een synagoge. Het vormt met centge buurten, waaronder de Hoef en Kromine-Mijdrecht, de
gem. M ij dr ech t, die 3682 low. telt. Tot deze gem. beboort ook de Mijdrechtsche polder, een in ooze eenw volbrachte droogmaking.
naam van verscheiden ruse. vl., 1) gouv. ea
23 U. NW. Klutrkow; met 3 druk bezochte jaarmarkten. 8000
mw. — 2 gouv. Kiew, 8 u. WNW. Tajerkasi. Zie ook
Miedeyrale.
voorm. med. gem., peer. Z. Holland. Het godeelte op 't eiland Dordrecht met den Krabben-polder en
Klein-koninkrijk is bij de gem. -Dubbeldam, het overige
de gem. 'a Gravendeel ingelijfd; met zoutkeeten olie- en
houtzaagmolens en een schooli n 't geh de Mill.
Silijnoheerenland, of 61.-van-Moeekeeken, ned. gem.
en d., peer. Z. Boll., arr. Dordrecht, kant. Oud-Beierland,
1213 0. W.t.N. 's Gravendeel; met het oud adellijk hula Hofvan-Moerkerken. 1698 sweat geref. low.

B

011eballow, rues. at. gouv. en 9 u. SW.
Masan. kr.hfdpl., ace de Pronia. 3518 low.
Mlikbailowka 1) runs. at., gnu,. Koersk, 3 n. W. NovelOskoi, aan den lehorok. 6000 low. — 21 russ. vl., gouv.
en 5 u. ZZO. Jekaterinoslaw, see een bOrivier van den
Dnieper. 3600 low.
Miklos (Ssest..), (duitsch Sank t-N icolai),I)hong.
bfdpi. van 't eons. Liptau, men de Waag, 10 u. NO.
Neusohl; met brouweruen, branderde_n, handel en *cheep.
vaart, 2179 law. —2) Olagy-Stat.-110. (d. L 0 ro o t-S
M.), bong. mv1., eon. 'forestal, 9 si. 30. Ssegedin, nun de
Aranka en sae den spw. van Szesedin op Temesvar; er is
een landhuishoudkuudige inrichting van den greet Nako
met ten grootea tuin as opvoediepsesticht veer mien van
militairea. 8791 mw. — $1 Titrok-Olet.-all.(d.IT arks c h.

Mikolajow

—

I t.-314, hong. at., corn. Keyes, 3 n. 0. Szolnok, aan den
spw. op Debreczin. 13,024 mw.
'Nikolajoww, mvl. in Galicie, 6 n. NNO. Stry. 1800 inw.
Mikalinen, Bt. in Ganeje, kr. en 2112 u. Z. Tarnopol,
san den Sered, r. o.; met lakenfabr. 3848 inw.
Milass, 1) ital. prov., groot 54lf 0 m., met 1,009,704
Inw.• is met uitzondering van een kleine streek in t N.
goal besproeid en door talrijke kanalen en een dicht net
an spoorwegen doorsneden. Voortbrengselen: rijst, granen.,
*oft, wijn, olie; drukke veeteelt met kaas- en boterberezding; zijdecultuur; bewerking van zijde en katoen; her.ding van papier. Verdeeld in 5 distr.: M., Abbiate gross°,
Gallarate, Lodi en Monga; 39 kantons en 313 gem. — 2)
(ital. Milan o, fr. Milan, duitsch Mailand),[Mesliolamans], hfdat. der gelijkn. prov., gelegen in een wijde vruchtbare vlakte, 119 meter boven de zee, tusschen de
rivieren Saveso en Olona, die door de kanalen Naviglio
'Grande, Martesana en Naviglio di Pavia met de Ticino, de
Adds en de stad Pavia verbonden is; centraalpunt van 6
'bile"' der Opper-Ital. bean. Zij is de zetel van een aartsbisschop en verschillende ambtenaren en rechtbanken eener
provincie-hfdst. De st. is bijna cirkelvormig; de breede wallen, die men door 10 poorten binnentrad zijn in wandelwegen en een exercitieplein veranderd. Men telt er niet minder dan 80 kerken, onder welke vooral uitmunt de wereldvermaarde kathedraal ("ii dooms"), een indrukmakend
goth. gebouw van wit marmer, op een plein nabij het midden der at. Zij werd in 1386 aangevangen; doch wegens
herhaalde onderbrekingen van den bouw, is de eenheid
eenigazins gebroken. Onder keizer Frans Josef werd zij
voltooid; sij prijkt met meer dan 0000 marmeren standbeelden en met 98 gbthische torentjes of obelisken, terwijl zij
in de schoonheid van haar snijwerk en bas-reliefs hare
wedergae niet heeft; hare lengte bedraagt 148, hare breedte 77, de hoogte van haren dom 108 meters; — voorts de
kerk van Santo-Ambruogio, waarin de keizers van Duitschland gekroond werden; die van Santa-Maria-della-Grazia,
met een daarbij behoorend oud Dominikaner klooster,
waarin men 't beroemde, maar helaas zeer beschadigde
yLaatste Avondmv1" van Leonardo da Vinci vindt; St.-Vittore-al-Corpo, St.-Marco, Sta-Maria-della-passione, St.-Celso, St.-Eustorgio, St.-Lorenzo, eon. Onder de merkwaardigheden onderscheiden zich 't koninklijk paleis, het stadbuis, 't aartsbissch. paleis, de apalazzo-Litta", apal.-dellaContabilita", apal.-Marino", en meer andere paleizen; het
amphitheater of de //Arena", een gedenkteeken nit de tijden
der Romeinen, aan de volksvermaken op groote feesten gewijd, met een zaal, die voor 36,000 personen plaats heeft;
de munt (ala Zecca"), zeer groote kazernen, enz. M. bezit
een groote menigte liefdadige instellingen, o. a. een hospitaal met 3000 bedden, dat voor kranken van alle natien
open ataat; gestichten voor krankzinnigen, voor weezen en
vondelingen, voor . doofstommen en blinden, werkhuizen en
een algemeene leenbank. De schoonste van de 10 poorten
Is de //Arco- della-Pace", een moderne gebeeldhouwde marmeren boog, op last van Napoleon I gebouwd en in 1838
voltooid; zij duidt het punt aan, waar de weg near den
Simplon aanvangt; in hare nabijheid is de yPiazzi-d'Armi",
een schoon exercitie-plein, met de citadel ( Castello").
De meest geliefde wandelplaats is de aCorso", aan 2 sijden oinzoomd door sierlijke winkela en koffiehuizen. De
overdekte galleria 'Vittoria Emanuele, in den vorm van een
latijnsch kruia, de schoonste en grootste van alle tot no
toe bestaande passages (195 met. lang, 141/2 met. breed,
26 met. hoog), verbindt de Piazza dells Scab o met het Dom.plein. Druk bezocht is ook als pleats van uitspanning de
Giardini publici, park met zonlogischen tuin. Er zijn 9
schouwburgen, daaronder 't vermaarde opera-gebouw ala
Scala", dat 3600 toeschouwers bevatten kan. Dc voorn.
inrichtingen voor wetenschap en opvoeding sijn de kon.
academic van kunsten en wetenschappen, weleer 't paleis
//della Brera", met een bibliotheek van 200,000 boekdeelen,
1000 kostbare MSS., schilderijen, gedenkpenningen ( 50,000
stuks), ens.; een astronomisch en magnetisch observatorium, een kruidtuin; de Ambrosiaansche bibliotheek met
60.000 seldzame boekdeelen en 20,060, meestal belangrijke
MSS., de Trivulzio-boekerij met 20,000 boekdeelen en 2000
MSS., 2 lyceums, 7 gymnasien, een normaal-school, een
school voor genees- en heelkunde, voor de Grieksche taal,
rechtsgeleerdheid, wetgeving, technologie, verscheiden geleerde genootschappen en een militair geographisch inatitout, dat uitmuntende kaarten in 't licht geeft. M. is de
grootste boekenmarkt van Italie. Door hare ligging aan
de groote wegen, die over de Alpen voeren, door de kanalen, die haar met de voorn. rivieren van Italie verbinden,
door een dicht spoorwegnet, dat haar met alle eenigszins belangrijke plaatsen van Midden- en Zuid-Italie, met WeeLien, Venetie, Como, Turijn, enz. in gemeenschap brengt,
is zij een allergunstigst punt your den handel en 't volkerenverkeer. Hare fabrieken leveren zijde, flawed, lint,kant,
katoen, tapijten, goud- en silverwerk, glas, papier, porselein, enz., ook heeft zij ten kon. tabaksfabriek. In 1878
telde zij 199,009 inw., met de omliggende plaatsen ( C o rpi Santi di Milano, vroeger een eigen gem., bestaande nit vele dorpen, doch sedert 8 Juni 1873 bij de st. M.
ingelijfd, heeft veel fraaie kerken en openbare instellingen,
beroemde porseleinfabr., fabr. van brons- ea ijzerwaren;
62,876 iota'.) 261,985 inw. Het observatorium staat op 45°
28' 1" N.B., V 11' 20" O.L. De gemiddelde jaarstemperatuur is 05°,2; winter 36.; zomer 73° Fahr. — M. is seer
nod; zij werd reeds omstreeks 400 ( v. a. 600) jaren voor
Chr. gesticht en door vele keisers bewoond en verfraaid.
Hier studeerde Virgilius en zagen vele pausen en uitstekenOr mannen het levenslicht. In 1056 was zij de hfdst. eener
republiek; op 't einde der 14de eeuw weed zij tot de hfdst.
van 't hert. Milaan gemaakt, kwam later achtereenvolgend
under de heerschappij van Spanje en van Oostenrijk, werd
in ;796 en 1800 door de Franschen ingenomen en door deze
eerst tot de hfdst. van de Cisalpijnsche republiek en in
15)5 tot de hfdst. van 't kon. Italie gemaakt. In 1815
kwam zij weder aan Oostenrijk. In Maart 1848 schudde zij
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het Oostenrijksche ink af; sneer moest het reeds in 1849
weder opnemen. In 1859 kwam zij aan 't kon. Sardinie,
dat later Italie werd.
Milagro, [Ergavia], sp. vl., prov. Navarra, 111/2 U. Z.
Pamplona, aan den Aragon, r. o. 1234 mw. In de nabijheid ligt het moeras Penalen, waarin Sancho V, koning van
Navarra, in 1076 omkwam.
MUM', [Milevis], at. in Algerie, prov. en 5 112 u. NW.
Constantine, bij den Rummel, linker o.; met een schoone
rom. fontein. Zij weed in 1838 door de Franschen beset.
2500 mw.
Milam, gem. der V. S., Stt. Texas; hfdpl.R ashy ill e.
Milan. naam van vele plaatsen in de V. S.; de voorn.
zijn: I) Stt. Ohio, aan de riv. Huron, 21/ 2 u. van 't meer
Erie. 2800 mw. — 2 ) Stt. New-York, gem. Dutchesa, 18 u.
Z. Albany. 1925 mw.
Milanese, oude afdeeling van Italie,. hfdst. Milaan. Een
deel daarvan werd in 1736 aan Sardime afgestaan. 0 o
t enr ij k a ch Milane se was toen begrepen in 't voorm.
gouv. Milaan.
Milasso Melarso, [Mylae], sterk bevestigde at. en
zeeh. van Sidiië, prov en 5 u. W. Messina, aan de N.kust.
Zij bestaat nit een boven en beneden st., beide onregelmatig gebouwd en met vele groete, maar slechte gebouwen; hare citadel e. a. militaire werken zijn echter door natuur en
kunat z66 sterk, dat men M. het "Gibraltar van Sicilie"
mag noemen. Zij heeft een gemakkelijke haven en uitvoerhandel in tonijnen, wijn, zijde, vruchten, lompen, wijnsteen,
koren, olie en de hartsterkende likeur, avino-colto" geheeten. 7744 mw. (in de gem. 12,06)). Zege van Garibaldi
op de Napelsche troepen, 20 Juli 1860. — Be G o 1 f-v a nMilazz o is in oude en latere tijden het tooneel van vale
gevechten geweest.
Inilborne.Port. cog. vi. en kersp., grs. Somerset, aan
de Ivel, 3/, u. ONO. Sherborne, aan den Yeovil- en Exeterspw.; handschoenfabr. 1814 mw.
Milburn vi. in Massachusetts, V. S., aan een tak van
den Boston-and-Worcester-spw., 2 u. ZO. Worcester.4397 mw.
Mildani, gr. ned. d., prov. Friesland, arr., kant. en 1
U. ZO. Heerenveen, gemeente Schoterland, aan de Ruinder. 440 mw.
Mildenhal, cog. vl. en kersp., gem. Suffolk. aan de Lark;
21/2 u. ZZW. Brandon, met een station aan den East-Counties-spw. en een Wesleyaansche school. 4096 invv.
Mileschauer, (Donn er sb er g), berg in Oostenrkjk,
Bohemen, bij Mileschau, 800 met. hoog, de hoogste der keten.
Mileten, st. in Oostenrijk, Bohemen, kr. KOniggrats.
1861 mw. — Groote brand in 1846.
Mileto, ital. st ., Napels, prov. Calabria Ult. II, kant.hoofdpl. 131/2 U. NNO. Reggio; kathedraal en bissch. paleis. 4421
' inw.
NIIHetua, verwoeste at. van K1. Azie, (nu Pa lat of P alatsj a, d. i. ode Paleizen" geheeten), eene der beroemdste
onder de Ionische kolonien, op de W.kust vas Cane, bij
den mond van den Meander (Mender), 81/2 u. ZZW. Ajasaloek ( Ephesus ). Hare overblijfselen bestaan nit ten zeer •
grooten schouwburg en de mine van eene kerk.
Milford, 1) eng. at. en tech., Wales, grs. Pembroke, aan
de N.zijde van Milford-Haven, 2 u. WNW. Pembroke. Zij
weed in 1784 gebouwd, heeft een spw. stat., tolhuis, titerrenwacht, acheepsbouw, handel in scheeps-victualien en nitvoer van steen, kalk en steenkolen. Van bier varen stoombooten op Waterford. 3252 mw. — Milfor d-H a v e n,
een diepe bocht van den Atlant. oceaan aan de ZW.kust ,
van Wales, vormt een der beste havens van Brittanje, in ,
welke de gansche scheepsmacht van 't rijk zoo veilig als
in 't beste dok sou kunnen ten anker gaan. S t.-A nn e sH e a d, de NW.punt van haren ingang, heeft 3 vuurtorens
met vaste lichten, op 51° 41 N.B., 0° 10' 25" W.L. — 2)
gem. en vl. der V. S., Connecticut, grs. New-Haven, spw.
stat., aan den Housatonic, over welken hier een brug op
Long-Island-Sound voert, 13 u. ZZW. Hartford. De haven
last schepen van 200 ton binnen. 34 )5 mw. — 3) id., NewYork. grs. Otsego, 21/2 u. Z. Cooperstown. 2500 mw. — 4
id., Pennsylvanie, 10 u. NW. Philadelphia. 1940 mw. — 5(
id., selfden Stt., gra. en aan de riv. Juniata. 180 mw. —
6 ) id., zelfden Stt. gra. en 2 u. W. Somerset. 2200 inw. —
71 id., Delaware, 6 u. ZO. Dover. 2510 inst. — ) id., Massachusetts, grs. Worchester. 9890 mw. — 9 ) (New.), id.,
Connecticut, aan den Housatonic, met 3 bruggen over de
riv., 13 u. ZZW. Hartford. 4000 mw.
Milh (El.), [Malatha], d. in Palestine, Damascus, 5 0.
Z. Hebron, met gr. putten en overblijfsela eener verwoeste at.
Mahan, of Milian. ['Emilianum], fr gem. en stad,
dep. Aveyron, dep.hfdpl., 81/2 U. ZO. Rode., aan den Tarn,
r. o. Zij heeft een stat. der fr. Z.baan, een handels-tribunaal, gem.college, vele fabr. van wollen stoffen, zijdetwist,
zeemleder en lederen handschoenen. Zij was weleer versterkt en een der stevig:ste bolwerken der Calvinisten in de
religie-oorlogen. 15,625 mw.
Milhere, ned. geh. of d., prov. N. Brabant, arr. Roermond, kant. Helmond en 2 u. Z.t.O. Asten, gemeente Bakel-en-Milheze.
Miliana. [Maliana, Maniana], at. in Algerie, prov.
en 14 u. WZW. Algiers, aan den voet van den Dsjebel-Miliana; met uitmuntend bronwater ( ook warme bronnen 1,
tuinen en boomgaarden. Abd-el-Kader Meld haar in 1834
beset; de Franschen names hear in 1840 weg. V66r dien
tijd was zij de resid. der beys van Titteri en een aanzienlijke koopst.; than. Is zij een militaire post, die door straat- •
wegen met Blidah, Medeah, Sjersjel en door een apw. met
Algiers en Oran in verband is gebracht. 3142 mw. (zonder 't garnizoen).
ital. vl. op Sicilie, prov. en 4 u. NNW. Syracuse,
aan de Cantara. 5770 inw. Dicht bij haar liggen de ruinen
van 't oude Hybl a, en de bevolking verzamelt nog, als
in de oudheid, veel honig in den omtrek.
Mills. d. op 't eil. Sardinie, Cagliari, N. bij Oristano;
met zijdeteelt en zoutwerken; beroemde oranjewouden.
1723 mw.
Militaire.Grensen, was de naam eener 'Amok lands,
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Militello

Etat sieh half-eirkelvormig nitstrekte van de Adriat. see
door Illyrie, Croatie, Slavonie, Hongarije ('t Basset) en Zevenbergen, en tot eene verdedigings-linie van de oostenr.
monarchic tevn Tarkije diende. Zen poet gedeelte der opperviakte is gawhtig en wordt door takken van de Krpatiache, Atlische en DinarischeAlpen dooraneden. De gr. otto bedraagt 6091/2 0 m. de bevoIking (18501 1,009,109 skies. Men onderseheidde der* grensen in 4 gewesten, Generahtten geheeten, n.l.: 't vereentgd Gener. van CarlstadtWarasdin en van 't banaat van Croatie, dat van Slavonie
(Peterwardein ), dat van 't bong. henget (Temeavar) en dat
van Zevenbergen (Hermannstadt), en deze 4 generalaten leverden 'amen 18 regimenten. Sedert 1848 verdeelde men
se in 2 milit. command., nl. Croatiech-Slavonie en ServischBanaat. De mw. waren te gelijk eoldaten en landbouwers.
De regeeringspereonen waren raciers van onderscheiden
vadat, en de grondeigendomnten waren erfelijke militaire
teenen, die door den Staat gegeven werden op onderecheiden voorwaarden van krijgsthenet en 't onderhouden van
een voortdurend gezondheids-cordon aan den kant van Turki.je. Dat etelsel van militair bestuar weed in 1807 georgameeerd. Doch in 1851 kregen de Zevenberpehe M. een burgerlijk beheer en de M. werden onder 3 hoofdafd. gebracht:
Kroatisch, Slay. Serv. en de Banatische grenzen. In 1872
werden de Kroatisch-Slav. M. bij het kon. Kroatie-Slavonie, de Banatisehe Grenzen bij Hongarije ingelijfd en in
1873 weed de geheele inriehting der M.-G. afgeschaft.
.
Milken., ital. et., prov. en 6 u. ZW. Catania. 9978 inw
Militaeh pr it., prov. Silezie, regdst. en 91/2 U. NNO.
Breslau, aan de Bartsch, station van den spw. Oels-Gnesen; met em n groot grafelijk residentie-slot, in welks park
een triumpfboog etaat ter herinnering van 't vredefeest in
1816. 3385 inw.
Mill, I ) Mil, ned. d., prov. N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. Boxmeer en 1//2 u. Z.t.O. Grave, station
op den Duitsch-N.-Brab. spw. 170 mw. Het vormt met het
d. St.-Hubert en een 8tal geh. de gem. M ii 1-e n-S t.-11 Ub e r t, die 2413 r. kath. mw . telt. — 2) eil.groep in 't hanaal tunschen de Hudsons-straat en het Fox-kanaal.
Millar, Milhae-de-Nontron, fr gem. en d., dep. Dordogne, arr. en 2 1 /2 u. 0. Nontroux; spw. stat. 931 mw.
Mille., fr. gem. en it., dep. 0. Pyreneeen, kant.hfdpl.,
arr. en 3 U. W. Perpignan, aan de Tet. 1. o. 2260 mw.
Millbury, gem. en vi. der V. S., Massachusetts, 12 u.
WZW. Boston. met fabr. van wollen stoffen. 4400 mw.
Mill-Creek, gem. en vi. der VS., Pennsylvanie, gm. Erie.
3740 mw. — 2) id., Ohio, gm. Hamilton. 3740 mw.
Milledgeville, it. der V. S., Stt. Georgie, aan den Oconee, die bier eene bruir heeft en voor stoombooten bevaarbear worth, 23 n. WZW. Augusta en 45 u. ONO. Savannah, aan verschilIende spw.; middelpunt van een rijk hatoendistrict, zetel der Oglethorpe universiteit. 7550 mw.
Zij is in 1803 gesticht en was tom de hfdpl. van den Stt.
Miller, gem. der V.S., Stt. Missouri; hfdpl. Tusc um bi a.
Millery, fr. gem. en at., dep. Rhone, arr. en 22/2 u.ZZW.
Lyon; met goede roode wijnen. 1574 mw.
Milleoitno. ital. mv1., prov. Genus, 11/2 U. ZW. Cairo,
aan den Bormida, r. o. 1310 mw. Hier bevocht Bonaparte een overwinning op de Oostenrijkers in 1796.
Millingen, 1) ned. gem. en d., prov. Gelderl., arr. Arnhem, kant. en 2112 u. 0. Nijmegen, aan den Waaldijk en de
Pr. grens; met een veer op het Pannerdensch kanaal. De
C. kath. kerk en het klooster zijn fraaie gebouwen. 2460
meest r. kath. inw. (met het geh. Zeeland). — 2) pr. d.,
Bijnprov., regdst. Dfisseldorf, kr. Rees. 1275 mw.
tichot. zeebadpl., gm. 'lute, eil. Cumbray.
grs. in V. S., Stt. Iowa; hfdpl. G1 enwoo d.
Millotreet, iersch mvl., Munster, gr... Cork, 6 u. 0.
Killarney; met infanterie-kazernen. 1500
mw.
Milltown-Malbey, iersch vi., Munster, gm. Clare, aan
de Cove-of-Malbey, 5 IL W. Ennis. 1450 inw.
Millwitle, gem. en vi. der V. S., New-Jersey, 161/2 u.
ZZW. Trenton, aan de Maurice. 6106 mw.
Maley. ii fr. gem. en at., dep. Seine-en-Oise, kant.hfdpl.
arr. en 4./g n. 0. Etarape.s, aan de Ecolle, r. o.; met een
oud goth. kasteel. 2306 mw. — 2) fr. gem. en d., Oise,
arr. en 2 u. NNW. Beauvais aan den Therain. 750 mw.
Milnatborat, schot. mv1.:1/2 u. NNO. Kinross. 1620 mw.
Miingavie, Millguy t schot. d., gra. Stirling, 2 n. NW.
Gleagow; met katoenfabrieken. 1620 mw.
Milnthorpe. Milltborpe, eng. mvl., gin. Westmoreland,
2 u. ZZW. Kendal; met een station aan den Preston-andCarlisle-spw. en tijkfabrieken. 1534 inw.
Milo, 1) [Melo.), eiland van den Griekschen archipel,
het ZW.lijkate der Cyciaden, behoorende tot 't hon. One
kenL, op 36° 41' N.B., 24° 23' 0.L.; gr. 11/2 (:) m., met
3490 inwon. De oppervlakte is bergachtig, vnlkanisch en
meestal doe. De berg St.-Elias in 't W. is 755 voet hoog.
Uk den vulkaan Kalamo stijgen voortdurend zwaveldampen op. Wear de vulk. bodem de bebouwing toelaat, is hij
seer vrachtbaar in tarwe, gerst, meloenen; van de geitemelk worth beroemde kaas gemaakt. Zwavel, aluin en vitriool sijn de voorn. minerale prod.; nob heeft het vele
grotten en warme bronnen. Ben groote baai dringt er van
de N.sijde in en forint een der meest bezochte havens van
de Cyeladen. Ann de ZO.zijde van die havenbaai ligt het
Heine en onesonde M i 1 o, ondtijds een bloeiende it. Aan
de NO.kust liven de eil. Ki moles en Polin o, en op
2 a. attends NW. het eilandje Anti-X I I o. Hfdpl. is
Kastron. — 2 ) gem. en vi. der V. S., New-York, aan Crooked-Lake, 55 u. W. Albany. 5000 mw.
Mliloslay,.pr. at., prow. Posen, regdst. en ruim 8 U. ZO.
Posen. 1878 tow.
Xlilod.witeji, runs. mvl., gnus. Mohilew, 3 U. ONO.
Elfmovitsji. 1830 low.
ktiltenberig, beier. at., hr. Nederfranken-en-Asehaffenburg, aan den Main, I. o. en station der beier. staataspoorwegen, 9 u. W. Wurternburg; met see lat. en handelsachool,
eeu oud vervallen bergalot, Franeiskaner hospitium; Mainscheepvaart en scheepsbouw. 3232 law. Teel rom. oudhe.
den worden in den omtrek gevonden.

Mindanao
Milton, 1) of Royal-Milton, eng. vl. en kersp., gm.
Kent, tum een inham van 't kanaal, tusschen 't eil. Sheppy en 't wasteland, bij den mond der Medway, 2 u. WNW.
Feversham; met vermaarde oesterrisacherijen. 2750 mow.
2 ) gem. en vi. der V. S., Vermont, gin. Chittenden, aan 't
'neer Champlain, 16 u. NW. Montpelier. 2630 inw. — )
Id., New-York, gm. Saratoga, 81h u. WNW. Albany. 4950
mw. — 4 ) id., Massachusetts, _ gm. Norfolk, 2 U. Z. Boaton. 2700 low. — 5 ) id., New-Hampshire, gm. Stafford. 1720
mw. — 6) vi. in Pennsylvanie, grs. Northumberland, aan
den Susquehanna. 2200 inw.
Miltoin een der hoogste toppen van den Atlas in Marokko, 3360 met.
bob. st ., hr. Tabor, aan den Kreuzberg. 1980inw.
Milvertos, cog. mvl. en kersp., gm. Somerset, 4 u. ZW.
Bridgewater; met fabr. van serge, fianel, ens. 1805 mw.
Milwankee, et. der V. S. hfdpl. van 't gelijkn. grs. en
voorn. st. van Wisconsin, 26 u. N.t.O. Chicago, aan beide
zijden van de riv. M i 1 wank e e, waar die zich in 't meer
Michigan ontlast, en met reel spoorweg- en stoombootverbindingen. Zij heeft eon uitmuntende haven en staat met
elle handelsplaatsen aan 't meer in drukke gemeenschap;
M. is de eerste graanmarkt der aarde vooral voor tarwe:
in 1875 alleen bijna 28 mill. bushel of circa 10 mill. beetol. ingevoerd en 2214 mill. uitgevoerd. Groote houthandel; de industrie is in reel takken vertegenwoordigd en in
sommige andere tot een verbazende hoogte geklommen:
bierbrouwerij, meelfabr. ( 21/7 mill. vaten in 1875), looierijen, ijzerwerken, varkensslagerijen voor uitvoer (240,000 varkens ). De at. heeft heerlijke parken, zoo binnen als buiten een groote waterleiding, reel prachtige gebouwen wearoncler de kathedraal en vele andere kerken (30), het'rechthuis, de muziekacademie, tal van groote hotels, reel school,gebouwen. Onder de over 't geheel goed ingerichte scholen heeft men 1 kweekschool voor onderwijzers en 44 bijzondere scholen. Be talrijke wetenschappelijke geuostschappen hebbeu meerendeels bibliotheken. Eindelijk verdienen nog vermelding de inrichtingen van weldadigheid.
Het verkeer in de at. wordt bevorderd door een tramway.
— In 1835 stood bier nog niets dan de hut eens pelshandelaars: in 1850 telde de st. 2.0„061 mw., in 1875 100,708,
waarvan nicer dan de helft Dintschers zijn. De waterkracht der riv. wordt voor fabrieken en molena ten nutte
gemaakt. 43° 3' 45" N.B., 87° 57' W.L.
Itlimizatt. fr. gem. en d., dep. Landes, kant.hfdpl., arr.
en 12 u. NW. Mont-de-Marsan; glasblazerij. 1050 mw.
Min. Min-Kiang. gr riv. in China, prom. Fo-Kien, welker grootste gedeelte zij besproeit. Zij ontspr. in 't Zwarte-thee-distr. op 't Minschan-geb., en vloeit meest ZO.waarts
naar de Ho- sioe-baai, waarin zij malt op 20"' 8' N.B., 119°
40' O.L. Bij haren mond wordt zij aan weerszijden besloten door aan.zienlijke hoogten, en lanes hare oevers wordt
reel rijst gebouwd. Zij bespoelt de steden Kien-hing, Yenping en Foe-tsjow, welke laatste een der chin. havens is,
die voor de Europeanen open staan.
Minot», Meenani, perz. d., prov. en 23 u. W. Kinsman.
Men zegt, dat het uit on eeveer 409 grotten bestaat, die in
eenen berg zijn uitgeheld en bewoond worden door een
secte van schismatieke Mohammedanen.
Minae-Geraes, prov.. van Brazilie, gelegen tusschen 14°
25' en f 3° Z.B , 40° 37' en 35° 2 0.L.; bepaald ten 0.
door Bahia, ten Z. door San-Paulo, ten W. door Goyaz en
ten N. door Pernambuco. De grootte wordt op 10,440 0
m., 't getal mw. op 2,039,735 geschat, waarvan 470,459 slaven. Zij beslaat het hoogste tafelland in Brunie en is de
best bevolkte der provincien. Zij wordt doorkruist van de
Sierras Mantiquiera, Itambe, Frio en Branca, en besproeid
door bijriv. van de Parana. 't Klimaat is gematigd en gezond. Verscheidene gedeelten nun vruchtbaar in maia, koffie, suiker, tabak, indigo en boornwol. Hare mijnen germ
goad, silver, koper, nzer en diamanten. Be weiden zijn,
overdekt met kudden ree, en de kaas dezer prom. staat bong
aangesehreven. Net onderwijs heeft em meer vorderingen
dan elders in 't land gemaakt. Hfdpl. is Ouro-Preto. De
bewoners zijn Blanken, Indianen, Mestiezen en Negers.
De talrijkste wider de Indianen-stammen zijn de Botoendos en Poeris.
Minaa-Novaa, (vroegerBom-Successo-das-Min a s-d e-F anado 1, nieuwere at. van Brunie, prov. MinasGeraea, 66 n. NNO. Ouro-Preto; met een keiz. college, een
lagere school en een hospitaal. 3000 mw.
!Moan, Minab, sent. van Z. Penile, prov. Kirman, aan
de Pens. golf, 10 u. 0. Ormuz, aan den mond der r i v.
Mina u, die bier 118 met. breed is. 3000 landbonwende
Mw. De naaste omtrek der at. is z66 vrtichtbaar, dat men
hear den nTuin van Perzie" beet.
Minaya sp. vl., prov. en 1 u. NW. Albacete. 2113 mw.
Minearlo een der Scilly-eil., 1 u. W. St.-Mary's.
Minehinhampton, en, mvl. en kersp., gra. Gloucester ,
aan de Cotswold-heuvels, I u. ZO. Stroud en bij een tak
van den Great-Weatern-spw.; met lakenfabr. 4147 Mw.
1111ineio, [Mincing.), riv. van N. Italie, ontspringt als
Sarca aan den Piscanno, in den kreis Trente, Tiro4 valt
in 't Garda-meer, dat zij aan het Z.einde te Peschiera weder verlaat; dan vloeit zi,j Z. en 0.waarts en valt in den
Po, bij Governolo, na een loop van 11 u. Aan hare never
liggen Goito en Mantua ( vormin. van meren en moerassen ), van welke laatste slid zij'afwaarts voor klein vaartnig bruikbaar is.
Mindanao, Magindanito, 1) Zlijkste en na Luzon of
Manilla, aannenlijkate eil. der Philippijnen, Aziat. Archipel, seer onregelmatig van gedaante. Samboangan ligt op
6° 54' N.B., 122° 8' O.L. De grootte wordt op 1569,9 13
m. bepaald, waarvan slechts een klein gedeelte aan Spanje
hehoort, dat verdeeld wordt in 5 prov.: Cotabata, Misamis,.
Surigan, Samboango, Davao. De bevolking is hoopt onzeker; Dr. Meijer stelt ze op 191.802 zielen. Men houde bierbij wel in 't oog, dat in 't binnenland nog vele onafbankclijke stammen wonen, die niet warden medegerekend. Aan
de W.zijde is de wijde bail van Mahon of III a S a,
U. lang en eveuzoo breed, aan welker boorden tie Il ls.
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Soa, een tale van zeeroovera, nestelen. Be grond van dit
achoone, maar nog zeer weinig bekende eil. is in vele nor.
den bergachtig, dicht begroeid met theka- of jati- e. a. groo te boomen; in andere streken vindt men uitgestrekte weilanden. Tot de prod. behooren, good, rijst, was, ca..sia,
rotting:, tabak en peper, welke voornamelijk near Manilla
en nabnrige eilanden worden nitgevoerd. Salpeter en vulkanische prodncten moeten er in overvloed voorhanden run.
Het binnenland is bevolkt door Papoea-Negers. De Maleiars, aan de kusten, lang berucht om hunne zeerooverijen,
leven onder verscheiden onafhankelijke hoofden, waarvan
de voorn. de sultan van Mindanao im. De voorn. plaatsen
sijn Mindanao, Samboangan Cayagan, Surigao, Tandag en
Catel. Het eil. weed in 1521 door 1dagelhaens ontdekt. —
2 ) st. op de ZW.kust van gen. eil., bij den mond der riv.
Pel.gy, in de beat van Mafia. Aan haar grenst S elang a n, de resid. der sultans van Mindanao.

Miniatello (San-bital. mvl., Toscane, bij Florence, Binds
•euwen vermaard om zijne artikele4 van terra-cotta.

MindelheIns. beier. at., kr. Zwaben-en-Neuburg, zetel

van een landgericht, aan de Mindel, stat. der beier. staats-

spoorwegen, 8112 u. ZW. Augsburg; met een klooster der
Franciskanessen, em n kon. slot, voorm. Jezteleten-college,
minerale bron (Mayenbad), papier- e. a. molens. 3205 mw.
Minden 1) (P ruisisc h-M.), sterk bevestigde pr. at.,
en, hfdpl. van 't p.;elijkn. regdst. ( groot 95,40
prov. Westfal
0 m., met 480,612 mw. in 18751, aan de Weser, I. o., over
vzelke him r een steenen brug van 190 met. lengte en een
nieuwe ijzeren brng liggen, en aan den Keulen-Mindeneren Hann.-spw., bij de hann. g,rens 17 u. ONO. Miinster.
' veel verbeterd, ook
Hare vestingwerken zijn sedert 1815
heeft zij nieuwe kazernen, welke, met hare kathedraal, de
voorn. openbare gebouwen zijn. Zij heeft luth., geref. en
r. kath. kerken, een gymnasium e. a. scholen, het Westfaalsch genootschap ter bevordering van vaderlandsche cut.
tour, een groote suikerraffinaderij, fabr. van wollen en linnen stollen, zeep, tabak, leder. enz., en een aanzienlijken
handel langs de riv. tusschen Bremen en Centr. Duitschland. 17,, 75 inwon. — M. is een der oudste steden van
Duitschland. Bij 't naburig d. Todtenhaus en bevocht
de hertog van Brunswijk op 1 Aug. 1759 een overwinning
op de Franscheu, die 'ander den naam van slag bij Minden
bekend is. — 2) gem. en vl. der V. S., New-York, grs.
Montgomery, 17112 u. WNW. Albany. 4600 inw.
Mindoro, 1 ) aanzienlijk cit. der Philippijnen, omtrent
6 u. Z. Luzon; groot 185,3 0 m., met 70,926 mw. 't Eil.
staat onder sp. heerschappij. De oppervlakte is bergach.
tug. De hfdpl. is Calapa n, sun de N.kust. K a a p-C alavite ligt op 13° 27' N.B., 120° 21' O.L. — MindoroZee, tie Soeloe - Zee.
Minehead, mg. vi. en tech., grs. Somerset, aan 't kanaal
van Bristol, 6 U. WNW. Bridgewater; met een gemakkelijke haven, haringvisscherij en handel. 1582 mw.
Mineo, EMinse], at. op Sicilie prov. en 71/2 u. ZW.
Catania; met een gymnasium. 9337' mw.
Minerbe. 1) ital. vl., Venetie, prov. en 6 u. ZO. Verona. 3462 Mw. — 2) id., prov. en 3 u. NO Bologna; met
linnenfabrieken. 7244 Mw.
Minervino, ital. at., Napels, prov. Bari, distr. en 51t4 U.
ZZW. Barletta, zetel van em n bisschop. 13,844 inw.
Mingalay, emn der Z.lijkste Hebriden, 1 u. lang; met
merkwaardig hooge klippen aan de ZW.zijde.
Mingan-Eiianden, eil.groep van Brach N. Amerika, in
de golf van St.-Laurens, ten N. van Anticosti.
Minglanilla (La), sp. vl. ZZO. bij Cuenca. 1980 mw.
Mingolaheina, vi. in Bade
n, kr. Carlsruhe, station der
bad. spoorwegen, 6 u. ZZO. Mannheim; met een zwavelbron en in de nabijheid het voorm. bissch. jachtslot Kisslatt, dat no tot staatsgevangenis dient. 1920 mw.
MingreliP. voorm. pros. van Aziat. Rusland, tusschen
Imeretie ten 0., Goeria ten Z., de Zwarte zee ten W. en
den Caucasus ten N. De oppervlakte wordt gedeeltelijk bedekt met uitloopers van den Caucasus; de grond in de valleien is vruchtbaar. De mw. behooren nicest tot de griekache kerk. Hun vorst, met den titel dadia n, was een
vaaal van Rusland en tot 1866 stedehouder des lands, en
resideerde in 't stadje Zoebdid m. Het land is vaak door
den oorlog geteisterd en vele van zijne Mw., die uitstekend
schoon zun, werden in slavernij weggevoerd. Aan de W.kust liggen de vestingen Redo e t-R aleh en A nakli a.
In Mar t w i I i, Ts aisi en Zag ere i zetelen grieksche
bisschoppen. 't Behoort thans tot 't gouv. Koetais.
Minho, 1) (sp. Mi Ii o), [Mining], riv. van Spanje en
Portugal, ontspr. in Galicre 81/2 u. NO. Santiago, op de
Sierra de Meyra, vloeit O.-, Z.'
en W.waarts voorbij Lugo,
Orense en Tuy, begrenst op het laatst gedeelte van haren
loop Portugal ten N. en valt na een loop van 40 u. in den
Atlant. oceaan bij Caminha, 15 u. N. den mond van den
Douro. Hare voorn. bijriv. zijn r. de Via en Tea, I. de
Sit. — 2 ) of Entre - Douro - e - Minho. N.lijkste prov. van
Portugal, meest tusschen 41 en 42° N.B., 8 en 9° 0.L.. ten
0. en Z. door de provincien Oporto, Beira en Tras-os-Montea, ten W. door den Atlant. oceaan en ten N. door GaBele omgeven; grout 132,7 0 m., met 1,018,690 law. De
oppervlakte is meest bergachtig: het plateau van Bares,
dat gesneden wordt door vele dalen. en een vlakke 1,11=4strook; de Minho bepaalt de pros. ten N.; andere riv. ,ijn
de Lima, Cavado, Ave en Tamega. De grond, ofschoon
sea rotsig en zandig, is wegens het zachte en vochtige
klimaat, gepaard aan bedrijvige en zorgvuldige bewerking
nog vruchtbaar. en en wordt meer koren geteeld dan eigen
gebruik vereischt. De port-wijnen worden meest in deze
prov. gewonnen. Olie en hennip behooren tot de voorn.
prod. In de stolen worden ziklen en linnen atoffen, porselein, ijzerwaren en messenwerk vervaardigd. Het hoofdartikel van uitvoer is wijn naar Gr. Brittanje, N. Europa
en Amerika; ingevoerd worden ijzer, steal, wollen stollen,
vies en gezouten visch. De spw. van Villa Nova de Gaya
(Oporto) naar Lissabon, loopt door den ZW.hoek der prov.
Zij words nu verdeeld in de drie distr. Braga, Porto en
Viana, met de gelijkn. hoofdsteden.
Miniac-Morran. fr . gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine,
an. en 3 u. ZZO.
3226 jaw.

Maniato (San.), ital. st., Toscane, prov. en 6 U. WZW.
Florence, spw. stat., aan den Arno, met eon seminarie en
kathedraal. 22.13 mw. (in de gem. 16,187) Deze stad is de
oorspronkelijke bakermat der familie Bonaparte en de geboortepl. van Francisco-Sforzo.
Minieh, MeniPh, Minet - el-Kassim, at. van Egypte,
prov.hrdst., aan den Nijl, 39 u. ZW. CaIro. Zij heeft eenige fabrieken van aardewerken (poreuze waterkruiken) en
een gouvern. katoenfabr.
Minish. oil. bij de W.kust van Ierland, Connaught, gra.
Galway. Atlant. oceaan. 500 mw.
Minisink, gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, gra.
Orange, 34 u. ZZW. Albany. 500 mw.
Minnertsga, ned. d., prov. Friesland, arr.Leeuwarden,
kant. en 3 u. NO. Harlingen, gem. Barradeel. 1650 mw.
Minnesota, ( d. i. ,slijkenigo vloed"), Staat der V. S.,
omgeven door Canada, Bovenmeer, Wisconsin, Iowa, Dacota, tusschen 43° 26' en 49° N.B. Tot 1848 was het een bestanddeel van Michigan, wend toen afgescheiden en op 3
Maart 1849 als gebied georganiseerd, den 11 Mei 1058 als Stt.
in de Unie opgenomen. M. is your eon grout gedeelte een
vruchtbare, hooggelegen prairie, die vrel vee onderhoudt;
zij kan gevoegelijk 't gebied der meren genoemd worden,
daar tine hier even overvloedig zijn als in Finland. Uit
een (lriarvan, het Itasca-mser, treedt de Mississippi to yourschijn. Doze meren staan meest met elkander in gerneenschap of zijn enkel door smalle draagplaatsen (portages
van elkander gescheiden; tot de grootste behooren in het
NW. het Rnode-meer (Red-Lake). Op de N.greris her Regen-meer (Rainy-Lake), in verband met het Woudmeer
(Lake of the Woods), 0. van 't Itasca-meer het Bloedzuigers-meer Leech-Lake), een der bromneren van den Mississippi, Mille-Lacs, enz. De Mississippi doorstroumt M.
over eene lengte van 260 u., waarvan nu 63 u. tot aan de
St.-Anthony's vallei, of Kakabikah, door stoombooten bevaren worden; oak boven die watervallen vaart reeds eon
kl. stoomboot, en 1/4 u. lager ligt de plaats A nthon ycity met rijklijke waterkracht. De aanzienlijkste bijriv.,
die de Mississippi in dezen Staat ontvangt, is de St.-Petern, door de Sioux Minnesota geheeten, die voor stoombooten tot 13 u. boven Fort-Snelling (44° 53' N.B. ) en bij
bong water tot Travers do. Siouxbevaarbaar is. De rivier
St.-Croix vormt eon deel der 0.grens, terwijl de Red River
of the North gedeeltelijk de W.grens vormt. 't Klimaat van
M. is niet zeer strong, in 't oogloopend gelijkmatig en gezond; de winters zijn droog, de sneeuw ligt meestal slechts
7 decimeters hoog, en de groote dennenwouden in 't N. beschutten 't tegen de scherpe N.winden. De besproeiing is
overrijk; de vruchtbare grond, die een afwisseling aanbiedt
van prairien en boschrijke heuvels, is in staat eon 30maal
grootere bevolking te onderhouden dan thans. In 1875 had
M. 5583 kilorn. spw. Wegens de groote afgelegenheid zijn
handel en nijverheid nog niet teen ontwikkeld, doch in atlea is eon krachtige vlucht to Men. Het land is verdeeld
in 19 grs. De regeering is in handen van een voor twee
jaar gekozen gouverneur; de wetgevende macht berust bij
een senaat van 41 coon 2 en een volksvertegenwoordiging
van 116 leden coon 1 mar gekozen. Be schuld bedroeg op
30 Nov. 1875 485,000 doll. Er is eon universiteit to St.-Anthony, verscheidene middelbare en lagere scholen. De bevolking van H. bedroeg in 1050 607 in 1070 439,700 en in
1874 geschat op 600,00 t zielen; de vlakte-inhoud is 3929.9
m. De hfdst. is S t.-P a u I; andere plaatsen zijn M e nkat o aan de St.-Peters-riv. en M endot a, aan den mon
van den St.-Peters, tegenover F o r t-S nell in g,
nncopolis, St.-Anthony-City, Stillwater, aan
de 0.zijde van 't meer St.-Croix.
Minoegat, (cog. Menooghat), [Aspendus], at. van
Aziat. Turkije, sandsj. Selefksh, aan den mond der rivier
Minoegat [Melas).
Minorca, (sp. Menorca), [flalearis Minor], het
0.1ijkste tier Balearische oil., Middell. zee, aan Spanje behoorende, ruim 6 u. NO Majorca, 39. 47' en 40° 41' N.B.,
30 51' en 4 0 28' 0.L.; lang can W. tot 0. 9 u., gemiddeld
breed 21/, 5.; gr. 13,3 0 m., met 37,262 inw. De kust is
veelvuldig ingesneden en rotsig, en de oppervlakte golvend;
de berg Toro reikt tot 1460 meters. 1)e bodem is meest
schraal on zandig., met enkele vruchtbare streken. Koren
wordt or met toereikend voor eigen behoefte gebouwd; andone producten zijn wijn, vlas, hennip, saffraan, kapers en
kaas, die met wol, honig, was, miter, loud, koper, schoon
marmer, de hoofdart. van uitvoer zijn. Ingevoerd worden
tarwe, olie, geweven stoffen e. a. fabrieksgoederen, tabak
en koloniale waren. Het eiland work verdeeld in 4 districten. De voorn. plaatsen zijn Port-Mahon en Ciudadela.
Het wend door de Engelschen in 1709, door de Fransehen
in 1756 veroverd, maar aan Engeland teruggegeven in 1763,
totdat het eerst in 1779 en later bij den vrede van Amiens
voor good aan Spanje kwam.
Minarets. Monarch, vi. op Java, resid. Kadoe, hfdpl.
van een gelijkn. distr., 22/3 u. ZW. Magelang. Hier gut
Diepo-Negoro zich in 1830 gevangen.
Minori, ital. st.. Napels, prov. Principato Cit., distr. en 2
U. WZW. Salerno, bij de golf van Salerno. 3263 inw.
Minot, gem. en vl. der V. S., Stt. Maine, gm. Cumberland,
a. den Androscoggin, 13 u. ZW. Augusta. 4000 in,
Miupoeri. cog. H n poori I, aanzienlijke st. van Britsch
Indie, NW.prov., Agra. hfdpl. van 't distr. Etaweh, in den
Goal), 17 u. 0. Agra. 21,177 inw.
Min-sehan. gebertete met trotsche vormen op de grens
der Chin. prov. Setschoean, Kansoe en 't gebied van Koe Koenoor. Waterseheiding tussehen Hoangho en Jantsekiang; brongebied van de riv. Min en Kialing.
Minch. Minch. 0,Stormachtige zee"), ;le breede straat,
die het eil. Lewis ( Hebrides I van Schotlands W.kust acheidt.
De gemiddelde breedte is omtrent 10 u. Een vernauwing
can dezen Sond n.r bet ZZW. words de Lit tl e-111 in eh
d. i. Kleine-Minsli, geheeten en scheidt het midden-gedeelte
der buiten Hebriden van 't eil. Skye.
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Mina}Sall-Vernon, eng. gem. en d., grs. Chester. 11/e
U. NW. Crewe; station aan den London-and-NW.-spw.
0
Mioak, 1) gour. van Rueland, Matches 51° 12' en 55
5 N.B., 25° 10' en 30° 45' 0.L. omger.en door de gonv.
Grodno, Wilna, Witebak, Mohilew; Tsjerntgow, Hiew en Volhynit.; mot 1619,12 0 m., met 1,182,230 inw. wearonder
e ook het
ongeveer 144,00 Joden, 132,237 r. kath., waarto
grootste gedeelte van den adel behoort. De grond is in 't
ZO. deel, dat 4/5 van 't geheel beret, vlak, moeraasig en
met groote wooden bedekt en in de lente meestal over.
stroomd; de voorn. riv. zijn de Pripet en Dnieper, met hare bijriv. de Bereaina, Petajira, enz.; terwijl het ten ZO.
en W. gedeeltelijk begrenad wordt door de Z.lijke Dwina
en de Niemen. Onder de meer dan 359 meren Min de voorn.
't llinjas en Wygonowitschi en ender de moeraasen die van
Rokitno (ll% der totale oppervlakte) aan den Pripet. —
Hanalen: Oginski en Beresina; — spw, van Moskou-Brest
en Landwarowo-Romny. Er wordt meer koren (vooral rogge) gebonwd, dan eigen verbrnik vordert; henuip, vies, potarch en teer zijn andere belangrijke producten. De wooden
olin zeer nitgestrekt en de bevolking hondt zich, naast den
akkerbouw, het meest met het =gen en verzenden van het
bout bezig. Ook de veeteelt is aanzienlijk (465,000 schapen, waaronder 97,000 merino's). De linnenweverij en de
branderij worden vrij ijverig gedreven; ook zijn er ijLer.
emederijen, fabr. van russ. leder, glas, kaaraen en laken.
Desk is de handel in de prodncten des lands, die meest
in handen der Joden is. — Verdeeling van 't land in 9
distr. De voorn. steden zijn Minsk, Bobroeisk en Sloetsk.
— 2) russ. at., hfdpl. van gen. gouv., aan de Sswisslotsch
en 't meer Plebanakoje, stat. der beide gen. spw., 44 U.
ONO. Grodno. Zij is meest van bout opgetrokken, maar
heeft enkele fraaie steenen gebouwen, eon aantal griekache grieksch-geunieerde en r. kath. kerken, eon synagoge, seminarie en andere scholen, een grooten schouwburg en fabr. van laken en leder. Zij is de zetel van eon
aartsbisschop en van een r. kath. bisschop. 35,563 mw.
Reeds in de 11de eeuw wordt er van M. gewag gemaakt.
— 3 stadje in Polen, gouv. en 8 u. OZO. Warschau, aan
de Szebrna. 1920 mw.
Mhatao, Minton of Batoe, 0. ind. eil., bij Sumatra's
W.kust, tusschen den evenaar en 0° 40' Z.B., 98° 0.L.; lang
van N. tot Z. 111/2 u., breed 4 u.
Minato, 1) ell. in den Stillen oceaan, dat met Bedford
en Melbourne een groep in den gevaarlijken archipel uitmaakt en in 1837 door lord E. Russell ontdekt word. 21 0
23'Z.B,16°OL—2)ofItlina,Mwoink. at. op 't 0.ind. eil. Bangka, aan de W.kust. In hare
onmiddellijke nabijheid ligt em n ned. fort met de woningen
der ambtenaren, en aan het strand de gouv.pakhuizen en
't bureau van den havenmeester. Gouvernementsschool voor
inlandsche kinderen. 3000 mw.
Minueeiano, kl. versterkte ital. at., prov. Massa-e-Carrara, NW. Borgo-a-Mozzano. 2250 inw.
Thor, fr gem. en !dad, dep. Gironde, arr. en 6115 U.
ZW. Bordeaux, aan de Leyre, r. o. 2589 mw.
Mipibu, stad van Brazilie, prov. Rio-Grande, aan den
Pawl, 8 1 /2 u. ZZO. Natal. 2000 inw.
Miquelon, twee eil. bij de Z.kust van Newfoundland,
makende met het naburig em!. St..Pierre cone kolonie uit,
die den Franschen toebehoort en 3 0 m. gr. is. Groo tMiquelon ligt op 47° 4' N.B., 56° 20' W.L.,en onmiddellijk
ten Z. ligt K 1 e m n-M iquelo n, of Lan gle y. Zij hebben
samen 803 maw., die zich in hoofdzaak met vischvangst bezig houden.
Mira. 11 port. at., prov. Beira, bij den Atlant. oceaan,
7 u. NW. Coimbra. 6000 mw. — 2) ital. mvl., prov. en 3
U. W. Venetie, aan de Brenta-Morta. 887 mw. — 3, sp. vi .,
prov. en 111/2 U. ZO. Cuenca. 1152 mw. — 4) riv. en at. in
Ecuador, prov. Imbabura; de riv. ontapringt in de Andes,
vloeit NW. en vtdt in den Stillen oceaan door een delta,
op ornstreeks 1° 35 N.B. 79° 5' W.L. Bij hare boon ligt
do at. of 't vl. M i r a, 19 'u. NW. Quito.
Mirabel, I) fr. gem. en stadje, dep. Tarn-en-Garonne,
arr. en 3 U. NNO. Montauban. 1550 low. — 2) -Aux-Barebottle., fr. gem. en d., dep. Drome, arr., kant. en ilh U.
SW. Nyons, aan de Eygne. 1747 mw.
Mirabella, itat. at., Napels, pro,. Principato TM., 4 n.,
ZW. Benevento. 5979 mw. — 2) d. op Sicilia, prov. Catania, distr. Calatagirone. 3543 how.
Mirabello-Mooterrato ital. mv1.,.Piemont, prov. Alessandrie en 21/2 u. ZZO. Casale. 3055 mw. — 2) M.-Slattital. vi ., Napels, prov. Molise, 1 u. Z. Campobasso. /60.5
Miradoux, fr. gem. en at., dep. Goes, kant.hfdpl., arr.
en 2 U. ONO. Lectoure. 1562 how.
peer. en 5 u. NNW. Madrid.
Mirailloren, 11 esp.
1654 low. — 2) d. in de Plata-Staten, dep. en 28 u. ZO.
Salta, aau den Salado. — Sic ook Sans 2). •
Mirakenii, sp. my!., prov. en 17 U. ONO. Sevilla, aan
den Genii. 2490 low.
Mirambeasa, fr. gem. en vi., dep. Beneden-Charente,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. ZW. Jonsac. 2277 mw.
Mirandebi baai en lir. van Nieuw-Brunswijk, Britach
N. Amerika. De
' baai aan de 0.kust, op 47° 10' N.B. 65°
W.L., is de wijde mond der riv., die tick na eon NO.fijken
loop van 22 u. aldus verbreedt. Ann de oevers der rivier
liggen de steden Newcastle en Chattam, en tegenover den
mond der baai de eilanden Fox en Passage.
Miramoot, 1} fr. gem. en mv1.:, dep. Lot-en-Garonne,
arr. en 4 u. NO. Marmande. 2002 mw. — 2) fr gem. en
d. Opper-Garonne, arr., kant. en 3/4 ants 0. St.-Gandens.
16:50 law.
Miranda, 1) -de-Arga, sp. vi .. prov. Navarra, 7 U. ZZW.
Pamplona, aan den Agra en kruispunt der ep. N.baau en
der lijn Toedela-Bilbao. 2850 mw. — 2} -dol-Casiaiiar,
id., pro.. en 111,12 u. ZZW. Salamanca. 1560 mw. — 3)
-41A-Ebro, id., prov. en 111/2 U. NO. Burgos, aan den
Ebro; met eon tolhuis &an de Castiliaansche grens en eon
spw. stat. 2650 inwon. — 41 -dc-Carve, port. at prov.
Beira, 3 1 12 u. ZO. Coimbra. 5252 low. — 5) -do-liouro,

Miseno
[Caaabsetum Lobicanorum], id., prov. Tras-os Mon tes,
hfdpL van eon comarca, aan den Doom, dicht bij de hp.
grens, 8 n. ZO. Braganza.
Illismatie, fr. gem. en st., dep. Gera, arr.hfdpl., 33/2 u.ZW.
Audi, san de Beige; weleer versterkt. 3812 mw.
Mirandelia, 1) [Caladomam], versterkte port. st .,prov.
Tessa-on-Montes, aan de Tun, 10 u. ZW. Braganza. 189J inw.
— 2) my! in Brazilie, prov. en 50 u. NNW. Bahia.
Miramloi, fr. gem. en d. dep. Tarn, arr. en 41/, our
N. Albi, aan den Viaur. 2525 mw.
Mirandoia, versterkte at. in Italie, prov. en 5 U. NNO.
Modena; suet een epw. stat., eon kasteel, fraaie kathedraal,
paleis en hospitaal. 13,170 (in de at. 3059) inw.
Miran° ital. mvl., prov. Venetie, distr. en 3112 U. NO. Padun, aan den
' Muaone, bij 't kanaal idirano. 733 mw.
Mirau, Miirau, (moray. Moro w), vi. in Moravie, kr.en
6 u. NW. Olmatz; met eon verbeterhuis voor de geestelijkheld.. 800 mw.
Mirebalais, 1) nude afdeeling van Frankrijk, no beg, pen
In 't dep. Vienne en zoo geheeten near hare hfdpl. Mirebeau. — 2 ) I Le), vi. op Haiti, aan de Artibonite, 23 u.
NNO. Port-an-Prince.
Mirebeau, 1) fr. gem. en at., Vienne, kant.hfdpl., arr.
en 5 it. NNW. Poitiers. 2710 inwon. — 2) -eur.111exe. fr .
gem. en vi., C6te-d'Or, kant.hoofdpl., arr. en 4 u. MO.
Dijon. 1230 mw.
Mireeourt, [Mereorii Curlia], fr gem. en d., dep.
Vogeezen (Vosges), arr. hfdpl., 5 u. NW. Epinal, aan den
Madon, L o.; met een handelstribunaal, gem.college, hoo-ere meisjesschool, openbare bibliotheek van 12,000 boekdeelen, depart. normaal-school, fraaie sehouwburgzaal en
beroemdes lab, van kanten in do stad en den omtrek 15,000
week!.), blonden (2500 wezki.), muziekinstrumenten, passement, borduurwaren, en.. 5266 mw.
Mirefleur. fr gem. en vi., dep. Puy-de-Dome, arr. en
2113 u. ZO. Clermont-Ferrand, bij den Allier, r. o. 1265 mw.
Miremont, 1 fr. gem. en at., dep. Opper Garonne, arr.
en 21/2 u. ZO. Mure, spw. stat. 1390 mw. — 21 fr. gem.
en d., dep. Puy-de-Dome, arr. en 51/, u. ZW. Riom. 1410
mw. — 3 ) fr vl. dep. Dordogne, arr. Sarlat. 1130 mw.
In de nabijheid ' de groote druipsteengrot Cluseau met
een book.
Mirepoix, fr gem. en at., dep. Ariege, kant.hfdpl., arr.
en 4 n. 0.t.Z. Pamiers, aan den Lers, 1. o., waarover een
fraaie brug; met een gem.college, groot hospitaal en fabr.
van grove wollen en katoenen stoffen. 4 )57 inw.
"Enfield, eng. kern, en vl., grs. New-York. W. Riding,
met eon station aan den Lancashire-and-Yorkshire-spw.,
ills U. NO. Huddersfield; met wolfabrieken. 9263 inw.
Mirgorod, runs. at., gouv. en 13 u. NW. Poeltawa,
distr.hfdpl. met school, aan den Khorol. 7485 mw.
Miribel, 1 ) fr. gem. en vl., dep. Ain, arr. en 31/, u.
ZO. Trevoux, bij de RhOne, 1. o. 3410 mw. — 21 M.-lealEchelles. fr . gem. en d., dep. here, arr. en 5 u. N. Grenoble. 2167 mw.
Mink, kaap van W. Afrika, in den Atlant. oceaan, op
19° 22' 14" N.B., 16° 20f 36" W.L.
Minim, meer van Z. Amerika. Brazilie, in 't Z. van de
prov. Rio Grande do Sul, op 33° Z B., 53 0 lang 30
U. breed tot 6 U. Het ontvangt verscheidene rivieren, en
heeft 0.waarts met den Atlant. oceaan door den Tajinl,
en N.waarts met het meer dos-Patos door de r i v. Mmi m gemeenschap.
Miriti, vl. in Brazilie, prov. en 4 U. NW. Rio-de-Janeiro,
aan de r i v. Miriti. 3000 mw.
Mirmande, fr gem. en vi., dep. Dame, arr. on 4112 u.
Z. Valence; met fabr. van zijde en aardewerk. 1220 mw
Miropolie, ruse at., gone. en 17 u. ZW. Koersk, aan
den Pisol, bijriv. van den Dnieper; levendige handel in leder, schoenen, visch, rout en graan. 10,754 mw.
Mirotitr, bob. stadje, kr. en 21/2 u. NNW. Pink, aan
de Lomitz. 1506 mw.
Mirow, mvl. in Meldenburg-Strelitz, distr.hfdpl., 3'/2 U.
WZW. Neu-Strelitz; met 2 groote herd. sloten, in eon van
welke nu eon kweekschool voor volksonderwijzers is, en
fabr. van linnen on tabak. 1776 law.
Mirsanague, at. van Britsch India, Neder-Bengalen, prov.
Presidency division, distr. Dajessore, 16 n. NO. Calcutta.
Mlirsapoer, 1) distr. van de prov. Benares, NW. Prov.,
Britsch Indie, hebbende Z. en W. het Rewah-gebied en het
distr. Allahabad, en overigens omgeven door de distr. Dsjuanpoer, Benares, Sjahabad; groot 2452/2 0 m., met 1,015,826
mw., meest undoes. Het wordt door den Ganges en Sono besproeid en door den spw. Calcutta-Delhi gesneden.
— 2) hfdpl. van gen. distr., 9112 U. WZW. Benarea. Zij is
groot, volkrijk en heeft zoowel In voorkomen ale in ligging veal overeenkomst met Benares; zij heeft eon aantal
schoone europ. en inlandsche woongebouwen, tempels en
Omits 1 riviertrappen) on fabrieken van tapijten, door goheel Indie vermaard. Ook is .15 een atandplaats voor de
engelsche trc,epen en eon hoofdmarkt voor de tilde en boomvon). 67,274 low.
Mi./Latta, verwoeste at. in de Mexic. bondsrepubliek,
dep. Vera-Cruz, 10 U. NO. Jalapa, op eon geisoleerd plateau.
Bare overblijfsels bevatten eon pyramide, straten, oude wallen CU een begraafplaats.
Miselakao, Miahkan, aanzienlijk vi. van Persia, prov.
Khorassan, 14 U. NW. Niajapoer.
Mirachkin rues. vl., gouv. on 161/2 u. WNW. Jaroslaw,
aan de Wolgl. 1090 low.
Mineollex, hong. mr1., hfdpl. van het corn. Borsod, star,.
der hong. staats- on Theiss-banen, 7 n. NO. Eden. Het
heeft veracheiden prot. on r. kath. kerken, eon byname,
eon pent. on r. bath. gymnasium, een grieksche nations.
le school, tea r. knob. Irogere school on eon flooster,
en drijft reel handel in wijn en tarwe (de baste van Hongarije). 21,199 low.
Mlitrairoy, visachersdorp op de N. test van 't oil. Wollin.
Sedert eenige jams druk branch, els seebad. Stoombootverbinding met Stettin. 1000 :ow.
Miscue, [Miaeouns], keep ,aa Z. utile, prey. en Pig

Misilmeri

Missouri

ZW. Napa. In hare nabejheid liggen de ruinen der oxide row. haven Misenu rn.
vi. op Sicilie, prov. en 2 u. ZZO. Palermo,
*an de Bagaria, 1. o. 7383 mw.
Misoceo of Masoeco (Val - di.), of Val - Melsolsina,
(duitsch Maiso x-T ha 1), mit. vallem, kant. Grauwbunderland, ten Z. van de Alpen, onmiddellijk 0. het kant.
Ticino Tessin° ), en dooreneden van de Moesa of Muesa,
aan welker r. o. het d. Misocc o, of Crem eo (duitsch
Miao x ligt, met 120) inw. en de bouwvallen eener nude
sterkte, die voor de schoonste van Zwiteerl.gehouden worden.
Mono', "Menyval, of Waigamme, vrij grout 0. ind.
eil. ten N. van Ceram en ten W. van Nieuw-Guinea, tusschen 1° 43' tot 2° 4' Z.B. en 129° 46' tot 13 ,° 30' O.L.
Het eiland is verdeeld tusschen 2 radjes: een te Kassim,
een welvarende pleats, en een te Lelintah. De bevolking
van M. wordt begroot op 4000 zielen. Voortbrengselen: sago, paradijsvogels, papegaaien. Bij de W.kust liggen Mustike, de Schildpads-eilandjes (alle door een rif vereenigd) en
Wolleket of Pisang; ten W. en N. de Kanary-, de Bohoen de Popo- of Popo-eilandjes.
Miseaglia, ital. mvl., prov. ell 4 u. OZO. Como, ele,
1,1NO. Milaan. 1250 inw.
Miesie'n Land - der - ), landstreek van Z. Amer., wearin de zendelingen der Jezuieten talrijke kolonien van bekeerde Indianen eevestie..,d hadden, eer hunne orde in 1667
werd opgeheven. 'Die landstreek vormt nu het grootste eedeelte van Paraguay en gedeelten van Brazilie en La Plata.
Missiseippi, 1) (d. i. /Nader der Wateren"; bij de Natchez draagt hij den mem van Meschaceb6), voornaamate stroom van N. Amerika, waarvan meet dan lee door
hem en tune bijrivieren besproeid wordt. Hij ontspringt
wear sneeuw en ijs den bodem bijna een halfjaar lane, bedekken, en ontlast zijne wateren onder een bijna tropisch
klimaat, wear sneeuw en ijs enkel bij naam bekend zijn.
Hij wordt gerekend te ontstaan nit het sneer Itasca, ongeveer op 47° 19' N.B., eV W.L., 497 meter boven de zee.
Zejn loop is meest Z.waarts door de Staten der Unie, tusschen bet Huron-gebied, Illinois, Kentucky, Tennessee en
Mississippi ten 0., en het Sioux-gewest, Missouri, Arkansas en Louisiana ten W•. en in laatstgen. Stt. valt hij in
de golf van Mexico, hootelzakelijk door een alluviale landtong, die ver in zee uitsteekt. Zijne lengte wordt op nicer
dan 9 '0 u. geschat; maar te rekenen van den oorsprong
des Missouri's, sun langste en eigenlijke bronriv., bedraagt
die lengte ongeveer 1300 u. Zijn gemiddeld verval van de
bron tot den mond is 41/2 decimeter per our. In 't bovenst
gedeelte van zijnen loop, waar hij 't Itasca-meer verlaat,
is de M. een heldere beck van slecbts 5 met. breedte en 12
decimet. diepte; zij loopt in N.lijke richting, vormt eeu
reeks van snelstroomingen (erapids"), vloeit over rotsen en
door groote massa's van opgehoopte boomstammen en bereikt omtrent 25 u. van haren oorsprong het Pemidji- of
Travers-meer. Hier vereenigt zij zich met een andere bronriv., La Place, die nit het Ossowa- of Assawa-meer ont:dee. Na een loop van 13 n. valt de M in het meer Cass,
en ale hij dit verlaat, heeft hij reeds een breedte van 52
met. en een diepte van 21/2 meter; verder stroomt hij door
het groote en kleine Winiboshish-meer, heeft hij Brainard
een spw.brug, stort zich dan over de eLittle-Falls" neder
en heeft bij Sandy-Lake reeds een breedte van ruim 100
meters. Onder de verdere watervallen, die de atroom vomit,
sun de eBig-(Groote)Falls" en die van St. Anthony de voornaamste. Achtereenvolgend neemt hij de rivieven St.-Peter,
St-Croix, Chippeway, Wisconsin, Rock, Des Moines en Illinois op, en vereenigt zich op 38° 56' N.B.. 90° 10' W.L.
met zip': grootste bijriv., den Missouri. Veer dem laatste samenvloeiing is de groom bij een breedte van 1 /3 tot
e/e U. helder gebleven; maar van dit punt tot aan zee, een
afstand van 3;10 u., blijft hij troebel, en zUn breedte vermindert, terwijl zijn diepte near verhouding toeneemt. Omtrent 54 u. lager ontvangt hij nit het 0. den Ohio en wat
verder Z.waarts den Arkansas en de Red-re. nit het W.
Zijn overige bijrivieren zijn van veel minder belang. Over
zun ganschen midden en beneden loop wordt tune bedding
grootelijks belemmerd door afgedreven en vastgeschoten
boomstammen (menage, planters, sawyers"), vlothout, eilanden en zandbanken; de hoeveelheid der aardachtige bestanddeelen die de riv. gedurende haren loop en vooral arm
de mondingen afzet, heeft men berekend op 3,7 milliarden
kubiek voet. De belemmerende boomstammen zein in den
laatsten tijd grootendeels nit den wee, geruimd door eert
bijzonder daarvoor .gebouwd stoomechip. In zijn laatste gedeelte doorloopt bet era vlak, treurig drasland, waarin zich
de at. New-Orleans verheft, en ongeveer 26 u. beneden die
at. valt hij in de golf van Mexico door 6 monden: Mordpas, Pas it l'Outre, Oost-, Zuidoost-. Zuid- en Zuidwestpas,
welke laatste tot 1875 de eenige, voor groote schepen bruikbare was; mane toes is ook de Zuidpas bevaarbaar gemaakt.
Van de zijstrmen zijn de belangrijkste: Atchafalaya, Bayou
de Large, Caillon, Bayou la Fourche, Plaquemine. Geidm
middeld net tick jaarlijks de delta 80 met. vender zeewaarts
in. De watermassa van den M. op zijn benedenloop wordt
berekend op 23,000 kilometer; die van den Rijn boven ic
strootnsplitsing bedraagt nog geen 2000 kin. per seconde
Zeilschepen kunnen den M. op varen tot Natchez, Inch komen zelden boven New-Orleans, en daarvoor besteden zij
some nog 30 dagen; maar voor stoombooten van de gruntate snort is hij bruikbaar tot aan de invloeiing van den
Ohio, en voor die van middelmatigen diepgang nog 180 tot
200 U. boogerop: vaartuigen van 40 ton kunnen tot aan de
St.-Anthony-Falls opvaren. Een vaart van N.-Orleans tot
Columbus in Kentucky, duurt 5 dagen en 6 nachten en
Yost 23 dollars. Geen zeevloeden loopen den M. in; maar
hij is onderhevig ass jaarlijksche overstroomingen, zoowel
In de lente am s in den turner, en deze zen vaak zeer hinderlijk voor de scheepvaart en nadeelie your het omliggende land. Bij de elechte indijking en 'de van tijd tot OW
plaatsgrijpen(Ie veranderingen van bet bed (doorbraken bij
nauwe kronkelingen) worden dikwerf verwoestingen verooreaakt, zooals nog in 1S74, zoodat de echade van enkele

jaren gelijk etaat met de kosten van indijking. Ondanks
dew e. a. hinderpalen is toch het handelsverkeer, waaraan
meer don 1000 stoombooten deel nemen, op zijne wateren
tegenwoordig levendiger dan misschien op eenige andere
riv. van 't 0.1ijke halfrond. Men schat de waarde der beweging op 3 milliarden dollars I New-Orleans is de groote
stapelplaats voor dien handel; behalve deze fit. liggen aan
tune oevers de steden Baton-Rouge, Natchez, Vicksburg,
Memphis, Cairo, Helena, New-Madrid, St.-Louis, Lotesiana,
Quincy, Keokuk, Davenport, Dabuque, La Crosse, St.-Paul
en een aantal andere pleat.cn van belang aan tune groote
bijrivieren. — 2) of English - River, rivier in Britsch N.
Amerika, ontstaat out het meer La Crosse, op ongeveer 55 0
30'N.B,148°WLvloeitzrbchg0.wasdoen
aantal kleine meren en valt, na een loop van omtrent 18e
U., onder den naam van Churchill in de Hudsonsbaai, 14
u. W. Kaap-Churchill. Een menig,te snelstroomingen belemmeren hare vaart. Zij wordt door eene draagplaats
("portage"), die slechts 337 met. breed is, gescheiden van
een bijriv. der Saskatchewan. Aan hare oevers liegen FortNelson, Rapid-Rivir e. a. 31 een der V. S., in 't ZW.
der Unie, meest tusschen 30 0 10' en 35° N.B , 88 0 2 ' en
91 0 35' W.L., orngrensd door Alabama, Tennessee, den Mississippi-stroom (die hem van Arkansas en Louisiana scheidt),
Louisiana en de golf van Mexico; groot 2218 0 m., ratt
827,922 inw. (605,485 mw. in 165 waaronder toen 308,167
eleven), waarvan 44,201 kleurlingen, verdeeld in em n N.
en Z. district en in 65 ern. De oppervlakte is in 't Z. en
W. vlak en moerassig, maar verheft tick in 't 0. en N. tot
een tamelijk hoog gewest. De hoofdstroom is de Mississippi, die de gansche Weerens vorint en den Yazoo. BigBlack en Homochitto opneemt; de bevaarbare Pas, aeoula
valt in de near hear benoemde bocht der Golf, de Pearl in
't meer Borgne. Be voorn. producten zijn boomwol suiker; in 't Z. mais, indigo, meloenen, druiven e. a. vruchten, tabak en hout. De hoofdmarkten voor die producten
zijn Memphis (Tennessee), Mobile ( Alabama) en New-Orleans (Louisiana). De voorn. plaatsen zijn Jackson ( de hfd.at.), Vicksburg, Natchez en Columbus. Spoorwegen loop: n
nog slechts over 1835 kilom. Ofschoon de handel niet onbelangrijk is, gaat toch bijna alles achteruit. De scheepvaart is onbeduidend; zeesehepen heeft de Stt. Diet. M.
heeft 2 universiteiten, 15 inrichtineen van hooeer onth 1 wije, enz. — H. weed in 1817 als Staat in de Unie opg.enomen; tune constitutie heeft hi) in 1832 gerevideerd. De
gouverneur wordt voor 2 jaren, de 34 senatoren voor 4 jamen (am de 2 jaren treedt de helft af) en de 112 vertegenwoordigers floor 2 jaren gekozen. De finantien staan niet
gunstig: de staatsschuld bedroeg in 1575 1 e559,62 ) doll. -4) gra. in Arkansas, aan den Missouri en Mississippi; hfdpl.
Osceol a. — 5) grs. in Missouri; hfdpl. Osceol a, tegenover den Ohio-mood.
Miseivri, Misevri, Miserwi, [Mesarnhria], stad en
tech. van Europ. Turkije, Roemili, op een schiereil in de
Zwarte zee, 5 u. NO. Burghaz; met een haven, weleer emn
voorn. ligplaats der byzantijnsche vloten. 3010 inw.
Missolonghi, Mesolonghi, kl. st. van Gr:ekenl., W.
Hellas, hfdpl. der nom. Akarnanie en Italie, in men moeramie., met olijfplantsoenen overdekte vlakte, bij de golf
van Patras, tusschen de riv. Aspropatamo en Phidari, ruim
6 u. W. Lepanto. In den griekschen vrtiheidskrijg was M.
een militaire post van eenig belang, hield in 1522 een meekwaardig beleg nit en bezweek na een herhaald langdurig
beleg in 1826, bej welke gelegenheid de bevelhebber Noto
Bozzaris zich met het garnizoen in de lucht deed springen.
In hare nabijheid weed in 1823 een gr. turksch le ger geslagen door weinige grieksche troepen onder Marco Bozzaris, die in den atrijd sneuvelde. Lord Byron gaf em op 19
April 1524 den getst. Veer weinige jaren was H. niet veel
meer dan een dorp. 5714 mw.
Missouri, 1) (emodder-rivier"), een der voorn. riviertn
van N. Amerika, welker bronnen in 1815 door Lewis :n
Clarke ontdekt zijn. Zij ontstaat uit 3 hoofdbronnen (Gallatin, Madison en Jefferson), tusschen 42 en 43° N.B., aan
de 0.1ijke belling van 't Windriver-geb., niet ver van de
bronnen der Columbia (Stt. Oregon), vloeit met bochtigt n
loop N.-, 0.- en Z.waarts door 't midden van 't vasteland
en valt op 39° 56' N.B., 91° 12' W.L., na cen afstand van
wel 580 u. doorloopen te hebben, in den Mississippi, wiens
naam zij verder tot aan de golf van Mexico aanneemt. Omtrent 117 U. van hare bronnen, vomit zij een snelstrooming (erapid") van 1 3/4 U. lengte, terwel zij zich een w:g
baant door de Poorten van 't Rotsgebergte i"Gates of the
Rocky Mountains"), een bergpas, bepaald door graniet:n
steilten van 360 met. bootee — 32 u. lager heeft zij groote
watervallen. Achtereenvolgend neemt zij hare groote bijrivieren Maria of Bear-river, Yellowstone, Kleine-Missouri,
Shyenne (Cheyenne), Nebraska of Platte, Kanzae, Osage,
elle uit het W., op, en bovendien nog we! 2 0 andere rivieren. Bij de invloeiing van de Yellowstone is zij 7e0 met.
breed. Hare wateren zijn troebel, snelvlietend en bezet
met een menigte eilanden, maar zij is bevaarbaar tot op
730 u. boven hare samenvloeiing met den Missippi. Het
land rondom hare oevers is rijk en met schoone prairien
bekleed; maar 't ontbreekt die zoomen aan steenkolen en
bout, vooral ten N. van de invloeiing der Platte. Aan den
H. vindt men de militaire posten Fort-Randall, St.-Pierre,
Sully, Rice, Berthold, Union, en de steden Jefferson, St.Charles, St.-Joseph, Nebraska-City, Osnalia, Sioux-City,
Yankton. — 1 eeu der V. S., tusschen 36° en 40e 36' N.B.,
89 0 en 95° 45' W.L., omeeven door Arkansas, het Indianen-gebied, Kansas, Iowa, Illinois, Kentucky en Tennessee;
groat 3o':l4/ 0 m., met 1,721,295 inw., waaronder 114.9 4 0
uit Duitschland ingekomen en 1)8,000 kleurlingen (652,907
mw. in 1e50, waaronder toes 87,767 eleven), verdeeld iu
104 gra. Wat de vlakte-uitgebreidheid betreft is M. een can
de grootste states der Unie en wegens tune ligging yen
bong gewicht. Zijn oppervlakte is zee:. afwisselend. Dings
de 0.grens stroomt over 110 u. lengte de Mississippi, the
bier den Missouri opneemt, nadat deze midden door den
S tt. heeft gevloeid; hij is 5 maanden in 'tjaar 500 U. op-
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waarta bevaarbaar. Van 't Z. ontvangt hi.) La Mine, Osage en Gasconade, van 't N. Grand-Chariton, alle voor een
gedeelte bevaarbaar; de Maramec, die door can rijk minereal-distr. vloeit, en de Salt-River velien beneden St.-Louis
in den Mississippi; in 't ZO. vloeien de White en de St.Frauds, en in 't SW. bijrivieren van den Neosho. Aan den
oever der stroomen is schier allerwege obottom", vet,hoogst
vrachtbaar, maar ongewnd moerasland; clan verheft each 't
land allengs tot done rotsketens, of tot prairien, die met
wondland afwisselen; in 't SO. liggen nitgestrekte draslanden en poelen, achter welke 't land weder opstijet tot de
Osage-rivier. Tusschen deze en de 3lissouri liggen de vruchtbaarste atreken, die tevens grooten rijkdom in bout en
steenkolen hebben. De Stt. brengt tabak en green (vooral
mats) in overvloed voort; vale gedeelten zijn nitmuntend
geschikt voor de veeteelt; ook bonwen de Duitschers er
wijn; matte van 't grootate belang is de mineraalschat. Het
Ozark-geb. (Black-Mountains) is bier, zoowel ale in ArkanNis vooral rijk aan lood; het meant leve
ren Potosi, MineA-lionrton, Merrimac-Mine, Hazel-Run, Mammouth en Turplay. In 't Z. is de voorraad van ijzer .66 groot, dat men
ijzerrijkdom met Pennsylvanie's kolenechat heeft vergeleken; ook koper is er in overvloed voorhanden, bovendien ook zilver, kobalt, nikkel, zink, mangaan, antimonium. Industrie en handel zijn van gewicht en worden be.
vorderd door de hevaarbare rivieren en de 5665 kilom. spw.,
waaronder zeer belangrijke lijnen. — M. vroeger een deel
van Louisiana, trad in 1821 am Staat in de
' Unie. De gouverneur wordt voor 4 jaren, de senatoren (niet meer 33 en
niet minder dan 14 ) mede voor 4, en de 131 vertegenwoordigere voor 2 jaren gekozen. De staataschuld bedroeg in
1s75 17,839,0 '0 doll. Fifdpl. je fferao n. M. heeft twee
nniversiteiten, 45 inrichtingen voor hooger onderwija en go,
de volksscholen.
Mistaken-Point. ZO.lijke punt van Newfoundland,
181(2 U. ZZW . St.-John's.
Mistek, (31 istok e), at. in Moravie, hfdpl. van 't gelijkn. distr., 14 u. ONO. Olmutz, aan de Ostrawitza, stat.
der Ostr a it- F riedlin d er-baan ; met weverij. katoendrukkerij
en branderij; aan zienlijke handel. 3440 mw.
Mi.telbach. mvl. in Neder-Oostenrijk, aan de Says, stat.
der Oostenr. staatsbanen, 8 u. NNO. Weenen; met een college en hospitaal. 2401 mw.
1,11i.terbianeo. vi . op SiciliS, prov., distr. en 11/4 uur
NW. Catania; met minerale bronnen. 5678 inw.
Mistimanday, meer in Britsch N. Amer., op 51° N.B., 72
tot 73° W.L., _tang van NO. tot SW. 17 u.; grootste breedte
81/, n. Het heeft reel groote eil. Be nv. Rupert vloeit
er W.waarts nit in de James-baai.
Misitra, St. in Griekenl., Mores, hfdpl. van de
nom. Lakonie, aan de helling van den Taygetos, op wellean hare citadel staat, 81/. u. Z. Tripolitza. Zij is de zetel van em n grieksehen aartsbisschop en heeft een grieksch
college. Omtrent 12/3 u. NO. liggen de overblijfsels van
't oude S par t a, verspreid over 5 lage heuvels. 1000 mw.
V66r den laatsten oorlog was dit de volkrijkste sta,d in
Morea (20,000 inw. ).
Mistretta, at. op Sicilie distr.hfdpl., 19 u. WZW. Menaina, can den Reritano. 11,2 18 mw.
Mitau, Metal, Mittau, (litth. 3 el g a w a), cuss. at.,
hfdpl. van 't gouv Koerland, aan de Aa, 71/2 u. ZW. Riga,
waarmede zij door een spw. gemeenschap heeft. Zij ligt
laag, is aan overstroomingen blootgesteld, heeft een kaateal, waarin eens Lodewijk XVIII zijn verblijf hield, verseheidene Grieksehe, luth. en r. kath. kerken en 3 synagogen, een gymnasium, schouwburg, school der beelkunde,
obaervatoriurn, genootschap van Koerlandsche litteratuur,
vale weldadige instellingen, een bank en fabr. van linnen
atoffen en zeep. De handel is groot, doch de industrie gering. 23,000 mw., waarvan meer dan de helft Duitschers.
aanzienl. riv. van 't schiereil. York, N. Australia; ontsprinFt op de 0.11ijke kustketen en stroomt NW.
door een boschnjk henvelland.
Mitebell.toreo iersch mvl.,. Munster, gm. en 7 NNO.
Cork, aan den Punche
on. 2743 mw.
Illlitjalioskaja, staniza in de prov. van 't Don'sche Iager, aan den Donitz, 1. o. Groote veemarkt. 13,700 mw.
d. in de Mexic. bondsrepubl., dep. en 71/e n. 0.
Onjaca, op het tafelland van Mixtecapan, 1604 met. boven
de see; met groote overblijfsela van oude graven, offerpyramiden e. a. gebonwen.
Mitre. Miter, ell. in den Stillen oceaan, de ZO.pnnt op
11 0 55' Z.B., 170° 20' W.L., in 1791 ontdekt en zoo geheeten, near een van twee merkwaardige voorgeb., gelijkende
een mijter en toren.
Mitri, ommuurde en welvoorziene et. van Beioedsjistan,
prov. Cutch-Gundava, ten N. van Bhag.
Mit...rite., (hong. D em e tro vic z e),
ravl. in de voorm. Kroat.-Slavonische Militaire-grenzen, diem
en 7 n. ZZW. Peterwardein, aan de Sam, I. o. Zij heeft t r.
kath. en 3 grieksche kerken, can hoogere school en can
aantal mom. oudheden. 4997 jaw. Goede wijnbouw; geb.pleats van den rum. keizer Probus, die bier den eersten
wijnatok liet planten.
Mitrv. fr. gem. en d., dep. Seine-en-Marne, arr. en 31(1
n. W. 'Meaux, aan het Ourcq-kanaal en aan den spoorwag. 1864 inw.
Mittelovaide. 2 pr. at., prov. Suede, regdst. Breslau; 1)
aan de Neisee, atat. van 2 spoorwegen, Ii u. SW. Neisse.
2476 law. — 2; of Meda:bor. kr. en 11 u. N. Wartenberg;
met een slot en fabrieksindustrie. 2151 mw.
Mittelawaldl, baler. mvl., kr. Opperbeieren, can de Isar,
1411a a. ZZW. Munchen; met veel vioolmakerij (uitvoer
near Engeland en Amerika); mijnbouw op loud en sink.
2705 law.
Matt000daldle, pr. at., pray. Brandenburg, regdst. en
gth a. 010. Potsdam, aan de Notte. 2314 jaw.
mvl. in Opper-Oostenrijk, *en de Saha, in
een moerassige steeek, 61/2 U. ZZW. Salzburg; hfdpl. van
den boven Pia zga u, een der hoopte daleo van Europa. 507 law.

Moch ern
Mitterteieb, beier. mvl., kr. Opper-Palts. station der
beier. daatabanen, 0. Baireuth; met vtlerlei molena en weverij. 1934 jaw. Bazaltgroeven.
oase van Centr. Afrika, omtrent 6 U. NW. het
meer Tajad; met meer dan 50 putten.
Mittand-Kote, at. amen het Z.einde van den Penzab en
aan den W.oever van den Indus, op 28° 54' N.B., 70 0 25'
0.L. Zij is door dadelboschjes omringd en voor den han..
del wel gelegen, maar ongezond.
Mittweida, saks. at., kr.dir. en 10 u. ZO. Leipzig, bekoorlijk gelegen aan de Zschopau (bijriv. der Muldc) en den
sake. W.lijken staatsspw.; met uitgebreide fabr. van . wollen en katoenen etoffen en groote bleeken; een technicum
of hoogere vakschool voor machine-ingenieurs, wcrkmeesten, enz., renal- en burgerschool. 9093 inw.
[Le.bos]. eil.
Mitylene.
van den Griekschen archipel, aan Turkije behoorende, hij
de kust van Bl. Azle, meant tusschen 39° en 39' 20' N B.,
25° 50' en 26° 35' 0.L.; gr. 30114, 0 m.. met 31,000 inwon.,
waarvan little de helft Grieken. De gedaante is onregelmatig; hare baaien dringen er aan de Z.zijde in, en 't heeft
goede havens en een vruchtbaren grond. Het binnenland
is honest schilderachtig; een daardoor loopende bergrij is
met pijnboomen bekleed en aan hun voet liggen vele oiijfplantsoenen en wijngaarden; mane gedurende den griekschen
vrijheidskrijg had het veal te lijden. De hfdprod. ziin olijfolie (jaarlijks 100000 ctr.), pijnboomhout, eenige druiven,
vijgen, boomwol en pik; de oudtijds zoo vermaarde ,ijn
van 't eil. is no van mindere qualiteit; koren wordt or in
ontoereikend hoeveelheid geteeld. Er zijn vele warme bronnen. De voorn. plaatsen zijn het in 1867, den 6 Maart verwoeste Castro [Mitylene], hfdpl., tan de 0.kust, Molwo
[Ifethymna], Coloni, of Pira [Pyrrha], Petra, Jera [Hera].
— Teophrasus, Pittacus, Alcseus en Sappho waren inboorlingen van dit eiland.
Mine., d. van Centr. Amerika, Stt. en lihe u. ZW. Guatemala, aan can heuvel; met eenige overblijfsels van cen
onde at. 4 100 mw.
Mixatadt, pr. stadje, prov., regdst. en 21 u. ZZO. Posen,
kr. Schildberg. 1535 low.
Mixtecapan, tafelland van de Mexic. bondsrepubliek,
beslaande 't grootste gedeelte van 't dep. Oajaca, tusschen
de vlakten van Mexico en La Puebla, en den isthmus van
Tehuantepec. De gemiddelde hoogte bedraagt 1500 met. In
bet Z.lijk gedeelte wordt het van vele breede valleien doorsneden, die zich 0.- en W.waarts uitstrekken. Het beeft
de st. Oajaca ( Oaxaca) en de ruInen van Mitla.
Miyandab. Mijandab. voortreffelijk bebouwde vlakte
in N. Perzie, prov. Azerbidsjan, tan de 0.zijde van het
meer Oeroemia.
eil. van Japan, ZZO. Nokisima, meant door
visschers bewoond.
Miya, at. op 't japansche eil. Nipon, tan den Owariboezem; met den Sinto-tempel Alsta. 2,00 huizen.
Mieen - Mead,[Notinm Promoutorium]..iersche kaap,
Munster, gm. .Cork, op 51 0 27' N.B., 9° 50' W.L.
Mizque. at. in Bolivia, Z. Amerika, dep. Cochabamba, 9
U. ZO. Oropesa. 3786 mw.
Mpieen, Miösen , grootste meer van Noorwegen, stift
Agershuus, tusschen de amten Hedemark en Christian, lang
16 n., grootste breedte 21/4 n. Het bevat het vruchtbare
ell. Helge-Oe, wordt door stoombooten bevaren, neemt de
riv. Lougen op en ontlast zijn overtollig water door den Vermen in den Glommen. — Mj ii svand is een meer in 't
amt Bradsberg, lang 5 1/2 u., breed 1/ ,, u.
Itllava, riv. van Servie, valt r. in den Donau, 4 u. ONO.
Semendria, na een N.lijken loop van 15 u. — 2) of Mla.
vest, kr.st . in Polen, prov. en 13 u. NNO. Plock, station
der Mlawka-Warschau-baan; met eenige fabr. en graanhandel. 6134 jaw.
Moa, 1) kaap en eil. van Cuba, aan de N.kust, 12 uur
NW. Baracao. — De Si err a-d e-M o a is era bergrij, 9 tt.
W. Baracoa. — 2) 0. ind. eiland, can der Zuidwester-eil.
van Banda, tusschen Leti en Lakor, ten 0. van Timor,
op 8° 15' Z.B., 127° 56' 0.L.; met den Karbanpiek op den
NO.hoek, can ankerpl. aan de 0.kust en de dorpen Roxali,
Taynama en Patti.
Moabit, vroeger een pr. d., thane een voorst. van Berlijn.
Moat., ierseh my!., Leinster, gm. Westmeath, aan 't
Grand-Canal, Ills n. OZO. Athlone. 1990 jaw.
Mobile. 1) grs. der V. S., Stt. Alabama. — 2) stad en
zeeh., htast. van gen. gra. en voorn. at. van den Staat, san
den mood der riv. Mobile, die bier in de Mobile-baai (een
inham van de golf van Mexico) valt, 34 u. NO. New-Orleans, an welke at. zij de voorn. boomwolmarkt der Unie
is. Van bier 5aan vier spw. nit. Er wordt veal hout, terpentijn en huiden uitgevoerd, en in de jonget verloopen
jarea zijn en veal katoenfabr. opgericht. De naburige moerassen zijn droog gelegd, en de at. is an den vernielenden
brand van 1839 schooner opgebouwd. Men vindt bier //Barton-academy", een tolhnis, gevangenie, een stads-hospitaal,
can zeehospitaal der V. S., en mean andere nuttige lunchtingen. De baai wordt verdedigd door het fort Morgan,
dock is uiet seer diep. Stoombooten onderhouden de gemeenschap met de belangrijkate plaatsen aan de rivieren
Mobile, Tombigbee en Alabama, alsook met New-Orleans.
49,311 law. (20,513 law. in 1850, waaronder Wen 9804 alewen). — De r i v. Mobile ontstaat salt de vereeniging
van de riv. Alabama en Tombigbee en is 12 u. lang.
Mocha. 1) eil. van Chilk_bij de kust van Araoecanie; de
Z.spits op 36° 24' Z.B., 70° W.L.; lang 21/g u. Aan het N..
einde is een pick van 375 met. hoogte. Het wordt nu en
dan door walvischvaarders bezocht; wear "it is moeielijk en
te landen, en bout en water nun en schaars. — 2) riv. van
Peru, ontspr in de Andes, ZW. btj Guamachuco, en valt
Z. bij Trujillo in den oceaan. — 3) landatreek ten ZW.
van Abessinie. — Sic oak Mob.
3114belkero, 1) pr. at., prow. Saksen, regdst. en 4 n. 0.
Maagdeburg, tan de Elsie. 1700 inw. — 2) salts. dorp, kr.dir.
en N. bij Leipzig, aan de Ester. SOO mw. Hier bevocht
Blacker op 16 October 1813 de overwinning op de Franschen.

MOckmal
111116olinaslils1, wurt. stadje, Neckarkr., 9 U. NO. Neckar.,alm, aan de Jaxt• met een slot. 1600 mw. In deze zeer

oude plaata woonde GOtz van Berlichingen.
/Rodin, sp. vi., prov. en NW. bij Granada. 2000 mw.
inksetsmoco, ltiokonstoko, lelloono-moeco, meat. op 't
ell, Sumatra, aan de ZW.kust, op 2° 31' Z.B., 101° 10' O.L.
Modlam (al), (d. i. ride twee steden"), d. in Aziat. Turkije, ejal. en 6 u. SO. Bagdad, aan den Tigris en op een
gedeelte der plaats van de oude steden Seleucia en Ctesiphon• met de sporen van een paleis e. a. oudheden.
NIttidburg, eng. vi. en kersp., gm Devon, aan de Erme,
31/2 U. OZO. Plymouth. 2200 mw.
Modena. 1 ) (voormalig Hertogdom.), (ital. D u c at o-d i-M od en a, of St at i-E sten a i), tusschen Parma,
Lombardije, Venetie, Kerkelijke Staat, Toskane en de Middell. zee; groot 100,94 0 m., met (in 1857) 604,503 tow.,
— ward in 1860 ingelijfd bij het koninkrijk Italie en vorm; de de prov. M., Reggio en Massa-Carrara, Bologne en Ferrara. — 2) prov. van 't kon. Italie, tusschen Reggio, Masaa-Carrara, Bologna en Ferrara; gr. 453/5 0 m., met 273,231
verdeeld over de 3 distr. M., Mirandola en Pavullo nel
Frignano, 21 kantons en 45 gem. Zij is gedeeltelijk bergachtig door de Apennijnen en behoort met het middelste en
-noordelijke deel tot de boveu-Ital. laagvlakte; riv. zijn: Seechio en Panaro; 21ijnen der Opper-Ital. banen doorsnijden het
gewest. — 3) [Slutina], versterkte hfdst. van gen. prov., aan
't begin van 't gelijkn. kan., tusschen den Panaro en Secchio,
aan twee spoorlijnen en aan den /Emiliaanschen weg, die
hare schoone aStrada-Maestra" vormt en haar in een oude
en nieuwe at. verdeelt, u. WNW. Bologna. Zij is regelmatig aangelegd, met straten door arcaden omzoomd, en hare
wallen dienen tot fraaie wandelwegen. Hare voorn. merkwaardigheden zijn 't voorm. hertl., thans koninklijke pains,
een prachtig gebouw, met een sehildergallerij, schoone tuinen en een uitgebreide bibliotheek, de aBibliotheca Estense", die 100,000 boekdeelen en 3000 MSS. bevat; een kathedraal, met zeldzaam beeldhouwwerk en den vierkanten marmeren toren Ghirbandina, waarin de vermaarde houten emmer (asecchia rapita") bewaard wordt, die in 1325 de oorzaak was eener veete tusschen Bologna en Modena; — een
lichouwburg, schoone kazernen, een prachtige handelszaal
en openbare baden. Hare in 1832 opgeheven universiteit
is vervangen door eene school ( aconvitto" ) voor godgeleerdheid, rechten, medicijnen en wiskunde. Zij heeft voorts een
aemmarie, gymnasium, em n adellijk college, een adellijke
militaire school, een genie-school ( aInstitutio dei cadetti
pionieri"), een academic der wetenschappen en kunsten,
een doofstommen-instituut, een observatorium, rijke kabinetten van nat. historic en een kruidtuin. Zij is door 't
bevaarbare k an aa 1 -van -Mo den a met den Panaro
verbonden, en heeft fabr. van zijden, linnen en wollen
stoffen, hoeden, glas, leder, optische instrumenten, en..
30,854 mw. — In 1288 kwam M. aan het hots van Este en
weed in 1453 tot een hertd. verheven. Zij is de geb.pl . van
den oudheidkenner Sigonius (1520), van den anatomist Fallopiva (1523), van den dichter Tassoni (1565). Onder de
fransche overheersching was zij de hfdpl. van 't dep. Paantro in 't kon. Italie.
Moder, riv. in Elzas-Lotharingen, ontspr. aan de 0.zijde
van 't Vogeezisch geb., vloeit ZZO. en valt na een loop van
10 a., langs Ingweiler en Haguenau, in den Rijn, 5 u. beneden Straataburg.
Modern, (Modor), hong. at., com. en 41/2 u. NO. Presatat. der Waagdalbaan; met een prot. college, Benedictijner klooster; linnen en lakenweverij. Zij is de zetel van den lath. superint. voor Hongarije aan deze zijde
van den Donau. 5066 mw.
Modica, [Motyca), (het Mohac der Saracenen) at.
van Sicilie, prov. en 81/2 n. WZW. Syracuse, distr.hfdpl.,
atm den Sicli, r. o. Zij heeft een seminarie, gymnasium,
ambachtschool, 2 hospitalen; voert graan, olie, wijn en kaas
nit. 39,169 mw. In hare nabijheid ligt de vallei Ipsica
of Ispica, ook het Troglodytendal genoemd,
vermaard om hare in de rota ttitgehouwen woningen.
Modig1iana, ital. at., Toscane, pros. en 1114 u. NO.
Florence, aan den Marzeno, ten N. van de Apennijnen; met
.een kasteel, piaristen gymn., vele kerken en klooaters; zijdespinnerij en fayence-fabr. 6742 tow.
Modlin, Nowa-Georgiewsk, vesting in Polen, prov.
Flock, aan de samenvloeiing van den Bog en de Weichsel,
stat. der spw. Warschau-Mlawa, 41/2 u. NW. Wm:Behan; in
1807 gebouwd en na den poolschen opstand versterkt.
Modling, Medling. mvl. (sedert 1875 stad) in NederDostenrijk, 21/2 U. ZZW. Weenen aan den Oostenr.-Znid'
spw.; met de ruinen van een owl bergslot,
velerhande industrie en minerale bronnen. 43217 mw. Achter M. komt
men door de Cl au en (een snort van pas) in 't bekoorlijke dal B r ti h 1 of Brie 1, het echilderachtigate in Weenens omstreken, met de T euf els bur g, de T eufe I.
saue en het schoone in 1821 gebouwde slot Liechte ntein en het oude bergalot van den zelfden naam.
Modon. [Methone], versterkte meat. van Griekenland,
Morea, nom. Messenie, 2 tt. Z. Navarino. Zij heeft een
kleine haven met een open reede tusachen haar en 't eil.
Sapienza, quarantaine-inrichting, en eenige overblijfsels der
oudheid. Haar vuurtoren staat op 36° 48' 5" N.B., 21 0 22'
5" O.L. 900 inw.
Modruse, Modrusea, d. in de voorm. Croat. Milit. gren:ten, in 't Carlstidter-Generalaat, Z. bij Ogulin. 1350 mw.
Modsjegurh, (cog. M oj gur h), st. van NW. Hindostan, gebied en 12 u. SO. Bhawlpoer; met eenige moskeeen en goed water.
Modugno, ital. st ., Napels, prov. en 2 u. ZW. Bari,
aan den Neder-Ital.-spw.; met fabr. van wollen en katoenen stoffen en looierijen. 9082 mw.
Madam, noorw. d. en kersp., stift Agershuus, aan de
Drammen, 7 u. W. Christiania. 4500 mw. In de nabijbeid
zi,jn belangrijke kobaltmijnen en amaltfabrieken.
Modurly, Muderny, d. van Kl. A zie, Anatolie, sandsj.
yen 7 u. ZW. Boli; meest van hoot gebouwd. 4000 mew.
Moeab, Mouab, at. van Arabie, Yemen, 17 u. OZO. Sana.

Moerad-tsjai 685
Moodania, Mondania, Modania, Divrlea of Apomea in Bithynie], gr. verstrooid vi. van ‘KI. Lie, Anatolie, ejalet Chodawendikjar, aan de Zee van Marmora,
41/2 u.. NW. Broesa; 't is de plaats van inscheping voor
reizigers nit laatstgen. at. naar Constantinopel, met welke
hoofdst. van bier een geregelde stoombootgemeenschap is.
Moedapoer, (cog. Mo oda poo rhst. van Britsch Indie, Bengalen, distr. Maimunsing, 19 u. WNW. Dacca.
ItIoedhill, (cog. Moo khil 1), st. van Britsch Indie,
Bombay, distr. en 18 u. NO. Dharwar.
Moedkie. (cog. Moo dk ee ), d. van NW. Hindostan,
Radsjepoetana, outtrent 8 u. ZO. Ferozepoer. 6000 inwon.
Hier had in 1845 het eerste gevecht tusschen de Sikhs en
de britsche troepen plants.
Moedsjabad, (cog. M ooj aba d) aanzienlijke st. van
Hindostan, gebied en 81/2 u. ZW. Dsjeypoer; met een moskee, eenige goede tuinen en vele DsjaIn-tempels.
Moegda 1E1), of Maeta, (fr. 1 e G u ), riv. van Algenie, prov. Oran, ontstaat nit een moeras, gevormd doer
de riv. Signe, Abrah en Hanaman, en valt in de Midd. zee.
Moehalitsch, Muhalich, of Mikhalich ( minder goed
Mok h alit z ), st. van Kl. Azie, Anatolie, 4 u. Z. de Zee
van Marmora en 101/2 u. ZW. Broesa. Zij voert zijde, wol,
eikeldoppen en vruchten sit naar Constantinopel, en voert,
vooral overland van Smyrna, uitlandsche goederen in, jaarlijks ter waarde van 72,000 gld. 11,000 mw.
Moekden, Mukden, Moukden, of Ningden, ook
Tsjin-Yang, Chin-Yang, of Foeng- (Fling-) Thins',
St. in Mantsjoerije, hoofdpl. der prov. Less-tong, op een
hoogte, omtrent 108 u. NO. Peking. Zij was de laatste ensidentie der Mantsjoe-soevereinen, vOor zij China veroverden, en de plaats, waar de vroegere keizers der thans heerschende dynastic begraven werden. Tegenwoordig is zij de
zetel van verscheidene hoogere rechtbanken en van een
chin. onderkonit, van den hoogsten rang. 41° 56' N.B.,
123° 20' O.L. 170,000 mw.
Moekhmas, Mukhmas, ( waarschijnli(k het Michmas
der H. Schrift, 1 Sam. XIII, vs. 2 en 5), aanzienlijk en
bloeiend vi. in Palestina, Damascus, 2 u. ONO. Jeruzalem,
omgeven door vijgen- en olijf-plantsoenen, maar zonder
eenig: spoor der oudheid.
(cog.
( en M o o 1 a-) of Guodawa-Pas, bergpas in
Beloedsjistan,
nit Gundava naar Kelat voert, langs de
vallei der r i v. B o e 1 a, een bbrivier van den Indus; het
midden van den pas ligt op 28° N.B., 67° 0.L., en zijn
hoogte is 1400 meters. — Moola, is ook een stad van El.
Azie, 37 u. ZO. Smyrna. — ook st. in Spanje, pros. Murcia;
met warme baden; aardewerkfabr. 6'100 inw.
Moe1an, fr. gem. en d., dep. Finistere, arr. en 11/2 u.
ZW. Quimperle, bij den Atlant. oceaan. 4963 mw.
Moeloepetta teng.Mooloopettal, zeest. in Britsch
Indie, Madras, distr. Tinnevilly, 36 u. NO. Kaap-Comorin;
geliefd verblijf van zwakke, ziekelijke lieden.
Meehan, Moultan, (cog. Moolt an), afd. der Britache prov. Pengab, Hindostan, tusschen Tsjenab en Setledsj, besproeid door den Rawi en gesneden door den spw.
Lahore-Moeltan; hogs de riv. vruchtbaar en bebouwd, overigens don; bewoond door nomadenstaminen; groot 949 3/4 0
m., met 1,474,574 mw., meest Mohammedanen. — 2) (waarschijnlijk 't oude Mani of Uri). Mallornm]. at. in 't
Z.lijk gedeelte van den Pengab, in belangrijkheid volgende
op Lahore en Amritsir, bij den Tsjenab, 14 u. NW. Bhawlpoer en 54 u. ZW. Lahore. Zij is door een vervallen baksteenen muur omaloten en wordt van de Naijcle verdedigd
door een sterke vesting, die een paleis en een moskee bevat. De huizen zijn van baksteen, hoog, met platte daken;
de straten nauw en somber. Men vindt hier verscheidene
schoone Moham. graven en vele Hindoe-tempels, en rondom de at. liggen uitgestrekte puinhoopen. Be bazaars zijn
groot en wel voorzien; fabr. van zijden en katoenen stoffen, sjaals en brocade worden met ijver gedreven, zoo ook
aanzienlijke wisaelzaken, en v66r weinig jaren bracht de
at. aan 't gouvernement der Sikhs een jaarlijks inkomen
van 684,000 gld. 56,826 mw. — Be Engelschen namen M.
in 1849 in, en in 't zelfde jaar werden 't fort en vele huizen
door een overstrooming zwaar geteisterd en vernield.
Moelvia, of Moefocia, Moulvia, [Melva, Malvana].
riv. van Marokko (Fez(, ontspr. in den Atlas op 31° 54'
N.B., vloeit NO.waarts en valt na een loop van meer dan
100 u. in de Midden. zee, ten ZO. van Melilla. Zij is in
den winter en het voorjaar rijk aan water, in den zomer
bijna geheel droog.
Moen, 1( deensch eil., in de 0.zee, met een vuurtoren
op de ZO.punt, op 54° 57' N.B., 12° 36' 36" 0.L., ten
NW. van Seeland gescheiden door den Ulv es und Wolfssond) en ten Z. van Falster door den Gr 6ns un d; grout
32 3 0 m., 1300 mw. De grond is meest vlak; maar de
0.kuat heeft steile rotsheuvels, M6 emsk lin t geheeten.
Het eil. is vruchtbaar en brengt meer dan toereikend koren voort. De hfdpi. is Steg e, aan een bocht van den
Ulveaund; met een haven, vuurtoren, tucht- en verbeterhuis,
en 170,) mw. — 2) of Moecho-Ma, russ. eil. in de 0.zee,
tusschen CEsel en 't vasteland, omtrent 11 u. lang en breed.
Moen, belg. vi., prov.W.Vlaanderen,arr.Kortrijk.1886 inw.
Moenassa, Munassa, at. van W. Hindostan, 28 u. 0.
Odeypoer. In 1820 bevatte zij 1030 huizen.
Moender, of Moendra, (cog. Moond er). gr. d. van
Scinde, 8 1 /2 u. N. Schwan, aan den weg naar Larkhana, op
.26° 47' N.B., 67° 54' O.L.
Moenipoer, Munnipoer, 1) onafhankelijke staat van
Achter-Indie, dat Year 1826 aan Birma behoorde (zie Casey). — 2) hfdst. van gen. gebied, in een moerassige vallei,
aan de riv. Imphan-Toeral, op 24° 45' N.B., 94' O.L.
Moenting, d. op Java, resid. Kadoe, distr. Lempoejang
in 't reg. en de afd. Temangong.
111oentaj7, (eng. Moonch y), at. van Indie, Dekan,
Nizams gebted, aan den Godavery, 11 u. ZZO. Aurungabad.
Moennk, (eng. Moon u k), at. van Indie, in 't gebied
der Sikhs, 34 u. NW. Delhi.
Moerad-tsjai, Murad-chai, riv. van A ziat. Turkije
0.1ijken tak van den Euphraat, ontspr. omtreut 14 u. SW
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den Ararat, vloeit W.waarts en vereenigt zich met den
N.lijken tak, of Prat, onieveer 24 NNW. Diarbekir. De
seMen Diadin, Mlasghin Moesch, Khanos en Paloe liggen
aan hare oevers of aan e haver burivieren.
Diserafs, Sharain, mvL in Russ. Polen, gouv. Podolie,
101/e n. N. JampoL 1898 tnw.
Moernsellskino, Mlaraahkino, rasa. my ] gouv. en 11112

pers. zeest.„ pros. Masanoeojed- (1111nolsed-)
derma, 3 n. N. Balfroesch. Zij bestaat nit ongeveer 100
hnizen, verspreid aan de Babal-riv., bij haren mood in de
Kaspische see.
1111neosala, Musealn, at. van W. Afrika, Senegambie,
eon den Senegal, 21/2 U. 0. Fort-St.-Jozeph.
111111oemsoer, of 1111usart. bergketen en rte. in Chin. Turkestan. De ;erste breidt zich nit op de grenzen van Dsjoenp.rije en Turkestan; de rivier salt in den Tarim, na een
NO.lijken loop van 72 U.
Itioetipollans,
west. van Brits& Indie, Madras, 12 u. Z. Goentoer, aan de
knot van Coromandel; met veel knethandel.
Mooteedoe, (1111oeteodu), at. van Z. Indie, gebied van
Maissoer, 12 n. WZW. Tsjittledroeg.
Moctovn, eon der Keerilische eilanden, N. Stillen ocecan, ongeveer in 't midden tugs:schen Japan en Kamtschatka, lang 6 uur. Het heeft een nitgedoofden vnlkaan en
vruchtbare valleien.
Mloetschkovo. Mutechkovo, russ. mvl., gonv. Twer,
61 /2 n. N. Staritza. 2400 mw.
',foetid:man, alnebima. land van W. Afrika, in Angola,
can de ems. Comm., In 't bezit der Portugeezen; met een
gelijkn. at., Z. van Coanza. Ten NO. van dear ligt aan
de riv. een gelijkn. fort.
Moettra, Thattra, of Mahwah, volkrijke at. van 0.
Arabie, gebied en 1 u. ZW. Maskate,
Mloesvara- (of Moeara-) kompeb), d. op Sumatra,
resid. Palembang, in 't gelijkn. distr.,verblijf van een no
derlandschen civielen gezaghebber; belangrijke handelspl.
can den mood der riv. Kompeh in den Djambi. De besetting is in 1869 ingetrokken.
Moezaffergarli, (Mo z a fferg or h), bidet. van 't gelijkn. distr. in de afd. Moeltan, pros. Pengab, Hindostan.
4719 intr.
Moezangaya, nest. op Madagaskar, aan de NW.kust
NO. de Bembatoeka-baai. 6;0 mw.
Moezaya Mouzaya, berg van Algerie, in de eerste
keten van den Atlas, tusschen Blida en Medeah, 1560 met.
hoog. Aan den voet van dozen berg is een zeer gevaarlijke bergpas, bekend onder den naam van T eni a h-d eMo e say a, en bij welken vele vinnige gevechten zijn geleverd. De Franschen bestormden en bemachtigden hem
in 1840. Nu een berijdbare weg van Algiers near Medeah.
1111oezel, ( fr. Mos ell e, dnitsch 114 o s e I), Mosella],
riv. van Europa, ontspr. op de W.zijde der Vogeezen (Vosges) nit 2 bronnen, in de gem. Bussang, vloeit in Frankrijk voorbij Remiremont, Epinal, Toni, Frouard, Pont-hMonson, komt bij Arcy in 't Duitsche Rijksland en gaat
lenge Metz, Thionville en Sierk, scheidt dan het gr.hertd.
Luxemburg, waarin au Remich en Grevenmacher bespoelt„
van de pr. Rijnprov., stroomt in laatstgen. lenge Trier,
Ehrang, Bernkastel, Traben, Zell en Kochem ., en salt bij
Coble= I. in den Rijn. Zij is van de invloeiing der Menrthe bij Frouard bevaarbaar. Haar voorn. bijriv. zijn r. de
Vologne, Meurthe, Scille, Saar; I. de Madon, Ornes, Sure,
Kyll en Elz. Haar geheele loop, die vooral in de Rijnprov.
seer bochtig is, bedraagt 76 u., terwijl de stroomdraad llJs
maal langer is. Hare snelheid is 30 met. per minnut.
Moen-Tagh, Itlaztagh, tataarsche benaming van seer
weifelend en wisselend gebruik voor een Aziat. bergketen.
Het nieuwst gebruik is, daaronder de Thi a n-S j a n-k et e n to verstaan.
Moezuffernugger. (eng.Muzuffernugger),volkrijke st. van Britsch Indie, NW.prov., distr.hfdpl., aan den
spw. Delhi-Lahore, 121/2 u. Z. Serahunpoer. 10,793 low.
— itioezufftrabad,
zie Moenoefoerabad. — 1111oezufferpoor. (cog. Mu z uff er poo r), at. in Britsch InBengalen, pros. Behar, afdeeling en 10 u. NNO. Patna. 28,222 mw.
Moffat, schot. mvl., badpl. en kersp., grs. Dumfries, aan
den Annan., 51/2 n. NNO. Dumfries; met minerale bronnen. 1720 mw.
Illogadore, Mogador, of Soefra, Soeeyrah. veraterkte at. en voorn. zegh. van Marokko, aan den Atlant. oceaan, 36 u. WZW. Marokko. Iii ligt op een rotaig voorgeberg‘te, omgeven door een dor en zandig gewest, en bestaat
nit deelen, ieder door moron omsloten, en nit de citadel,
die de woningen van den gouverneur en de vreemde consul., het tolhubt de thesaurie, enc. bevat, terwijl in ma
bijzondege wijk Joden wonen. Zij is in 1760 door SidiMohamed geeticht en vrij wel aangelegd; hare witte huiIgen leveren eon fraai gezicht op van de zijde, alwaar zij
door vele aterke batterijen gedekt wordt. De Franschen
bombardeerden ze op 25 Aug. 1844. Hare haven, ten Z. van
de citadel, wordt door eon oil. bij de kust gedekt, moor
zij is alleen sour kl. vaartnig geachikt. Uitgevoerd woeden wol, gum, was, ivoor, huiden en salon, amandelen, sederen, stofgoud; ingevoerd bewerkt bier, metaalwaren en
katoenen stoffen. Soedan en Z. Marokko leveren bier hunne goederen door karavanen en krijgen daarvoor Enr. waren. 12,000 inw.
ltlloggio-di-Sotto, ital. uwl., Venetia, pros- en 7.--NUdine, hfdpl. van 't distr. Moggio, aan de Fella. 3615 mow.
MloggIingeo, wurt. d., Jaxtkr., opperamt Gmtlnd; met
de minerale bronnen en baden van Christenhof; spoorweg
stet. 1003 mw.
Itiegi-das-Crumeo, volkrijke en bedrijvige at. in Bradprov. en 12 U. ONO. San-Paulo. 9000 inw. —
rin, in eon at. in derelfde pros. 11,000 inw.
Plogielhaiekn. poolsch stadje, goo,. en 12 u. ZZW. Warschen. 2372 mw.
Mogan°, pr. at., pros. Posen, kr.hfdpl., regdst. en 9 n.
ZZW. Bamberg, aan de lijn Pozen-Thorn; met een voorm.
klooater. 2095 inw.
felogliah, fAlisda], at. van Aziat. Turkije, Anatolie, 11
ZO. Ghoezel-Hissar, hfdpl. van 't livah Mentech.
Allogol( ijk -vr anddlon-Grooten- 1.0f Mongoles- ij k.
roorm. groot en machtig rijk in Indte, vooral in Delhi en
Agra .in Hindostan, gesticht door Tamerlane kleinzoon Baber n1505, en. waarvan Delhi de hfdst. was. Van 15s5 tot
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konsen en mutaen. 6000 mw.
Mloorbeke, twee belg. gem. en d., pony. 0. Vlaanderen:
1) arr. Gent, kant. Loochristi 4 n. NO. Gent, eon de Moervaart. 5135 mw. — 2) arr. Akin, kant. Cruyshantaen, bij
Grammont. 1255 mow.
Moereapelle, Moerkapelle, ned. gem. en d.. prov. Z.
Boll., arr.otterdam, kant. Gouda en 2 a. NNO. Hilligersberg. 599 inw.
Moerdijk, ned. d., prov. N. Brabant, arr. Breda, kant.
Oosterhont en 11/2 n. N. Zevenbergen, gem. Hooge Zwalnwe; aan het Hollandsche-Diep, waarover van owls her een
veer en overtocht woe; met 1 prot. en 1 r. kath. kerk. De haven scheidt de beide stations an den Grand Central Belge
en den staatsspw. 600 low. (met het geh. Binnen-Moerdijk).
Thee verdronk op 14 Juli 1711 prin. Joan Willem Friso.
Moore, belg. gem. en d., pros. W. Vlaanderen, arr. Os•
tende, kant. Ghistelles. HIS mw. — Moore., id., zelfde
pros., arr. en kant. Veurne (Fumes). 260 mw.
ltioergbab, (eng. Mo orgh aub), 1) riv. van Afghanistan en Onafhankelijk Turkestan, ontspr. in 't Huzarehgebied, vloeit NW. in 't gebied van Khiwa en verliest zieh
haven Merw in 't zand, na een loop van 70u. Meratajak is de eenige plants van eenig belting aan hare oevers.
— 2) at. van Perzie, prov. Fan, 20 n. NO. Sjiraz, onmiddellijk N. de rninen van P a a argadte.
111Ioeribaya, Ztlarabaya, riv. en d. op Java, in 't gelijkn.
distr. der residentie Tagal.
Merin (Meer.), of Birket-el-lieroon, zie Fajoem.
Moerkerke. brig. gem. en d., prov. W. Vlaanderen,
arr., kant. en bij Brugge. 3296 mw.
Moerkerkerland, naam van het NO.lijkst gedeelte van
den Hoekschen-waard in de ned. pros. Z. Holland.
Moer1ey, zie Osjessore. — Itioerleydur-Serai, at. in
Britech Indie, NW. Prov., pros., distr. en 12 n. 0. Agra.
— Moeranm. id., 8 u. N. Agra.
Alloerom. Moran.. Mourom, ruse. at., gonv. en 20 n.
OZO. Wladimir, distr.hfdpl., eon de Oka; met een kreml
of citadel, 19 kerken, reaalgym., schonwburg, bank, looierijen, zeepfabr. en rijke ijzermijnen. 10,703 mw.
Ineersdorf, 1) of Morstroff, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Luxemburg, kant. en 2 n. ZO. Echternach, gem.
Mompach, aan de Sure. 324 mw. — 2) of Moesdorf, id.,
arr., kant en ilk u. 0. Diekirch, gem. Bettendorf, aan
de Sure. 242 low.
Moermeke, belg. gem. en d., pros. 0. Vlaanderen, arr.
en 3/4 NO. Dendermonde, aan de Schelde. 3610 mw.
Moensjetlahad, (eng. Moo r she d a b a dl , st. van Br.
Indie, pros. Bengalen hoofdat. der afd. Radsjeahaye, can
den Ganges, lasts welk
en sij zich meer dan 2 n. see nitstrekt, 33 u. N. Calcutta. Zij is slecht gebouwd, en 't eenig
merkwaardig gesticht, dat zij heeft can te wijzen, is 't paleis van den nabob, een gr. wit gebouw in den europ. stij1;
maar vele moskeeen staan verspreid door de at., en men
vindt er ook de overblijfsels van ran moham. paleis, nit
de ruinen van Goer ( Gour) opgebouwd. Zij is de zetel
van een der zes omgaande gerechtshoven under 't Bengaalache presid. en van een in 1816 gesticht britsch college,
heeft aanzienlijke fabr. van zijden e. a. atoffen en drijft
veel handel. Door het ong,ezonde klimaat is zij veel achteruit gegaan. Zij telt nog slechts 46,182 inwon. 24° 11'
N.B., 88° 15' 0 L. — Het distr. H o er sj edab a d, omsloten door Kisjenagur, Meld& Bnrdwan, Radsjeshaye,Bhangulpoer en den Ganges heeft em n grootte van 121 , /4
m., met 1,353,626 mw. Zbde, rijst en indigo zijn de hoofdproducten; de voorn. plaatsen zijn Dejeagondaje (Jeagunge) en Bogwangola.
Mieerzesk. 1111inronk, Mourzonk, at. van Afrika, hfdst.
van Feszan, op 25° 54' N.B., 14° 21' 0.L., can het snijpunt
van verscheiden karavanenwegen. Zij is gebonwd van baksteenen die met klei gemetseld aim, en heeft een reaidentie-slot dec
'
sultans, moskeeen waaronder dene met vrij boogen vierkanten toren, groote dige
le
pleinen, waarop de kameelen der handelaars hun verblijf honden, en een garnimen van 500 man ( Turken, Arabieren, Mooren). De stad
is door een allerweligsten plantengroei omgeven en is zeer
ongezond. Een cog. consul hondt er s)jn verblijf. Haar bandel is no grootendeela verplaatet near Ghraat, in de gelijkn.
oase (ook Ghat en Ghent geheeten), 53 U. WM. Moerzoek
en daardoor ia ook de at. achternitgegaan.
noes*, Musa, Mousa, at. van Arabie, Yemen, 6 u.
NO. Bloke; met een fort en garnizoen.
Illoesch, Mooch Misoob, at. in Turkach Armenie, ejal.
en 24 u. ZZO. Erzeroem, distr.hfdpl., in een schoone vlakte can den Moerad of Z.lijken Enphraat-arm. Zij is rondom ems kegelvormigen henvelgebouwd
.
en heeft eenige groote en wel voorziene bazaar., moskeeen en 4 kerken, maar
de stad heeft over 't geheel een ellendig voorkomen. Zij
drijft eenigen handel met Constantinopel en Syrie, en men
maakt er eenige grove etoffen. De bevolking beataat nit
ongeveer 5000 zielen.
9110emeroen, 1111ouscron, belg. gem. en d., pros. W.
lgaanderen, arr., kant. en 21/4 u. ZZW. Kortrijk; met een
station aan den spw. van Gent, die zich bier splitst om op
Rijael en Doornik te loopen; leer levendige graanmarkten,
tabaksfabrieken en weverijen. 9840 low. De Franschen veraoegen bier de Oostenrijkers in 1794.
111Issesie. ook Rivior-enn-Palenshaing, riv. op Some tra, ontspr. op weinige mijlen afstands van Benkoelen.
de zoogen. Moesie-distrieten, neemt de Komering ( errs.
)Iakoko geheeten), Ogan, Lamantang, Kalingie, Lakietat,
Rawos e. a. riv. op, vorrnt beneden sic et. Palembang see
seheiden eilandjes en outlast zich door versehtllende armen, wearvan de vomit. Soensang heet, in Straat-Binigke.
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1706 was dit de rkikste en schitterendate monarchic in Azie;

Moira, Ill. ierech mvl., Ulster. gm Down, 4 n. ZW.
Belton; met linnenweverijen. 645 mw.
Moira's'', 1) fr. gem. en vi., dep. Isere, kant.hfdpl., arr.:
en 5 u. NO. St.-Marcellin, aan de 3korge; met corn. overblijfsels, papier- en korenmolens. 2903 mw. — 2) fr gem.
en stadje, dep. Jura, kant.hfdpl., arr. en 3 , /2 U. NW. St.Claude. 1284 mw.
Moiadon, fr gem. en vi., dep. Beneden-Loire, kant.hfdpl., arr. en 2 u. Chitteaubriant, hij den Don, I. o. 2606.
mw. — Moialans, id., Somme, arr. en 11/2 u. NO. Peronne. 1785 mw,
Moiestae, fr gem. en at., dep. Tarn-en-Garonne, art'.hfdpl., 4 u. WNW. Montauban, aan de Tarn r. o., en can
den sow. van Bordeaux near Cette. Zi,j heeft een gem.college, handels-tribunaal, kerk en klooster eener oude abdij en veel handel in granen en meet, our, wijn en wol.
9137 inw.
Moissat, fr gem. en d., dep. Puy-de-D6me, arr. Clermont-Ferrand, kant. Vertaizon. 1512 mw.
Aloha, fr. gem. en d., dep. Ccrsica, kant.hfdpl., arr. en
4 u. van Corte. 828 mw.
Molars', Moxacar, Margie. Meorgis] sp at., prov.
en 11 u. ONO. Almeria, bij de Middell. zee. 3459 mw.
Mojada. gebergte in V. S., Stt. Colorado, een in 1871
geopend zilvermijngebied.
Mojahk, of Mosjiask, rues. at.. gouv. en 18 n. WZW.
Moakou, distr.hfdpl., can de samenvloeiing der Mojaika met
de Moskwa en can den spw. Moskou-Brest; met een sterke citadel, 9 kerken, waaronder 2 kathedralen, en katoenspinnerijen. 4060 mw. In hare nabijheid werd op 7 September 1812 de vermaarde veldslag der Moskwa of van
Borodino geleverd.
11110jenie Moxente, sp. vi ., pray. en 4 0. WZW. SanFelipe, bij den
'
Caboles, een bijriv. van den Jutear. 4400 mw.
Moka. Mokka, Mocha, Mokha. versterkte at. en zeeh.
van Arabie, Yemen, can de Roode zee, 16 U. NNW. de
street van Bab-el-Mandeb. Zij ligt aan den zoom eener
vlakte, tusschen 2 landpunten, die die eene kl. baai omsluiten, welke voor schepen van 3 tot 31/2 met. diepgang
bruikbaar is. Zij voerde vroeger jaarlijks omtrent 0,000ton van de beste koffie nit, dadelen, gum, senna, hoornen,
huiden, balsem, ivoor en stofgoud, en was een der canzienlijkste handelssteden van Arable; loch Aden heeft bijna den geheelen handel tot zich getrokken. 4 - 5000 inw.
Be uitvoer der beroemde H. k off i gaat hoofdzakelijk over
Hodeida. 13. 20' N.B., 43° 12' 2" O.L.
Mokerheide. Mooksche - Heide. heideveld op de grenzen der ned. prov. Limburg en Gelderland, tusschen Hook,
Groesbeek en Heumen; no reel beplant met groepen en
boschjes dennenboomen. Historisch vermaard door den slag
van 14 April 1575, waarbij Lodewijk en Hendrik van Nansau sneuvelden.
Mokrin, at: in Z. Hongarije, Banaat, tom. Torontel.
distr. Groot-Kikinda, stet. van de ZO.lijn der Oostenr. staatabean, 12 u. WNW. Temesvar. 8502 mw.
Moksja, Mokscha. riv. van Z. Rusl., gouv. Pensa en
Tambow, valt in de Oka, 4 U. ZO. Jelatom, na een NW.lijken loop van 70 u. — Mokojansk, russ. at., gouv. en 7'
u. NNW. Pensa, kr.hfdpl., can den oever der gen. riv.; met
7 kerken, nonnenklooster. 14.414 mow.
Nola, [Turria Juliana], ital. at. en tech., Napele,
prov. en 3 , /2 u. ZO. Bari, am: de Adriat. zee en de NederItal. bean. Zij heeft een lege ligging en 3 kreeken, wear
kl. schepen hunne lading innemen. Aan beide zijden van
de st is pen open eerie met 10 vadem water. — 3) ..di GaZta [Formise, Formies], ital. vl., Napels, pro,
-Lavoro, 1 n. NO. Gaeta. 8203 jaw. De omtrek
Terra-di
was van ouds vermaard om fijne wijnen en in de nabijheid
is het graf van Cicero.
Moinm fr gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 5 n. O.
Vannes, kant. Questembert. 1460 in,
Molar (El.). sp. vi. , prov. Madrid, 6 n. NNW. Alcala;
met minerale bronnen. 2(182 inw.
Mold. Mould. me. vl. en kersp.. N. Wales, hfdpl. yaw
't grs. Flint. 2 u. Z. Flint en aan den spw.; can den Allen; met riike loud-, jzer- en steenkoohnijnen in den =p ) 40.0 in de at.
trek. 10,209 inw. kers
Moldau. 1) bob. WI taw a), ri v. van Bohemen, ontspr..
aan den Schwarzherg, distr. Pracbatitz, vloeit ZO. tot Rosenberg, weed; zich dan N.waarts. loopt lanes Krumman,
Budweis, Sazawa en Praag en valt tep..,enover Melnik in de
Elbe, na ern loop van 60 u. Zij is breed. snelvlietend en
yisehriik, en wordt bij Hohenfurt hevaarbaar. Zijriv.: to.
Malsch, Loeschnitz, Sazawa; 1. o. Wottawa, Beraunka e.
a. — -Sepal, hung. vl., corn. Abaujvar, Z. van Jest; met
wijnbouw. — 3) - Tein. ook enkel Thein, (Teinna dWItaw al. bob. st., hr. en 5 u. N. Budweis, aan de Moldau;
met een slot van den aartsbisschop van Praag. 4120 inw.
Molldaya. 111.,Idasen, 1) riv. van Gallicie en Moldavia,
ontspr. in dee hr. Tschernowitz I Galicie 1 , en valt bii Roman, na err ZO.Iiiken loop van 32 u., r. in den Sereth. 10
U. ZW. Jassy. — 2) (tin. of Moldawahanya, (duitsck
N e u-M oldow a1, hong. vl., com. Krassova, 9 U. W. OudOran., a, can den Donau; met een gerechtshof der mijnwerken. 3200 inw.
(duitsch Mold a u, turksch Bogda n, K
a-I s 1 a k, in de Middeleeuwen ook Bogdani a), bepaald ten 0. en N. door den Proeth ( Froth), die het van
Rod. scbeidt; ten Z. door Wallachije ( weary's!: eescheiden
door de Milkow , en den Donau, die het van 'Boelgarije
scbeidt, en ten W. doonde oostenr. monarchic (Zevenbergen
en Galicie ; gr. 867 fl m., met 1,666,250 jaw., verdeehl in
ern Bovenland ',Sara de Sots's") en in em n Onderland
l"Zara Ic Sjoss"), die semen 15 distr. tellen, welker Isar
men en bevolking is tabel op de volgende pagina aangeeft.
De yours. rivieren, die 't land besproeien, zijn de Proeth
met de Ba5jeoe, Gig, of Sjiga Ca Jetanie, de Sereth met
de Mohlawa, Gold -Bistritz, Taszloe, Poetna en Birlat, welker wateren alle in den Donau vallen, die de Z.grens mkt:
M. heeft in 't W. hoogland door de Karpaten es. hunt:r vertakkingen, in 't NO. hoot'- en plateauland, in 't ZO. vlak

=tar sedert de 2de helft der regeering van Aureng-Zeb neigde zij ten ondergang. De inval van Nadir-Sjah en de eerate plundering van Delhi (1739) verhaastten dien nog. De
Abdalie, Mahratten, Rohillas, later de Franschen en vooral
de Engelschen wierpen zich op dit ongelukkig rijk en ontwrichtten het. Heden behooren meer dan I4 van dit eens
zoo machtig gebied aan de Engelschen, en de lactate vorst
Sjah-Alem II heeft 12 jaren lang als gevangene in de kerkern der eng. 0. I. Compagnie gekwijnd.
Mogonde, d. op 't eil. Celebes, hoofdpl. van 't gelijkn.
kon., op de NO.likjlte landtong, ZO. Boelan.
Blowier, [Omaha. of Lontici], sp. at., prov. en 1 1 /3
a. 0. Huelva, met een haven aan den Tinto. Haar oud
Franciskaner klooster wordt als em n nationaal monument
onderhouden. 't Was de prior van lit klooster, die Columbus in 1494 hier welwillend opnam en wiens invloed hem
in meat stelde zijn ontdekkingsplan te verwezenlijken. Uit
de naburige haven Palos ging hij op 3 Aug. 1492 under
zeil. 7332 mw.
Mohacs, Mohacs:, at. van Z. Hongarije, corn. Baranya,
aan den W.lijken arm van den Donau, 7 u. OZO. Filnfkirchen en stet. der M.-Ftinfkirchen spoorbaan. Zij heeft een
kasteel, de zomerresid. des bisschops van Ftinekirehen, geref.
en r. kath. kerken en een college. Zij is een aanlegplaats
Tool. de stoombooten op den Donau. De 2 groote veldslagen, die in hare nabijheid geleverd werden, kunnen als
tijdstippen van 't begin en einde der turksche macht in
HOngarije beschouwd worden. Op 29 Aug. 1526 brachten
de Turken, under Soliman den Prachtlievenden, den Hongaren een volslagen nederlaag toe, welke laatsten bij die
gelegenheid 22,000 man, em n grout aantal edelen en hun kofling Lodewijk II op het slagveld iieten; maar op hunne
beurt moesten de Turken geheel bet onderspit delven tegen de keizerlijke troepen onder den hertog van Lotharingen in den tweeden slag van Mohacs, 12 Aug. 1687.
1111ohamedabad. een Rental d. en vi. van dim naam in
Azle, o. a. drie in Perzie, prov. Khorassan, aan den weg
van Mesjed near 't meer Zurrah: 1) 31/2 U. Z. Turbat, met
sporen van sterke vestingwerken, citadel en hoogen toren.
— 2) 12 u. Z. Khaff (een at.. 20 u. WZW. Herat; met 250
huisgezinnen, meest veehoedera. — 3) versterkt d., een
weinig ten Z. Tabas.
Mohammerah, at. op de grens van Aziat. Turkije en
Perzie, welke beurtelings tot deze beide landen heeft behoord, aan 't kanaal tusschen den Sjat-el-Arab en den beneden Karoen, ruim 8 u. ZO. Bassorah, welke pleats zij
gezegd wordt in handelsbedrijvigheid te overtreffen.
Mohawk, 1) riv. der V. S., New-York, valt in den Hudson tusschen Waterford en Troy, na een Z.- en 0.1ijken
loop van 40 u., op welken zij veel watervallen vomit. —
2) gem. en vi. in den zelfden Stt., grs. Montgomery, aan
de gen. rivier. 3110 mw.
Mohican, gem. en vi. der T. S., Ohio, 25 u. NO. Columbus. 2000 inw.
Mohilew, Mochilef, Moghilew, 1) russ. gonv., meest
tusschen 52° en 53° 15' N.B., 28. 35' en 32. 35' 0.L., urngeven door de gouv. Witebsk, Smolensk, Tsjernigow en
Minsk; bespoeld door den Dnieper en zijne bijrivieren Soja
en Droeetz. Meren zijn er veel. Due spw.: Dunaburg-Witebsk, Moskou-Brest, Wilna-Rordny. Grootte 872% CI rn.,
met 947,625 mw., waaronder 1338 prot. en 33,277 r. kath.
't Klimaat is zacht. Het rundvee is er van minder soort,
maar het schapenras is in de laatste jaren veel verbeterd.
Uitgevoerd worden koren, veel timmerhout en masten near
de Zwarte zee. 't Fabriekwezen beteek, at niet veel; de looierijen, branderijen, men- en potaschziederijen worden meest
door Joden gedreven, in wier handen ook gedeeltelijk de
levendige handel is. — 2 ) at. en hfdpl. van gen. gouv., can
den Dnieper, I. o., 24 u. ZW. Smolensk. Zij is de zetel
van grieksche en r. kath. aartsbisdommen en heeft een
schoone grieksche kathedraal, in 1780 gebouwd, en veel andere grieksche kerken, 1 luth. en 5 r. kath. kerken (wearonder de Karmelieter-kathedraal), verscheiden synagogen,
eenige grieksche en r. kath. kloosters, 2 bissch. seminarien, een stadsschool en velerlei liefdadige instellingen. Zij
drijft een levendigen uitvoerhandel near Riga, Konigsberg,
Dantzig en Odessa in leder, huiden was, koren e. a. landbouwprod., en aanzienlijken invoerhandel in kettingzijde,
en heeft ook wel begochte markten. 40,431 mw., grootendeels Joden. — 3) at. in Russ. Polen, gone. Podolie, distr.hfdpl., aan den Dniester, 15 u. OZO. Kaminiec; met 5
kerken en em n distr.school. De levendige handel mot Wallachije en de aanliggende provineien, is geheel in handen
der Joden. Daar zij geheel door henvels besloten is, heeft
zij een yeti zachter klimaat dan 't overige van Podolie,
zoodat er veel fijne vruchten en zijde gewonnen warden.
18,129 mw.
Mohill, iersch 'mi., Connaught en Leinster, gm. Leitrim en Longford, 2112 u. OZO. Carrick-on-Shannon. 1217
haw. in de st.
Mohilla, eil., 0. van Afrika, Comorengroep, Z. Comore en W. Johanna. 6 A 7000 inw. Belangrijke handelspost.
Vormt sedert 1868 een eigen mohammedaanschen staat onder een koningin.
Mohim, grout, maar vervallen vi. in Britsch Indie, Pengab, distr. en 18 u. WNW. Delhi.
Mohon, fr gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 22/2 n.
NW. Ploermel. 2252 inw.
Mohringen, Moringen, 1 ) statlje in Baden, kr.Constanr.,
aan den Donau, u. NW. Constanz, stet. der Wurtemburger staatsspoorwegen. 1183 inw. — 2) wurt. d., Neckarkr.,
2 u. N. Engen; potloodfabriek. 2617 inw.
Mohrungen. pr. at., prov. Pruisen, regdst. en 18 u.
ZZW. KOnigsberg, met laken- en lederfabr. 3633 inw. Geb.pl.
van Herder. De Franschen sloegen bier de Russen in
Moilah, of Mowilah'h, tech. van Petreisch Arabie, can
de Roode zee, bij de golf van Akaba; met era kasteel,
eenige baksteenen huizen en 1500 inw. 'N.waarts van bier
ligt de haven Kalaata I. —Moile h, is em n valid van
Egypte, op den weg van Fajoem near tie Kleine-Oase.
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op 7 eilandjes en door de onderwetsehe kleeding en zeden
Diatriotea.
Neamtso .
Dorohoi .
Soetajawa .
Roman .
Botoschan
Jassy . .
Kagoel .
Poetna .
.
Bakan
a Kowarloejoe
.11 Takoetsch
t Wasloei
Foetowa .
0 Faltsc hi .
Ismail

Bevolking.
163,776
121,746
126,299
105,002
151,481
191,885
44,701
160,940
180,638
110,520
114,527
104,160
126,851
88,870
40,700

land, waaraan zich 't laagland van den Donau sluit. Meyen zijn er veel: Bratyach, Kagoel. Jalpoech, Sauk Alibei.
Be oppervlakte is badekt met wouden en weiden, waarin
groote menigten paarden en rundvee geteeld worden. De hoem is vrachtbaar in granen, vruchten en wijn ( Odebschti
en Kotaar ). Ook wordt er gevonden waschgoud, zilver- en
loodglans, koper, coot, salpeter, zwavel. Er zijn verscheidene minerale bronnen, zooals in Slanik, Stroenga, en..
't Klimaat is des zomers zeer heet (tot bijna 100.) en dea
winters zeer koud (zelfa tot —241/4. Fehr.) De wegen zijn
nog zeer slecht, ofschoon er 534 kilom. spoorwegen aft 't
fabriekwezen is nog zeer onbeduidend en de handel geheel in handen der Joden, Grieken en Armeniers. In de
laatste jaren heeft het volksonderwijs eenigen vooruitgang
gemaakt. — In 1529 geraakte Turkije in 't bezit van Moldavie. Sedert het tractaat van Jassy in 1792 oefende Rusland
over dit gewest het beschermheerschap nit, en in 1812 moest
Turkije een aanzienlijk deel daarvan, Bessarabie, aan Rusland afstaan (In 1774 was reeds de Bukowina aan Oosten•
rijk prijs gegeven). Moldavie en Wallachije, welke semen
den naam van Dona u-V or et endommen dragen, veriregen vervolgens een onafhankelijk bestaan en bleven aan
Turkije alleen schatplichtig. De vorsten of ilhospodars"
werden nit de bojaars der late klasse door den sultan en
den russ. keizer gezamenlijk benoemd voor hun leven; maar
volgens een latere acte van 1 Mei 1849 werden de hospodare slechts voor 7 jaren aangesteld. Rusland behield 'Lich
het recht voor om in bijzondere gevallen de vorstendommen met 35,000 man binnen te rukken, en ook Turkije
mocht ze met een gelijk getal troepen bezetten. Bij den
'Turksch.Russ. oorlog van 1853 legde de hospodar zijne weardigheid neer, en na verschillende onderhandelingen werd
M. in 1858, den 19den Augustus met Wallachije vereenigd
tot Roemenie.
Molde, at. en zeeh. van Noorwegen, stilt Drontheim,
amt Romsdal, aan de baai van Molde, 9 u. ZW. Christianmind; met een gemakkelijke haven, halide' in timmerhout,
teer en visch. 1454 inw.
ItIoldowa, vruchtbaar Donau-eil., Hongarije, voorm.
Banaat-gren z en.
Mole (Le), at. op 't eil. HaIti, atm 't NW.einde; met
de beste haven van 't eil. en eenigen handel.
Allolenaarograaf, ned. gem. en d., prov. Z . Hall., arr.
Dordrecht, kant. en 11/i u. NNO. Sliedrecht, can den Graafstroom. 561 incest geref. mw.
Molenbeek-St.-Jean, 1) belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. en bij Brussel, kant. Anderlecht; met fabrieken.
3729 mw. — 2) M.-Weersbeek, id., zelfde prov., arr. Leu'wee, kant. Diest. 907 mw.
Monett., [Respn], ital. at., Napels, prov. en 41/2 our
WNW. Bari, aan de Adriat. zee en den Neder-Ital. spw.
Zij heeft een kathedraal, bissch. paleis en college, een
scheepatimmerwerf, een haven, gevormd door een dam en
matuurlijken golfbreker, en veel handel in koren, olie en
aneandelen. 26,829 low,
Molieres, fr gem. en at., dep. Tarn-en-Garonne, kant.hfdpL, arr. en 31/2 U. N. Montauban. 2310 inw.
Molise, 11 sp. vi., prov. en 2./g a. NW. Murcia. 3600
low. — 2) -de-Aragon, sp. at., prov. en 24 u. ONO. Guadalajara, can den Gallo; met een kasteel. 30* inw. In
1810 weed zij door de Franachen geplunderd. — 3 ital. d.,
Lombardije, prov. Sondrio, bij Bormio; met de well bezochte warme baden S a n-M artin o.
Molinara, ital. vl., Napels, prov. Principato Ult., 4 n.
NO. Benevento. 2470 mw.
Molise, 1) of Sammie. [Sainniann), prov. van 't kon.
Italie, omgeven door de Adriat. zee ten N. en can de andere sijden door de provincien Abruzzi, Capitanata, Prineipato Ult. en Terra-di-Lavoro; gr. 84 0 m., met 353,083
low., verdeeld in 3 distr. De oppervlakte is zeer bergachtig, in 't Z. doorsneden van de hoofdketen der Apennijnen,
en heeft wood- en wetland. Hoofdprod. zijn tarwe, main,
gierst, wijn, vruchten en olie. Met de openbare veiligheld is het in deze prov. nogjammerlijk gesteld. De voorn.
plaatsen skin Campobasso Ide hoofdpl.), Bojano, Trivento,
hernia, Larino en Termoli. — 2) [Melsej, stad in gen.
prov., waaraan zij den naam geeft, distr.hfdpl., 22/2 mi. NNW.
Campobasso. 900 low.
allonserno, ital. at., Nape's, prov. Basilicata, kant.hfdp.,
distr. en 2 U. NNO. Lagonegro. 6621 inw.
Molity, fr. gem. en stadje, dep. 0. Pyreneeen, arr., kant.
en 11/2 U. van Prades; met bezochte zwavelbaden. 542 mw.
Mollevak. (Methynina). vi. en zeeh. van
Mist. Turkije, can de N.kust van 't eil. Mitylene; verdedigd
doer een fort; met eenigen handel in olijfolie. 3006 inw.
MIleilksworuss, ned. d., prov. Fried., arr. Leeuwarden,
kant. Bolsward en 1 u. Z. Hindeloopen, gem. HemelumerOldephaert-en-Noordwolde, bij de Zuiderzee; bekend door
de verstroolde, Loogst onregelmatige plaatsing der huizen

der 540 low.
RUM belg. gem. en d, prov. Antwerpen, kant.hoofdpl.,
arr. en 4 n. ZO. Turnhout, can de Moll-Nethe; met beroensde lakenfabireken en hand& 6666 low.
2661n, deco. stadje, hertd. en 51/2 n. NNO. Lanenburg, um de Steckenits en den Lnbeck-Bilchener-sPw.;
met bronwerijen en veemarkten. 4141 mow. Hier ligt de
bekende Tij1 IFilenspiegel (geboren 1350 te Kreitlingen,
Brunawijk) begraven en Ain lijksteen is nog aanwezig.
3110111s, twit. d., kant. Glarus; met fabr. van taken en
ijzerwaren, en veel kaasbereiding I aSchabziegern. 2250 mw.
811011wito, Itiolwito. pr . d., Silezil, regdst. en 7 u. ZO.
Breslau. 6,0 mw. Overwmning der Pruisen, 10 April 1741.
Molodlotaehno, my!. in Russ. Polen, gouv. en 11 0. NW.
Minsk. Van bier dateerde Napoleon I zip 29ste bulletin,
3 Dec. 1812, na de verstrooiing van zijn machtig leger.
Moloea, Molva, Molvva, wijd nitgestrekt, maar zeer
weinig bekend rijk in Afrika, bezniden de linie, ongeveer in
't midden tuaschen de beide oceanen. Het wordt geacht, zijne heerschappij tot over volkeren can de 0.knat uit te
atrekken en door Sjaggas bewoond te stir'. Men noemt 2
hoofdsteden: Y a n • o, of Jano f, regd. des konings, met
een groot resid. pains, 2 citadellen en 40,000 inwon.; en
Tandia-a-Woea, resid. der koningin, suede met een ruim
paleia en 16,000 mw.
Mologa, I ) russ. riv. in Twer, Nowgorod en Jaroslawl,
ontstaat nit het Weristowo-meer in Twer, vloeit eerst ZW.,
dan NNO. en wilt na een loop van 70 tot 80 u. bij Mo.
loge I. in de Wolga. — 2 cuss. st ., gouv. en 20 tr. WNW.
Jaroalawl, distr.hfdpl., aan de Wolga, wear zij de Mologa
opneemt. 3715 low.
Mfilsen, Moben-Itifilsen, pr stadje, prov. Saksen,regdst.
en ruim 4 u. Z. Merseburg; met gr. veemarkten. 1500 low.
Molsheirel. Moltzen. gem. en nt. in Neder-Elzas, aan
de Breusch en den voet der Vogeezen, atat. van 3 spw.,
31f u. WZW. Straatsburg; met fabr. van ijzerwaren, stalen
artikelen, enz. en wijnhandel. 3080 inw.
Alolton (South.), eng. mvl. en kersp., gra. Devon,. 31(
U. OZO. Barnstaple; met een lat. school en fabr. 390 .3 mw.
— 31.-North telt 1843 inw. Kopermijn.
Molnkken, Molukkos, Molukschs- of SpeeerijEilanden. ook wel Groot e-0 o s t genoemd, groote archipel in 0. Indie, tusschen Celebes en Nienw-Guinea en

tusschen Timor in 't Z. en den Gr. oceaan in 't N. dna
tusschen 2° 43' N.B., 8° 23' Z.B. en 124° 22' tot 135° 0.L.
De Nederl. bezittingen op N. Guinea niet medegerekend,
is de grootte 1577,9 0 m. Zij worden in 3 hoofdgroepen
verdeeld, namelijk de Am b onsch e-, de Ban dasch een de Ternataansche of Eigenlijke Moluksche-Eilanden (zie AmboItia, Banda en Termite),
die vroeger even zooveel ned. residentien vormden, doch er
thans slechts 2 uitmaken: Ternate en A mbo n. Zij
zijn over 't geheel vol steile bergen, afgewisseld door de
bekoorlijkste valleien, tellen verscheiden vulkanen, onder
welke men dien van 't eil. Sjauw als den belangrijksten
noemt, en hebben hier en daar een zeer ongezond klimaat.
In 't Z. van den Archipel heeft men den Oost.moesson (bier
den regentijd ) van Mel tot October; in 't overige gedeelte
des (sacs den W. moeason. Op de N.lijke eil. Is de afwisseling minder regelmatig. Welke ontzettende natuurkrachten bier werken en woeden kunnen, is nog in Dec. 1852
gebleken, torn ten geweldige card- en zeebeving dezen archipel, maar vooral de Banda-Eilanden (die enders vrij van
vulkanen zijn ), zoo vreeslijk geteisterd heeft, dat de whit-.
de niet te berekenen, nimmer te herstellen was. De gedaante en grootte der eilanden laten geen aanzienlijke rivier
toe. alechts enkele zijn dan ook mane over een klein gedeelte van den benedenloop voor booten of prauwen bevaarbaar. Reeds van nude tijden her zijn den dl. vermaard
om hunne nagel- en muskaatboomen, bovendien leveren zij
sago ( die hier 't hoofdvoedsel der bevolking is), broodvrucht, kokosnoten, koffie, cacao e. a. tropische vruchten.
Onder de belangrijkste houtsoorten behoort enbenhout, ijzerbout, djatihont (waarop door 't gone. toezicht gehonden
wordt) e. a. De Molukken zijn weinig bedeeld met delfstoffen; warme en koude bronnen worden er veel aangetroffen. Van dieren heeft men hier rundvee, schapen, bnideldieren, civetkatten, stekelvarkens, krokodillen, slangen,
seezwaluwen, ens., en rondom de eilanden zijn een menigte pare!- en trepang-visscherijen. In de Molukache zeeen
houden zich ook veel walvisschen op. De hoofmaasa der
oorspronkelijke bevolking beataat nit Alfoeren, die zich op
de eilanden veelal voor de kustbewoners (volkplanters varl
verachillende vreemde natter') naar de binnenlanden hebben terug getrokken of wel nevens hear, maar doorgaans
onvermengd, can de kusten leven. Voorta vindt men bier
Maleiers, Chineezen, Japanneezen en eenige Nederlanden
en afstammelingen der Portugeezen. De knstbewoners sun
in den regel Mohammedanen of overgegaan tot het Christendom, dat zich ook vooral onder de heidensche Alfoeren in de resid. Ambon meer en liver uitbreidt. De bevolking van den geheelen archipel wordt door de regeering
op 372,335 zielen geschat, waarvan 270,483 tot de read. Amboina, 101,852 tot de resid. Ternate (solider Celebes) gerebend warden. —De Straat-der-Molnkken (cog.
Moine c a-P assag e) ligt tussehen Gilolo -en .'t NO.lijk
schiereiL van Celebes. Omtrent in 't midden liggen de eiL
Meyon en Tittora of Tyfore.
Piemont, prey. en 4 n. ZW.
Montharnszo, ital. vl.
Alessandria, mand.hfdpl. 2860 mw.
Mornings, Mombaca, at. en zeeh. van 0. Afrika, knit
van Zanguebar, op een sedert 1858 aan Sultan van Zanzibar behoorend gelijkn. dieht bij den wal gelegen, op 4. 6' Z.B., 39. 49' O.L. Zij is seer sterk door hare ligging, wordt door 2 torten verdedigd, heeft tegenover
sick een uitmuntende haven en is yr§ groot; dock sedert
lang is sij in belangripheid afgenonten; de at. is thane weinig meer dan een puinhoop en de bewoners sijn seer arm.
6000-15,000 mw. op 't eil. Het eil. werd door Vasco de
Game in 1497 besockt; de Portugeezen hidden 't van 1529

Mombello
tot 1631 en de Engelschen an 1823 tot 1826 in hun bezit.
Mombello en Mombercelli, twee ital. d., Piemont,
prov. Alessandria: 1) mand.hfdpl., 4 n. ONO. Tustin; met
2620 mw. — 2) 2 U. OZO. Asti; met 3343 mw.
Momignies, belg. gem. en d., prov. Henegouwen arr.
Thuin, 10 ZW. Charleroi; met kousenfabr. 2082 mw.
316naling, Mtimmlingen, beier. d., kr. Nederfrankenen-Aschaffenburg, aan den Momling, die hier den Amorbach
opneemt en bij Obernburg in den Main alt. 1291 inw.
Mompacb, et. in 't gr.hertd. Luxemburg, err Diekirch,
kant. en mini 11h U. ZZO. Echternach. Het vormt met
de d. Born, Herborn en Moersdorf de gem. Mompac h,
die 1055 mw. telt,
Mompawa, Monpava, dezelfde ale Marapasva; zie aid.
Mompox, Monpox, st. in Z. Amerika, Columbia, Stt.
Bolivar, en aan de Magdalena, hoofilat. der gelijkn. prov.,
die seer vruchbaar is en grooten rijkdom aan metalen be.
nit, van welke voorrechten evenwel tot dus verse wegens
den alechten toestand der wegen weinig partij wordt getrokken. Men segt dat de stud wel gebouwd is, scheepstimmerwerven heeft en 10,000 mw. telt. 9° 14' CO" N.B.,
74° 27' 30" W.L.
Mona, kl. Wind. eil. in 't M o n a-k anaal eng. M ona-passage), een straat van 23 u. be., die Haiti van
Porto-Rico scheidt. Net eil. is 2 u. lang en 1/2 u. breed.
Ten NW. van Mona ligt het eilandje Moni t o.
Monaco. 1) klein vorstendom onder bescherming van
Frankrijk, tusschen Ni,,a en Genus, in de zoogen. Riviera
di Ponente. en ;,,renz ,, nde aan de Midden. zee; na den astand van 2 gem. (Alentone en Roccabruna voor 4 mill fr.) aan
Frankrijk is het no 0,27 - m. gr., met 7049 mw. Het heeft
een uitmuntend klimaat en is zeer vruchtbaar. De hoofdprod. zijn oranjes, citroenen, olijven, druiven e. a. Z.lijke
vruchten, die uitgevoerd worden, terwill granen. koloniale
waren en fabrieksgorderen worden ingevoerd. Het weiland
is overheerlijk. De vorst van dit landje houdt beurtelings
ztjti verblijf te Parijs en te Monaco. — 2 ) ( weleer in 't fr.
Mourges),
Monceri Portna], hfdst. van
gen. vorstendoni, op ten rotsig voorgeb. in de Midd. zee,
stet. der baan Parijs-Lyon-Midd. zee; bekend speelhol. Bare vestingwerken werden door Lodewijk XIV gebouwd; zij
neeft ten vorstelijk paleis in een heerlijk terms, veel vischvangst en een weinig handel. 2863 low.
Monaghan, 11 binnenlandsch grs. van Ierland, Ulster,
omgeven door de grs. Tyrone, Armagh, Louth, Meath, Cavan en Fermanagh; gr. 232/5 0 m., met 112,785 mw. (230,442
low. in 1840 ). Be N. Blackwater bespoelt de N.grens. De
heuvelachtige grond, rijk aan meertjes en poelen, brengt
vlas, haver, tame en aardappelen voort; ook levert hij turf,
goeden bouw- en molensteen en fijn lood. Het rundvee-ras
is verbeterd, en er worden veel geiten gehouden. De vroeger zoo bloeiende linnenfabr. zijn veel achteruitgegaan. 't
Blimaat is koud en vochtig. M. wordt verdeeld in 5 baronnies en 19 parishes in 't bisdom Clogher. De voorn.
plaatsen zijn Monaghan, Ballibay, Clones, Castleblayney en
Carrickmacross. 2) at. en hfdpl. van gen. gin., aan het
Ulster-kanaal en den spar., 191/2 n. NNW. Dublin; met een
kath. seminarie, kavallerie-kazernen, fabr. van linnen en
groote linnen- en varkensmarkten. 3632 mw.
Monastereven. iersch mv1., Leinster, gra. en 2 U. WZW.
Kildare, aan den Barrow en aan een tak van 't Grand-canal: met veel scheepstimmerwerven en pakh. 1288 mw.
Monasterio, 1) sp. vi., pros. en 16 u. ZO. Badajos,
30011 mw. — 2) -dc-Rodilla, id., prov. en 31h u. NO.
Burgos. 590 mw.
Monastier (Le), fr. gem. en at., Opper-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 21/2 u. u. ZO. Le Puy, aan de Gazeille. 3589 mow.
ltionaatir, 1) st. en zeeh. van N. Afrika, gebied en 23
Si. ZO. Tunis, aan de golf van Sidra; met fabr. van wollen stoffen en kamelot en eenigen zeehandel. 10,000 mw.
- 2) of Toli-M.. Ititolia. (Ortolophuni], at. in Encop. Turkije, sandsj.hfdpl., aan een bijriv. van de Tzerna,
bij de grens van Albanie, 81/2 u. ZO. Ochrida; em n voorn.
stapelplaats voor den handel tusschen 0. en W. Turkije.
40 1 45,000 inwoners. Ali-Pasja heeft ze in 1806 onbarmhartig geplunderd.
Monaatirachtsjina, runs. mvl., gouv. en 17 u. ONO.
Mohilew. 3000 mw.
Moncada. sp vi., prov. en 2 u. N. Valencia, kant.hfdpl., aan de riv. Mon cad a. 2739 mw.
Monealieri. ital. gem. en at., Piemont, prov., distr. en
ruim 1 u. Z. Tnrijn, mand.hfdpl., aan den Po en den Bospw. Zij heeft een paleis, dat vaak door de kon.
familie bezo..ht wordt en een schoone verzameling van portretten bevat. In October wordt er em n der grootste seernarkten van Piemont gehouden. 9994 mw.
Moncalvo. ital. at., Piemont, div. en 61/2 u. WNW.
Alessandria; met fabr. van zijdetwist en leder. 4007 mw.
Moncao, versterkt vi. van Portugal, prov. Minho, 8 u.
N. Braga, aan den Minho. 1500 mw.
Mascaras, Monsaras. port. vi ., pros. Alemtejo, aan
de Guadiana, 8 u. LW. Elvas. 1380 mw.
Monecau-sur-Sambre, belg. d., pros. Henegouwen,
arr. Charleroi; met kasteel, hoogovens, ijzergieterij, blikfabr., kolenmijnen. 566 -, mw.
Moneeaux, fr. gem. en d., dep. Correze, arr. en 4 u. ZZO.
Tulle, bij de Dordogne, r. o. 1894 inw -- M. is ook de
naam eener voorst. van Parijs, met een achoon park.
Monchique. 11 port. vi .. pros. Alvarie, 4 u. NO. Lagoa;
met minerale baden. 5233 mw. — 2) (Serra-de.), port.
bergketen, die de prov. Algarvie ten N. bepaalt en in Kaap-St.
Vincent uitloopt. Haar hoogste top, La Foy a, is 1241 met.
Monchobo. Monsjaboe, Monksobo, at. van Birma,
-tens 's lands hfdst., ass den W.oever van een aanzienlijk
mere, S u. N. Ass. Zij is de geb.pl . van Alompra, die in
de vorige eeuw het land van Pegoe'ts jak bevrijdde en de
eerme keizer werd. Gedurende zijne regeering was M. de
zeta van 't bewind„ die later beurtelings naar Ava, Sakaing en amarapoera is verplaatst.
Munch., 1) fr gem. en at., Lot-en-Garonne, kant.hfdpl.,
-21;: u. WNW. Villeneuve. 1755 iuw. — 2) id., Tarn-en-Ga-
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mane, kant.hfdpl. 31h u. OZO. Montauban. 1950 inwon.
Moncontonr, 1) fr gem. en at., Vienne, kant.hfdpL, 3112
U. SEW. London, aan de Dive. 700 mow. — 2) id., Noordorkusten, kant.hfdpl., 41/, U. ZO. St.-Brieuc. 1387 mow.
Meneoutant. fr. gem. en vi., dep. Beide-Sevres, kant. hfdpl., arr. en 41/2 xi. NW. Parthenay. 2566 mw.
Moncrabeau, fr. gem. en vi., dep. Lot-en-Garonne, arr.
en 2 u. Z. Nerac. 2044 mw.
Moncrivello en Moncncco„ twee ital. gem. en doepen, Piemont: 1) pros. Novara, distr. en 61/, W. Vercelli;
2240 inw.; — 2) prov. Alessandria, distr. en 5 u. NNW.
Asti; 1650 mw.
Monda [Munda], sp. vl. pros. en 8 it. W. Malaga;
met rum. inscriptien en oudtiellen. 3557 mw. 't Was hire,
dat Ctesar in 't jaar 45 voor Chr. op de beide zonen van
Pompejus de overwinning behaalde, die een einde maakte
aan den burgeroorlog.
Mondego, I) [Munda], bevaarbare riv. van Portugal,
pros. Beira, ontspr. in de Serra-Estrella, 4 u. ZW. Guarda, vloeit WZW. en salt na 40 u. loops in den Atlant. oceaan b( Kaap-Mondeg o, dicht bij Figueras, waar sij
de golf van Buareos vomit. — 2) bevaarbare rivier van
Brazilie, pros. Matto-Grosso; zij scheidt gedeeltelijk Brazilie en Paraguay en salt na ruim 50 u. loops 1. in Paraguay, bij Fort-Miranda.
Mondejar, sp. vl., peon. en 9 u. 0. Madrid. 2073 mw.
Mondky, dorp in Indie, 51/2 u. Z. Firozipoer, bij den
Setledsj, 1. o. De Sikhs leverden er op 18 en 22 December 1845 moorddadige gevechten tegen de Engelschen, die
overwinnaars bleven en daardoor meesters van 't koninkrijk Lahore werden.
Mondoleh. kl. maar boschrijk en vruchtbaar eil. in de
baai van Amboise, W. Afrika.
Mondolfo, ital. vi ., prov. Pesaro e Urbino, 4l/2n. ZO.
Pesaro. 346 mw.
Mondoetedo, [Mondonia]. sp. at.. pros. en 81/2 u. NNO.
Lugo; kathedraal, seminarie en lijnwaadfabr. 2452 mw.
Mondorf, d. en badp'aats in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant. en 11/2 n. ZW. Itemich; met likeurstokerijen
e. a. industrie, en 6 welingerichte hotels voor badgasten.
Het vomit met het d. Ellingen en 6 geh. de gem. Id o nd o r f. 1578 mw.
Mondoublean, fr. gem. en at., dep. Loir-en-Cher, kant.hfdpl., arr. en 4 u. NNW. Vendome; met fabr. van serge
en katoenen stoffen; bandel in gedroogde vruchten. :585 mw.
Mondovi. ital. at.. Piemont, pros. en 4 u. OZO. Coni,
distr.hfdst., bij den Ellero en aan den Boven-Ital.•spw. Zij
is in 4 deelen verdeeld: de aPiazza", op een door muren
omsloten heuvel, met een citadel en de voorsteden aan haemn suet, Carassone, Breo en Piano-del-Valle. Zij heeft een
kathedraal en 5 kerken, een blast-h. paleis, 4 hospitalen, een
college, een bissch. school, zijdemolens, looierijen, Usersmederijen en fabr. van ivollen en katoenen stoffen, majolica en beroemde confituren. 16,543 inw. Hier sloeg Bonaparte op 22 April 1796 de sard. troepen onder Colli. In 1799
weed M. ook ingenomen en geplunderd door Soult.
Mondragon, I) fr gem. en at., dep. Vaucluae, arr. en
4 u. NNW. Orange, aan den Lez, 1. o. en aan den spoorw.
25i5 mw. — 2) sp. vi ., pros. Guipuscoa, 9 /2 u. ZW. SanSebastian. op den weg van Bayonne naar Vittoria; met
ijzer- en staalwaren. 3900 mw.
Mondragone, ital. vi., Napels, pros. Terra di Lavoro, 5 n.
ZO. Gaeta; met martnergroeven en zwavelmijnen. 3991 mw.
Mondsjepoer, (Mr. Monjpoo r), st. van W. Hindostan, gebied en 7 u. ZO. Radhunpoer.
Moneah, Monk', stad van Britsch Indie, Bengalen,
pros. en distr. Behar, aan de samenvloeiing van den Sons
en Ganges, 6 u. W. Patna. Zij heeft een mohamm. graf en
hindoesche oudheden.
Monein, Moneins, [Monesi], fr gem. en st., dep.
Neder-Pyreneeen, kant hfdpl., arr. en 3 u. N. Oloron, asui
de Baise. 4494 mw. Wijnbouw; minerale bronnen.
Monemvassia, [Minvo], Zie
Malvasie.
Monesiglio, ital. vl., Piemont, pros. Coni en 51/2 tzar

NO. Mondovi, mand.hfdpl., aan de Bormida; met winbouw. 1389 inw.
Monesterio, sp. vi ., WZW. bij Llerena. 3730 inw.
Monestier-de-Clormont, (Le), fr gem. en vi., Isere,
kant.hfdpl., arr. en 4 u. Z. Grenoble. 810 mw.
Monestiia. fr gem en d., dep Tarn kant.hfdpl., arr.
en 342 u. NNW. Albi, aan den Ceron. 1630
'
inw.
Monetier (Le). fr. gem. en vi., dep. Opper-Alpen, kant.hfdpl., 2112 U. NW. Briancon, aan de Cuisane en den voet
van 't gcb. Ste.-Marguerite; met wol- en katoenspinnerij,
fabr. van taken en spujkers; steenkoolmijnen; minerale bronnen. 2360 mw.
Monfaleone, Itiontefalcone, at. van Illyrie, markgrs.
GOrz en Gradisca, distr. Gradisca en 41(2 u. NW. Triest,
stat. der Z.baan, aan de golf van Triest; met een versterkt
bergslot en zeebaden. 17J0 mw. Sedert 1825 bezit de at.
een druk bezochte haven, Porto-Roseg a, uit welke
dagelijkache stoombootvaart op Truest.
Monfia, eil. bij de 0.kust van Afrika, gebied van den
sultan van Zanzibar, 22 u. NNO. Quiola, op 7° 50' Z.B.,
39 0 40' O.L. 't Is laag en vruchtbaar en drijft aanz. handel.
Monflanquin, fr gem. en at., dep. Lot-en-Garonne,
kant.hfdpl., arr. en 3 u. NNO. Villeneuve. 3299 inw.
Monfort, 11 sp. vl., pros. en 5 u. W. Alicante, part.hfdpl. 3898 mw. — 21 ital. vl., Piemont, pros. Coni, 211,
u. ZZW. Alba, mand.hfdpl. 2213 inw. — 3; ital. vl., Sictlie, pros. en distr. Messina. 3277 inw. — 4) -de-Lemos,
ap. at., prov. en 7 u. Z. Lugo. 2355 inw.
Mongolia at. is Zanguebar, aan den mood der gelijkn.
riv. in den Ind. ocestan; met ivoor-, peper- en slavenhandel.
Monghir, Mongh,r, Mungger. veraterkte fabr.stad
, prov. Behar, distr., afd.
van Britsch Bengalen
galpoer, aan den Z.oever van den Ganges, 23 U. 0. Patna.
Zij is fraai gelegen op eerie rotshoogte, aan de bocht der
re., beslaat een groote oppervlakte, en heeft, hoewel onregelmatig aangelegd, eenige schoone europ. e. a. gebou-
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wen, afgewisseld door pIantsoenen, ook verscheiden ternpels e. a. openbare gestiehten, onder welke een hoog vereerd mohamm. graf._ Zij was weleer een belangrialre 'pens*eating voor de ::heeiten, maar hare citadel is nu in verval; inettemin is gij nog een militaire post. Men vindt bier
levendige inheemsche fabrieken van geweren e. a. apens,
znessenwerk, rigen, allerlei hnisraad, soldaten-kle
ens. en de st. heeft versebeidene inlandsche scholen, cot
een depot
'
van 't britsehe zendeling-genootschap. 59,698 haw.
250 SE N.B., 86° 30' O.L.
. Moago, bergrij in W. Afrika, op het vaateland, tegenover Fernando-Po. De hoogste piek, Mong o-m asobah
(eGods berg"), is aan vulkanisehe nitbarsti ,e n onderhe'rig en wordt voor den gehonden met den ”Wagen der Goden" van Hanno.
wijde landstreek van Azie, begrepen in het
Chineeache r‘jk, incest tusschen 35 en 52° N.B., 82 en 120°
0.L., en etch uitstrekkende van Mantajoerije in 't 0. tot
de bronnen van den Irtisch 't W., wear het aan Dsoengarije paalt, en van de grenzen van Siberie in 't N. tot aan
den Thianschan en den Chin. mnur in 't Z. en bier zelfs
tot in 't bekken van den Koekoenor. In 't N. is het een
golvend steppenland, dat near 't Z. in de woestijn Gobi nitloopt. De bergen op de grenzen zijn zeer gespleten en gescheurd. Voortzettingen van den Altai en het Sajaniech
g.eb. vindt men op de Keens van Siberie; den Chingan op
de grens van Mantsjoerip; uitloopers van den Altai am s Tanace-ola en Ektag-Altai deingen in 't W. nog het land binnen. In 't ZO. volgen de Ale-schan en de lrr-schan den
loop van den Hoangho. Be grootte wordt op 55,000 0 m.,
de bevolking op 2 tot 4 millioen zielen geraamd. Het land
bestaat meerendeels nit een verbazend groote woestijn, welher midden gedeelte de °alike helft van Gobi (zie aid.)
nitmaakt. Niettemin wordt dit steen- en zandachtig gewest
bier en daar afgewisseld door enkele vruchtbare streken,
die voedsel geven aan talrijke kudden vee, welke aan nomadische stammen behooren, en alwaar ook wat tarwe,
gerst en gierst wordt geteeld; doch doorgaans alleen in de
nabijheid der steden. Net klimaat is hoogst afwisselend
en over 't algemeen zeer row; lenge en niterst strenge winters volgen op heete zomers. Vreeslijke stormen nun niets
seldzaams. In 't N. is 't land ruim van bout voorzien. De
rivieren zijn meest bijrivieren van den Amoer en den Jenisei. als: Kerulen, Selenga, Ula-kern; anderen verdwijnen
hi %mid of vallen in de vele steppenmeren, waarvan Ubsenor, Iki-Aral, Dalainor de voorn. sun. — Het land is
belangrijk ale punt van doorgang van 't 0. Aziatiech karavanen-verkeer, dat onder de grootste ontberingen en moeielijkheden hoofdzakelijk langs de lijnen Kalgan-Oerga-Kiachta en Koekoechoto-Oeroemtsje plants heeft. Handelsartikelen nun: thee van den kant van China, wollen goederen en metaalwaren van de zljde van Rusland. Tusschen
Peking en Tientsin en Petersburg is een postverbinding.
Tweemaal per week vertrekt een post van Petersburg naar
Kjachta, wear zij na 5 weken aankomt; en van hier gaat
4maal in de maend de post near Peking, dat zij in 13 dagen bereikt. — De Mongol en hebben een eigenaardigen
lichaamsbouw, die door de ethnologisten gehouden wordt
voor den grondvorm eener g,roote onderafdeeling van 't menschengeslacht en 't grootste gedeelte van Azie ten 0. van
de Kaspische zee bewoone Zij-zelven splitsen zich in twee
hoofdtakken: nl. 1) Eigenl ij ke Mon gol e n, die weder verdeeld worden in ,de Kalkas of Chalchas-lIongolen"
(in 't W. of NW. van Eigenlijk M., gevolgelijk ook in de
•woestijn Gobi ) en in eSjarras-Mongolen" of Gele Mongolen
fin 't kleinere ZO.lijke deel van Eigenlijk 31.). en 2 ) (E 1 ceth e n of El euth en of K a lm ukke n, die weder onllerscheiden worden in eSongaren" of eDsjoengaren"(in
Dsjoengarije) en in eSifanen" of eChosjoten", ook Koekoenor-Mongolen" geheeten (in Sifan of 't Z.lijk gedeelte van
oude Tangoet). Zij belijden meest de leer van Boeddha
en gehoorzamen aan verschillende hoofden, die schatting
aan den chin. keizer betalen, maar deze rekelijk vergoed
zien door de geschenken, die zij van hem terug ontvangen.
Sedert eenige jaren maakt het christendom, door r. kath.
sendelingen gepredikt, groote vorderingen. Van daze mi.
sionarissen ontvangen de reizigers in die geweaten dan ook
steeds den gewensehten Menu. Binnen- of Z. Mongolie, titsschen den Grooten Muur en de woestijn Gobi, bestaat nit 24
aimaks of stammen, die weder in 0 bannieren of vaandels
of legerafdeelingen gesplitst nun; — Buiten-Mongolie of 't
deel N. van de Gobi telt 4 Lu of districten, elk onder een
bijzonder hoofd en heeft 86 of 84 bannieren; — 't land
van den Chuchenor of de Groene see; — Oeliassoetai, W.
van Buiten-Mongolie. — Voorn. steden zijn Oerga (in 1522
bezocht door Timkowski), Maimatajin, Kobdo, Oeljametai,
/Wean, Koekoechoto.
Mongrande, ital. vi . en gem. Piemont, prov. Novara,
distr. Biella, 2 n. ONO. Ivrer. 3194 mw.
Illesafteim, 1) baler. at., hr. Zwaben-en-Nenburg, 10 u.
ZZO. Anspach. 1185 mw. — 2) pr. d., Rijieprov., regdst. en
3 a. ZZO. DOsseldorf, aan den Rijn. 1650 mw.
Moni, Money, of Illierstinie-Eiland, z.Christmass4).
Illionistrol, 1) fr. gem. en at., dep. ORper-Loire, kant.hfdpl., arr. en 4 n. NO. Yesingeaux, bt) 4e Loire, r. o.;
met een kl. seminarie en een bleach. kasteel, waarin nu een
lintfabr. gevestigd is. 4722 mw. — 2) -de-Rio:ism:went, sp.
vi.. rem. en 51 /, u. NW. Barcelona. 1583 mw.
lkonhean, gm. der V. S., in 't midden van den Stt. Mi.
souri; hfdpl. California.
Monkatown, iersch kersp. Leinster, gas. en 41/, u. ZO.
Dublin, met Kingstown, dichebij bet geh. Monkstown; bier
veel villa's en bezochte zeebaden. 10,000 mew.
onkton, cog. fort, gra. Hants, 11/1 u. Z. Gosport;
het verdedigt Spithead en den ingang tot Portsmouth-har— 2) schot. d., gra. en 11/e u. NO. Ayr; met
bour ten
een std. aan den Glasgow-and-Ayr-spw. 2000 inw.
Bilonleon-31agnoae, fr. gem. en stadje, dep. Opper-Pyreneeen, arr. en 61/e u. NO. Bagneres. 1200 inw.
Monnsonth. 1) (Graafsehap.), of Monmouthshire,
sag. gee., omgeven door de grs. -Brecknock, Hereford, Glou-
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eater, Glamorgan en door 't kanaal van Bristol, gr. 27 [1.
m. met 195,448 inw. Aan 't kanaal van Bristol is de grond

meest vlak en door dijken tegen den soma 18 met. admen-

den vloed beschnt; elders is hij_ veelal berg- en henvelachtig. De hoofdriv. zijn de Wye, Usk, Monnow en Rommey.
Prod. zijn green, great, haver, bout, ijzer, steenkolen, modyea. Kanalen en spw. vergemakkelijken den toegang tot de
neijnen, die vom.al in ijzer, steenkolen en balk seer mild
9n. De industrie is beperkt tot de prod. van mw bur,
ipergieterij en machinefabr. en van Sand. Be handel
is seer levendig en wordt bevorderd door bevaarbare riv.
en kanalen en door talrijke epoorwegen. M. bevat 6 hundreds en 27 parishes in de bisdommen Llandaff en Hereford.
Geen ander cog. grs. is zoo vermaard als dit om zijne schoone natunrtooneelen en cm het groote Rental britsche en
corn. antiguiteiten. — 2) st. en hfdpl. van gen. grs., aan
de samenvloeiing der riv. Wye en Monnow, 6 U. WZW. Gloucester en 5 re Z. Hereford, werwaarts een spw. voert. Zij
heeft een lat. school, ruinen van can lasted, eenige banken, fabr. van staafijzer plaattin en papier, en uitvoer van
schors en timmerhout. 5879
mw. Geb.pl. van Hendrik V.
'
— 3) grs. der V. S., in 't N. van New-Jersey; gr. 50 0
m. — 4) gem. en vl., Stt. Maine, gm. Kennebec, 41/2 u.
Z. Augusta. 2020 mw.
Monnaie fr. gem. en vl., dep. Indre-en-Loire, arr. en
21/, u. NO. 'Tours. 1675 mw.
Monnerieh, (fr. Monder can g e), d. in 't gr.hertd.
en arr. Luxemburg, kant. Each, aan de Alzette, en 1 u.
WNW. Bettemburg. 695 mw. Met de d. Steinbruck en
Bergen, benevens twee geh. vomit het de gem. Monn erich. 1184 low.
Monniekendam, ned. gem. en st.. prov. N. Hull., arr.
Haarlem, kant. Parmerend en 11/4 u. Z. Edam, 21/, u. NNO.
Amsterdam aan een baai der Zuiderzee, bet Monnickendammergat (audzee) gebeeten. De Geref,, Henn., Luth. en R.
Kath. hebben hier ieder eene kerk, ook de Israelieten bezitten en een bedehnis; de geref. kerk is een aanzienlijk gebouw, waarin een marmeren tombe de rustplaats van Jan
Nienwenhuizen, den stichter der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, aanwijst, en welks toren voor den schoonsten
in 't Noorderkwartier geldt Van de overige geboewen verdienen alleen vermelding een prot. en r. kath. wreshnis,
de nude stadhuistoren om zijne mechanieke beelden, die bit
't spelen der klok te voorschijn homes, en bet daartegenover gelegen raadhuis, wear men nog het ordeteeken van
't Gulden vlies bewaart, eens prijkende op de horst van
den grata van Bossu, die in 1573 hier in een zeeatrijd gealagen en gevangen genomen ward door Cornelis Dirkszoon,
inboorline en burgemeester van M. De haven is verzand,
en visscherij, bokkenrookerij, ansjoviszouterij en kaashandel
zijn tegenwoordig de hoofdbronnen van bestaan in deze
it., die weleer op veel hoogeren bloei, op scheepsreederij en
zeevaart mocht bogen. 2794 mw. (met 2 onderhoorige geh.)
Moneik en dam is ook de naam van een 0.ind. eilandje. op de reede van Batavia, 1 u. 0. Haarlem of Poeloe-Loesi. 't Wordt ook Poelo e-B a v o en Nieu w-E
land geheeten en is, even als Haarlem, onbewoond.
Mononeotapa, ( ook B en omo tapa en M ocar a ng u a geheeten ), gewest van 0. Afrika, 't welk men rekent
begrepen te zijn tusscben 15 en 19° Z.B., 30 en 35° O.L.
M. was eens het machtigste rtjk dat de Portugeezen in
Afrika ontmoetten. Zij wilden under de regeering van koning Sebastiaan I. binnendringen, doch to vergeefs. Zelfs
een verdrag met den keizer, waarbij bun handelsverbindingen verzekerd werden, had geen duurzaam gevolg. In den
loop der tijden bite zich het rijk M. op in ten reeks van
kleine staten: Baroen, Quiteve, Soegoe, enz. Livingstone
wil den laatsten keizer van M., door zijne krijgalieden Terlaten, in de nabijheid van Tete hebben aangetroffen.
Monongahela, riv. der V. S., Pennsylvanie, vereenigt
zlch na een N.lijken loop van 90 u met den Allegheny te
Pittsburg, mu den Ohio te vormen. Aan hare oevers ligt
het vL Monongahel a, 4 u. ZO. Waynesburg. — 2)
gra. der V. S., in 't NW. van Virginie; gr. 26 0 m., met
de hfdpl. Morgantown.
Monopoli. ital. at., Nape's, pros. en 8 u. OZO. Bari,
stat. der Zuidbaan, aan de Adriat. zee. Zij heeft een kathedraal, wordt door can fort verdedigd, en heeft fabr. en
handel. 19,993 mw.
ellionovar, sp. at., prov. en 8 u. NW. Alicante, part.hfdpL, aan de Elda; met zoutwerken. 6544 mw.
Monpazier, fr. gem. en stadje, dep. Dordogne, kant.hfdpl., arr. en 7 U. OZO. Bergerac. 3025 mw.
Monpont, le gem. en stadje, dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 5 U. ZZW. Riberne en spw. stat. 2241 inw.
Monreale, Montreale. (Morreal e1, st. op Sicilie,
prov. en 1 u. ZW. Palermo, waarmede zij lenge een schoonen wag gemeenechap heeft. Zij ligt aan een steilen hense en heeft een merkwaardige kathedraal en uitvoerhandel in koren., olie en vrachten, die in de nabuurschap wassen. 16,211 mw.
Monroe, naam van vele gra. der V. S.: 1) in 't NW. van
New-York; gr. 33 0 m.; hfdpl. Roc h este r. — 2) in 't
0. van Pennsylvanie; groot 36 0 m.; hfdpl. Stroud abur g h. — 3) in 't midden van Georgie; gr. 18 0 m.;
hfdpl. Forsyt h. — 41 in 't Z. van Florida; hfdpl. K e yw e s t. — 5) in 't Z. van Alabama; gr. 47 Cl m.; hoofdpl.
Clayborn e. — 6) in 't NO. van Mississippi; gr. 31 0
m.; hfdpl. Ath en 5. — 71 in 't ZO. van Tennessee; gr.
36 0 m.;hfdpl.Madisonville. - 8) in 'tZ.vanKentucky; gr. 13 0 m.; hfdpL Tomk i ii sv il I e. — 9) in
't ZO. van Ohio; gr. 25 G m.; hfdpl. Woodsfiel d. —
le) in 't SO. van Michigan; KY. 26 0 m.; hfdpl. M o nC o e. — 11) in 't NO. van Indiana; gr. 19 0 m.; hoofdpl.
Bloomington. —12) in 't ZW. van Illinoite gee le 0
m.; hfdpl. Waterloo. — 13) in 't NO. van Missouri; gr.
36 0 m.; hfdpl. Monroe. — 14) in 't O. van Arkansas;
gr. 55 0 m.; hfdpl. Clarendo n. — 15) in 't W. distr.
van Virginiei hfdpl. Unio n. — 16) nienw gre. in Iowa;
hfdpl. Albi a. — Ook de imam van eenige gem. en vi.,
17) Stt. New-York, Orange, aan den New-York-and-Erie-
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spy.; 4 u. ZO. Goshen. 5000 mw. — 18) ISM Maine, get.
Waldo, 16 u. NO. Augusta. 1710 mw. — 19 Stt. New-JerseYigrs. Middlesex. 3150 mw. — 20) Stt. Pennsylvanie, 2
u. ZO. Carlisle. 1570 irw. — 21) Stt. Ohio, get. Clermont.
4466 low. — 22) zelfden Stt., get. Richland. 1820 mw. —
23) Stt. Indiana, get. Putham. 1340 mw. — 24) zelfden
Stt., Frs. Washington. — 25) at. in Michigan, hfdpl. van
't gelijkn. get., 101/2 U. ZW. Detroit, tan den Raisin, Oh
I. van haren mond; met 2 hoogere meisjesscholen, vele
fabr. en banken, een kanaal tan 't meer Michigan en kruispunt van spw. 5086 mw.
Monroig, sp vl., prov. en 4 u. W. Tarragona. In de
nabijheid zijn groeven van kalkateen, gips en antimonium.
2690 low.
Monrovia, st en tot dusverre hfdst. van de republiek
Liberia tzie aid.), tan Kaap-Mesurado en aan den mood
' der riv. Mesurado; met een fort, goede scholen ( college en

• zendingschool, klein bijzonder schooltje), bibliotheek, fabr.
en handel (uitmuntende koffie, palmolie, aardnoten, ivoor).
12,000 mw. 6° 16' N.B., 10° •4' W.L. Zij werd in 1821 ge, sticht en kreeg harm n naam naar den toenmaligen presid.
der V. S. Monroe. Er waren in 1879 4 Nederl.
Mons, 1) of Beurgen - in - Henegousven, [Mons Han. fossils, of Castri locus in de middeleeuwen], belg. gem.
' en versterkte st en vesting van den lsten rang, hfdpl. der
pros. Henegouwen (Hainaut), aan de Trouille, aan 't begin
van 't kaaaal naar Conde ( waardoor zij gemeenschap heeft
' met de Schelde), en kruispunt der N. Belgische en Belg.
staatsbanen, 10 u. ZZW. Brussel. Haar voorn. gebouwen
zijn de kerk van St.-Waudru, een merkwaardig goth. gebouw, met eenige schoone schilderijen; het kasteel, met
een hoogen toren, en het stadhuis. M. heeft S marktpleinen, een middelmatig paleis van justitie en schonwburg,
een openbare bibliotheek, een genootschap van bibliophilen dat zich met de uitgave van zeldzame boeken bezig
houdt), een genootschap van vrienden der wetenschappen,
letteren en kunsten, een college van fraaie letteren, eene
teeken- en schilder-acadernie, eene in 1837 opgerichte mijnbouwschool, een museum van ornithologie entornologie en
conchyologie, en verscheiden liefdadige waaronder een voor doofstomrnen, twee voor krankzinnigen,
een voor ongeneeslijke ziekten, een voor ooglijders, een
voor gevallen meisjes, enz. Sedert 23 Mei 1853 prijkt M.
met het standbeeld van den bier 0.eboren beroemden toonsetter Roland de Lattre ( Orlando
' di Lasso). De at. heeft
weinig eigenlijke wandelwe,”n, zoo men de met booenen
beplante wallen en het kleme park uitzondert. Al is zij
ouch koopstad ouch manufactuurstad, toch heeft zij eenige
fabr. van aardewerk, pijpen, kant, suiker, zeep, katoen en
wol; doch in hoofdzaak is zij het centrum eener industritele werkzaamheid, waarvan misschien in Belgie geen tweede voorbeeld is. In haren omtrek vindt men een menigte
rijke steenkoolmijnen, bij de d. Jemmapes, Framieres, Warquignies, menu en Bossu. Dit landsdistr. wordt 1 e B orinage geheeten, en de mijnwerkers worden Borains
genoemd. 24,310 low. M. is veelmalen genomen en hernomen, vooral door de Frauschen in 1691, 1701, 1740, 1746,
1792, 1794. Onder de late fr. republiek, en 't late fr keizerrijk was zij de hfdpl. van 't dep. Jemmapes. — 2) fr. gem.
en d., dep. Var, arr. en 51/s U. NO. Draguignan. 634 mw.
In de nabijheid ligt een prachtige grot, welke men bij die
van Antiparys heeft vergeleken.
Monsanto, versterkt port. stadje, prov. Beira, 12 u. ZO.
Guarda. 1749 mw. — Monsaras, port. mvl., prov. Alemtejo, 1 u. OZO. Evora. 1380 mw.
Monskgur, fr gem. en stadje, dep. Gironde, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. NO. La 'Vole, bij den Dropt, r. o. 1704 inw.
Mon...Ake, ital. at., Venetie, prov. en 4 u. ZW. Padua,
distr.hfdpl., aan 't kanaa 1-v a n-Monselic e, dat van
Este naar Padua loopt, en den Boven-Ital.-spw.; met fabr.
van hoeden, lakes, zijde en kunstzeep. 9765 low.
Monserrat, Montserrat, vermaard sp. klooster, prov. en
51/2 n. NW. Barcelona, op een gelijkt. geIsoleerden berg van
1000 met., bij den I. o. van den Llobregat; weleer een plants
van bedevaart. De Benedictijner abdij ligt gedeeltelijk in
puin. Van de rijke bibliotheek is nog nauw een spoor overgebleven. De omwenteling heeft hier haar week verricht.
Monsheim, vl. in Hessen-Darmstadt, prov. Nederhessen,
apw.stat., aan de Pfrimmen; met een slot. 745 mw. — Monsbeim, wurt. d., Neckarkr., opperamt Leonberg. 1020 low.
Monsol. fr gem. en d., dep. RhCone, kant.hfdpl., arr. en
5 a. NW. Villefranche. 1129 low.
Mouton, gem. en vi. der V. S., Massachusetts, gra Hampden, 18 u. WZW. Boston; klass. school. 3204 mow.
Monster, tied. d., pray. Z. Holland, arr. 'a Gravenhage,
kant. Delft, en 1 U. NW. Naaldwijk bij de N.zee; met een
geref. en een r. kath. kerk en goede acholen. 1100 mw. Het
vormt met de d. Ter-Heyde en Poeldijk en 't geh. Quintsheul de gem. 34 onste r, die 4166 low. telt.
Monsummano, ital. vi ., Toscane, pray. Lucca; met warme bronnen. 6733 low. In de nabijheid een grot die heete
dampen ontwikkelt en als natuurlijk dampbad gebruiktwordt.
Morita, ital. gem. en vi., Piemont, pros. Coni, onmiddelIijk NW. Casale. 2827 mw.
Montahaur (van Mons Tabo rl, pr. at., Nassau,
regdstr. Wiesbaden, kr.hfdpl. op het Westerwoud, 2 1 /2 u.
N. Nassau; met 2 voorst. ( Allmannshausen en Sauerthal ),
ern slot ( Mons Tabor, thans kath. seminarie soar ondertvijzers), gymnasium, hoogere meisjesschool, een voornaam
Franciakaner klooster (opgeheven), een zuurbron, wolapinnerij en papiermolen. 3346 inw. De at. heette oorspronkeltjk Humbach ofHimbach. Zij was vaak de resid.
t'aer Triersche aartsbisschoppen.
Montaluner-dal, dal in Z. Vorarlberg, Tirol, waardoor
de III stroomt. Veel passen voeren hieruit n. den Prettigau.
Montagano, ital. vi ., Napels, pros. distr. en 2
u. NNW. Campobasso. 3709 law.
Montagnae. fr gem. en at., dep. Herault, kant.bfdpl.,
arr. en 5 u. NO. Beziers. stat. der baan Parija-Lyon-Muld.
Le, ass den Herault, 1 0.; met een geref. cousiatoriale
kerk en brandewijnstokerijen. 4‘.151 mw.
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Montagnana, ital. at., pro, en Oh u. ZW. Padua, aan
de Frassina; met een kasteel, fabr. van wollen en Rune&
stoffen, hoeden en leder, en henniphandel. 9,71 mw.
Montagne - de - St. - Georges, fr. gem. en d., dep. Gironde,
arr. en 2 u. 0. Libourne. 1624 mw. — Montagny, id.,
dep. Loire, arr. en 21/2 u. 0. Roanne. 2080 low.
Montagrier, fr gem. en d., dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. 0. Riberac; met graanhandel. 825 low.
Montague, 1( gem. en vi. der V. S., Massachusetts, get.
Franklin, aan den Connecticut, die hier een val van 20
met. doet. 2224 low. — 2) id., New-Jersey, gm. Sussex.

1200 mw. — Voorts de naam van verscheiden eil. in den
Stillen oceans: 3) bij 0. Nieuw-Holland, op 36° 18' Z.B.,
1500 24' 0.L. — 4) in voorm. Russ. Amerika, Prince-William-Sound, op 61° N.B., 145° 50' W.L.; lang 14 u., breed 2%
u. — 5) in de Nieuwe-lIebriden, ten N. van Sandwich eil.,
op 17° 20' Z.B., 1360 30' O.L. — De Montague-ell.
Bristol-eilanden liggen in de Z.lijke IJszee, op 58°
Z.B., 27° W.L. — De Montague-Sound ligt NW.
Nieuw-Holland, op 14° Z.B., 125° 30' 0.L.
Montaigu, 1) of Scherpenheuvel, belg. ger+ en atadje,
prov. Brabant, arr. Leuven, kant. en 1 u. W. Blest, op een
heuvel; met een rijk versierde kerk (door Albert en Isabella gesticht), in welke zich een vermaard Maria-bend bevindt, en veel handel in dennenhout. 2763 low. — 2) fr.
gem. en stadje. dep. Vendee, kant.hfdpl., arr. Roche Bur
Yon en 6 u. NNO. Napoleon-( Bourbon- )Vendde; stat. der
Orleansbaan. 1990 low.
Montaignt, 1) fr gem. en st., dep. Tarn-en-Garonne,
kant.hfdpl., arr. en 4 u. N. Moissac. 309 ) low. — 2 ) fr.
gem. en d., dep. Puy-de-Dome, arr. en 21/2 u. NW. Issoire.
1710 mw.
Montalhan, Montalvan, 1) tsp. vi ., prov en 5 u. Z.
Cordova. 2497 mw. Zij werd onder de Mooren versterkt.
— 2; id., prov. en 9 u. NNO. Teruel. 1260 mw.
Montalbano, 1 I ital. vl., prov. Basilicata, distr. en 71/s
u. ZZW. Matera. 6225 mw. — 2) vi. op Sicilie, 'W. bij Castro-reale. 4571 mw.
Illiontalbodo, ital. vl., provincie en 51/s u. W. Ancona. 5903 low.
Montaleino. ital. at.. Toscane, pray., distr. en 6 u. ZZO.
Siena. Zij wordt door een kasteel op een hoogte verdedigd
en heeft een in 1832 herstelde kathedraal. 8741 low.
st. in Brazilie, prov. Para, aan den
Montalegre,
Amazonen-stroom, wane die de Guruputuba opneemt. 4900
mw. — 21 port. mvl., prov. Tras-os-MOntes, 41/2 U. WZW.
Chaves, op een hoog plateau. 751 low.
Montalto, 1) ital. st., prov., distr. en 3 u. NNO. Ascoli,
zetel van een bisschop. 3213 mw. — 2) id., Nape's, prov.
Calabria Cit., distr. en 31/s u. NW. Cosenza. 5298 mw. -3) ital. vi ., pray. Pavia, distr. Voghera. 1313 mw. — 4)
ital. vi .. prov. Rome, distr. Civita Vecchia; aan den spoorweg. 1625 low.
Montalvao, versterkt port. stadje, prov. Alemtejo, 8 a.
NNW. Portalegre. 173 mow.
Montana, crebied in de V. S., tusschen Canada, Dakota,
Wyoming, Idaho, of tusschen 45 tot 49° N.B. en 104 tot
116° W.L.; groot 6762 0 m., met 20.595 mw. en ongeveer
18,000 nomaden-Indianen. In 't W. is het zeer bergacbtig
door de Rocky Mountains, die hier 4550 met. hoogte bereiken; in 't 0. besnroeid door den Mississippi en zijne bijriv. Yellowstone. Musselshil. enz. Em n derde deel is getschikt voor landbouw; de rijkdom aan metalen is buitengewoos grout; de toekomst belooft dun veel. Spoorwegen zun
in aanbouw. M. wordt verdeeld in 11 gm. en heeft tot
hillst. Virginia; belangrijke plaatsen: Helena, Hillgate. —
Tot 1864 behoorde het bij Idaho, waarvan het toen gescheiden en tot eeu eigen gebied gemaakt weed.
Montanaro. ital. gem. en at., Piemont, prov., distr. en
41/2 u. NNO. Turijn; met een kasteel. 45,250 low.
Montanches, sp. vi., prov. en 5 u. Z. Caceres; beroemd
om zijne hammen en spek. 4341 mw.
Montaner, fr. gem. en d., dep. Neder-Pyreneeen ,kant.hfdpl., arr. en 6 1 12 U. ONO. Pau. 830 mw.
Montana, fr. gem. en dorp, Tarn, arr. en 1 u. ZZW.
Gaillac, aan den Tarn, 1. o. 1464 mw. — St.-Montant,
Id., Ardeche, arr. en 6 u. Z. Privas. 1624 inw.
Illontargys. fr. gem. en at., dep. Loiret, arr.hfdpl., aan
den Loing, bij de vereeniging der kanalen van Briare en
Loing, stat. van den apw. Parijs-Lyon-Middell. zee en Orleans-Chalons, 11 U. 0. Orleans. Zij heeft een gem.college,
spinnerijen, lakenweverijen, fabr. van serge, messen, papier, enz., looierijen en overblijfsels van oude versterkingen. 9175 low.
Montas(rue, 1) fr. gem. en d., dep. Opper-Garonne,
kant.hfdpl. arr. en 3 u. NO. Toulouse. 1115 low. — 2)
Id., zelfde 'dep., arr. en 3 u. 0. St.-Gaudens. 1045 inw.
Montataire, fr. gem. en d., dep. Oise , arr. en 2 u. van
Senlis, aan den Therain; met een belangrijk etablissement
voor metaalbewerking e. a. voor zijde en garen. 1603 inw.
Montauban, 1) fr. gem. en at., hfdpl. van 't dep. Tarnen-Garoune, stat. van de Zuid- en de Orleansbaan, aan den
bevaarbaren Tarn, 32 u. ZO. Bordeaux. Zij is de zetel van
een bisschop, het-ft een handels-tribunaal, een kamer van
koophandel en fabrieken, een grout en klein seminarie, een
pro!. faculteit der theologie, een gem.college, een depart.
normaal-achool, een openbare bibliotheek van 15,000 bockdeelen, een achouwburg, fabr. van velerlei stoffen, porseleis, fayence, aardewerk; zijde- en wolspinnerij, ververij,
looierij, en kande'. 26,952 low. — M., in 't midden der
12de eeuw gesticht, was em n van de bolwerken der Hugenoten, en weed in 1621 vergeefs door Lodewijk XIII belegerd. Richelieu nam ze in 1629 in en lmet hare vesting-

werken slechten. Zij had veel van de adragonnades" te lijden. Geb pl. van den schilder Ingres. — 2) id., dep. 111een-Villaine, kant.hfdpl., arr. en I u. NW. Montfort-sur!der; spw. stat. 3035 maw.
Montaud, fr gem. en mvl., dep. Loire, arr., kant. en
1/2 U. N. St.-Etienne
2000 low. — Montandin, id., dep.
Mayenne, arr. en 5 u. WNW. Mayenne. 1550 maw.
Montauk - Point, imp der V. S., New-York, uitinakende
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bet 0.einde van Long-Island, in den Attain. oeeaan. De
ateenen vnurtoren op 41. 4' N.B., 72. W.L.
Illontsust, 1) fr. gem. en d., Landes, arr. en 11/2 u. W.
St.-Sever. 1135 mw. — 2) id. Neder-Pyreneeen, arr. en 5
5. ZO. Pan.mw
1338
i dep. Ariege, arr. Pamie— 3)id.,
to, bij Saverdun. 1404 law.
Monts:soli, itaL L , Napels, prov. Abruzzo Cit., 5 n.
ZW. Vasto. 2990 mw.
Mootbard, fr. gem. en et., dep. COte-d'Or, kant.hfdpl.,
arr. en 3 U. N. Semnr aan 't kanaal an Bourgogne en
'
aan den spoorweg van Parijs
near Lyon; met fabrieken en
In den omtrek nzermijnen. 2653 mw. Geb.pl. van Button en Danbenton.
Iffoortbarrey, fr. gem. ea d., Jura, kant.hfdpl., err. en
n. 50. Dole. 540 mw.
BlIontleasene, fr. gem. en vi., Aveyron, kant.hfdpl., 41/,
L van Villefranche. 1423 inw.
Montlaseson, fr. gem. en stadje, Indre-en-Loire, kant.hfdpl., arr. en 2./2 n. Z. Tours, aan de Indre, 1. o. 1001 mw.
filoiitbèliard, ( dnitsch Mompelgar d), fr gem. en
at dep. lOonbe, arr.hfdpl., 111/2 u. ONO. Besancon, eau
• kanaal an Rhone-en-Rijn en aan den spw. van Dijon op
Basel en Straatsburg en Parijs-Lyon-Middell. zee. Zij heeft
een gem.college, openbare bibliotheek van 10,010 boekdeelen en 200 MSS., een waarborgkantoor van good- en zilverwerken, een prot. consistoriale kerk, fabrieken van velerlei
weefsele, horloges stalen veren, vijlen; een schoon standbeeld van Cuvier (b
ier geboren); handel met Zwitserland.
Het kasteel der graven van Montb6liard is nu katerne en
hnis van arrest. 8938 mw. In den Fransch-Duitschen oorlog, 15 tot 18 Jannari 1871, seer bekend geworden.
Montbenoit, fr. gem. en d., Doubs, kant.hfdpl., arr. en
21/2 n. NO. Pontarlier, am n den Daubs, 1. o. 160 mw.
Mootbert, fr. gem. en d., Beneden-Loire, arr. en 3112
u. SW. Nantes, aan de Maine, 1. o. 2607 inw.
Mont-Blanc, vermaarde bergtop in de 5 geogr. mijlen
lange en 2
breede gelijkn. groep, in de Alpen van Savole; hij is de hoogste van Europa, op 45° 49' 59" N.B.,
' 53" O.L. Zijn hoogte wordt ( voigeas de laatste me0. 51'
tingen van Carabceuf ) op 4811 met. en de grens der sneeuwlink op 2432 met. haven de see gerekend. Vier-en-dertig
gletschers bepalen de massa van den Mont-Blanc, die eene
oppervlakte van 41/eo m. beslaat. De grootste en meest
samengestelde onder dem gletschers is de near 't Chamounrdal zakkende eMer-de-Glace", welker beneden-deel uGlaeier-des-Bois" wordt geheeten. In 't ZO. no de gletscherrijkeAllee blanche. Deze berg werd het eerst op 8
Aug. 1786 door Paccard, daarop in 1797 door Saussure beklommen t en in deze eeuw is hun voorbeeld door velen
gevolgd; in 1875 zelfe 46 maal, zoodat het aantal bestijgingen thane ongeveer 550 bedraagt. — Tot beklimming heeft
men twee dagen noodig: 1 dag tot aan den Grand Mulct, 1
deg van dear naar den top (wear men bij helder weder
een onuitsprekelijk schoon gezicht heeft ) en terug. De
kosten van dezen tocht bedragen ongeveer 150 gld.„ want
elke reitiger heeft 2 gidsen en 1 drager noodig. — Meet%lane, fr. gem. en d., dep. Hdrault, arr. en 2 u. ONO.
Beziers. 1250 mw.
Montblaneb, sp. st., prov. en 5 u. NNW. Taragona,
part.hoofdpl., in een aan wijn en olijven vruchtbaar dal.
4656 mw.
Montboeon, fr gem. en vl., dep. Opper-Saone, kant.hfdpl., arr. en 5 U. Z. Vesoul. 817 mw.
Montbrehnin, fr gem. en d., dep. Aisne, arr. en 3 u.
NO. St.-Quentin; met tulle- e. a. fabrieken. 1990 mow.
Montbrieon, fr. gem. en at., hfdpl. van 't dep. Loire.,
70 n. ZZO. Parijs, can den Vizezy en aan den spw. ParijsLyon-Middell. zee. Zij heeft een klein seminarie, een depaT.t. normaal-school, een genootschap voor botanic, histone en archeologie, een openbare bibliotheek van 6000
beekdeelen, een kathedraal met het gnat van Guy IV 1graaf
van Le Fore.), nieuwe boulevards, een paleis van justitie,
een korenbenrs en sehonwburgzaal. In den omtrek zijn
zninerale bronnen. 6363 mw.
Montbron, fr. gem. en et., dep. Charente, kant.hfdpl.,
arr. en 5 n. 0. Angonleme, can de Tardoire. 3264 low.
Montbronn, fr. gem. en d., Moezel, arr. en 3 n. ZO.
Sarregnemines. 3264 mw.
Montbrnn, 1) fr. gem. en d., dep. Opper-Garonne, arr.
en 8 n. Z. Mnret. 1521 mw. — 2) id., dep. Dreme, arr.
en 7 th ZO. Nyons. 1328 mw.
Monteenn-lee-ltlimee, fr. d., dep. Saone-en-Loire, arr.
Chalon, bij Blanzy; spw. etat. 11,011 mw. ( in 't vi. 4375)
Monteenie, fr gem. en stadje,Satane-en Loire,kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. Z. Anton; user- en steenkoolmijnen. 1900 mw.
Montehnnin-lee-Minee, fr. d., dep. Satme-en-Loire, arr.
Chalon; spw. .tat. 4611 mw.
Monteornet, fr. gem. en mv1., Aiene, arr. en 61/ 2 u.
NW. Leon, eau de Seers, I. o.; wolspinnerijen. 1782 mw.
Mootenq, fr. gem. en at., dep. Lot, kant.hfdpl., arr. en
4 n. ZW. Calton, op een henveL 2111 mw.
Allont-Damphin, fr. gem. en stadje Opper-Alpen, arr.
en 3 n. NO. Embrun, op een hooge nits aan de Durance;
door Lodewijk XV versterkt. 518 mew.
Mont-de-Marean, fr. gem. en et., hfdpl. van 't dep.
Landes, in sea zandige ylakte, aan de samenvloeiing van
de Donee en den Midon, die bier de Midonze vonnen, station der fr. Z.beant 18 u. Z. Bordeaux. Zij heeft een gem.college, openbare lnbliotheek, schouwburg,kazernen,Raleis
van justitte, fraaie wandelingen, depart. boomkweekern, minerale warme baden en fabr. van grof laken, dekene, celldock en leder. Hare ligging aan de bevaarbare Midouze
heeft hear tot een etapelpl. voor de wijnen, brandewijn, wol
en landbouwprod. van de omstreken gemaakt. 9310 jaw.
Montdidier fr. gem. en at., dep. Somme, arr.hfdpl.,
stet. der fr. N.liaan, 6 n. ZO.. Amiens; met overblijfsels van
nude vestingwerken, een stadhnis, gevangenis, college der
Lazaristen en fabr. van wollen en katoenen stollen. 4362
jaw. Gleb.pl. van Parmentier.
Mont-d'Or. 1) bergrij in Frankrijk, dep. RhOne, sin
den r. o. der Rhone; 612 met. hoog. — 2) (31 o n t-D or e),
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beoep in 't departement Pay-de-Dome, in de Cevennes.
larnte-A111beno, than. Alltano-do-Lueania, ital. mvl.,
prov. Potenza; beroemde wijnbouw. 6:97 tow.
Monte-Alegre, Op. et., prov. en 8 /2 n. ZO. Albacete, in
een eng dal, door een moors& kasteel bestreken. 2134 tow.
Monte.Alegeo,vlek,Sicilie,4 u. WNW.Girgenti WOO mw.
Monte-Baroccio. ital. al ., prov. Pesaro e Urbino, 211 2
a.ZWPesro2650mw.
Montebello, 11 ital. vl., prov. en 3 U. ZW. Vicenza,
aan den spw. van Milaan op Venetie; met 2 kasteelen en
veracheiden kerken. 4186 inwon. — 2) ital. d., Piemont,
prov. Pavia en 61/2 n. ONO. Alessandria. 1773 mw. Her
sloeg de fr. maarschalk Lannes de Oostenrijkers op 9 Juni
1800. — 3) ital. vl., Napels, Calabria Ult. I, ZO. bij Reggio. 2740 inw. — 4 ital. d., Venetie, prov. Vicenza, distr.
Lorigo. 4186 low.
Montebellnna itai. mai., Venetie, prov. Treviso, 8 U.
NW. Venetie. 7906 mw.
Illontebonrg, fr gem. en al., dep. Kanaal (Manche ),
kant.hfdpl., arr. en 11/4 U. Z. Valognes. 2334 inw.
Monteenleo, ital. at., Napels, prov. Principato Ult., 4
U. ONO. Benevento. 4426 mow.
Montecario, ital. vi ., Toskane, prov. en distr. Lucca,
en 81/2 u. WZW. Florence; met tandgroeven voor de glasfabrieken. 7879 mw.
Monte-Carotto, ital. vl., peon., distr. en 7 ti WZW.
Ancona. 2637 mw.
Monte-Ceeino, (fr. N o n t-C assini, ital. vi prov.
Terra di Lavoro, 14 U. NNW. Napels. In de nabijheid ligt
op een hoogen gelijkn. berg eene beroemde, in 529 gestichte abdij, in welke de orde der Benedictijnen haren oorsprong nam en die een achoone bibliotheek van 30,m0 bockdeelen en een schilderijkabinet heeft. In 1866 opgeheven
als klooster, client het Chant tot een geestelijk seminarie
met ongeveer 200 leerlingen.
Monte-Caseiano, ital. vl. prov., distr. en N. bij Macerata; met een verbeterhuis. 4'240
'
mw.
Monte-Caatell*s, 1) ital. d. Piemont, prov. distr. en
NO. bij Alessandria, aan
anaro.den
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— '2) ital. vl.,
prov. Umbria, distr. en Z. Perugia, aan den Tiber.
Monte-Catini, 1) ital. vl., Florence, prov. Lucca, stat.
der Boven-Italiaansehe spoorbaan; net warme bronnen en
de beroemste baden des lands. 6790 inw. — ital. vl.,
prov. Pisa. met minerals bronnen. 4304 low.
Montecebio, 1) ital. mvl., Einlia, prov., distr. en 21/2
U.WRegio,andEz.510mw—fl-Magiore,
ital. vl., Venetie. prov. en 2 U. ZW. Vicenza. 4750 inw.
Monte-Cerholi, ital. vl., Teskane, prov. en 11 , 12 u.ZZO.
Pisa. In de nabijheid zijn de vermaarde borax-lagunen, die
jaarlijks 300,' 00 kilo's boraxzuur opleveren.
Monteeh, fr gem. en st., dep. Tarn-en- Garonne, kant.hfdpl., arr. en 2 IL ZO. Castel-Sarrasin. 2720 mw.
Montechiero, ital. mvl., Lombardije, prov. en 31/, u.
ZO. Brescia, aan de Chiese, r. o.; met zijdefabrieken. 7239
low. De Franschen sloegen bier de Oostenrijkers in 179e.
— 2) -d'Aeti, ital. vl., Piemont, prov. en 8 u. WNW. Alen
sandria. 2020 mw.
Nionte-Cbiarngolo, ital. al ., prov.. distr. en ZO. Parma, aan de Luza. 4006 mw. Druk bezochte markten.
Memte-Chelati. 1) zeest. op Haiti, arr.hfdpl., aan de
N.kust, 81/2 u. 0. Kaap-Haitien, bij den mood der riv. en
ate de belling van de ber o.nj Monte-Christi, van welke zij
' inw. — ) vi. in Z. Amerika,
haren naam ontleent. 2260
Ecuador, dep. en 27 u. NW. Guayaquil.
Monte-Christo, [Oglasa], kl. eil. van de Midden. zee,
Toscane, prov. Grosseto, 71/2 u. Z. Elba. Door visschers
bewoond. Er is nog een kerk van het Camadulenser-.
klooster over.
Monte-Cimone, hoogste top der centrale Apennijnen,
hertd. en 9 u. ZZW. Modena, 2156 met. hoog.
Monte-Corvino, 1) (31.-11 ov ella), ital. st., prov. Salerno; met een bewaarhuis voor meisjes en zwavelbronnen.
6630 mw. — 2) M.-Pugliano, vl. aldaar. 5325 mw.
Monte-Cneetalo, ital. vl., 61/2 U. ZZW. Modena. Geb.pl. van Raimondo da Montecucculi I 1604).
Monte-dells-Sibillo, berg der Apennijnen, waarbij de
randgebergten der Abruzzen beginnen, distr. en 7 1/2 u. NO.
Spoleto; bong 2190 meters.
Monte-Faleione, ital. vl., Napels, prov. Principato Ult.,
4 n. ZO. Benevento. 3192 tow.
Monte-Faleo, ital. al., prov. Perugia, 4 u. NNW. Spoleto. 5;46 inw.
Monte-Faleone, 1) ital. st ., Napels, prov. Molise, 4 u.
NW. Larino. 3230 mw. — 2) vl. aldaar, prov. Benevento,
distr. Bartolomeo in Galda. 4268 mw.
Monte-Fano. ital. vl., prov. en 2 u. N. Macerate; met
wijn- en ziideteelt. 3793 inw.
Monte-Finseone, teL st., prov. Rome, distr. en 2 1 /2
U. NNW. Viterbo. Zij ligt op een heuvel, op de pleats
eener onde Etrnrische st., waarvan enkele overblijfsels aanwezig zijn. De koepel van hare kathedraal en verscheiden
andere gebonwen sun het week van San-Michele Uitmuntende muskaatwijn, bekend onder den naam Est Est. 7397
mw. Geb.pl. van Cash.
Monte-Filottenno, ltd. mai., Marken, prov., distr. en
41/s U. SW. Ancona.
Monteforte, 1) ital. mai. Venetie, prov. en 4 n. 0.
Verona. 4515 tow. — 2) ltd. mai., Napels, prov. Prineipato Ulteriore, kant.hfdpl., distr. en 11/s n. WZW. Avellino. 4465 law.
1111onte-Fortino, 1) ital. vi ., Marken, prov. en distr.
Aseoli. 2528 low. — 2) itaL vL, Latium, prov. Rome, distr.
Velletri. 3952 low.
Monte-Frio. et. van Spanje, prov. en 6 u. WNW. Granada, bij den JeniL 4899 mw.
Blionte-Fmreo, [Iuscular], ital. at., prov. Principato
Ult. ,21/2 NNO. Avellino, zetel van een bissehop; met eenige fabr. van wollen stollen. 2110 law.
Monte-Giorgio, ital. mai., Marken, prov. Ascoli, distr.
en 51/i n. ZW. Ikrmo. 3660 mw.
Montego, bath, at. en kaap van Jamaica'. N.kust. De at.

Monte-Granaro
is de hfdpl. van 't pa. Cornwall, 5 U. W. Falmouth. 6000 mw.
Monte-Granaro, ital. vi ., Marken, prov. Aim°li, distr.
en 2 ii. NW. Fermo. 4542 inw.
Montegrosso-d'Asti, ital. mvl., Piemont, prov. Alessandria, cristr. en 2 n. ZZO. Asti. 2510 mw.
Montehermoso, sp. at., prov. en 15 n. N. Caceres; met
siene in 1825 ontdekte gondmijn. 2895 inw.
Montejaque, sp. vl., prov. Malaga, 1 U. W. Ronda, aan
den Gnadiaro; met wolle- en linnenweverij. 2042 inw..
Montejiear, sp. st., prov. en 8 u. ONO. Granada.2600 mw.
) fRipponium, Vibo Valentin], ital.
Monteleone,
it., prov. Calabria Ult. II, distr.hfdpl., 3 u. 0. Tropea.
Zij heeft een kasteel, een bisschopszetel, college, olie en zijdehandel, en weed schier geheel vernield door de aardbeving van 1783. 11,840 inw. — 2) id., prov. Principato Ult.,
distr. Arian°. 3770 mw.
Mont-Libretti, ital. d., prov., distr. en NO. Rome. 1162
mw. In 1867 bier gevochten tusschen Garibaldianen en
de Pauselijke troepen.
Montelimart. (Aeusio?], fr gem. en st., dep. DrOme,
arr.hfdpl., 7 u. Z.t.W. Valence, aan den Roubion en dabron
en aan den spw. Parijs-Lyon-Midd. zee. Zij heeft een gem.college, een openbare bibliotheek van 3000 boekdeelen, een
oude citadel en muren en eenige fabrieken. Zij is de marktpleats voor 40 tot 50 dorpen nit den vruchtbaren omtrek.
In de middeleeuwen droeg zi,j den naam van M o n s- of
Mont ilium Adhem a r i, en van daar hoar nieuwe
naam. 11,946 mw,
Montella, ital. vl., Napels, prov. Principato Ult., kant.hfdpl., 31/• U. OZO. Avellino. 7650 mw.
Montellano, sp. vi ., prov. en 4 u. ZZO. Sevilla; met
groeven van jaspis. 4791 mw.
Montelupo, ital. mvl., Toscane, prov. en 3112 u. WZW.
Florence, station der Romeinsche spoorwegen, aan den Arno. Groote industrie in aardewerk. 5227 inw.
Monte -Lupone, ital. mvl., Marken, prov. en district
Macerata. 3960 inw.
Monte-Maggiore, ital. st., prov. Sicilie, 81/2 U. ZO. Palermo. 7004 mw.
Monte-Marano, ital. st . en bisschopszetel, Napels, prov.
Principato Ult., kant.hfdpl., 3 u. 0. Avellino. 2684 mw.
Monte-Mareiano, ital. vl., Marken, prov., distr., en 3
U. WNW. Ancona. 4328 mw.
Monte-Mayor, [Ulia], sp at., prov. en 4 u. ZZO. Cordova. 3140 mow.
Montembceuf, fr gem. en vl., dep. Charente, kant.hfdpl.,
arr. en 5 u. van Confolens. 1240 mw.
Monte - Mi 1 etto, ital. vi ., Napels, prov. Principato Ult.,
kant.hfdpl., 21/2 u. NO. Avellino. 3728 inw. — Montemilone, 1) id., prov. Basilicata, 21/2 u. ONO. Venosa. — 2)
vi., Marken, prov., distr. en 1 1 /o u. WZW. Macerate. 5199 mw.
Montemor 1 -0-Novo, port. vl., Alemtejo, ruim 6 n.
WNW. Evora. 3756 mw. — 2) -o-Velho, id., Beira, aan
den Mondego, 31/2 u. WZW. Coimbra. 2261 mw.
Montemurbo, ital. vl., Toscane, prov., distr. en 3q2
U. NW. Florence.
Montemurro, ital. at., Napes, pray. Basilicata, 11 u.
ZW. Waters, bij den Acri, L o. 4625 mw.
Montenay, fr. gem. en d., dep. Mayenne, arr. en 31/2 U.
W. Mayenne. 2003 mw.
Montendre, fr. gem. en st., dep. Neder-Charente, kant.hfdpl., arr. en 3 u. Z. Jonzac; minerale bron. 1140 mw.
Montenegro, (d. i. awarte berg", slay. Cz ern a-G or a, turk. K a r a-T a g h, alban. M a l-I i ), kleine onafhank. Staat in Rump. Turkije, ingesloten door Bonnie en
Herzegowina, het sandsjah Novibazar, Albanie en de Zee.
Grootte volgens verdrag van Berlijn 172 0 m., met 281,000
mw.; doch de Albaneezen verzetten zich gewapender hand
tegen den afstand aan M. van eenig hnn behoorend gebied .De
oppervlakte vormt eene reeks van kalksteenrotsen met booge bergpieken, waarvan sommige zich tot 1500 en 2240 met.
verheffen en die meest met voortreffelijk timmerhout bedekt
zijn. Het klimaat is gezond, ofschoon row in de hooge streken en zacht in de laagten. De hfdprod. nun main, aardappelen, tabak en groenten; de wijn van het distr. tusschen 't meer Scutari en Dalmatie is van goede qualiteit;
rundvee, schapen, geiten en varkens zijn er in groote menigten; visch, die mede in overvloed voorkomt, wordt gedroogd uitgevoerd; paarden zijn er weinig, muilezels en ezels
worden am s trekdieren gebruikt; rijtuigen zijn er onbekend.
Het eenige nijverheids-product bestaat in grove wollen stoffen; landbouw en visscherij zijn de hoofdtakken van bestaan.
De hoofdartikelen van uitvoer zijn schapen, geiten, kaaa,
visch, sumac, wijn, vruchten, eon. De waarde van den sitvoer wordt geschat op 2 mill. florijnen. De Mon ten eg r i,j n e n behooren meest tot de gr. kerk (slechts 24 a 26,000
r. kath. [meestal Mirdieten] ) en spreken de Servische teal;
zij zijn onwetend en bijgeloovig, maar dapper, ondernemend
en tegen vermoeienissen gehard. Zij verdeelen zich in
stammen en elke stem heeft weder zijne gezinnen; elk gesin woont op zich zelf; ommuurde steden, vlekken en dorpen zijn er weinig. Be room. plaatsen zijn Cetigne ( de
hfdpl. 1, Stagnowitsch, met een versterkt kasteel, Njekoschi,
waar de voorn. familien des lands wonen; Rjeka, Danilograd, Antivari, Podgorizzo, Kolosin en Niksic. Aan 't hoofd
van 't bestuur staat een volgens recht van eerstgeboorte erfelijke vorst sit het geslacht Pietrowitza. Be senaat of
skoeptschina telt 12 leden. 's Lands inkomaten bedragen
185,000 gld., waarvan 80.000 roebels door Rusland en 2000
ft. door Oostenrijk wordt verstrekt. Be in 1876 door M.
aangegane schuld is met rues. geld gedelgd. — In nude tijden maakte M. een gedeelte van Illyriciim uit, weed
later een distr. van Servie, moest in de I4de eeuw het
juk der Venetianen, in de 15de dat der Turken torschen;
maar door den vrijheidlievenden geest der in woners, geholpen door de geheel eigenaardige gesteldheid van hun
land, is Montenegro steeds de facto onafhanklijk geweest, at tilde Turkije 't ook onder zijne provincieu. Ook
de poging der Porte in de eerste maanden yen 1853 um haar
gezag in M. volledig to doen gelden, is niet mogen geluk-
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ken, ondanks een bloedigen oorlog, in welke de Montene-grijnen zoo te Gr a h o wo (stadje en vesting in Hersegowine, 6 rt. OZO. Trebigne), te Tsjabliak of Zabljah, te Podgorizzo als elders bun ouden roem van dapperheid handhaafden en in 1877 werden zij geheel onafhankelijk en kregen zelfs vergrooting van grondgebied.
Montenero-di-Illimecia, ital. vl., Napels, prov. Mouse
distr. Larino. 4178 inw.
Montenotte, ital. d., prov. en 7112 u. W. Genoa, in de
Apennijnen. Hier sloegen de Fr. de Oostenrijkera in 1798.
Monte-Nuovo, ital. vl., Marken, prov., distr. en 6 u.
W. Ancona. 3298 mw.
Monte-Pagano, ital. vl., prov. Abr..° Ult. I., bi,j de
Adriat. zee, 41/1 u. 0. Teramo. 4150 mw.
Monte-Peloso, ital. at. en bisschopszetel, prov. Basilicata, kant.hfdpl., 7 u. ONO. Potenza. 6237 mw.
Monte-Puleiano, ital. at., Toscane, prov. en 71/2 n. ZW.
Arezzo, distr.hfdpl., zetel van een bisschop, stat. der Romeinsche spoorbaan; met een schoone kerk, een Berninarie en voortreffelijken wijnbouw. 13,160 mw. in de gem.
(in de st. 2813)
Monte-Reale, ital. st ., Napels, prov. Abruzzo Ult. II,.
4 u. NW. Aquila. 5345 inw.
Montereau, of M.-faut-Yonne, [Condate], fr. gem.
en st., dep. Seine-en-Marne, kant.hfdpl., arr. en 51/2 u. 0.
Fontainebleau, aan de samenvloeiing der Yonne en Seine
en aan den spw. op Troyes. Zij heeft gr. fabr. van aardewerk ( porcelaine opaque), schoone bruggen en stoombootvaart op Parijs. 7041 mw.
Monterey, 1) st van den Mexicaanschen bond, hfdpl.

van 't dep. Nieuw-Leon, aan de rivier Fernando, 52 u. van
haren mood en aan den grooten weg van den Rio-Grande
sear Mexico, 33 u. ZO. Coahuila. Hare wel geplaveide straten hebben steenen huizen, meest van eene verdieping. In
den omtrek zijn zilver-, loud- en goudmijnen. 12,000 mw.
Zij werd in 1846 door het leger der V. S. onder Taylor ingenomen. — 1 st en zeehaven, hfdpl. van 't gelijkn. distr.
in den Ste. Californie,aandeBaai-van-Montere y,
een golf van 7 u. breedte, 23 u. Z. de baai van San-Francisco, in een vlakte, door boschrijke heuvels omringd. Voor
30 jaar was 't nog een ellendige verzameling van slecht
gebouwde huizen, met een kerk, onbeduidend fort, wacht-

en" tolhuis.
Monteroni, ital. mvl., Napels, prov. Otranto, distr. en
11/2 u. WZW. Lecce. 3005 mw.
Monte-Rosa, berggroep in de Penninische Alpen, die
nit een reeks van 9 toppen bestaat, van welke de hoogste
is die op 45. 56' 1" N.B., 7. 52' 10" O.L., aan de grens
tusschen Wallis en Piemont, ruim 14 u. ONO. Mont-Blanc,
op welken hij in hoogte volgt; de voorn. kruin I de Dufourtop) is 4628 meter bong. Naar 't Z. is de bergruasaa
zeer sten; near 't N. en W. loopt zij als een ontzaglijk
hooggebergte voort, met een wereld van gletschers (men
zegt meer dan 160 groote en kleine) en bergreuzen. In 't
W. verbindt de Lyskamm de centraalmassa met den M.

Cervin; in 't N. heeft men de Cima de Jazu en Mischabelhomer. Onder de gletschers is de Gornergletscher na den
Aletschgletacher de grootste van het geheele Alpenland.
Twaalf dales, in hunne diepte alle door gletschers en flrn
gesloten, gaan N. en Z. van de hoofdgroep van M.-Rosa nit.
De Dufourtop werd eerst in 1855 beklommen door gebr.
Smith en in 1861 door Sir Igwell Buxton. No zijn er reeds
dam -s, die den tocht near boven gedaan hebben.
Monte-Rosso, 1) st. op Sicilie, prov. en 8 u. WNW.
Syracuse. 7207 mw. — 2) ital. vl., Napels, prov. Calabria
Ult., distr. en 3 u. ONO. Monteleone. 2753 mw.
Monte-flotonde, 1 ) hoogste berg van Corsica, 7 sue
NO. Ajaccio, 2666 met. hoog. — 2) ital. stadje, prov. en 3
U. NO. Rome; met een schoon paleis en spw. stat. 3730.
mw. 't Is het nude Er et u m.
Monte-Rnbbiano, ital. vl., Marken, prov. Ascoli, distr.
en 11/2 U. Z. Fermo. 2924 mw.
Monterrnbio. sp. vl., prov. en 22 11. OZO. Badajoz, aan
den Moms. 3466 mw.
Monte-San-Giuliano, of Ond-Trapani, st. op Sicilie,
prov. Trapani, op eon hoogen berg (den Er yx der 0uden), 8 u. NNO. Marsala. Ii) is door een vervallen munr
omsloten, en hare kerken en kloostera zijn meest bouwvallen. 17,496 mw. Op den Eryx stood eens eon wijd beroemde tempel van Venus, waarvan nog enkele granieten
zuilen overig zijn.
Montesano, ital. mv1., Napels, prov. Principato Cit.,
U. ZO. Diano. 6193 mw.
Monte-San-Savino, ital. vl., Toscane, prov., distr. en
31/2 u. ZZW. MEZZO. 7480 mw.
Monte-Sant Angelo, (tal. st., prov. Capitanata, aan
de Z.helling van den berg Gargano, 8 xi. NO. Foggia; met
eon bedevaartskerk, kasteel en overblijfsels van een rem.
tempel. 17,242 (in de at. 13,948)
Monte-Sante-Maria, itaL vl., prov. Umbria en 7 u.
NNW. Perugia, bij den Tiber.
Monte-Santo, 1) ital. vl., Marken, prov., distr. en 3 u.
ONO. Macerate, op een heuvel bij de Adriat. zee, wear het
een kleine haven voor visschersbooten heeft. 6507 mw. —
3 ) golf in Eur. Turkije, Roemili, tusschen de kapen San-Giorgio en Drepano. — Zie ook Athos.
Monte-Sarehio, ital. at., Napels, prov., distr. en bij
Benevento. 6688 mw.
Monte-Seaglioso, ital. vl., Napels, prov. Basilicata, 21/2

U. ZZO. Matera. 7089 mw.
Monte-Sendolo, ital. vl., Emil(a., pro:. Forli, 21/2 u.
ZZO. Rimini, aan de Cones. 2759 inw.
Monte-Silsano,ital. d., Napels, prov. Abr..° Cit., distr.
en 11/4 u. NW. Pescara. 1000 mw.
Montespan, fr gem. en d., Opper-Garonne, arr. en 21/2
ii. 0. St.-Gaudens, aan de Garonne, r. o. 960 (ow.
Montesquieu, 1) fr. gem. en d., Tarn-en-Garonne, arr.
en 2 u. N. Moissac. 1275 mw. — 2 ) -Lauragais, fr gem.
en stadje, Opper-Garonne, kant.hfdpl., arr. en 1 1 /2 11. W.
Villefranche. 1.119 mw. — 3) -Volvestre, id., zelfde dep.,
kant.hfdpl., arr. en 6 u. Z. Muret. 3880 mw.
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Ilionteequion, fr. gem. en vi., dep. Gen, kant.hfdpl.,
arr. en 2 it. NW. Mirande. 1800 inw.
Ilionteeeon, fr. gem. en vi, dep. Seine-en-Oise, arr. en
11h U. N. Versailles. fall.. van beetaniker. 1515 mw.
Illematot•imax•Moilee. (Le), fr. gem. en vi., Allier, kant.bfdpl., arr. en 4 u. ZW. -Moulins. 758 inw.
...1111...tesni, tr. gem. en vL, dep. Vancluse, arr. en 1 n.
W. Carpentras; met meekrapteelt. 4)58 inw.
Moat.-Va., vi. op Nellie, prov. Girgenti, aan de Belice, 41h n. NW. Sciacca. 3536 mw.
Montevarehi, ital. vi.. Toscane, prov. en distr. Arlen°,
7 tt. ZO, Florence, station der Rom. bean, aan den Arno,
bestreken door een kasteel op een nabnrige hoogte; met
een college, fabr. van zijdetwuit, wollen stoffen, en.. en
'het litilsenui der academie Val-d'Ancese, rijk in fossiele
voorwerpen. 9696 mw. fin 't vl. 3989)
Montalireeebio, 1) ital. mvl., prov. Pesaro, 11/i unr
2010. Pergola. 1790 mw. — 2) id.. 4 u. ZO. Foci, aan
de Marecchia. — Twee henvels in I,ombardije, diets. Como, dragen ook dezen naam.
Monte-Veglio, ital. vi ., Emilia, pros., distr. en 3 n.
W. Bologna. 1492 mw.
Monteverde, 1) ital. at., Napels, pros. Principato Cit.,
aan den Ofanto, 51/2 U. ONO. Sant-Angelo-de' Lombardi,
zetel van een bisschop. 2324 mw. — 2) eil.groep in den
archipel der Carolinen, op 3. 27' N.B., 156' 0.L., bestaande nit een 30ta1 lage eilandjes, benoemd near hunnen ontdekker in 1806.
Monte-Video versterkte st. en zeeh. hfclat. der repu'
bliek Uruguay (of Banda-Oriental) Z. Amerika,
op een
schiereil. in den mond der Plata-rivier, 30 u. OZO. BuenosAyres. Zij heeft een college, een instituut voor meclicin.chirurgie en historic, is vrij regelmatig, amphitheatersgewijs gebouwd, maar slecht van water voorzien, en heeft,
behalve een kathedraal, een kasteel en 't hotel van den
gonverneur, geen gebouwen van belting. 't Klimaat is vochtig, de zomerhitte drukkend, en onweders zijn er menigvuldig. Hare haven, open near 't ZW., is de beste aan de
Plata, en daarom ook de landingsplaats der trans-atlant.
stoombooten; in 1877 liepen bier binnen 1616 sch.epen, metends 1,033,041 ton ( waarvan 10 Nederl. met 1003 ton); de
waarde van den uitvoer bedroeg in 1877 8,209,515 pesos
(2 )1/2 mill. gld.), invoer 13,350,398 pesos. Onder de art. van
uitvoer bekleeden de huiden de eerste pleats; de overige art.
waren wed, rundvleesch, vet en andere dieren-prod., met
Chiliaansch koper en Paraguay-thee. De invoer bestaat meest
uit britsche katoenen en wollen stoffen, metaalwaren, meel,
wijn, koloniale waren, tout en manufacturen. 91,167 mw.
De vunrtoren met een draaivuur, den 16 Aug. 1852 your 't
eerst ontstaken, staat op 34 0 52' 30" Z.B., 56 0 14' 10" W.L., ruim 136 meter boven den waterspiegel.
Montfaucon, 1) fr. gem. en d., Lot, arr. en 3 u. ZO.
Gonrdon. 1980 mw. — 2) fr. gem. en at., Maine-en-Loire,
kant.hfdpl., arr. en 21,2 u. Z. Beaupreau. 73 ) mw. — 3)
Id., Maas, kant.hfdpl., arr. en 6 tt. ZZO. 3iontmedy. 1000
— 4) id., Opper-Loire, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ONO.
Yssingeaux. 1000 mw. — Mont ferrand is de naam
van vele gem. en min beteekenende plaatsen in de centrale
dep.. van Frankrijk. — Zie ook Clermont 8).
Montferrat, oud markgrs. in N. Italie, nu begrepen
in de provincie Turijn. De hoofdstad daarvan was Casale.
— Ook een henvelre aldaar.
Montferrier, fr gem. en vl. dep. Ariege, arr. en 31/2
ZO. Foix, aan de Tonire. 1847 mw.
Montfoort, ned. gem. en stad, pros. en arr. TJtrecht,
kant. Woerden en 11/2 u. WNW. IJselstein, aan den IJsel,
I. o. Zij heeft een geref. en een r. kath. kerk. Op het zoogen. kasteel (een herbouwd overschot van 't oude sterke
slot van Montfoort), dienende tot een gevangenis voor jengdige vrouwelijke veroordeelden, en tevens een huts van verbetering en opvoeding, eenige garenspinnerijen en twee wel
bezochte jaarmarkten, een voor paarden en den voor rendwee. Het nu werkelijk vervallen atadje was vroeger van
vestingwerken voorzien, die de Spanjaarden in 1574 vernield
kebben. Later heeft een mare brand vealaan Isaac ser-cal toegebracht. 1866 mw.
Montfort, 1 ) ned. gem. en d., pros. Limburg, arr., kant.
-en 2 n. Z.t.W. Roermond. 795 inw. — 2) fr. gem en vl.,
dep. Lando:, kant.hfdpL, arr. en 3 n. 0. Dax. 1634 mw.
— 3) -le•Rotron, of 111.-sur-Hatisne, fr gem. en stadje,
-dep. Sarthe, kant.hfdpl., an. en 31/2 u. Le Mans. 99) kw.
— 4) Lammary, id., dep. Seine-en-Oise, kant.hfdpl., arr.
,-en 4 U. NW. Rambonillet; spoorwegstat. 1650 mw. — 5)
-1a-Canne of 1,11.-sur-Blion, id., dep. Ille-en-Vilaine, arr.
, hfdpL, 4 U. W. Rennes, aan de samenvloeiipg van de Men
-en Gamin. 2297 taw. — 6) -oar-Rale, fr. gem. en vi., dep.
Bore, lutnt.hfdpl., an. en 3 u. ZO. Pont-Andemer. 606 mw.
Mosstfrein, fr. gem. en at., dep. Gard, arr. en alh
ONO. Nimes: met een minerale bron. 2541 mw.
Montgaillaril, fr. gem. en d., dep. Landes, arr., kant.
-en Ph 0. St.-Sever. 1929 jaw.
Montgiseard, fr. gem. en itadje, dep. Opper-Garonne.
kant.hfdpL, arr. en 2112 n. NW. Villefranche. 1220 law.
Montgomery I) (Grraafselsap.),of Montgomeryshire,
itinnenlandsch gee. hi Engeland, N. Wales omgeven door
de gee. Merioneth, Denbigh, Salop, Radnor en Cardigan;
groot 362h 0 m. met 67,623 taw. be grond is seer bergacittig en boechruk, met enkele vruchtbare dalen. D voorn.
rivieren zijn de Severn, Vyrnwy, Wye en Dee. Verschillende spoorwegen en kanalen doorsnijden het land. Het
klimaat is zacht en gezond. be landbouw gnat er vooruit
-en 't sehapenras is beroemd. De mkjnbonw levert bier
koofdzakelijk leisteen. M. Is de hoofdzetel der ilanel-fabricatie. Het telt 9 hundreds en 47 parishes. — 2) at. en
hfdpl. van gen. us., aan de Severn, spw. 'tat., 53/4 our
-ZW. Shrewsbury, in de vallei van Montgomery; met een
verbeterhuis en overbliafselsels van een normandisch hastee. 1500 inw. — 3) gin. der V. S. in 't 0. van New-York;
• groot 17 0 m.; hfdpL Fond a. — 4) id., in 't ZO. van
Pennsylvanie; grunt 20 0 m.. hfdpl. Norristo w n. —
.5) id., in 't W. van Marylind; grout 27 CI m.; hoofdpl.
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Rockville. — 6) id., in 't ZW. van Virginie; groot 48
0 m.,• hfdpl. Christiansbur g. — 7 ) id., in 't ZW.
van N. Carolina; groot 24 0 m.; hfdpl. Lawrencevi
1 e. 8) hi., in 't ZO. van Georgie; groot 48 0 m.; hfdpL
Moan t-V erno n. — 9) id., in 't midden van Alabama;
43 0 m.; hfdpL Mon tgomer y. — 10) id., in 't
lirrir.t van Tennessee; groot 24 0 m.; hfdpl. Clark v ill e.
— 11) id, in 't 0. van Kentucky; groot 12 0 m.; hfdpl.
Mona t-S terlin g. — 12) in 't ZW. van Ohio; groot 23
0 m.. hfdpL Dayto n. — 13) 't midden van Indiana;
groot' 24 0 m.; h(dpL Crawford. i 1 1 e. — 14) in 't
midden van Illinois; groot 321/2 0 m.; hfdpl. Hills b orottg h — 15) in 't O. van Missouri; groot 27 0 mijlen;
hfdpl. Dan•ill e. — 16) grs. in Arkansas. — 17 ) id., in
Texas. — Ook de naam van vele gem. en vi. der V. S.„
als: 18) in New-Jersey, pa. Somerset, 31/2 u. ZW. Somerville. 1800 mw. — 19) in New-York, gra. Orange. 24 u.
ZZW. Albany. 4536 mw. — 20) in Pennsylvanie, 41/2 uur
ZW. Chambenburg. 3500 mw. — 21) in Ohio, gee. Richland. 2000 mw. — 22) hfdst. van Alabama (vroeger was
Tuscaloosa de hfdst..), 46 u. NO. Mobile, aan de rivier
Alabama en aan het begin van de stoombootvaart op deze
rivier, met de nniversiteit van den Staat, kerken voor verschillende genootschappen en veal fraaie gebouwen. Zij
heeft veel nitsoer van katoen door middel van stoombooten langs de rivier near Mobile. Hare spoorwegverbindingen brengen hear naar verschillende zijden met de overige
plaatsen in aanraking. 10,588 mw.
Montgnyon, fr gem. en st., dep. Beneden-Charente,
kant.hfdpl., arr. en 6 u ZO. Jonzac. 1478 mw.
Monthei, Monthey, swit. vl., kant. Wallis, 8 our W.
Sion, spoorwegstat., aan de View. 2620 mw.
Montherme, fr. gem. en vL, Ardennen, kant.hoofdpl.,
an. en 2% u. N. Mezieres, station der 0.baan, aan de Maas;
fabr. van glas, liner, aardewerk. 1)24 mw.
Monthieremler, fr. gem. en stad, dep. Opper-Marne,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. W. Vassy; stoeterij. 1515 mw.
Illonthoss fr. gem. en d., dep. Ardennen, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. Z.
' Vouziers. 615 mw.
Monthureux-sur-Saone, fr gem. en at., dep. Vogeezen, kant.hfdpl., arr. en 7 n. ZZW. Mirecourt; spoorweg
stet. 1656 mw.
Montieelli, 1) twee dorpen in Napels, pros. Terra di
Lavoro, distr. Gaeta; 1400 en 1000 mw. — 2) ital d., Piemont, pros. Coni, distr. Alba. 1851 mw. — 3) itaL dorp,
pros. distr. en OZO. bij Pavia, aan den Po. 1248 mw. —
4 ) ital. dorp, Emilia, prov. Piacenza, district Fiorenzola.
8027 mw.
Monticello, ital. d., Lombardije, pros. en 4 nur ZO.
Como. 1500 mw.
Montiera-enr-Satalx, fr gem. en d., dep.. Maas, kant.hfdpl., arr. en 5 u. ZZO. Bar-le-Due. 1347 mw.
Montiglio, ital. mv1., Piemont, pros. en 8 u. WNW.
Alessandrm, mand.hfdpl. 3222 mw.
Montignae, fr. gem. en st. Dordogne, kant.hfdpl., an.
en 31/2 n. N. Sarlat, aan de Vezere. 3088 mw.
Montignies 1) -lea-Lens, belg. gem. en d., pros. Henegonwen, arr. Mons, kant. Lens. 1206 mw. — 2 I -sueRoeq, id., zelfde prov. en arr., kant. Dour. 1026 mw. —
Nog liggen in dezelfde prov., an. Charleroy, M. - s u rSambre (12,653 mw.), met ijzerwerken en kolenmijnen;
M.-1 e-T illeul (2804 mw.) en in 't arr. Thiers, M.-St.Christophe (430 mw.)
Montigny 11 -le-Roi, fr. gem. en stadje, dep. OpperMarne, kant.hfdpl., arr. en 4 u. NO. Langres, tusschen de
Traire en de Maas; met fabrieken van messen en kramerijen; wolspinnerij. 1190 mw. — 2) -sur-Aube, fr. gem. en
vl., dep. Cote-d'Or, kant.hfdpl., arr. en 4 n. ONO. Chatillon. Vets andere onbeduidende fr. plaatsen dragen den naam
van M. — 3) M.-le.-Metz, gem. in Lotharingen, bij de
Moezel, station der Elzas-Lotharingsche spoorwegen; seminarie, klooster, groote werkplaatsen voor spw.materieel, geliefkoosde wandelplaats der mw. van Id.eta. 2734 mw.
Montijo, sp. at., prov. en 4 , 12 u. 0. Badajoz, spw. stat.,
aan de Guadiana, met weverijen. 6300 mw.
Montilla, sp. st ., pros. en 5 u. ZO. Cordova en aan den
spw. Zij heeft een college der theologie en philosophic,
fabrieken van grove linnen en wollen stoffen, oliemolens
en pelterijen, en was vroeger versterkt; maar hare verdedigingswerken zijn door Ferdinand den Katholieken geslecht
in 1508. 10,00) mw.
Montirat. fr. gem. en stad, dep. Tarn, an. en 5 u. N.
Mbi. 1900 mw.
Montivilliers, fr gem. en st., dep. Beneden-Seine, kant.hoofdpl., arr. en 1112 u. NO. Havre, aan de Lezarde, r. o.;
met een gem.college, looierijen, bleeken en suikerraffinaderijen. 4261 mw.
Montjaleia, russ. mvL, gouv. Poeltawa, 6 u. NNO. Krementsjoeg. 1800 mow.
Montjean, fr. gem. en mvl. dep. Maine-en-Loire, arr.
en 4 u. van Beanprean, aan de re,
Loi 1. o. Wijnbonw (witte wijn), steenkolenmljn, groeven van kalksteen en grijs
marmer. 3316 mw.
Montjoie, 1) of Montjoy, fr. gem. en d., dep. Ariege,
arr. en 3I/ U. NNO. St.-Girons; met minerale bronnen.
1538 mw. — 2) of of Montschan, pr. at., Rijnprov., regdst.
en 41j2 u. ZZO. Aken, kr.hfdpl., aan de Roer, in 't zoogen.
Veen; met aanzienlijke fabr. van liken en kaejemir, ververijen, enz. 2262 law.
MontlIsery, fr. gem. en at., dep. Seine-en-Oise, an. en
31/2 U. W. Corbeil, aan een heuvel, met een toren, die een
achoon uitzicht op Parijs en omstreken aanbiedt. 2065 mw.
Montlien, fr. gem. en at., dep. Beneden-Charente, kant.hfdpl., arr. en 5 u. ZO. Jonzac. 1970 low.
Montlivault, fr. d., dep. Loire-en-Cher, arr. Blob. bij
St.-Dye. 1000 mw. Gevecht tusachen Franschen en Daltschen, 9 December 1870.
Monthinie, 1) fr. gem. en vl., dep. 0. Pyreneeen, kant.hfdpl., arr. en 41/2 u. ZW. Pram op een stele rots, dicht
bij den Tet, in eene engte aan den voet der Pyreneeen;
met ten merkwaardige vierkante citadel en kazernen. 1745

Mont'Lion
mw. — 2) fr. vl., dep. Indre-en•Loire, 2 n. 0. Tour., apw.
*tat. der Orleansbaan, die hier over de Loire gaat.2175 mw.
ltiontincon, fr gem. en st., dep. Allier, arr.hrdpl., 11
n. WZW. Moulins, station der Orleansbaan, aan den Cher,
r. o., dicht bi.j 't kanaal van Berri. Zij bestaat nit een oxide (met 'reel houten hnizen ) en een nieuwe at. (met veel
industrieele inrichtingen), heeft een gem.college, hoogere
ambachtssehool, overblij(sels van oude wallen en torens, de
ruinen van 't kaeteel der hertogen van Bourbon op den heuye!, die de etad bestrijkt, en fabr. van spiegels, ijzer- en
koperwaren, lijnwaad, serge, enz. 23,4,6 mw.
Mlontluel, fr gem. en at., dep. Ain, kant.hfdpl., arr.
en 4 U. ZO. Trevoux, aan den Sereine en den spw. van Parijs-Lyon op Geneve. Zij heeft fabrieken van laken voor
het urger, van tapijten, wollen sjaals, pakdoek en naaigaren. 2(329 mw.
Montmarault. fr gem. en St., dep. Allier, kant.hfdpl.,
arr. en 6 u. 0. Montlucon; met fabr. van messen en machinerie en in den omtrek steenkonlmijnen. 1731 mw.
Mnatmartin-enr-Mer, fr gem. en vi., dep. Kanaal
(Manche), kant.hfdpl., arr. en 12/3 u. ZW. Coutances, bij 't
Kanaal. 1430 mw.
Meentrnartre, v66r 1s60, toen het met Parijs vereenigd
werd, fr. gem. en d., dep. Seine, arr. St.-Denis, op hoogten, ,'Butte Montmartre" geheeten. 't Is een geliefd oord
van zondags- uitspanning voor de Parijzenaars, en heeft een
bijzonder fraaie nieuwe kerk, veel herbergen en 'villa's, veel
en velerlei industrie, en gipsgroeven, die meer dan 3/4 van
't geen er voor 't bouwwerk te Parijs wordt gebruikt, opleveren. 153,264 mw. (1876) In Nov. 1852 is een groot gedeelte der hoogten van Montmartre ingestort.
Montmedy, [Mona Mediu., of Mona Maledictua in
de mi ,Ideleeuwen], fr. gem. en versterkte at., dep. Maas,
arr.hfdpl., 7 U. N. Verdun, aan de Chiers, station der fr.
Oostbaan. Zij bestaat nit een bovenstad of de citadel, op
en rots gelegen, en een benedenstad, heeft kazernen, emn
militair hospitaal, gevangenis en fabr. van kousen en leder.
2 ;48 tow. In 1870 weed zij 7 dates belegerd, hevig gebombardeerd en den 14 Dec. tot de overgave genoodzaakt.
MontemigliMontmeillan, Montmelian,
n o), [Mantala?], versterkte fr. at., Savoie, aan de Isere en aan den spw. Parijs-Lyon-Midd. zee, 2 U. ZO. Chambery; met uitmuntenden wijnbouw. 1140 tow.
Montnnerle, fr gem. en vi., dep. Ain, arr. en 3 U. N.
Trevoux, aan de Saone, 1. o. 1981 inw.
Montmirail, 1) ,fr. gem. en st., dep. Marne. kant.hfdpl.,
arr. en 6 u. ZW. Epernay; met een schoon kasteel, en in
de nabijheid groeven van voortreffellike molensteenen. 2351
mw. Geb.pl. van den kardinaal de Retz. Op 17 Februari
18,4 vocht Napoleon I bier met voordeel tegen de Gealliterden. — 21 id., dep. Sarthe, kant.h(dpl., arr. en 8 u. ZO.
Mamers. 936 mw. — 3) fr. gem en d., dep. DrOme, arr.
an 7 u. NO. Valence. 1853 mw.
Montmirey-la-Ville, of M.-le-Chateau,of-lLea•Charmelt, fr gem. en d., dep. Jura, kant.hfdpl., arr. en 21/ s u.
N. Dille. 472 inw.
Montsnoreass, fr gem. en vl., dep. Charente, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. OZO. Barbezienx. 700 mw.
Montmorency, 1) of Enghien. fr gem. en at., dep.
Seine-en-Oise, kant.hfdpl., arr. en 31/2 u. OZO. Pontoise,
apw. eta., in een bekoorlijk dal; met minerals baden rutnen van een nod kasteel en fabrieken van kant en boriluurweek. Bij het heerlijke, door de Parijzenaars druk bezochte kastanjebosch ligt de later tot een kasteel herschapen
',Hermitage", welke Mad. d'Epinay bier list bouwen voor
J. J. Rousseau, die er zijn //Emile" schreef. 4188 mw.
) riv. van Neder-Canada, valt 2 u. NO. Quebec in den St.Laurens en heeft een waterval van 7,i met. hoogte.
, Montsnorilion, fr gem. en st. dep. Vienne, arr.hfdpl.,
8 u. OZO. Poitiers, aan de Gartempe en aan den spw. near
Orleans. Haar voorn. gebouwen zijn een zonderlinge achthoekige tempel, over een grafgewelf gebouwd, een kl. semiaerie en een hospitaal.; fabr. van beroemde maccarnm; mijnbouw op ijzer. 5105 mw.
Mlontmort, fr. gem. en d., dep. Marne, kant.hfdpl., arr.
an 2 1 /2 u. ZW. Epernay. 802 inw.
Montodine, ital. vi ., Lombardije, prov. Cremona, 3 u.
OZO. Lodi, aan den Serio. 2511 mw.
Montoir.de-Bretagne, fr. gem en d., dep. BenedenLoire, arr. en 3 It. W. Savenay, spw. stat. 4606 tow.
Montoire-aur-Loire, ft. gem. en d., dep. Loir-en-Cher,
kant.hfdpl., arr. en 3 u. W. VendOme, aan den Loir, r. o.;
met fabr. van kousen, katoenen stoffen, en.. 3167 mw.
Montolien, fr gem. en st., dep. And; arr. en 3 uur
WNW. Carcassone; met em n oud kasteel. 1508 mw.
Mouton& mvl. in 't distr. Parenzo, Oostenr.-Illyr.
land (Istrie), 3 te NW. Pinion, in de nabijheid van booschen, die can de oostenr. marine het meeste bout voor
den scheepsbouw leveren, 4695 inw.
Montopoli, ital. vl., provincie en 7 11. WZW. Floren
ce. 3030 sow.
Montorio, 1) ital. vl., prov. Molise, distr. en 1 n. ZO.
Larino. 2195 mw. — 2) id., prov. Abruzzo Ult. I., distr.
.en I u. LW. Teramo. 3927 mw.
Montero, 1) [lEpora), sp et., prov. en Vie u. ONO.
Cordova, sow. stet., bij den Guadalquivir; fabr. van wollen en linnen stoffen en veel pottebakkerijen. 10,000 tow.
— 2) ital. vi ., Napels, prov. Principato Ult., 3 u. N. Salerno. 6078 inw.
Montour, grs. der V. S., in 't N. van Pennsylvanie;
tifdpl. Danville.
Montpelier, gem. en vl. der V. S., hfdst. van den Stt.
Vermont, in achilderachtige ligging, aan den Winooski en
aan den spw. van Montreal op Boston, 101/e u. 0. het meer
Champlain en 6 u. NW.t.N. Boston things den spw.); met
een der schoonste staatshuizen der Unie; Kapitool met een
bibliotheek van 14,000 boekdeelen en geologische verzameling. 3023 mw.
Montpellier, fr gem. en et., hfdpl. van 't dep. Herault,
aan den spw. Parijs-Lyon-Midd. zee, den Zuidspw., en de
Beraultbaan, 22 U. WNW. Marseille en 1 1 /2 van de Midd.
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zee, met welke zij gemeenschap heeft door de riv. Lee en
de haven van Cette. Zij is schoon gelegen aan de helling
van een heuvel, die een heerlijk uitzicht aanbiedt, is de se.
tel eens bisschops en heeft een handels-tribunaal, een universitaire academic voor de dep. Aude, Aveyron, Wraith
en 0. Pvreneeen, men genie-school, gr. en kl. seminarie,
met scholen voor geneeskunde en pharmacie, een college,
een normaalechool, museums van schilder- en beeldhouwkunst, 2 bibliotheken, een rijken plantentuin, velerlei genootschappen, een geref. consistoriale kerk, een schouwburg, concertzaal, ens. Hare fabrieken leveren dekens, katoenen en mousselien, behangselpapier, kurken atoppen,
chirurgische en physische instrumenten, chemicalien, ens.
Tot hare merkwaardigheden behooren nog de kathedraal,
met schoone schildernen en men heerlijk marinfren standbeeld der Maagd; de poort en prachtige wandeldreef van
Peyrou het in 1838 opgerichte bronzes ruiter-standbeeld
van Lalewijk XIV, de prachtige, gedeeltelijk onderaardsche
waterleiding van 14,000 meter lengte en de fonteinen die
hear water ter beschikking van de tow. stellen; de citadel,
door Lodewijk XIII gebouwd, in welke no het kolossale
marmeren standbeeld van Lodewijk XVI wordt bewaard,
dat tot 1831 op de fruitmarkt prijkte; de beurs, de triumfboog voor Lodewijk XIV, het pales van justitie, 't stadhuts, het bissch. paleis, 't hotel der prefectuur, de cellolaire gevangenis, de toren van 't observatorium, die tot telegraaf client. De zachtheid van 't klimaat en de vermaarde
school der medicijnen te M. lokken er steeds een menigte
vreemdeline. en en studenten been. 55,237 tow. Gemiddelde
jaarstemp.59°,5;
'
winter 44°,2; zomer 73° Fehr. — M. is
grout en rijk geworden ten koste van 't naburige Maguelone. In de religie-oorlogen had zij veel te lijden. Lodewijk XIII veroverde ze in 1622 op de Calvinisten.
Montpenaier, fr gem. en d., dep. Puy-de-Dome, arr.
en 2 u. ONO. Riom. 529 mw. Met was weleer ern heerlijkheid, later een graafschap en hertogdom, en gaf den
hertogstitel aan den jongsten zoon van den laatsten fr.
koning Louis-Philippe.
Montpeyroux, 11 fr. gem. en vi., ep. Herault, arr. en
3 u. OZO. Lodeve. 1348 inw. — 2) fr. gem. en d., dep.
Aveyron, arr. en 2 u. NNO. Espalion. 1772 mw.
Montperat„ 1) fr gem. en vl., Ardeche, kant.hfdpl., arr.
en 31/2 u. NW. Largentiere. 2540 tow. — 2) id., Lot-enGaronne, arr. en 3 u. NNW. Ages. 1450 inw.
Montpont, fr gem. en vl., dep. Saane-en-Loire, kant.hfdpl., arr. en 2 u. Z. Louhans. 2731 mw.
Montrado, Montradok, st. of gr vi. op Borneo's 0.kust,
in een schoone golvende vlakte van 't gelijlin. landschap en
afd. tusschen Pontianak en Sambas, meest door Chineezen
bewoond; met goudmijnen in de nabijheid.
Montreal, 1) fr. gem. en st , dep. Gers kant.hfdpl., arr.
en 21/, u. 0. Condom. 2641 tow. — 2) id.,dep.
'
Aude, kant.hfdpl., arr. en 3 u. W. Carcassone. 2792 inw. — 3) ( weleer het indiaansche d. Ho cheleg a), st en rivierhav.
van Beneden-Canada of de prov. Quebec, hoofdzetel van
den handel aan de ZZO.zijde van 't gelijkn. eiland in den
St.-Laurens, nitgangspunt van drie lijnen van den GrandTrunk-spw., 40 u. ZW. Quebec. Over den Laurenastroom
voert de 28 10 meter lenge Victoriabrug teen kokerbrug
gelijk de Brittaniabrug), het reusachtige gedenkteeken van
bouwkuust door R. Stephenson. De st. dankt harm n grootsten bloei in niet geringe mate aan hare voortreflijke ligging, en zal wel altijd een gewichtige stapelplaats blijven,
daar zij gebouwd is aan 't punt, waar de St.-Laurens ophoudt naar boven bevaarbaar te zijn. Er zijn ook geene
kosten gespaard om hare haven te verbeteren. De stroom
splitst zich bier, terwij1 hij den Ottawa opneemt, in 2 srmen en vormt zoo het eiland Montr ea 1, 9 u. lame
en 3 u. breed, dat tegenwoordig near een liefelijken thin
gelijkt. De st is in eene boven en beneden et. verdeeld;
de testate, langs de rivier, is de zetel des handels; de eer.
ste heeft schoone meest breeds straten, onder welke de
Notre-Dame-straat 'de langste is; zij prijkt met de meeste
openbare gebouwen. De 7 voorsteden staan met de hoofddeelen in onmiddellijk verband. De r. kath. kathedraal, iii
goth. stijl, is de schoonste kerk in Britsch Amerika; zij
is 78 meter lang en 41 breed, heeft een hardsteenen gevel,
6 torens en pleats voor ruim 10,000 rnenschen; eerst in .829
weed au geheel voltooid. Men vindt hier nog verscheiden
andere r. kath. kerken en vele geestelijke instellingen, onder welke imitate 't //hotel-Dien" en de gestichten der Gratzwe- en Zwarte-Zusters bijzondere melding verdienen; voorts
een cog. kerk in griekschen stijl, schotsche en amer. protest. kerken, een algemeen hospitaal, gouvern.huis, bank, 4
markthuizen en 't kolossale standbeeld van Nelson op een
dorischen pilaar. Tijdens het oproer in 1849 zijn het paleis en de kostbare bibliotheek door de vlammen veneer&
en in 1852 is M. door een der geduchtste branden geteisterd, die in Amerika hebben gewoed. Niet minder clan 1200
huizen gingen daarbij verloren en de schade werd op 12
mill. ed. begroot. M. heeft 4 colleges, alsook de univereiteit van //M ac-Gill-colleg e", men kon. latijnsche
school, normaal-, militair- en vormschool, theol. seminarie,
openbare boekertjen en instellingen; 2 doofstommeninrichtingen, verscheidene hospitalen; een groote waterleiding
levert dagelijke 136,000 M. water. Er worden bier verscheiden nieuwsbiaden gedrukt, en zoowel in wetenschap
en kunst als in industrie en handel wordt een groote mate
van ontwikkeling beepeurd. De invoer bedroeg in 1878
25,094,134 doll.; de uitvoer kwam in 1978 op 21,523,755 doll.
De eerste bestaat meest uit fabrikatie van Engeland en he
Tee. Staten; de laatste nit landsproducten, vooral pelswerk,
potasch, parelasch, tarwe, garst, haver, mans, vleesch, betee, kaa.s, honig en visch. Van hoog belling is ook de bouthandel. In 1878 kwamen hier binnen 480 schepen, metende 389,497 ton. Het verkeer met Engeland wordt onderhouden door 53 stoombooten; behalve 4 gewone dokken hi-eft
men nog 2 hydraulische. Tusschen M. en Quebec is het
verkeer door stoombooten steeds zeer levendig. Montreal
weed in 1640 gesticht en in 1761 den Franschen ontnomen. In 1815 telde zij 15,000, in 1650 reeds meer dan 00,000-
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blamer*. (met de voorsteden ) 45° 31' N.B., 73° 35'
Niontredon, fr. gem. en vi., dep. Tarn, kanthfdpL, arr.
en 5 u. NO. Castres. 4719 mw.
Montrogard, fr. gem. en d., dep. Opper-Loire, arr. en
3 u. W. Yisingeaux. 1600 mw.
Montrejesst, fr. gem. en at., dep. Opper-Garoime, kanthfdpL, arr. en 21/g U. W. St-Gandens, aan de samenvloeibig der Neste en Garonne, over welke lastate bier een marmeren brug van 5 bogen lift. Zij beet em n station op de
fr. Z.baan, fabr. van gebretcle kousen en mutsen, waskaarsen, hoeden. en leder. 3081 mw.
Montrelais, fr. gem. en d.., dep. Beneden-Loire, arr. en
2112 n. NO. Ancenia, bij de Loire, r. o. 1950 mw.
Montresor, fr. gem. en at., Indre-en-Loire, kant.hfdpl.,
Meatiest, fr. gem. en stadje, dep. Sa6ne-en-Loire, kanthfdpl., arr. en 2 n. NO. Lonbans. 918 mw.
Montreal!. verscheiden fr. gem., et. en d., 1) -Benny,
st., Maine-en-Loire, kanthfdpl., arr. en 22/4 ZZW. Saumur; weleer aanzienlijk en versterkt. 1960 inwon. — 2)
d. Vienne, arr. en 3 n. W. Poitiera. 1556 mw.
— 3) -le-Clatif, d., Sarthe, arr. en 61/g a. NW. Mamers;
ijsergieterij, bzerwerken. 1091 mw. — 4) -sous-Bois, d.,
Seine, arr. Sceaux, 1 n. 0. Parijs, met een porseleinfabr.
en veel andere indwitrie, vooral van militaire bleeding.
132667 inw. — 5) -sur-Mer, at., Pas-de-Calais, arr.hfdpl.,
bij de Canche r. o ; met een station aan den Amiens-tak
van den Noorder-spw., 6 U. ZZO. Boulogne. Zij was tot
1866 door een moor omsloten; no is zij in em n boven en
beneden stad verdeeld, heeft fabr. van lbriwaad, seep en
papier, looierijen en zoutraffinaderijen. 3473 mw.
Montreux. zwit. d., kant. Waadtland, aan 't meer van
Geneve, station der W. Zwits. spoorwegen, 4 u. ZO. Laumane; met talrijke logementen voor hen die de wei- en
druivenkuur gebruiken. Be geheele omtrekis
' rijk aan fraaie
gezichtspunten. 4731 mw. (met Chat elan d)
Moutrevault, fr gem. en starlje, Maine-en-Loire, kant.hfdpl., arr. en 3 U. N. Beaupreau. 967 inw.
Montrevel, fr gem. en stadje, Ain, kant.hfdpl., arr. en
,3 n. NNO. Bourg-en-Bresse. 1485 mw.
Montrichard,Mont-Trichard, fr gem. en stadje, Loir.
en-Cher, kant.hfdpl., arr. en 5 u. ZZW. Blois, aan den
Cher, r. o.; weleer versterkt. 2807 inw.
Montrieonv. fr. gem. en stadje, Tarn-en-Garonne, arr.
en 4 rt. ONO. Montauban, aan den Aveyron, r. o. 1557 mw.
Montrigand, ft. gem. en vi., Dreme, arr. en 7 u, NNO.
Valence. 1144 mw.
Mentreetail-sur-Ilaine. brig. d., prov. Henegouwen,
arr. Mobs Bergen), kant. Boussu. 981 mw. — Em n ander
Mon tr ce u 1-a u-B o is (867 mw.) ligt in dezelfde prov.,
arr. Doornik, kant. Leuze.
Montrose, st., zeeh. en kersp. in Schotland, grs. Forfar, 10 u. SW. Aberdeen, op een schiereil. tusschen Montrosebasin en de N.zee, aan den mood der South-Esk, over
welke zij met een hangbrug gemeenschap heeft met hare
voorstad Inch. Zij heeft veel goede straten en schoone huiZr,,, veel kerken en kapellen, een prachtig krankzinnigengesticht, ziekenbuis, Dorwards toevluchtsoord, handelsschool, college en nog 30 andere scholen waarvoor M. lang
seer bekend was), tolhuis, hews, hulpbanken. reel liefdadige instellingen, 5 groote spinmolens (waarin 2150 personen 575, ton alas verwerken ) en nog 3 andere, en uitgebreide fabrieken van lijnwaad, zeil- en pakdoek, looierijen, brouwerijen, 2 bleekerijen ( waar 500 personen week
vinden), enz. Men rekent dat 1400 menschen arbeiden in
de linnenweverij en wekelijks 1450 stukken afleveren. Onlangs is Cr een standbeeld voor Sir Robert Peel opgericht.
M o n Tr os e-b a a in of de havenkom is een verbreeding
van de South-Esk, omtrent 1 n. in omtrek, maar ondiep;
de eigenlijk haven echter in de Esk is bij hoog water
voor de grootste schepen toegankelijk, en omzoomd met
kaaien, matte dokken en scheepstimmerwerven, met twee
vuurtorens aan den ingang. Uitgevoerd worden fabrieksgoederen zalm, ateen en landbouw-prod. near Dundee,
Leith, Lcinden en Glasgow; ingevoerd worden hoordzakelijk
Oostzee-prod. en koloniale waren, steenkolen, kalk, lei en
tzer. Stoombooten varen van bier op Londen, Leith, Dundee en Aberdeen, en door apw. is zij verbonden met Edinburg en Aberdeen. 14,e08 mw. De vuurtorens op 56 0 42'
5" N.B... 2° 28' 0" W.L.
Montrouge, fr. gem. en d., dep. Seine, arr., kant. en
1 U. N. Sceaux, 11/2 n. ZW. Part*, waarvan zij een voorst.
nitmaakt. Het bevat het aayle Rochefoucault, een kleinen
schonwburg bij Mont-Parnasse, en heeft fabr. van spermaceti-kaarsen, seep, lijm, verven en vernissen, stoommachines
en locomotieven, hydranlische persen, enz. Hier is de ingang tot de catacomben, die zich onder Parijs nitatrekken.
Het wordt in Groot- en Klein-Montrouge verdeeld; het lastate breidt zich nit tot aan de barriere van Parijs, d'Enfer geheeten, en is nu binnen de fortificatien besloten. 6371 inw.
Moots, of NI.-our-Guesnee. fr. gem. en d., Vienne,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 rt. ZO. Londun. 926 mw.
Mont-Saint-Jean, belg. gab., prov. Brabant, 3 n. ZO.
Brussel, onmiddellijk ten 0. het veld, op 't walk de veldalag
van Waterloo ward geleverd, dim n de Franschen abataille
de Mont-St.-Jean" noemen.
Mort-Saint-Michel, fr. d., dep. Kanaal (Manche), 2
U. ZW. Avranches, can den voet van em n steile, schilderachtige rots, die bi,j hoog water een eiland vormt en treffend . gelijkt op S t.-31 ic ha e 1 's-M o u n t, bij Cornwall,
aan de overzijde van 't Hanes]. Op de kruin van de rots
ligt ran sterk kasteel, dat lang tot staatagevangenis gediend
heeft. 209 mw.
Nliont-Saint-Vineent. fr. gem. en d., dep. Sa6ne-enLoire, kant.hfdpl. 6 n. W. Chillon-sur-Sa6ne. 689 , nw.
Meetsalvy, fr. gem. en d., Cantal, kant.hfdpl., arr. en
5 U. Z. Aurillac. 1106 mw.
Montsaorhe, fr gem. en d., Nievre, kant.hfdpl., arr. en
41/43 U. N. Chitean-Chinon. 1550 inw.
Montaerrat. britsch W.ind. eil., tusschen Guadeloupe
en Newis, 8 a. ZW. Antigua, op 16° 45' N.B., 62° W.L.
. en behoorende tot 't Britsche gonv. der Leeward-eiL; grout
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91:4 0 M., met 8693 mw., waarvan 244 blanken. De growi
is bergachtlg, 't klimaat naar verhouding vrij gezond. Het
brengt beste kofile en sulker voort, die uitgevoerd worden met boomwol, wol, arrowroot en tamarinden, ter wearde van 39 4000 gld.; de invoer bedraagt 288.0 0 gld. Het
eiland werd in 1493 door Columbus ontdekt. De hfdpl. is
Plymouth, op de ZW.kuat. — Zie ook Monaerrat.
Mout-aous-Vandrey, fr. stadje, dep. Jura, tusschen
Dole en Poligny; netjea gebouwd, met reel tuinen. 110 mew.
Montour., fr gem. en vl., dep. Mayenne, kanthfdpl.,
arr. en 31/2 U. ONO. Laval, can de Dinard. 1907 mw.
Ment-Tendre, een der Jura-bergen, Zwitserland, kant.
Waadtland, can de ZO.zijde van 't meet Jour, 4112 u. NW.
Lausanne, hoog 1684 meters. Een weg loopt over den pas
van l'Isle near Le Pont.
Montuiri, vl. op 't Balearisch eil. Majorca, 5 u. 0. Palmas. 2185 mw.
Montville. 1) fr. gem. en d., dep. Beneden-Seine, arr.
en 21/g N. Rouen; met een station aan den spw. van
Parija near Havre en veel katoenspinnerijen en weverijen.
Men ontzettende waterhoos heeft in 1845 dit d. vreeselijk
geteisterd en vele der industrieele inrichtingen vernield.
2417 mw. — 2) gem. en vl. der V. S., Stt. Maine, gra. Waldo, 8 u. ONO. Augusta. 20 ,0 mw. — 3) id., Stt. Connecticut, grs. New-London, i01/2 u. ZO. Hartford. 2495 mw.
Montaen, belg. gem. en d., prov. Link, arr. en 2qg n.
NO. Verviers. 1778 mw.
Monza, (Modsetia, of Mogontia]. ital. at., prov. en
22/2 U. NNO. Milaan, waarmede zij door em n spw. verbonden is, aan den Lambro, over welken hier 3 bruggen liggen. Zij is wel aangelegd en heeft een eerwaardig, oud
voorkomen. Zij was de hfdst. van 't kon. der Lombarden
in Italie, en heeft em n merkwaardige kathedraal, gesticht
door de beroemde koningin Theodolinda in de fide eeuw,
en in welke hare reliquien, met de ijiertn kroon en regalia
van Lombardije bewaard worden; een kon. paleis met schoone tuinen, het oude lomb. pale's, no een gerechtsbof; een
schouwburg, gymnasium, seminarie, 2 hospitalen en groote
fabrieken van grove katoenen en zijden stoffen, hoeden en
led-c. 26,328 mw.
Monzavnbano, ital. mvl., Lombardije, prov. en 5 stir
NNW. Mantua, can den Mincio. 2745 mw. De Franschen
sloegen hier de Oostenrijkers in 1800.
Monzingen, pr. mv1.„ Rijnprov., regdst. Coblenz, kr. en
41/2 U. W. Kreuznach; met wijnbouw. 1170 mw.
Monzon, versterkte sp. at., prov. en 91/2 u. ZO. Huesca,
aan de Cinca; met een citadel. 4683 mw.
Mooers, gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, gm.
Clinton, 5 U. N. Plattsburg. 334 mw.
Monk, ned. d., prov. Limburg, arr. Arnhem, kant. Nijmegen en 11/2 U. NNW. Gennep. Het vomit met het d.
Middelaar en eenige geh. de gem. M o ok .e n-M idd el a a r, die 1265 meest r. kath. inw. telt. N.waarts van het
d. ligt de Booker h eide ( zie aldaar).
Moor, hong. vl., corn. en 4 1 /2 u. NW. Stuhlweissenburg;
met een citadel, Kapucijner klooster, groote kazernen, vele
prot. kerken en handel in bests wijnen. 8292 inw.
Moorburg, tot Hamburg behoorend d. en distr., aan de
Elbe, 1. o., geheel door 't gebied van Hannover omgeven.
1800 inw. Hiertoe behooren de Elbe-eilandjes Klein-Kattwick en Ellernholz.
Moordrecht, ned. gem. en fraai d. met steedsch voorkomen, pros. Z. Holland, arr. Rotterdam, kant. en omtrent 1 U. ZZW. Gouda. aan den IJsel, r. o. en aan den
straatweg van Rotterdam op Gouda; met een geref., een
remonstr. en een r. bath. kerk, garenspinnerij en steenbakkerij. 1942 mw.
Moore, 1) grs. der V. S. in 't midden van N. Carolina;
grout 35 0 m.; hfdpl. C a r t h a g e. 2) gem. en vl., Stt.
Pennsylvanie, grs. Northampton. 2789 mw. — 3) eng. gem.
en vl., grs. Chester; met een station can den London-andNorth- Western-spw., 1 n. ZW. Warrington.
Mooregens, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.,
kant. en bij Oudenaerden. 722 mew.
Mooren, [Nlauri. Maaritani], naam, die bij de Onden
beperkt was tot de bewoners van M a ur i tan ia no
Fez en can deel van Algeriel maar no wordt toegekend
can een grout gedeelte der inboorlingen van Algerie, Marokko, Beled-nl-Dsjerid, Sidy-Hesjam en Sahara. Van de
Kabylen zijn zij cooed daarin onderscheiden, dat de mees.
ten hunner de steden bewonen en de indeeling in stamnien
bij hen minder kennelijk is. Men heeft beweerd, dat nj
nit de vermenging van de Berberen en Arabieren met het
enrop. ear of met de Negers zijn voortgekomen; maar de
naam van Mooren bestond reeds lang veer die vermenging.
De Mooren maken het grootste gedeelte van de Atlantiache familie nit; zij zijn bruinzwart. van sterk lichaamsgestel, met schoone oogen en tanden. Hun hebzucbtige, wreede en bedrieglijke aced maakt hen tot strooptochten en
zeerooverij seer generen. Hun godsdienst is een mengsel
van Islamismus en Feticismus. — In de geschiedenis van
Spastic moet men de Arabieren en de Mooren nit verwarren: het tijdperk van Spanjes verovering en van 't khalifaat
van Cordova is arabisch; dat der Almoraviden, Almohadenen Alhamariden van Granada) is moorsch. De Mooren
warden in 16 ,9 nit Spastic gebannen. Hun naam komt van
't arab. Magh r e b (eWestelijk land").
Moorseele bele. grin. en vi., pro,. W. Vlitanderen, arr.
en 1 u. W. Kortrijk; met weveriien. 4111 low.
Moot-eel, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.,
kant. en bij Aelst. 3051 in-a-.
Moorolede, belg. gem. en d., pray. W. Vlaanderen, arr.
Rousselare en 2 n. ONO. Yperens . met cane in t834 gestichte doofstommen-school en wevernen. 6398 mw.
Nioertown, eng. station aan den Lincolnshire-tak vat.
den Midland-apw., 2 u. N. Market-Raisen.
Moosburg, Itiosbarg. briar. atadje, kr. Opperbeieren,
hfdpl. van een landgeriebt, station der bider. spw., atm 40.
Isar, 1. o. 3 n. ZW. Landslint; met vondelingshnis en brou0 mw.
werijen. 272
Moose, riv. van Britsch N. Amerika, ontstait nit hee

Mose-Head

Morbihan

Meer Misinabo, vloeit NO.waarts en valt, vereenigd met
den Abbitibbe, in de James-baai, na een loop van omtrent
80 U. — Moose-Head. meer der V. S., Stt. Maine, nit
bet welk de riv. Kennebeck ontstaat; lang 81/ 2 u., grootste
breedte 31/2 U. — Moose-island, W.ind. eil., Bahama.,
7 U. ZO. het eiland Groot-Bahama.
Moquehua, Moquega, 1) 't zuidelijkst dep. van de rep.
Peru, begrensd in "t N. door Arequipa, Puno, in 't 0. en
Z. door Bolivia, W. door den oceaan; groot 1990 0 m., met
110,000 Mw. De grootendeels woeste en onvruchtbare hoogvlakte is rijk aan mineralen, vooral elver. 'Vier kc rte spw.
loopen van de kast naar 't binnenland: Port Coles-M., Anica-Tacna, Pisagua-Sal de Obisco en Iquiga-La Nei 'a. Verdeeld in 4 prov.; hfdpl. Tacna. — 2) at. van Z. Peru, dep.
en 27 u. ZO. Arequipa, prov.hfdst., aan den gr. weg, W.

vee vooral in 't Kuhlindchen, paardenteelt in de Hanna.
•it het mineraalrijk wint men em ijzer, steenkolen, klei
voor pijpenkoppen, meerschuim, aluin, salpeter, ern., ook
eenig koper en lood; de goad- en zilvermijnen werden meest
in de 15de en 16de eeuw verlaten. De fabrieks.nijverheid
levert op groote schaal wollen en katoenen stoffen, linnen
en garens, ook zijden stoffen, leder, papier, potasch, glas,
be etsuiker, enz. Belangrijk is ook de ijzerindustrie, die
staafijzer, spoorstaven, Bessemer- en gietstaal-waren, machines, enz. levert. In de laatste jaren vooral is dit kroonland, geholpen door zijn spoorwegen en zijn overvloed
van steenkolen, zeer veel in industrieele ontwikkeling noneuitgegaan; bet behoort tot de nicest bloeiende der monarchi, Van landverhuiting ziet men bier geen spoor; in som mige streken is g,ebrek am arbeiders. Tot dezen gelukki-

de Cordillera. 6900 mw.

Mora, 1) sp. at., prov. en 41/2 u. OZO. Teruel, part.Iddst. 2180 inw. — 2) id., prov. en 8 1 /, u. W. Tarragona,
aan den Ebro, r. o.; met wel bezochte minerale baden.
3836 mw. — 3) id., prov. en 6 u. ZO. Toledo; met een
kasteel en eene nu vervallen zwaardfabriek. 600 mw. 4)
hfdst. van Mandara, Centr. Afrika, eesticht in 1815 binnen

een half-cirkelvormig,e bergrij, op 10 2 ) 1 N.B , 14° 49' O.L.

Moradabad, 1) distr. van Britsch Indie, NW.Prov., Bom., met i,121,4e7 iow.
hilkund, in den Doab, grout 1164/5
De grond is beurtelings golvend en vlak; bebouwd en woest.
De prod. zijn tarwe, sniker en veel vruchten. De grondopbrengst beliep in 1845-46 1.497,42 ) gld. — 2) at. en hfdpl.
van gen. distr., station van den spw. Benares-Aligarh, 26
U. NO. Delhi. Zij is onregelmatig en slecht gebouwd en
heeft geene openbare gebouwen van eenig belting; echter
is zij de octet van eon gewichtigen handel. Ten W. van de
stad zijn kantonnementen voor inlandsche troepen. 62,417
mw. 28° 50' 25" N.B., 73 41' O.L.
Moral-do-Calatraya, sp vl., prov. en 6 u. OZO. Ciudad-Real. 4359 inw.
Morange, Morhange, fr. gem. en stadje, dep. Mcezel,
arr. en 7 u. ZW. Sarraguemines. 1300 mw.
Morannee, fr gem. en mvI., dep. Maine-en-Loire, arr.
en 6 u. ZW. Bauge, aan de Sarthe. 2564 jaw.
Moran°, 1) [Murat...mi. ital. St., Napels. prov. Calabria Cit., 2 U. NW. Castrovillari; met een schoon gosh.
kasteel en fabr. van zijd, n, katoenen en wollen stoffen. 8910
mw. — 2) ital. mv1., Piemont, prov. Alessandria, distr.
Casale, 1,12 a. W. Balzola, aan den Po. 2710 inw.
M.:rant, riv op Jamaica, grs. Surrey, valt in de M oran t- baai (Caraibische zee), ruim 6 u. OZO. Kingston.
Aan haren mond ligt bet havenvl. Moran t-t o w n —
Moran t-P oint is 't 0.einde van 't eil., op 17°56' N.B.,
75 0 11' W.L., alwaar een vuurtoren van eeslagen ijzer is
opgericht; — op 31/2 uur afstands WZW„ is de inham
Port-Morant.
Moras, fr gem. en vi., dep. Drome, arr. en 7 u. N. Valence; met spinnerijen en weverijen. 3733 inw.
Morat, (duitsch Murte n), 1) kl. zwit. meer, kantons
Freibarg en Waadtland, 2/3 u. ZO. het nicer van Neufchetel
en daarmede in gemeenschap door de riv. Broye, die door
't meer Morat vloeit; lang 2 u., breed 1/2 u. De oevers
eijn laag, vruchtbaar en aangenaam. Attu zijne 0. en Z.
eijden liggen de steden Morat en Avenches. ' In den jongsten tijd zijn groote paalwoningen ass 't meer ontdekt. —
2) kl. twit. et., kant.htdpl., station der zwits. W.baan en
-21/2 U. NW. Freiburg, aan den ZO.oever van bovengenoemd
nicer. Zij is gedeeltelijk omsloten, en heeft een oud kastee, hospitaal, prot. college en andere scholen, een levendigen transito-handel, tabak- en horloge-fabr. en eenige
torn. antiquiteiten, nit welke laatste men opmaakt, dat zij
een voorst. van 't oude A ven tic um geweest is. 2328
Onmiddellijk ten ZW. van dit stadje brachten de Zwitsees op 22 Juni 1476 een volslagen nederlaag ioe aan 't Ingee van Karel den Stouten. Het vermaarde monument of
knekelhuis, door de Zwitsers uit de beenderen der gesneuvelcle Bourgondiers opgericht,werd in 1708 door de Franschen
vernield en is in 1822 door eene steenen obelisk vervangen.
Morata, 1) sp vl., prov. en 6 u. ZO. Madrid, aan den
Tajuna. 2550 mw. — 2) - de - Jalon„ id , prov. en Ii our
WZW. Saragossa, aan den Jalon; met weverij. 1264 mw.
Moratalla, sp. at., peon. en 13 u. NNW. Murcia, aan
een bijriv. van de Segura; met een gr. kasteel, weverijen,
handel in olijfolie en wijn. 4000 mw.
Moravia, gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, gm.
Cayuga, 45 u. W. Albany. 2010 mw.
Moravii,, (moray. Moray a, duitsch M 5.1e r e n, hong.
Morva-Orazag), naarkg,raafschap en kroonland van de
oostenrijksch-hong. moearchie, grenzende in 't W. en NW.
aan Bohemen, in 't N. aan Penis. en Oostenr. Silezie, in
't 0. aan Hongarije en in 't Z. aan Hongarije en 't aartshertogdom Oostenrijk beneden de Enns; groot 403,71 0 m.,
met 2,017,274 mw. Het ligt meest tusschen 43 0 40' en 5lie
20' N.B., 15° 10' en 19' O.L. Moravie bestaat, even als Bohemen, nit een bong plateau, doch dat near 't Z. afhelt, en
is bijna geheel door bergen ingesloten, daar het ten Z. en
O. de Karpaten, ten 0. en W. het Moravisch geb. en ten.
NO. de Sudeten heeft. Het laat zich gemakkelijk in 4 opheffingsgebieden verdeelen: W.grens, de boh.-morav. hoog
terij; Neerens, de Sudeten; 0.grens, de Karpaten met hunne vertakkineen, en tusschen March, Taya en Zwittawa het
geisoleerde Marsgebergte. M. behoort schier geheel tot 't
stroomgebied van den Donau, near welken stroom Se meeste weteren van 't land gevoerd worden door de March of
Morawa; in 't O. echter ontspringt de Oder en enkele van
hare takken. On grond is zeer vruchtbaar, bet klimaat each.
tee dan in de meeste landen op de zelfde breedte. Er wordt
genoeg koren cooe eigen behoefte gebouwd; voorts veel
vlas (het beste der monarchic), en vruchten zijn em zoo overvloedig, tat M. de boomgaard van Oostenrijk work geheeten. De wijneaarden wares vroeger z66 wijd uitgestrekt,
dat van bet gouvernement in 1803 een verbod iiiteing, no,
meer land met wilnstokken te beplanten; thans nog sh chts
weinie, wen; inaar goed. Men yin& er groote weilandeie
allerlei soort van vee is er talrijk en goed: edel ran. Band-
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gen staat van zaken brengt gewis Diet weinig toe, dat de
rijke add l het bier niet beneden zich acht, zich aan het
hoofd van groote industrieele ondernemingen te plaatsen
of en hun geld in te steken zood.at een aantal suilterfabr.,
ijzergieterijen, enz. haar ontstaan alleen aan den adel te
danken hebben. De handel is groot; de uitvoer overtrof verreweg den invoer; zelfs de doorvoerhandel is belangrijk, en
deze alle worden bevorderd door goede landwegen en mint
1100 kilom. spoorw. De voorn. art. van invoer zijn ruwe
grondstoffen, zoo al s wol, olie, clan, boomwol, zijde, ook
vee, wijnen, metaelwaren. De bevolking is meest slavoniscja
maar ongeveer 2 a3/0/
gerekend van duitsche 'afkomst re run. Men vindt em 1,914,065 r. kath., 57,235 pent.
en 42,399 joden. De Slaven (Czechen of Moraviers) bezitten de vruchtbaarste streken; de Duitschers bewonen een
smalle 'Amok lanes Neder Oostenriik, een breede langs Silezie en streken rondom Iglau en Z wittau. Aan inrichtiegen van onderwijs heeft men 1 technische hoogere school,
2 theologische scholen, le gymnasien, 8 reaal-gymnasien,
5 handels- en 4 ambachtsscholen, I t landbouwkundige instellingen, 1 militaire technische school en ongeveer 19 0
yolks- en burgerscholen. — Het land wordt verdeeld in 6
zelfstandiee gemeenten der steden Briinn, Olmetz, Znaim,
Iglau, Hong.-Hradisch en Kremsier en 30 distr., welke laatste weder in 76 landgerichten zijn gesplitst. De eegenwoordige hfdst. is Briinn, vroeger was het Olmetz. — In de 9de
eeum was M. het middelpunt van een machtig slavonisch
koninkrijk, waartoe ook Bohemen, Silezie en een gedeelte
van Duitschland en Honearije behoorden. Onestreeks 871
regeerde in dit rijk Swatopluk, nob Swentibold geheeten,
die in NVelehrad, de toenmaliee hfdst., resideerde. Onder
liens zoon Swatobog, mote zich in 903 dit emote rijk op
en weed een prooi der Duitschers, Poles en Honearen.
In 152 i kwam Moravie met Bohemen onder de heerschappij van Oostenrijk. In 1805 was dit land het groote tonnerd des oorlogs tusschen de Franschen en de Oostenrijksche-Russische legers.
Morawa, Morava, [Margula, Marna), voorn. rivier
van Servie, door welks midden zij vloeit en in den Donau
valt, 2 u. NO. Semendria. Zij wordt bij Tsjoeprije bevaarbaar, ontstaat nit de vereeniging van de 0. en W. Morawa,
9 /• 0. W. Nissa, van waar de riv. 33 u. ver een N.lijke
richting neemt, terwijl hare beide bronriv. elk omtrent 38
u_ lang nun. Haar voorn. bijriv. zijn de Tempesca, Nissaya en Jessava. — Zie sob 1arch 2).
Morawka, d. in Moravie, km. Teschen. 4019 mw.
Moray 1Graafechap.), of Murrayahire. of Elgin.
shire, N.lijk •grs. van Schotland, ten N. bepaald door de
Moray-Firth, ten O. en ZO. door Banffshire en de rivier
Spey, ten Z. en W. door Inverness-en-Nairnshire; gr 25 0 1.1.,
met 43 612 mw. Het gTs. bestaat nit een alluviaal, vruchtbear distr. aan de oevers van de golf, en sit een hergdistr.
ten Z. en W. De voorn. wateren zijn de Spey, Findhorn
en Lossie; Loch in-dorb, Loch-Spynie en Loch-na-ho. De
grond is z66 vruchthaar, day men dit gm. weleer den //ruin
van Schotland" noemde. De hfdart. van uitvoer zijn graan,
nee, landbouw-prod., zalm, ook timmerhout nit de nude
bosschen van Strathspey en Darnaway. M. bevat 0 kon.
',boroughs", Elgin en Formes, een 'borough of barony", Pochabers, en de zeehavens Garmouth, Lossiemouth, Burg:head en Findhorn. — De Mora y-F irth of G 1 f-v a nMurray is de grootste insnijding der zee op de schotsche kust, zijnde de ingang van Kinnaird-Head tot Duncansby-Head, 22 u. breed; zij strekt zich Z.waarts ointment
even zoo ver nit en heeft de Firths van Cromarty en
Beauly tot takken.
Morbeeque, fr gem. en d., dep. Noorden, arr. en 3/4 u.
Z. Hazebrouck; met branderijen en brouwerij. 3769 inw.
Morbegno, of Morhen, its]. rnvl., Lombardije, pron.
Sondrio, aan de Adda, 91i, n. NO. Como, met zijdemolens
en beroemde kaasbereiding. 3415 mw.
Morheya, Morbea. (moorseh U m m-er-r' b i e h), riv.
van NW. Afrika, ontspr. in den Atlas, scheidt de rijken
Marokko en Fez en valt na een NW.lijken loop van 70 u.
in den Atlant. oceaan te Azamor.
Moehiee, fr gem. en d., dep. Jura, arr. en 4 u. NO.
St.-Claude; met wijnhandel. 1661 inxv.
Morhihan, W.lijk dep. van Frankrijk, gevormd nit een
gedeelte der nude prov. Bretagne, tusschen 47 3 13' en 48°
10' N.B., omgeven door de dep. Finistere, Noorderkusten,
Ille-en-Vilaine en Beneden-Loire en verder door den Atlant.
oceaan en de golf van Gascoene. alwaar het een eroot getal eilanden bent, waarvan de voorn. zijn Belle-Isle, Croix,
Houat, Hoddie, Ile-aux-Moines en Arz. De grootte bedraagt
123 1 /2 0 m., de bevolking 0 51,573 zielen; — hfilpl. Vannes.
De knot heeft veel ititloopers, waarvan 't schiereil. Quiberon de aanzienlijkste is; ook is zij vol bochten, die eenige goede havens vormen; de voorn. bocht is de ondiepe
Golf-van-M orbihan of de lagune der ePetite-Mer",
met talrijke eil., die reel celtische gedenkteekenen bezitten:
zij is door ens kanaal met Vannes verbonden. 1)e grond
work vooral in 't N. doorkruist van Image lietivels, 'tido°
pers der eMontagnes-Noires'e, en besproeid door 'Sr ri•.
Vilaine, Oust, Blavet, Scori en Ille. In sommiee gedeelten is her dep. vrei yruchtbaar, soar bijna Ic helft wordt
ingenoreen door groote heidevelden ( waaronder les Lan-
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des de IAnvaux), afgewisseld met voortreffelijk weiland.
De 1andbouw levert meer dan toereikend toren, veel male
en nien, vies, hennip, geringe wijnen. De teelt van rendvro,rzaarden en schapen wordt er seer behartigd; er wordt
reel boter gemaakt en ook veel honig gewonnen.
Bet mineraalrijk lee rt Ozer, lei, bonwsteen, graniet en
potteraklei. De vischvangst is een der worn. brounen van
bestaan voor 't dep. en houdt meer dan 500 schuiten begig. 't Fabriekwezen heduidt weinig; de hoofdtak is de
bewerking van 't ijzer, voorts de linnen- en wollenweverij,
looierij, kant- en papierfabricatie. Het wordt verdeeld in
4 arr. (Lorient, Ploertnel, Pontivy en Vannes), in 37 kant.
en 249 gem. Het is begrepen in 't ressort van 't oppergerechtahof te Rennea, het bisdom Vannes en behoort tot
het Ilde legercorps.
Moreone, ital. St., Napels, prov. Molise, 6 U. ZW. Campobasso; met een kasteel en weverijen. 60114 mw.
Mordent's, fr.. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, kantlifdpl., arr. en 21/2 U. WZW. Rennes. 2495 mow.
Merdingen, dorp in Baden, kr. Freiburg, amt Breisach.
1467 mw.
Morest, [Peloponnestuti, sin Griekenland.
IMoreste, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en ay, U.
ZO. Pontivy. 2852 mw.
Moreau, gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, grs. Saratoga, aan den Hudson, 14 u. N. Albany. 1900 mw.
Moreemnbe.Baai, of Laneaster-Baai, groote inharn
van de Iersche zee. aan Engeninds W.kust, grs. Lancaster,
tusschen 't schiereil. Furness, met Walney-Island ten N.
en den uitstek der kust, die bij Fleetwood ten Z. eindigt.
Moree. fr. gem. en vi., '4°1r-en-Cher, kant.hfdpl., arr.
en 4 u. NO. Vendome, aan de Loir, r. o. 1327 mw.
!Morehouse, gra. (of ',parish") der V. S., in 't NW. van
Louisiana; hfdpl. Bastro p.
Moreishwar. aanzienlijke st. van Britsch Indie, Bombay, 10 u. ZO. Poena, aan de Kura, r. o.
Moreland, 1) gem. en vi., der V. S., Pennsylvanie, 4
U. NO. Norristown. 2469 inwon. — 2) id., Missouri, grs.
Scott. 1510 mw.
Morelia. st. en hfdpl. van den mexic. staat Michoacan,
1926 met. boven de zee; zetel der overheden en van den
bisschop, kathedraal, verschillende kloosters. college, hospitaal, fraaie waterleiding; eenige textiel-indastrie.3 ;,940inw.
Morella, [Bisgarri], sp. at., pros. en 111/2 U. NO.
Castellon-de-la-Plana. Zij ligt aan een steile belling ., wordt
door een fort bestreken en heeft eenige belangtijke mom.
ottdheden. 4549 mw.
Moresnel, belg. gem. en d., prov. en 3 u. ONO. Luik,
arr. Verviers; met boogst belangrijke zinkdelving. 7H mw.
Morestel, fr gem. en vl., dep. Isere, kauthfdpl., arr.
en 2 1 /2 n. NO. La-Tour-du-Pin. 1360 mw.
!floret. fr gem. en at., Seine-en-Marne, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. ZW. Fontainebleau, aan den Loing, wear die zich
met het Canal-du-Loing vereenigt. en bij de Seine,I.o. Zij
heeft ecu stet op de bean Parijs-Lyon-Middellandsche zee,
was eertijds versterkt en heeft nog mitten van het kasteel. 1934 tow.
Moreton-Bay, baai von den Stillen oceans, 0. NieuwHolland, tusschen 27 0 30' Z.B., 153° 0.L. lang 20 u. Zij
wordt door de eil. Moreton en Str a db' rok e gedekt
(het eerste 7 u. lang en i1/2 u. breed), bevat nog veel andere eil. en ontvangt de riv. Brisbane en Logan. In 1849
werd zij tot een strafkolonie gemaakt.
Moreton.Hampstead. rug. vi . en kersp., grs. Devon,
4 n. WZW. Exeter. met wolspinnerij en weverij, de ruInen
van 2 kasteelen en druidische
'
overblijfsels. 1458 mw.
Moreton-in-the-Marsh. eng myl. en kersp., grs. en
71 /2 U. ONO- Gloucester, door een spw. met Stratford verbonden; met linnenfabrieken. 1420 tow.
Moretta, ital. mvl., Ptemont, pros. Coni, distr. Saintzo, aan den Po, 6 u. ZW. Turijn; met een bedevaartskerk.
341111 inw.
Morton. fr gem. en vi., dep. Somme, kant.hfdpl., arr.
en 3 n. NNO. Montdidier, aan de Avre, r. o.; met reel
fabr. van kousen, mutsen en papier. 3115 mw.
Moravia en Morewara, twee steden van W. Hindostan,
de eerate in 't Baroda-gebied, schiereil. Guoerate, 6 u. Z.
Mallia; de tweede in 't gebied en 6 n. NW. Randunpoer.
Mores, fr. gem. en vi., dep. Jura, kanthfdpl., arr. en
5 U. NO. St-Cloud, can de Bienne, bij de mita. grene;
met emshorlogemakeraschool, fabr van pendules, regulatents, zak- en huisnurwerken, ens.; kopergieterij, idzerhutten, ens. 5419 mw.
Morg-ab, [Mlargas], riv. in 4zie, ontspringt op den
Sefid-Knh in Afghanistan, en verliest zich, in hare richting near den Oxus, in 't zand der Turkmenenwoestijn.
Mine vruchtbare oevers waren in de oudheid steed. goed bezet
Morgan, 1) gm der V. S., in 't N. van Virgmie; g•root
168/ . 0 m.; hfdpl. Berkeley -Sprin g. — 2) id., in
't midden va.n Georgie; groot 14 0 m.; hfdpl. Media° n.
— 3) id., in 't N. van Alabama, begrenad door de mister
Tennessee; groot 34 0 m.; hfdpl. Somervill e. — 4)
id., Stt. Tennessee, tum de mister Emery; groot 30 0 m.;
hfdpl. Montgomery. — 5) id. in 't O. van Kentucky;
groot 24 11 en.; hfdpl. W e s t-L t b e r t y. — 6) id., in 't
ZO. van Ohio, eau de miner Muskingum; groot 24 0 in.;
hfdpl. Mac-Connelsville. — 7) id., bij 't midden
van Indiana; groot 22 0 m.; hfdpl. Martin svill e.
8) id., bij 't midden van Illinois; ten W. door den Illinois
bepaald; hfdpl. Jacksonv ill e. —91 id. in %midd
gedeelte van Missouri; groot 371/, 0 M.;
Ve rsauI e S. — 10) gem. en vi., Stt. Ohio, gra. Morgan. 1710
mw. 11) id., zelfden Stt., grs. Butler. 1720 mw. — 12) id.,
Stt. Pennsylvanie, gee. Greene. 1209 mw.
Morgatatowta, vele gem. en vi. in de V. S. waaronder
de snort'. sun: 1) Stt. Virginia, gee. Monongahela, atm de
riv. Monongahela, wear de stoombootvaart op de riv. begint.
— 2 Stt. N. Carolina, hfdpl. van 't grs. Burke, 63 u. W.
Raleigh. aan de Santee.
mormarten, zwit. berg, can de grens der kantons Schwyz
en Zug, alwaar op 15 Nov. 1315 can leger van 20,000 man

Morningion-Island
onder Leopold van Oostenrijk geslagen werd door 1310
Zwitaers, ',de
A dit de eerate slag, die room de zwit. onafhankelijkheid weed geleverd. In 1798 sloegen de Zwitsers
bier ook een fransche legermacht.
Morgenstern, Morebenstern, groot bob. fabr.d., km.
en 71/. n. NO. Jung-Bunzlan; met een slot :, glasslijpmolens
en nitgebreide glaapaarlenfabrieken. 4551 mw.
Norge*, lkoogd. Morsee), zwit. St. , kant Waadtland,
station der W. Zwits. spoorwegen, aan meer van Geneve,
2 u. W. Lawtanne, sum den voet eener hoog,te, op welke 't
kasteel van Wuftlens staat, dat in de 10de eeuw gesticht
weed en nu tot tuighnis dient. 3877 tow.
Morgex, ital. d. Piemont, pros. Turijn, distr. en 4 W.
Aosta, aan de DOra-Baltea; met reel cretins (kropmenschen ). 1116 iuw.
Mori. 1) of Mauree, vi. in Opper-Guinea, Gondknst,
kon. Fanti, ONO. Cape-Coast-Castle; met het fort Nassau,
dat de Engelschen in 1782 door verraad aan de Nederlanders ontnamen, — 2) oostenr. vi ., Tirol, distr. Roveredo,
aan de Etsch, r. o., ZW. bij Roveredo en aan den oostenr.
Z. spw.; met zijdeteelt. 4267 inw.
Moriab, gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, grs. Essex, 27 u. N. Albany. 4683 mw.
Morialme, bele gem. en d., pros. Namen, arr. en bij
Philippeville. 1599 tow.
Morin, I ) versterkt pr stadje, prov. Brandenburg, regdst.
Frankfort, km. en 2 1 /2 U. Z. Konigsberg. 1300 mw. 2)
twee fr. riv., Gr a n d- en Peti t-M., bijeiv. van de Marne.
Moringen. Morringen, pr. st., pros. Hannover, landdr.
en 10 u. ZZW. Hildesheim, amtszetel; met steengroeven,
wolspinnerij, vlasbereiding. 18L3 mw.
Moritz (Sankt.), zwtt. dorp, kant. Granwbunderland,
in Opper-Engadin, 8 u. ZO. Chum; met beroemde minerals
baden. 410 mw.
Moritzlnarg, mks d., kr.dir. en 2 u. N. Dresden; met
een koninkl. jachtslot en een schoon koninkl. jacht- en
lustslot. 280 inw.
Morlaas,fr. gem en stadje, Neder-Pyreneeen, kanthfdpl.,
arr. en 2 n, NO. Pan; met wijnhandel. 1681 tow.
Morlacest, (hoogd. Velle bit h), landstreek van Oostenrijksch Croatie, bestaande nit de bergachtige kustiinie,
die de plaatsen Carlopago en Zeng bevat. De inwoners behooren tot de onbeschaafdste van de oostenr. monarchic.
— De Straat-van-Morlaeca, 1 u. breed, scheidt
de Illyrische en Dalmatische eilanden Veglia, Arbe en Pago
van 't vasteland.
Morlaix (in bretonsch Montr o nle s), fr. gem. et. en
zeehaven, dep.
Finistere, arr.hfdpl., aan de Jailot en Omen,
'
die een mime en gemakkelijke haven room schen. van 30
ton vormen. Zij heeft een station op de fr. W.baan, een
tribunaal en kaiser van koophandel, zeevaartschool, handelsbeurs, schouwburg, keizerl. tabaksfabr. (met ongeveer
1000 arbeiders), een nieuw stadhuis, fraaie wandelingen en
een kasteel dat de haven verdedig -t; aanzienlijke handel in
graan, zuivel, vleesch, talk, honig, was, Inter, see, ens.
en is een entrepot sour buitenlandsche waren. 15,193 mw.
Geb.pl. van Moreau.
Morley, env,. kapelgemeente (achapelry"), gm. York, W.
Riding; met een station aan den Leede-and-Maucheaterspw., 1 U. ZZW. Leeds; met wolfabr. 6840 tow.
Mormanno, Moromanno. ital. St., Napels, pros. Calabria Cit., distr. en 31(2 u. WNW. Castrovillari. 5390 tow.
Mormant, fr. gem. en vi. , dep. Seine-en-Marne, kant.hfdpl., arr. en 31/2 ZW. Afelun. 1269 tow.
Mormoiro., fr gem. en vi., dep. Vauclnse, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. 0. Carpentras, aan den Auzon. 2511 mw.
Mornaonen (Staat.der.), gebied der V. S. in 't midden der Californische Sierra-Nevada en de Rocky-Mountame (Rotsgebergte), bewoond door de Moormo n e n, een
in 1830 door Joe Smith gestichte zonderlinge secte, die etch
zelven alleiligen van den jongsten dag" noemen en theokratische en hierarchische inrichting,en hebben. Zij sloegen zich eerst aan de W.grens van Missouri, bij Inde:pendance, neder en stichtten em de stad F a r-W e s t, die de
hfdst. en metropolis van het Nieu w-J erns al e m moest
worden. Door die van Missouri verdreven, zochten zij etch
te vestigen in Illinois, wear zij eau den Mississippi de St.
Nauvoo en den beroemden Mormonentempel bouwden. In
1845 moesten zij, nadat Smith het leven had verloren, ook
deer pleats verlaten en trokken nu met gansche karavanen door de wijde prairien, over de RJtsbergen, en in de
nog niet gekoloniseerde streken van het Groote-Binnenbekken, wear ski tuaschen het mere Utah en het Zoutmeer
eene oase vonden. Dear begonnen zij in 't voorjaar van
1847 een Nieu w-Z to n of F or t-M ormon te stichten,
breidden zich ongehinderd ttit en ttrondvestten op 24 Juli
1848 den Staat-der-Honigbiten ofDeseret,welke Gebied Utah op 9 Sept. 1850 in de Unie weed opgenomen. Rust genieten zij intusschen bier niet. Onder de
150,0 mw. van Deseret zijn reeds ongeveer 10.000 dissentees; en 't ergste is nog, dat zij de opmerkzaamlieid van het
congres hebben tot zich getrokken, dat bun steeds lastig
salt. — Sedert 1878 loopt de Pacific-baan door bun gebied.
Zie seeder Utah.
Morumit, fr. gem. en d., dep. Rhone, kanthfdpl., arr.
en 3 u. ZW. Lyon. 2562 mw.
Mornas, fr. gem. en vl., dep. Vaucluse, arr. en 21 /5 n.
NW. Orange, can den Lot, 1. 0.; met de rulnen van een
kasteel op een steile rots, van welke de baron des Airets
de door hem gevangeu genomen Katholieken dwong zien
ceder te storten op de pieken aijner soldaten. Men wil,
dat dit kasteel de pleats van 't mom. Forum Ne routs
beslaat, 't welk anderen te Forcalguier seeker.
Mlorningside, schot. d., gee. en 14 n. Z. Edinburg; met
een aantal schoone villa's en het kranksinnigengesticht van
't grs. en van Edinburg. 2000 law.
Mornisagton-lisland. N.lijkste en grootste der Wellesley-Eilanden, golf van Carpentaria.. N. Nienw-Holland, op
160 24 Z.B., I39") 37' 0.L., bergachtig en nog niet onderzocht. — Port-Morn in gton is een inham der Roode
zee in Arable, op 18v 11' N.B.

Moron-de-la-Frontera

Moskou

noron-de-la-Frontera, [Arunei], sp. st ., prov. en
8 u. ZO. eviI1a, aan de Guadeira; met le beste olijfolie
van AndsWald en rom. mitten en oudhtden. 12.846 mw.
Morone, ital. vi ., prov. Molise, distr. en 2112 U. ZW.
Urine. 3695 mw.
Moromaglia fr. gem. en d., dep. Corsica, kant.hfdpl.,
'
arr. en 21/2 U. NO.
Corte. 876 mw.
Morovok, rues. mv1., gouv. en 10 1 /2 U. ZW. Tsjernigow,
atin de Desna.
Morozzo, ital. mvl.. Piemont, prov. en 21/2 u. ONO. Coni,
mand.hfdpl., aan een bijriv. van den Tanaro. 16 inw.
Morpeth. eng. at. en kern, , gr. Northumberland, aan
de Wansbeck; met een station aan den York-and-Berwickspw., 41/2 u N. Newcastle; met een lat. school, inilustrieschool, bibliotheek, hulpbanken. ijzergieterij, hoed nfabr.
en een der grootste veemarkten in Engeland. 45 0 inw.
Morro, 1) ital. vi ., prov. Principato lilt., distr. en 4 U.
ONO. St.-Angelo-de' Lombardi. 2 ,49 inw. — 21 ital. vlek.
Piemont, prov. Coni, 2 u ZW. Alba, manil.hfilpl., aanden
Tanaro. 3325 inw. — 3) of Morha. neil. d., prov. Friesland, arr. Leeuwarden, kant. en 2 u. NO. Dockum, gem.
0. Dongeradeel 475 inw.
Morris, 1) gm. der V. S., in 't N. van New-Jersey; groot
24 0 m ; hfdpl. Morristow n. — " ) ',ern. en vi. in
Stt. New-Jersey, 71/2 u. w. New-York. 4992 mw. — 3) id.,
Stt. Pennsylvanie, grs. Washington. 1680 mw. — 4) id., zelfden Stt..., grs. Huntingdon. 17 0 inw.
Mori...town, 1 ) gem. en vi. der V. S., Stt. New-York,
gra. St.-Lawrence, 48 u. NNW. Albany. 25 0 inw. — 2, vl.
in New-Jersey, gra. Morris, 15 u. NO. Trenton; net gebouvvd,
met een rechthuis van 't grs., gevangenis, collo ge, bank.,
verscheidene kerken, en groote fabrieken van rijtuigen. Het
is door een spoorw. verbonden met den Phila lel phia-andNew-York-spw. 5,14 inw. Men wijst hier den via emdeling
nog de woningen, waarin Washington tweemsal zijn hoofdkwartier had. — 31 gem. en vi., Stt. Vermont, 8 U. W.
Montpelier. 1897 mw.
Morrow, nieuw grs. der V. S., Ohio, doorsneden van
den spoorweg van Cleveland naar Columbus; hoofdplaats
If 0 u 0 t-Gi 1 e a d.
More.Nlorofie vlak en vrucbtbaar deensch eil., Jutland,
in den Liimfjord, fang „I+, n., breed 3 u. De hfdpl. is Nykjetbing, aan de 0.kust. 6000 inw.
Moroch, d. in Baden, kr. Karlsruhe, amt en NW. Ettlingen, aan den Rijn. 2.2 , inw. — A 1 t-M orschen is
een d. in Hessen-Nassae, 1'1'2 u. ZO. Melsungen.
Morojanok, Morochanok. russ. st ., coils. en 16 U. N.
Tamhow, distr.hfdpl... aan de Zoo of Tsna en stet. der banen Rjashsk-M. en M.-Sysran; met 5 kerken, fabr. van zeildock, seep, papier, eitz., een keizerl. vitrioolwerk en handel in vane'', honig en vee. 19,5a4 low. In 1874 brandde
de stad bijna geheel
Mortagne 1) fr. gem. en at., dep Noorden, arr. en 3
ennes, station der W.baan, aan de semenIL NNW. 'Valenci
vloeiing der Scarpe en Schelde. 1204 inw. — 2) -our-Gironde, fr gem. en vl., dep. Neder-Charente, arr. en 7 n.
ZO. Saintes, aan de Gironde, r. o.; met een haven. 1666
— 3) -our-Buine, fr gem. en st., dep. One, arr.hfdpl., 6 U. 0. Alencon. Zij ligt op de kruin en aan de
helling van een steilen heuvel, heeft overblijfsels van nude
wallen, een goth. kerk met hoogen toren en is het centrum der linnenweverij voor de kolonien. Aan paklinnen
wordt jaarlijks 12,000 stukken geleverd van 6 , a 7 meter.
4682 Ow. Geb.pl. van Catinat. — 4 id., dep. Vendee, kant.liftlpl., arr. en 6 U. NO. Napoleon- , Bourbon-1Vendee, aan
de Sevre-Nantaise; met minerale bronnen. 208 mw.
Mortain, fr gem. en St., dep. Kanaal (Manche), arr.hfdpl., 13 u. ZW. St.-LO, stat. der W.baan, aan de Canche;
met een gem.college, fabr. van lijnwaad, kant, aardewerk,
enz. en een minerale fontein. 2337 inw.
Mortara.
ital. st ., Piemont, prov. Pavia, distr. Lomeli'
na, aan de Arbogna, 7 u NNO. Alessan(Iria, kruispunt der
der Opper-Ital. bean. Zij is door muren omsloten en heeft
deftige woningen, em n gymnasium, technische school, kasemen en een schouwburg; maar ongezond wegens de omliggende rijstvelden. 4686 in w.
Mortar°, Mortera, [Calentum].. ell. Van Dalmatie,
Adriat. zee, kr. en 71i? u. ZO. Zara, door een brug met het
vasteland verbonden; met het sick Strett o.
Mortean„ fr gem. en vi., dep. Doubs. kant.hfdpl., arr.
en 4 1/2 u. NO. Pontarlier; met een tolkantoor en linnenen katoenweverijen, koper- en klokkengieteri,j, school voor
horlogemakers. 1946 inw.
Mortefontaine, Morfontaine, fr. gem. en d., dep. Oise,
arr. en 2 u. Z. Senlis; met een schoon kasteel, waarin op
3 Oct. 1800 de vrede tutischen Frankrijk en de V. S. weed
geteekend. 297 mw.
"Sorties.. belg. gem. en d., pros. en arr. Luik, kant.
Dalhem. 915 mw. — 2) bocht aan de Newfondlands Z.kust.
Mortlock„ groep eilandjes in den Stillen eceaan, N. de
Salomons-eil. 4° 55' Z.B., 156° 10' O.L.
Mortree' fr. gem. en stadje, dep Orne, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. Z0. Argentan. 1415 mw.
Morty, Mortay, Morati, Mortaai, 0. ind. eil., Molukken, op 2° N.B., 128Q 3 O.L. gescheiden van Giiolo's
NO.punt door een gelijkn. street. die 81/ u. breed is. Het
eil. heeft veel sago en kokospalmen, en heeft een leng,te
van 17, bij een gemiddelde breedte van 7 u.
Morumbidgee. Murrurnhigee. riv. in Nieuw-Holland,
ontspr. uit vele bronnen in en omstreeks het grs. Murray,
Nieuw Z.-Wales. op 36° Z.B., 149° 0 L., vloeit W.waarts
en valt in de riv. Murray, op 34 0 4 Z.B., 143° 0.L., na
can loop van ten minute 300 u. in hear boven gedeelte
door een dor, zandig gewest, en lager door alluv ale vlakten Zij neemt de Lachlan nit het N. op, ongeveer onder
340 20' Z.B., 143° 57' O.L.
Morvan„ oude afd. van Frankrijk., in Nivernais, no verieeld tusschen de dep. Nievre, Cote-d'Or en Saone-en-Loiie. De bergen van Morvan zijn woudrijk.
Morowiller, fr gem. en .1., distr. en I u.
ZO. Belfort; met een groote draadtrekkerij. 652 mw.

Mooalaok, rnss. vl., gone. en 18 U. W. Kaloega, aan de
Mojaika. 7031 mw.
noel:pack, at. in Baden, hfdpl. van de g,elijkn. kr ., ttau
de El.; met een lat. school, fabr. van fayence, porselein
en papier. 3138 mw.
Mosehenitza, Moqttenizza, vi. in Illyrie, Istrie, dist,
Volesca, aan de golf van Quarnero, 31/2 nor ZW. Fiume.
'2037 mw.
Mooehin, Moszin, pr stadje, prov., regdst. en 3 u. ZZW.
Posen, station der Opper-Sile. baan, aan de Warthe, kr.
Schrimm. 1145 inw.
Moseiano, ital. vl., Napels, prov. Abruzzo Ult. I, 5 u.
NO. Teramo. 6263 low.
Moseiska, st. in (Palicie, kr. en 41/2 u. 0. Przemysl. 29a)
mw., waaronder veel Joden.
Mona, 0.ind. eil., N. van Timorlaut, op 6° 20' Z.B., 131.
30' 0.L., omtrent 6 u. in omtrek.
Moseirah„ Mazeirah, eil. bij de ZO.kust van Arabk,
gebied van Maskate, op :V' 30' N.B., 59. 3 t' 0.L., lang 11
u., hr. 41/2 u. De oppervlakte verlieft zich ruim 80 meter
boven de zee. Het is gedeeltelijk bebouwd en volkrijk.
Moselle., fr naam van de Moez el 1 zie aldaart.
Mookonioi, cit. van Kl. Azie, Anatolie, in de golf van
Adramyti, 3 u. NO. Mitylene, lang van N. tot Z. lib e,
't Is bergachtig, door zandbanken met het vasteland verbonden, en heeft aan tune Z.zijde het d. Mosk o, met
halide' in vruchten en koren.
Mookon, Itilookow, Moskan, 31 oskw a), 1 ) gouv.
van Centraal-Rusland, tusscben 54. 50' en 56. 40' N.B.,
34. 50' en 33' 50' 0.L., omsloten door de gouv. Twer,
VVladimir, Riazan, Toela, Kaloega en Smolensk; gr. 604,-;
0 m., met 1,372,624 inw., waarvan 4056 r. kath., 4652 prot.
Pit gouv. beslaat een uitgestrekte vlakte, met slechts weinig golvingen, welke besproeid wordt door de Oka en hare bijrivieren Naxa, Lapasnia, Moskwa, Kliasma, Protwa.
De grond is vruchtbaar, matte levert niet genoeg koren op
voor eigen verbruik; andere producten skin vlas, hennip,
hout, veel runderen en paarden, wild en de voortbrengselen eener uitgebreide en levendige industrie, welke vooral
bestaan nit wollen, katoenen en zijden stoffen, vloerkleeden,
good- en zilverwaren, papier, lijnwaad, kaarseu, glas, porselein, enz. Voor hoogere vorming zorgen de universiteit
en verscheidene andere scholen. Na Moskou us de voor,
steden Kolomma en Dmitrov. — , russ. st., weleer de
hfdst. van 't rijk, no hfdpl. van 't gouv. Moskon, omtrent
in 't midden van Eur. Rusland, welks centraalpunt h t
ook is met betrekking tot de staatkunde en nationaliteit,
114 u. ZO. St.-Petersburg, aan de Moskwa en Jaoesa en
aan den spw. op Petersburg, en andere die de st. in rechtstreeksche gemeenschap mi t Warschau, de Zwarte zee e.
a. hoofdpunten brengen. Zij dekt een heuvelige. cirkelvormige vlakte en bestaat uit 4 deelen; het bovenste daarvan
beet aGorod", en dit is de Kr em 1, Kremlin, of citadel,
uit welken 5 poorten in de naast om de eigenlijke gelegen
stadswijk aKitai-Gorod" of stad voeren; in deze door emn
muur met 6 poorten omgeven wijk wonen de kooplieden
en bevindt zich de seer gmote bazaar ( ti , ostinoi-Dwor" ).
Beide genoemde deelen worden omsloten door de wijk allelol-Gorod" of de Witte-Stad, en deze weder door trZemlianoi Gorod" of de Aardstad, met zijne fraaie boulevards.
Het geheel is omgeven door een verbazenden gordel van
voorsteden en is verdeeld in 9 deelen. Over de rivieren voeren 57 bruggen. In de at. vond men in 1842 79 open pleinen, 3 paratle-pleinen. 845 straten en stegen, 400 kerken
(waaronder 331 grieksch-russische , 137 kapellen, 21 kloosters, 47 hospitalen, 68 armhuizen, 17.291 particuliere hutzen 15458 van steen, 11,805 van hoot), 3358 winkels, 252.
openbare baden. De Kreml beset het oude paleis der czamen met de rijk versierde aOroeschninaja Palate" of wapenkamer, het nieuwe keizerlijke paleis, men allerpraehtigst gebouw, eerst in 1850 geheel voltooid; 32 kerken, waarvan 5
met vergulde koeneitorens prijken; in een dier kerken. de
kathedraal van Maria-Hemelvaart, worden de keizers herkroond; in de St.-Michaels-kathedraal zijn de graven van
Iwan den Gr en van verscheiden andere czaren; de kerk
Iwan-Weliki heeft men klokketoren van 82 meters boos;
aan den sort des torens sag men weleer in men diepen kuil
een verbazingwekkende klok. Zij weegt 12,000 poed of 480,000
muss. ponden (elk gelijk 0,4 (93 kilogr.), en is in 183 nit
haren onderaardschen kerker aan 't licht gebracht en op
een voetstuk g,eplaatst. In den Kreml staan verder het winkelpaleis (aGranovitalia-Palata"), het paleis van den patriarch, dat der thesaurie, dat van den senaat, bet arsenaal
voor 100,0 0 man. In den Kitai Gomel staat op het mode
plein, tegenover den Kreml, het schoone koperen monument op granieten peel( stal, dat in 1818 is opgericht ter
mere van den burger Minin en den vorst Porsjarsky, die
zich in 1612 door de reddin.a, huns vaderlands nit de macht
der Poles verdienstelijk maakten. Andere seer groote gebouwen zijn het nieuwe exercitie-gebouw voor 2000 man
infanterie en 1000 man kavallerie; het schoone vondelingshums, het Alexandrowskische weesen-institunt, het Sjeremetievsche hospitaal voor 140 grijsaards, het hospitaal Gallisin, bet keizerlijke Pauls-hospitaal e. a. Ook bevatte dit
stadsdeel den grooten schouwburg, men der schoonste van
Europa, die op 11-23 Maart .853 geheel is afgebrand. De
universiteit, de oudste in 't rijk ( in 1705 gesticht 1, heeft
gemiddeld t25) stud.; zij bezit men bibliotheek van 165,00 ,
boekdeelen, een museum van nat. historie, het anatomise
kabinet van Loder, een chemisch laboratorium, men bot. tuin
en meer andere hulpinrichtingen. Voorts vindt men bier
men grieksch-geestelijke academic, een grieksch-gmestelijk seminarie, een piedagogisch instituut en seminarie, men school
sour bouwkunst, men academic der schoone kunsten, een
keizerlijk genootschap van natuurondermekers. een handelsacademie, militaire school, landbouw- en ceconomie-schoo!,
genootschap voor ruse. taal en oudheden, de armenische
school met bibliotheek. het Lasarewsche instituut van Oos
tersche tales, 6 rijksgymnasiums, 2 seminarien en men grout
aantal middelbare scholen, vormscholen voor 't vrouwelijk
geslaeht, doofstommeninstituut, 't groote museum Ramjan
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zow met een bibliotheek an 200,000 banden en 4000 MSS.,
ens. M. is de meest indtuarieele et. van 't rijk en wordt
het ultussisch Manchester" geheeten. Men vindt er ongeveer 550 fabrieken; de waarde der jaarlijks gefabriceerde
stoffen wordt op 80 mill. guld. geschat. Deze fabrieken
werken in wollen, gijden en katoenen etoffen, tervij1 men
Cr tevens een menigte fabr. van leder, seem, porselein,
steengoed, speelkaarten, sulker, likeuren, bijouterien, enz.
aantreft. Door hare centrale ligging, hare watergemeenschap met al de voorn. steden en hare verbinding langs 6
spoorwegen met de verschillende hoofdpunten des rijks, is
zij de hoofdstapelplaats voor den binnenlandschen handel
van Rusland en drijft nitgebreide zaken. De graanmassa's
nit het binnenland, de minerale schatten van den Oeral
en van Siberie, het pelswerk van 't noorden komen hier anmen. De russ.-aziat. handel heeft bier groote rijkdommen
opgehoopt en onder de meeste burgerklassen een merkbaren welstand verapreid. Bij de openbare vermakelijkheden
in de paaschweek en op den lsten Mei net men kramersvronwen, wier hoofdtooisel met de kostbaarste paarlen
doorvlochten is. leder mane eenig,szins bemiddeld peraoon
houdt bier, equipage, zoodat men er naar een seer matige
berekening ruim 25,00 rijtuigen en ongeveer 100,990 paarden telt, dear de grooten nooit met minder dan 4, meestal met 6 paarden rijden. lien, waterleiding van bijna 3
U. laug voorziet de at. van drinkwater. Zij telde in 1R51
349,068 mw., waarvan omtrent de helft op de 31 usloboben" of voorsteden kwam; in 1871 had zij 601,969 jaw. Des
winters heeft zij 60- tot 70,000 mw. mere dan in den zomer, dewijl de add l en de grooten dan met hunne talrijke
scharen van dienstboden hunne landgoederen verlaten en
naar de at. terugkeeren. De toren van Iwan Weliki ligt
op 55° 45' 13" N.B., 37° 37' 54" O.L. Be gemiddelde jaarstemp. is 40.; winter 15.; zomer 64° False. — De naaste omtrek der at. is bevallig, voortreffelijk bebcuwd (vooral met
moeskruiden), en met talrijke landhuizen bedekt. De aangenaamste wandeldreef en 't schoonst overzicht van de reusachtige st leveren de boschrlike bergen aan de ZW.zijde.
Onder de dichtstbijgelegen landhuizen verdienen vermelding
Petrowsk o i-D wore 7., een door Katharina II in oudtataarschen smaak gebouwd paleis, waarin Napoleon I tijdens den brand van 191•zijn hoofdkwartier had; 2 arizi n,
een d. met een prachtig keizerlijk paleis en engelsche tuinen; A at an k in a, een slot der familie Sjeremetiev, dat
in inwendige pracht voor gem vorstelijk paleis in Europa
onderdoet; K tisk ow 0, een ander slot dezer famille, met
heerlijke tninen; Petr ow sky en Gorink a, sloten der
graven Rasoemorsky; Archangels k, een lustslot van
vorst Joessoepov, e. a. — Moakou, in 't midden der 12de
eeuw gesticht, weed in 1233 en 1293 door de Mongolen geplunderd. Sedert het midden der I4de eeu.w werd zij ids
hfdst. van Rusland beschouwd. De Polen bemachtigden
haar in 1811. In 1703 verplaatste Peter de Gr. zijn residentie naar St.-Petersburg, maar de Russen bleven toch steeds
Moskou al. 'a lands hfdst. en tevens als een heilige stud
beschouwen. In 1812 werd zij door de Franschen beret, en
bij deze gelegenheid Niel het schoonste en prachtigste gedeelte der at. ter prooi aan de vlammen, hetgeen de overwinnaara noodzaakte tot den voor hen zoo verderfelijken
terugtocht, nadat zij vooraf in hunneu wrevel nog een
aanzienlijk gedeelte van den Kreml door buskruit verwoest
hadden. Na dim n geduchten ramp is Moskou am s een andere
Phcenix nit hare asch heerlijk herrezen.
MI...kw., rues. rivier, ontspringt in 't gouv. Smolensk,
vloeit 0.waarts voorbij Mojaiak ea Swenigorod tot Moskou,
wendt zich dan ZO.waarts en valt an een loop van 6 , u.
bij Kolomna, I. in de Oka. Zij neemt 1. de Iskoea, Roetan, Istra, r. de Pakra op. De s 1 a g-v a n-d e-M oskw a,
gelijk de Franschen het bloedbad bij Borodino noemen,
werd geleverd aan de Kologa, mede een bijrivier der Moskwa. Zie Borodino).
Mosley, 1) cog. kapelgemeente I achapelry"), grs. Worcester; met een station aan den Bristol-and-Birminghamspw., 1 n. Z. Birmingham. — 2) id., gra. Lancaster; met
ten station aan den Leeds-and-Manchester-spw., 2j u. van
Staley-Bridge. 10,579 mw.
Monnelia, Mosulla, pers. at., poor. Ghilan, 10 n. W.
Reschd. 2000 mw.
Mosquitia, of het Mosquito-Gebied, de MoskitoLust, een nitgestrekte, maar niet wel bepaalde landstreek
in Centraal-Amerika, tusschen 11° en 16° N.B., 83° 15' en
85° 50' W.L., zich uitstrekkende van Haap-Honduras tot
aan den mond der rivier San-Juan, begrensd ten W. door
de ataten Honduras en Nicaragua, ten N. en O. door de Caralbische zee (baaien van Honduras en Mosquitia). Be
grootte wordt op 12 10 0 mijlen, de bevolking op slechts
, 00 zielen, meant Indianen, geschat. Het land is in het
Westen seer bergachtig en heeft daar een bergrij, die er
dwars door loopt in noordelijke richting en de bronnen
bevat van de voorn. rivieren, die van 't N. near 't Z. On:
de Roman of Agn., de Poyas, ook Rio-Tinto of Zwarte
riv., de Poguis. Wanks of Rio Tinto, de Oswartara of
Owasterra, de Escondido of Segovia of Blnefields en de SanJuan,. die de Z.grens vormt. Lange de kust sun vele baaien, waaronder de lagnnen Carataska en Pearl-Bay de worn.
Ain. De bodem is hoogat vruchtbaar. Tot de prod: behooren cacao, boomwol, miler, indigo, vanille en campechebout, en 't klimaat wordt gezegd onbetwisbaar gezonder te
zijn dan dat der W. lad. eilanden. De Mosquito-knat had
in politieken sin niets gemeen met den statenbond van Centraal-Amerika, was ook welter islet onderworpen aan de
bevelen van den epaanschen kapitein-generaal van Guatemala, maar stand onder een inlandschen koning. Reeds
vroeg traden de Engelschen, ter while van den slnikhandel
met de sp. kolonien, in een vriendschappelijke verhouding
met den Mosquito-vont, aloegen zich in 173 aan SnapGracias-a-Dios, aan de Segovia en bij Bluefields neder, en
dreven den sluikhandel met zoo gunstig gevolg, dat reeds
in 1773 dew kolonien sterk bevolkt waren en onder hare
bevolking wel 140 ) europ. mw. telden, terwijl de koning
van Mosquito sich under de bescherming van Engeland

plaatate. Sedert Mann t 1853 hebben de Engelschen van hun
protectoraat afatand gedaan en is Gr ey town tot een
vrijhaven ierklaard en in 1861 is zoowel het Mosquito-gebled ala Greytown bij de repnbliek Nicaragua ingeltjfd. Behalve Bluefield en Greytovrn vindt men er slechts dorpen.
— De bewoners, bij de Spanjaarden o cas, bki de Engelschen Mosquito's genoemd, zijn afatammelingen van bleuken, Indianen en Negera. In het binnenland trekken verscheidene Indianenstammen rond.
Moan, at. en sea. in Noorwegen, :gift Agershnus, amt
Smaalehnene, aan den Christiania- *)rd, 2 u. Z. Christiania;
met een ijzergieterij, groote ijzerhut, veel zaagmolens en
tatakafabr. 4476 mw.
Mlossamedes, port. bionic in ZW. A frika, Angola; met
een gelijkn. at. en achoone haven, 5 I u. Z. Benguela, in
ten gezond klimaat; met vrij levendigen handel in ivoor en
strnisvederen. Zij heeft verscheiden forten. 3900 law.
tflosselbaai. bocht in de Z.kust van 't Haapland. Z.
Afrika, 0.1ijk der Naaldenkaap, distr. George. is van Mel
tot Aug. ten veilige ankerplaats; aan hear ligt A liw a 1.
Mosset. fr. gem. en stadje, dep. 0. Pyreneeen, arr. en
11/ u. NNW. Prades; met marmergroeven. 1200 low.
Mfissingen, wnrt. mvl., Schwarzwaldkr., 21/3 u. ZW.
Reutlingen. station der Wurtemb. staatsspoorwegen; met
veel brandewijnstokerijen, zijde-, wollen- en katoen-weverij. 3651 inw.
Mosskirch, 1) at. in Baden, amtshfdpl., kr. en 7 u. N.
Constanz. 1700 inw. De Franschen onder Moreau aloegen
hier de Oostenrijkers onder Kray op 5 Mel 1801.
Mossoel. Mossnl. Mosul, Moussoul, hoofdst. van
een sandsjah in Aziat. Turkije, ejalet Bagdad, 62 u. NNW.
Bagdad, aan den r. . van den Tigris, die hier 190 meter
breed is en over welken een schipbrug ligt. tegenover de
rulnen van Ninive. Zij is door muren onisloten en heeft
een kasteel op een kunstf-iland in de rivier. De straten
zijn nauw en onregelmatig, de huizen zijn van hardsteen
of van bepleisterde baksteenen. Iii heeft een 20tal schoone moskeeen, goede khans, koffiehuizen, baden en bazaars,
9 of 10 grieksche kerken, een Dominikaner kloo.ter, een
turksch college, een schoon graf en fraaie nieuwe kazernen
buiten de muren. Haar handel schijnt, na langdurige kwijning, weder te herleven; doch wordt steeds belemmerd door
de onveiligheid der karavaanwegen. Men vindt er eenige
fabrieken van katoenen stoffen, en zij voert galnoten en ko.
per naar Bagdad nit, in roiling tegen indische goederen,
die van hier verzonden worden naar Diarbekir, Orfa, Tokat en Koerdistan; ook drijven hare kooplieden een goed
deel van den handel tusschen Aleppo en Turksch Armenie.
Het verkeer met Constantinopel wordt door de overheid
zoo veel mogelijk belemmerd, en de heerschappij des sultans is hive weinig meer dan nominaal. 75,900 inwon. en
steeds toenemende (volgens anderen slechts ongev. 20,0001.
In de nabuurschap dezer st heeft de heer Layard vele belangrijke ruinen van 't nude Ninive ontdekt; later zijn op
last van den fr. consul Botta de overblijfsels van ten uitgestrekt pals-in met 15 aaneengrenzende zalen (waarvan 9
nog in goeden stunt) Ran 't licht gebracht. en in 1852 ziin
er onder toezicht van den franschen consul in Place op het
terrein van Khorsabad, u. NO. Mossoel, op nieuw hoogst
belangrijke voorwerpen, zoo als kolossale standbeelden, basreliefs van mariner en basalt, aarden gereedschappen, 1115schreven cylinders, de halsgeten van een assyr. koning,
groote wijnkruiken en allerlei huisraad opgegraven, welke
voorwerpen veel licht over de gebruiken en zeden der onde Assyriers verspreiden. Ook later hebben nog Perkins,
G. Smith e. a. opgravingen gedaan.
Mossio-Sta.-Maria, ital. d. en gem., Piemont, prov.
Novara, distr. en 5 u. NO Biella. 1523 low.
Mostaganem. Marten.... Murustoga], at. in Algeria,
prov. en 5 u. ONO. Oran bij den mood van den Sjelif;
met ten sterk kasteel en 'haven te Ma tamo re aan de
Middell. zee. Be reede behoort tot de onveiligate der kust.
De Franschen hebben ze sedert 1833 bezet. 5i1S mw., meant
Mooren en Joden.
Mostar. ommuurde stud van Eur. Tarkije, hfdpl. van
Herzegowina, aan de Narenta. Zij is vermaard om hare
oude marmeren rom. brag, beat:Wide nit een enkelen boog
van 29 meters spanning. Ii) heeft 3 1 moskeeen, grieksehe
led, fabrieken van damascener-klingen en uitvoerhandel
in hniden. wol, vruchten, was, talk en van. 18,000 mw.
430 24' N.B., 17 0 58' O.L.
Ninety's. cog. gem. en vl.„ N. Wales, grs. Flint, aan den
mond der Dee Ws NW. Molywell; met een station aan
den Chester-and-H
olyhead-spw. Stoombooten varen van bier
op Liverpool. 2100 low.
Mot* 11 -del-Cuervo sp. at., prov. en 14 our ZZW.
Cuenca, aan den weg van 'Madrid near Valencia; met lakenen linnenweverli. 3529 mw. — 2) -del-Marques sp. vi .,
prov. en 9 u NNW. Valladolid, part.hfdpl. 1517 low
Motagna, riv. van Centraal-Amerika, Guatemala, ontspr.
bij Quesaltenango en valt in de golf van Honduras, 41h,
0. W. Omoa. In hear bovendeel heeft zij vele anelstroomingen en watervallen, mane is over de laatste 30 u. voor
klein vaartuig bevaarbaar.
Motels, 1) rivier in Zweden, Ian Linkoping, verlaat bij
de gelijkn. pleats het Wetter-mans-, vloeit in meest oostwaartsche richting door de meren Boxen, Rosen en Glen,
en valt bij NorrkOping in de bocht Braviken en zoo in de
0.1ee. — 2 ) vi. en Ion. domein, aan gen. rivier en het
Wetter-Meer, 6 , /g U. WNW. Linkoping; met een goele haven, fabrieken van steal- en ijzerwaren, een aanzienlijke
fabr. van stoommachines, die thane de belangrijkste van
dien aard in Zweden is en waartoe o. a drie werven benooren voor den bonw van stoomachepen; er Is veel handel op het GOta-kanaal.
Moths) (La), naam van vele fr. gem., vi. en d.: 11
-Achim& gem. en v1 dep. Vendee., kant.hfdpl., arr. en
3 u. NO. Les Sables, can de Ausance. 757 mw. — 2) -Femelon, d., dep. Lot, arr. Gourdon, 1 u. NW. Payrac. 79e
low. Het draagt zijn nem near de familie van den beroemden aartsbisschop van Hamerkjk (Cambrai), maar Madan

Mothe(La)-Montreval

Movos

werd geboren in 't kaateel Fenelon, dep. Dordogne, kant.
Carlux. — 3) -Mooteeval, d., dep. Dordogne, arr. en 6 u.
W. Bergerac, aan de Dordogne. 927 mw. — 41 .Landeron,
gem. en vi., dep. Gironde, arr., kant. en 1./2 u. 0 St.-Rebij de Garonne, r. o. 1286 mw. — 5) -Ste.-Heraye,
gem. en vi., dep. Beide-Sevres. kant.hfdpl., arr. en 2 1/1 u.
N. Melle, aan de Sevre-Niortaise. 2439 mw.
Motherwell. achot. d., gra. Lamark; met een station
aan de Caledonian-spw., 2 n. NW. Carluke. 726 tow.
Motiers-Travers, twit. d. en kersp., kant. en 41/2 U.
•ZW. Neufchatel, in den Val-de-Travers, met fabr. van
extrait d'absinthe, en een kasteel, dat no tot gevangenis dient. J. J. Rousseau schreef er zijne oLettres de la
Montague". 1190 mw., meest twinge- en kantmakers.
Motilla-del-Palancar, sp. vi ., prov. en 11 our ZZO.
Cuenca. 2556 mw.
Moth., Motier, of Mord. een der Ternataansche eil.,
Molukken, ten W. van Gilolo of Halmaheira en ten Z. van
Tidor, op (1° 28' N.B.; met het sinds lang vervallen fort
Nassau. 't Was voor de uitroeiing der nagelbcomen van veel
belang, en later met het naburige Mazee of Kavalie (meestal Pottebakker genoemd ) vermaard door zijn menigvuldige
pottebakkerijen. Tegenwoordig is het onbeduidend en Tidoreezen hebben enkele kato,nplantages.
Motrico, sp. at., prov. Guipuzcoa, bij de Middell. zee,
6 u. NO. Bilbao; met een kleine haven. '2 71 mw.
Motril, [Firmum-Juliuml„ sp. St., pine. en 10 uur
ZZO. Granada, part.hfdpl., dicht hi( de Middell. zee; met
rumstokerijen, zoutwerken, loodmijnen en veel suiker-,
boomwol-, zijde- en fruitteelt in den vruchtbaren omtrek.
10,900 mw.
Motski, run. mvl., gouv. en 48 u. ZZW. Woronesch.
1800 mw.
Motta, 1) -Camastra, vl. op Sicilie, prov. Messina. Z.
bij Castroreale, NO. aan den Etna. 1963 inw. — 2) -delFriuli, ital. vl.„ Venetie, prov. en 6 u. NO. Treviso, aan
de Livenza; met hoeden- en linnenfabr. 1 ,677 inw. — 3)
San-Giovanni, ital. st., Nape's, prov. Calabria Ult. I,
ZO. bij Reggio. 3323 mw. — 4 ) Sta,-Anaetasia. vl. op
Sicilie, WNW. bij Catania. 3279 inw. — 5 Sta.-Lucia,
ital. St., Napels, prov. Calabria Ult. II, 21/2 u. NNW. Nicastro. 1938 mw. 6) -Visconti. ital. vi ., prov. Milaan,
distr. Abbiategrasso, NW. bij Pavia. 2701 mw.
Mottaferno, vi. op Sicilie, Messina, 1 u. NW. Mistret•
ta. 23, )0 inw.
Motte (La), naam van een menigte fr gem. en d., o. a.:
1) dep. Noorderkusten, arr., kant. en 1 1 /2 u. N. Loudeac.
3150 inw — 2) -Rouvron. dep. Loir-en-Cher, kant.hfdpl.,
arr. en 6 u. NO. Romorantin. 1312 mw. — 31 -Chalaacon, dep. Denne, kant.hfdpl., arr. en 5112 u. Z. Die; met
een geref. consistoriale kerk. 11153 mw. — 4) -du-Caire,
dep Neder-Alpen, kant.hfdpl. arr. en 41/2 u. N. Sisteron.
68 mw. — 5) St.-Jean, dep. Sa6ne-en-Loire, arr. en 411,
U. WNW. Charolles, aan de Loire, r. o., bij de invloeiing
van den Aroux. 1672 mw. — Zie ook Mothe (La).
Motte-Servollex, fr gem. en d., dep. Savoie, arr. en
1 U. NW. Chambery. 348 1 inw. ( 540 in 't d.)
Mottling, netting, ( wendisch Metlik a), kl. at. in
Krain, bij de Kulpa en aan den voet van 't Uakoken-gebergte; met een bedevaartskerk. 1050 mw.
Mottola, ital. at., Napels, prov. Otranto, 41/2 nor NW.
Otranto. Bisschopszetel, kathedraal, seminarie; wijn, olijyen, amandelen. 5765 mw.
Mottram-in-Longden-Dale, eng. kersp. en d.„ grs.
Chester, 3 u. 0. Manchester, aan de Sheffield-and-Manchester-apw.; met een lat. e. a. scholen en veel fabr. van katoenen en wollen stoffen. 23,334 mw. (in 't kerapel)
11116teingen. wort. d., Schwarzwaldkr., amt en 11/2 uur
LW. Herrenberg. 972 mw.
Mouchamps. fr gem. en vl., dep. Vendee, arr. en 51/2
u. ONO. Napoleon-(Bourbon)Vendee. maw.
Moodon. (honed. Mild e n), [Minidonona], kl. mita.
kant. Waadtland, station der Zwits. W.baan, aan de
Broye, 4 u. ONO. Lausanne; met fabr. van laken en chocolade, en roe, rumen. 2397 mw.
Mougine, fr gem. en d., dep. Var, arr. en 11/2 It. ZO.
Grasse, kant. Cannes. 2000 mw.
Montle (Le), vl. op Guadeloupe, arr. en 4 nor ONO.
Pointe-k-Pitre, kant.hfdp1.; met een haven aan de 0.kust
van Grande-Terre. 7645 mw.
Motaliherne, fr gem. en d., Maine-,en-Loire, arr. en 3
u. van Beauge; met veel klompenmakerij. 1986 mw.
Moulins (Les). fr gem. en d., dep. Noorden, arr. Lille
(Rijsel), waarvan 't els een voorstad beschouwd kan wor(len; met velerlei fabrieken.
Moulins, 1) fr. gem. en st., hfdst. van 't dep. Allier,
48 u. ZZO. Parijs, aan den spw. van Nevers naar Lyon.
Zij is de zetel van een hisschop, heeft eon station op de
spoorwegen van Orleans en van Parijs-Lyon-Middell. zee,
een handelstribunaal, kamer van fabrieken, keizerlijk college, depart. normaalschool, openbare bibliotheek van 24,000
boekdeelen, museum, schouwburg en genootschappen van
iandhuishondkunde, nat. historic en fraaie kunsten. Tot
hare voornaamste gebouwen behooren di onvoltooide kathedraal, een modern stadhuis, 't gerechtshof, twee groote
hospitalen, een oud kasteel, de brug over den Allier, open.
bare baden en kazernen. Zij heeft fabrieken van vermaard
messewerk, zijden, wollen en katoenen stoffen, muziekanaren, enz., levendigen handel in koren, wijn, ruwe zijde,
timmerhout en vee, en een dagelijksche stoombootdienst
Op Orleans. 21,774 mw. M. ontleent haren naam van de
mongte watermolens, die vroeger aan de rivier stonden.
Geb.pl. van Villars. — 2) -Engilhert, id., dep. Nievre,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 U. ZW. Chateau-Chinon; met vervallen vestingwerken en fabrieken van hoeden, aardewerk
en leder. 3103 mw. — 3) -la-Marche. fr gem. en vlek,
Orne, kant.hfdpl., arr. en 01(., u. N. Mortagne-siff-Huine;
met tea minerale bron. 1100 inst.
Moulton, tug. gem. en vl.„ gm. York, N. Riding, 2 u.
NO. Richmond; station aan den York-and-Newcastle-spw.
Moultonborough, gem. en vi. der V. S., Staat New-

Hampshire, aan 't meet Winnipiscogee, 12 n. N. Concord.
180 mw.
Mount-Bethel (Lower- en Uppea.), twee vlekken in
de V. S., Sit. Pennsylvanie, gm. Northampton; met 3300
en 3000 mw.
Mount-Carmel, d. der V. S., Staat Illinois, 37 u. ZO.
Springfield; met ten gevangenis. 1700 mw.
Mount-Charles, iersch mvl., Ulster, gm. en 11/4 u. W.
Donegal, aan de N.zijde van Donegal-baai.
Mount-Desert, eil. der V. S., Maine, bij de kust, 6 u.
0. Penobscott; lang 41/2, breed 31/2 u,; met goede havens
en aan het Z,einde een gelijkn. vlek.
Mount-Holly, 1) gem. en vi. der V. S. Vermont, 16 u.
ZZW. Montpellier. 1600 mw. — 2 ) d. in New-Jersey,
'
41/ 2
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New-York, gm, Orange, 16 u. NNW. New-York. 1650 mw.
Mount-Joy, id., Pennsylvanie, gm. Lancaster, 6 u. ZO.
Harrisburg. 2'709 inw.
iersch mvl., Leinster, gm. Queen's, 2
U- NW. Maryborough; met weverijen. 3657 mw.
Mount-Morrie, gem, en vl. der V. S., Stt. New-York,
get. Livingston, 2 u. ZZO. Genesee, 4600 mw.
Mount-Pleasant, 1) gem. en vl. der V. S., New-York,
gm. Westchester, 36 u. Z. Albany. 5210 inw. — 2) idem,
Pennsylvanie, gm. Pennsylvanie, 53 our W. Harrisburg.
2000 mw. — 3) id., Ohio, gm. Jefferson, 36 u. ONO. Columbus. 1900 inw. — vl. in V. S., hfdpl. van het gm.
Henry. Stt. Iowa; spw. station, Wesley-universiteit en een
hospitial voor ongeneeslijken. 4225 mw.
Mountrath. iersch mvl., Leinster, grs. Queen's, bij den
spw. near Cork, 4 u. ONO. Roscrea; weverij. 2079 mw.
Mount-Sorrel, (eigenlijk Moun t-S o a r-h i 1 1), eng.
mvl. gm . Leicester. aan de Soar en aan een tak van den
Midla
nd-counties-spw., 2 u. N. Leicester. 1755 in w.
Mount-Vernon, 1) gem. en vl. der V. S., Maine, gm.
Kennebec, 41/2 u. NW. Augusta. 1500 mw. — 21 id., Ohio,
lifdpl. van 't gm. Knox. 4876 mow. —Moun t-V erno nho us e, lang door den generaal Washington bewoond, ligt
aan den Potomac, 2 u. van Alexandria.
Moura en Mourao, twee port. steedjes of vlekken, prov.
Alemtejo, beide aan de Guadiana: het eerste S our ZZO.
Evora, met 5489 het tweede, 81/2 u, ZO. Evora, met
1773 inw. —M oura is ook em n vl. in Brazilie, prov. Para,
aan den Rio-Negro, 13 1 /2 u. WNW. Airao.
Moureourt, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr.
Doornik. kant. Celles. 1518 mw.
Mouries, fr gem. en d., dep. Monden-van-de-Rhene*,
arr. en 3 u. 0. Arles. 2060 mw.
Mourroux. fr gem. en d., Seine-en-Marne, arr., kant.
en 3/4 U. WNW. Coulommiers, aan den Morin. 1824 mw.
Moustier, belg. gem. en d., prov., arr., kant. en 21/ 2
WZ .Namen;staiona denspw.opNamen.1037inst.
Mouwtiers, Moutiers, fr. gem. en at., dep. Neder-Alpen,
kant.hfdpl., arr. en 41/, u. Z. Digne; schilderachtig gelegm n ass den voet eener keten van stale rotsen en in 2 deelen gescheiden door ten diep ravijn, waarover cent brug
voert. 1300 inst.
Moot, gering vi. in K1. /We.. sandsjah, Itsjil, aan den
Gbioek [Calycadnua], 61/ 2 u. NW. Selefkeh, aan den weg
naar Karaman, met een fort en moskee. Het ligt op de
pleats eener groote grieksche stad, van welke nog vele kolonnaden bestaan, terwijl ruinen van moskeeen en baden
getuigenis geven van haren lateren b(oei onder de turkschkaramanische vorsten in de 14de en 15de eeuw.
Moothe, fr. gem. en d., dep. Doubs, kant.hfdpl., arr. en
5 U. ZZW. Pontarlier, aan den Doubs, r. o. 1050.
ltllouthoumet, fr. gem. en d. dep. Aude, kant.hfdpl.,
arr. en 5 U. ZO. Carcassone. 348' inst.
Monde..., 1) -en-Tarentaise, [Darentasia. Cen.
tronum civitas], fr. st., Savoie, arr.hfdpl., aan de Isere, 8 1 /2 It. ONO. Chambery, zetel van een bisschop; met
eene mijnschool, kabinet van mineralien, gr. chemisch laboratorium, een college en een zoutwerk. 2000 inst. Geboortepl. van Innocentius V. In de nabijheid zijn de warme baden van Brides fLa Perriere), en wat verder de bedevaartskerk der Madonna-di-Bozel. — 2((-Grand.
yal, I hoogduitsch N 'a nate r), zwit. rick, kant. Bern,
amtshfdpl., 7 u. N. Bern. 1300 geref. inst. — 3) of LeaMoutiera-lea-Manfaitt.. fr gem. en d., 0ep. Vendee,
kant.hfdpl., arr. en 4112 U. 0. Les Sables. 9 If )w. — Zie
ook Moustiere.
Motaveaux. fr gem. en d., dep. Noorden, arr. en 2 u.
NO. Lille I Rijsel); met beetsuikerfabriek. 336) mw.
Moux fr. gem. en d., dep. Nievre, arr. en 4 u. NO.
Chateau:Chinon. 1697 mw.
Mouy, fr. gem. en st., dep. Oise, kant.hfdpl., arr. en
2 u. ZW. Clermont, ass den Therein. 3252 inw.
Mouway, fr. gem. en d., dep. Maas, arr. en 21/2 u. Z.
Montmedy. 1545 mw.
Mouzon. fr. gem. en st., dep. Ardennen, kant.hoofdpl.,
arr. en 2 1 (2 u. ZO. Sedan, station der fr. 0.baan, a. de
Mass, r. o. 2220 mw.
iersch kersp. en mv1.„ Ulster, gm. Donegal,
aan Lough-Foyle, 5 u. NNO. Londonderry. Stoombooten
varen des zomers van bier op Londonderry. 7000 inwon.
(775 in 't vl.)
Mowah, 1) at. van Britsch Indie, Bengalen, prov. Behar,
distr. Tirhoet, ten N. van den Ganges, 11 u. 0. Patna. —2)
grensd. en haven, gebied en 20 u. NO. Dsjeypoer.
Movvi, Mauwi, Maui, ten der Sandwichs-eil., 6 uur
NW. Hawaii, lang 1111., u., grootste breedte 7 u.; gr. 35,7 El
m., met 12,334 inst. De oppervlakte is meest oneffen en
verheft zich op sommige punten tot 3340 meter; maar enkele gedeelten van 't 0.1i3k schiereil. zijn vruchtbaar en
met wrg bebouwd. Producten zijn tarwe, aardappelen, suikerriet en de schoonste vruchten nut dezen archipel. L ahaina (10,00, nw.), de voorn. pleats, heeft eene kerk,
raarkthuis, leerzaal en vele scholen, die door protestantsche
zendelingen gehouden worden.
Moves, afdeeling van Bolivia, in 't N., nicest tusschen
12 en 180 Z.B., 61 en 9,1° W.L., begrepen in 't dep. Santa.
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Cruz en ten 0. en N. begrenad door 't gebied van Brasilia
en Z. Peru. De grond is meest vlak, wordt besproeid door
den Beni, Mamore e. a. groote bijriv. van den Amazonen•troom, en is hoogat vruchtbaar. doch slechts ten deele
onderzocht. Men vondt er de steden of vlekken Exaltaciim,
Trinidad, Loreto en Concepcion die echter meest door
zwervende Indianen bewoond woilden.
Riley. 1) of glossy. fr gem. en d.. dep. Aisne, kantonhoofdpl., arr. en 2 U. ZZO. St. Quentin; weverijen. 1352
— 2, iersch mvl., iJinter, gm. Tyrone, 2 hur WNW.
Armagh; met linnenfabrieken. '30 mw. — 3 ierbehe riv.,
ontspringt in Sligo, vloeit N. en W. en valt bij KLIala in
de Killala-baai.
Moya I ap. vi , prov,en 81/ n. N. Barcelona; n...t
vermaard. kaasbereiding. 2651 mw. — 2) id., prov. en
U. OZO Cuenca. 18* how.
Moyennelogstier, fr gem. en vi., dep. Vogeezen, arr. en
2 n. St.-Did 3339 mw. — Moyenneville, id., dep. Somme,
kant.hfdpl., arr. en i1/4U. ZW. Abbeville. .122 mw.
Moyenvie. fr. gem. en stadje, dep. Meurthe, arr. en 2/ 3
U.ZOChateu-Slns;mdgrotezuijnva
Frankrijk in de nabijheid. 882 mw.
Illoyeuvre-la-Gra nde. ,hoogd .M a yoeuvr e-G r o a a),
gem. en d., Elzas Lotharingen, kr. en 21/ u. ZW. Thionville en door een industriebaan verboeden met den spw.
Metz-Thionville; met ijzeramelterijen en tkermijnen.3409 inw.
Movobamba. at. in N. Peru, dep. Trujillo, prov. en 12
U. 0..Chachapoyas, aan de r i v. Moyobamb a, een bijriv van de Huallaga. 5000 inw.
Mozambique, 1) voornaamste order de koloniale bezittingen van de Portngeezen op 't vaste:and van Afrika, strukkende lanes de 0.kiest tegenover Madagaskar van 0° 38'
tot 26° Z B., of van Kaap-Delgado tot Delagoa-baai terwij1 bun gebied landwaartsin tot op een onzekeren afstand
reikt en verdeeld is in de distr. van kaap Delgado, Anyoche,
Mozambique, Inhamban, Quilimane, Sofala, Laurence.), Marques en Tete. Be grootte wordt door de Portugeezen bepaald op 18,‘)00 0 m. en bevolking. op 35 ,1, '00 zielfn geschat. Tusschen Delazoa-baai en Kaap-Corrientes en van
Baap-Delgado tot Moiambique zijn de kusten steil en hoog;
landwaartsin is het bergacbtig. De aamienlijkste riv. aim
de Inhampura. Sabia, Meer Njassa, Zambesi, Rovutnn. De
prod. zijn tarwe, mats, rijst, maniok, auiker, kollie,
tal van drogerijen, ook schoon timmerhout, ivoor, rhinoceros horens, hippopotamus-tanden, huiden, olie, analu rgrijs,
stofgoud, steenkolen en salpeter. Bestuur en band.] verkeeren in den ellendigsten toestand, n het eerste is meer
in handen der inboorlingen dan der Portugeezen. De 1 100
soldaten zijn grootendeels deporteerden of ter dood v. roordeelden. Een gouv.-generaal en em n seeretaris zijn de
regeerings-personen, die bijgestaan worden door een junta.
Ook ziin er 12 r. bath. priesters. De slavenhandel wordt
nog altijd elan deze knot met ijver gedreven, in spilt van al
de verordeningen en maatregelen van 't port. be wind, en
slaven dan ook we zenlijk 't voornaamste nitvoerartibe) van deze door de natunr rijk begiftigele stre, k. Pe
voornaamste plaatsen zijn Mozambique, Inhamban, Sofala,
Luabo (op 19° Z.B.), Quilimane en Ibo. — 2) versterkte
zeest. en hfdpl. der port. bezittingen in 0. Afrika, op uen
eil. Ran den ingang. der Mesoeril-baai, een inham van bet
kanaal van Mozambique, 2/3 u. breed en 2 U. lsng, die 3
kL riv. opneemt, terwill hear ingang ook gf dekt wordt
door de eilanden St-George en St.-Jago, die de haven htlpen bepalen. Het eiland Mozambiqu e, op 15° 2'
Z.B., 40° 48' 0.L., in omtrent 1/. n. lang. !sag en van koraal-formatie; daarop ligt de st.„ die gesehikt is out zeer
stark gemaakt te worden. Zij is de residentie van den kapftein-generaal, zetel van een bisschop, en van een burgerlijk tribunaal, 't welk onderhoorig is aan dat van Goa. Zij
bevat groote kazernen, kwartieren, magazijnen, en werven,
een sehoon hotel van den gouverneur, een katbedraal en.
schoone kerken. enz.; mato de meeste woonhnizen zijn niets
meer dan hutten. Elk van de beide ingangen der haven
wordt door een fort verdedigd. De weleer zoo aanzienlijbe handel van M. met Britach India is grootelijka afgenomen. 8500 mw. 15° 3' 24" N.B., 40° 32' '-'6" O.L. In de
nabijheid op de knot ligt Mesoeri 1. De inkometen destir kolonie, % mill. gld., worden opgewogen door de nitgayen. — 3) (Nianaal-van-), street van den'4. oceaan,
tuaachen 12 en 25° Z.B. 35 en 49° O.L..e, ..beldende
dagaskar van Afrika's dkust; hare lengte van N. tot Z. is
omtrent 280 tour, hare breedte is in %midden 70. aan de
beide nitgangen 170 to. De kusten zijn grootendeels Ingekerfd, maar de baaien van Sofala en Mounn..ique hebben
sheen eenige grootte. Zij ontvangt de rivier Zambezi, en
aan bear liggen de voorn. plaatsen van 't Mozambigne-gebled, alsmede Moerondaya, Boyana, Bembatoeka, Narienda en Paggandava. In haren N.lijken nitgang liggen de Comorische en de Querimba-eilanden en van N. near Z. loopt
een seer gnelle atroom.
Mozdok. Moadok, at. en vesting van Z. Ragland, stadhonderschap Caucasus, hfdpl. van 't Terek-gebied en aan
den Terek, 48 u. ZO. Stawropol, aan den weg near Georgia.
Zij is door tuinen omsloten en regelmatig van bout gebouwd, heeft 0 grieksche, armenische en r. kath. kerken,
eenige branderijen en fabrieken van gekleurd leder; sijdeteelt, thin- en wijnbonw ; handel (au-eats.! in harden der
n in thee, wollen-, katoenen- en zijden goederen;
Armenia)
belangrijke jaarmarkten your vee. 10,000 mw., meant Armenian en voortg gemengd.
Monet. belg. gem. en d., prov. en arr. Namen, kanton
Ardennen. 2201 inw.
Riozir. Mozyr, Mosur, miss. at:, gnu ,- en 42 11- ZOMinsk, distr.bfdpl., aan den Pripet. 5238 inw.
Miran, ruse. mv1.. gonv. en S n. ZZO. Tsjernigow, aan
den Oster r. o. 1800 am.
Bffroteelsees, Ipoolack Mroczen 1, pr. *tulle. pew% Posen, regdst. en 3 u. WNW. Bromberg. 1554 mw.
alleeehita, of Alltakeaba, (vro , err
Mestlett a), at. van Georgia, waarvan zij weleer de versterkte was, *an den Koer, over waken bier eene

brag Mgt, die men aan Pompejus toeschrijft, met eene fraaie
kerk en fen aantal bon. graven. .200 in, Sedert TamerIan haar verwotatte is zij onbelangrijk gebleven.
Moebno. Morkeso. Mesesso, 11 bob. at., distr. Minchengrfitz; levendige handel in green. 2375 inw. — 2) d.
in Bohemen, d.str. Raudnitz; met kasteel, minerale bronnen en badrn. 940 mw.
Miwbtarbonow. I poolsch Mszczono w), stad in 't
gonv. Warschan. 4 71 inw., met st Joden.
Meta. rum. riv. in de gone. Twer n Nowgorod, ontstaat
nit het meerje Dimino, en valt na een bochtigen loop van
7 unr, in 't Ilmen-meer. Zij in grootendeels bevaarbaar.
Het kanaal van Wischnii-Wolotsjok verbindt haar met de
rivier Twertza an atrit zoo de ()ace en 't Ladoga meer met
de Wolga en Kaspische zee in gemeensebap.
!Wisteria, slobodc in den be. Wjasnitow van 't rims. gone.
Wladimir, aan de Msterka, Tara an Kljasma; spoorweg station; fabrieken van lijnwaad, heiligen-b. elden, schoenen,
ens. 30 0 mw.
Matiollawl. rums. st.„ gone. en 15/2 n. ONO. Mohilevr,
diatr.hfdp1„. aan den Soj ( bij. ivier van den Dnieper). Zij
heeft can unita , ische en vermin-Wen grieksche kerken, een
synagoge, drie klooaters, can college (dat vioege r aan or
Jeznieten behoordel, een distr.school voor den adel en handel in hennip en granen. 4340 inw.
11111.tovs.„ poolsch stadje gouv. Basch, 11 u. ZZO. Wilun,
aan de Warta r. o. 1310 'mw.
Alloehangiel. sp. vi ., prov. en 2 n. NO. Alicante; met
voortretlijken wijn in den omtrek. 2044 mw.
Mieheida, pr. stadje, prov. Saksen, regdst.
31,8e-burg. kr . Querfu t, aan den Geisselbach. 1330 inw.
Muck, Monk. een der Hebriden, 11/2 nine ZW. Eigg,
lang 1/2 0.- met 330 mw., die op kabeljauw visschen.
Miiekenberg,
'
pr. tnvl., prov. Sak-en, relf.dst. Merseburg, be. en 4 it. Liebenwerda. Ran de Zwarte-Elster; met
era groote lakenfabr. en efn sehoon slot, waa.in eon modelkabinet en em n verzameling van gipsafdrukke n der beroemdste standin elelen uit Ir oudIn id. In de nabijhe id ligt
her vermaarde ijze hutw, rk Lauchhamme r, met een
schoone ijzeren obelisk. 154 inw.
Muckrana. at. in NW. Hindostan. Radsjepoetana, 10 U.
NW. Adsje-mir; met handel in ', witte marmer di a omtreks..
Mucksvanpner, sterk heuvelfort in Nepal, Hindostan,
5 u. Z Khstmandoe.
Mudan. vi. in Baden, kr. Mosbsch, 11/2 U. W. Bnchen,
aan den Mudbach. 1275 r. kath. mew.
Muddy-Creek. gem. en vi. el. r V. S., Stt. Pennsylvania,
gm. Butler. 1200 mw. — Muddy-Lake., re.ks van meem n in 't Utah gebied, ten N. van Pyramid-Lake.
Miigeln. saks. nt., kr.dir. en 81/2 u. OZO. Leipzig; met
het slot Rehethal in de nabijheid. 2,23 mw.
Nlloggendoef. be ier. d., be. Opperfranken, 41/2 n. ZW.
Baireuth, vermaard door een 30tal gros ten 1 ,Muggendorfer
Hohlen"1, die tot Duitschlands grootste merkwaardig,hedf n
der natuur behooren. De beroemdste en bezienswaardigste
is de zoolithen-grot bij het d. en slot Gailenr ent h,
waarin men de zonderlingste stalactiften en beenderen van
ontzagliike grouse dieren der voorwereld aantreft.
Muggensturm. bad. mv1.. kr. Baden, distr. Rastatt;
station van de bad. spw.; met kasteel, houtsnijderij, school
voor boomkwetkerij. 1931 mw.
Muggia, at. in 't distr. Capo d'Istria, Oos.enr. Illyr.
Knaland, 1 u. Z. Trial, Ran de kl. gelijkn. golf. 2419 inv.
Muggiodal (Val di Muggio)„ (141 in 't kant. Tessino,
distr. Mendrisio, besproeid door de Breggia, 't is era der
schoonste dalen van Zwi.serland; met vnicht-, kastanje- en
notebnomen, wijn, weiden en eon riikdom van bloe ,nen.
Miiglitz. (31 0 he! n i eel, moray. at., distr. Hohenstadt,
5th U. NW. Olmtitz; station der ()oatenr. N.baan, aan de
March r. o.; met weverij. 4063 mew.
191hagnano, ital. vl.., 11/2 u. NNW. Napels. 3986 mw.
Mugron, fr. gem. en at., dep. Landes, kant.hfdpl., arr.
en 3 to. W. St.-Sever, bij den Adour I. o. 2148 mw.
Miihibarb, 1) pr. mvl., prov. Brandenburg, regdst. en
111/2 n. OZO. Frankfort a/0. — ) oos , enr. mvl., Tirol,
distr. Brixen, aan clta ingang van 't Pusterdal, station der
Oostenr. Z.baan, 4 n. W. B.unecken. 620 mw Is na den
brnnd van 1 November 1874 fraaier opgebouwd. — Zie nob
Miiblenbaeb.
Miablberg, 1) pr. at., prov. Sakeen, regdat. en 15 n. O.
Merseburg, aan de Elbe, r. 0.- met een oud slot en tolkantoor. 3317 mw. Hier sloeg Karel
V den Keurvorst van
'
Saksen op 24 April 1547. — 2) pr. d., regdst., kr. en 3•
ZW. Erfurt. 12* mw.
Mahlburg. stadje in Baden, kr. en 1/2 n. W. Carlarnhe;
station der bad. staataapoorwegen; met linnet, en dantegtweverij en nog velerhande indnstrie. 2138 i mw.
stadje in Opperbeieren, hfdpl. van eels landgericht, station der beier. staatsspoorwegen, aan den Inn,
13 n. ONO. Munchen; met lat. school, operhut, bi.rbrottwerijen. 2593 inv. In de nabijheid ligt het gezondheidabad Anna- of Tannen-brunn enhetd.Ampfing.
Miiblenbaeb,Thiblbarb.Mullenbaeb. (bong. Sans 11Sebe a, at. in Zevenbergen, Land-der Sakaen, hfdpl. van
den gelijkn. stud, min den Mahlenbach. r. o., 81/2 u. WNW.
Hermannatadt; met lakenfabr., bronwerijen en in den amtrek veel wijngaarden. 5790 low.
Mashlenburg, 11 gm. der V. S., in 't 0. van Kentucky;
grout 23 no.; hfdpl. Greenvill a. — 2) gem. en el.
der V. S., Sta. Ohio; 91/2 n. NW. Circleville. 1800 mw.
Miliblba.men, 11 pr. at., prov. Saksen, regdst en Sit*
u. NW. Erfurt, kr.hfdpl., aan den Unstrut. Zij is veratetkt
en heeft van- 15 kerken nog 9 in gebruik, 3 hospitalen, een
wees- en een werkbuis, gymnasium, fabr. van linnen, wollen en katoenen stoffen, vloerkleeden, ens., veel looierijen en lijmziederijec, wolmatkten en graanhandel. WA
mw. — 21 id., prey. Oost-Prnimns, regdst. en 14 n. ZW.
KOnigaberg. spw. station, fan de Donne. 5256 law. -- 3)
(/4 ilirak o), boh. vi ., in 't dietr.,41/ u. WNW.
Tabor. MOO inw. — 4) beier. mv1., kr. Opperfranken, 31h,
u. SW. Bamberg. 1200 inw. Zie sob Mballseunso.

Malheim
Inahlheirs, I) wurt. stadje, Schwarzwaldkr., opperamt
en ruim 1 u. NO. Tuttlingen, aan den Donau; met 2 katteeten en eene druk bezochte bedevaartskapel op den Welsehenberg. 919 law. — 2) of MSlheins. pr. stad, Rijnprov., regdat. en 41/i NO. Dttsseldorf, aan de Rohr, w aarover ten fraaie kettingbrug en 2 spoorbruggen; kruiepunt
van verschillende lijnen der Berg.-Ma It. en station der

Rheinieche spoorwegen; met em n reaalschool lste klasse,
hoogere meisjesscbool, oefenschool soot handwerkslieden,
1. kath. en pet. weeshuts, groote fabrieken van lakes, katoenen en linnen stoffen, meesewerk, zeemieder, stijfst-1,
tabak, stoommachines, enz., groote ijzergieterij b roemd
vow de buizt,n • 2 kleine ijzergieterijen en machine w rkpbutteen. echeepstimmerwerven, steenkooldelving en aanzienlijken hand L 15,277 inw. 'met de daarbij gevoegcle g. mienten Eppinghofen en Mellinehofen 21,629) — 3 I id.. lfde
prov., regdst. en 1 a. NO. Bruit-n, station der Keulen-Minden, Rht inisehe en Berg.-Metk.-baan; r , aalschool late hi.,
fabr. van fluweelen lint, zijden en katoenen etoffen, leder,
tabak, zeep, messewerk, eon., scheepsbouw en gewichtigen
expeditie-handel. 17,352 mw.
Miihlingen (Grosse). d. en amtszetel in Anhalt; met
era slot en eynagoge. I809 inwon. Daarbij ligt K 1 e i nM h linge n, met 773 mw.
MfibItraf, saks. at.. kr.dir. Zwickau, amt en 3 u. WNW.
Plane.; met weverijen. 2 .71 inw.
Miihringen. wurt. d., Schwarzwaldkr., 21/e n. ZW. Rottenbure. 803 inw.
Mniden„ ned. plattelandst., pron. N. Holland, arr. en 2
U. OZO. Amsterdam, kant. Hilversum. aan at ers7ij,le van
de Vecht, die bier in de Zuiderzee 'alt. Zij heeft vestingwet-ken tot dekking van de inundatit-s.uis. (lie tevens vs or
de vrij drukke scheepvaart dient en in 1879 8918 vaartuigen doorliet; can oud kasteel (Slot te Maiden), 't welk de
beminnaar der vaderlandsche letterkurete flirt dan met eerMed betreedt en waaraan teams, g lijk aan de stad zelve
gewichtige historiscbe herieneringen din verbonden; ueue
geref. en eene r. kath. kerk, scbeepstiuirnerviervtn, e- ne
zoutkeet, em n buskruitmolen, een openbare wandeldreef,
het Stad‘besch geheeten, en veel visscherii. Zij vomit met
het d. Muiderberg de gem. Muide n-e n-M uiderber g,
die 1794 inw telt.
Muiderberg, bekoorlijk ned. d., aan de Zuiderzee,
nor 0. Muiden, waarmede het eene gem. uitmaakt. Het
heeft welige akkers, schoone bosschen en buitenplaatsen,
een wereldberoemde echo op het landgoed Hofrust, een
kerkhof, waarop de diehters Helmers en Wiselius rusten,
ook een freaie begraafplaats der Israelieten, en .250 inw.
Muirkirk. gr. schot. d. en kersp., grs. en 6 U. ONO.
Ayr, met welke at. het door een spw. gemeenschap heeft.
Er On groote ijzeremelterijen. 3423 tow.
!tinker, eng. mv1., get. York, N. Riding, 5 our WZW.
Richmond. 10 ,5 inw.
Muktoel. Muktul, at. van Hindostan, Nizams-gebied,
25 u. ZW. Haiderabad; een gewichtige, hoewel ongezonde
britsche militaire post.
Nlula, sp. vi., prov. en 6 n. W. Murcia; met fabr. van
aardewerk en minerale baden. 6600 low.
Mulde, rivier van Sakmen, Pruisen en Anhalt, ontstaat
nit de vereeniging van twee in het Ertsgebergte ontsprongen bronrivieren. de Freiberger- of 0.1ijke en de Zwickauer- of W.lijke Mulde ( welke laatete weder nit de semenvloeiing der Ronde- en Witte-Mulde wordt geboren), vloeit
N.waarts voorbij Grimma, Eilenburg en Dilben en valt na
een loop van omtrent 40 our beneden Dessau I. in de Elbe. Zij neemt een aantal beken en kleine rivieren, o. a.
de Bober en Leine, op.
Mulgravea - Arehipel, groote verzameling van eilenden
in den Stillen oceaan, tueschen 3° Z.B., en 12° N B., en
tusschen 16 en 177 0 O.L. Zij bestaat nit twee hoofdfcroepen de Gilberts-eilanden (Me old.) en de Marshal s-e ilan de n, welke laatste zich weder in 2 groepen
splitsen, namelijk de Rada k-g roep ten W. en de R a1 i k-groep ten 0. In de Radak-groep liggen o. a. de eil.
Bigar, Oedirik, Miadi, (Mitt, Kawen, Aoer, Daniel, Mulg,rave;
— tot de Ralik-groep behooren de eil. Brown, Eechholtz,
Piscadores, Wadelen, Namoe, Namoerik of Baring, Bonham,
Boston, welke tile even zoo vele eilandgroepjes vormen. —
K a a p-Mulgr a v e ligt in Russ. Amerika, ten N. van
Kotzebue's Sond, op 67. 59' N.B., 171° 56' W.L.
Mulhouse, (booed. M hlhause n, nederd. M u 1ze n), gem. en belangrijke fabr.st., in Opper-Elzas, 22/3
U. NO. Altkirch, kr.hfdpl., tan de Ill, aan 't Rheme-Rijnkanaal, dat bier tot twee aanzienlijke havens wrbreed
kruispunt van spoorwegen near Bezel, Straatsburg, Belfort, enz. Zij is verdeeld in een oude en nieuwe stet!: de
aerate op een door de rivier gevormd ell., met 1 geref. en
1 r. kath. heck, 1 eynagoge, bet stsdhuis, on-

de en nieuwe hospitaal en het schoon gehouw van den
oCerele social"; de tweede langs den r. o. der rivier, met
ten schoon plein, waarop het await' de l'Induatrie" prijkt,
dat de bruit en de kamer van koophandel h-vat. M., dat
binnen niet veel meer den 60 jaren nit onbeduidendheid
Ii opgeklommen tot een boogen rang ondtr industrieele eteden, heeft zeer uitgebreide fabr. van gedrukte hat,oenen, mousselien, geverfde en gedrukte zijden stoffen„ gemengde stoffen en katoenen kousen en mute, n, katoenspinmolens, ook fabr. van stoommachin.s, van stroohoeden,
maroltkijn en zeep, looierijen, ververijen I turksch rood',

metaalgieterijen, een fabr. van gekleurd papier en een schoon
lithographisch etablissement. De wimple der nijverh idsproducten wordt geraamd op 24 mill. gld. jaarlijks; 16,0 '0
werklieden zijn bezig in de stad en nog reel meer in den
omtrelt. Een der schoonete en grootmte katoenfabr. b snide in Nov. 1852 Kell, el at, en 't bericht can die ramp was
bet centre, dat de nieuw aangelegde electrische telegrafenBait near Straatsburg overbracht. M. beeft era gymnasium, industrieschool, spin- en weefschool, middelh school,
hoogere nxeisjesschool. scheikundige school, en.. 58,463 inw.
— M. was welter de hfdst. eener hi. repuhliek, bondgenoot
van 't Zwitsersche gemeeeebest was en in 1798 met irankrijk
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weed vereenigd. In 1S71 ging zij tan Duitschland (MP.
Zij betwiet tan Mtinchen de eer van de mtvinding der
a teen drukkun st.

Mulk, dorp van Kl. Azle, Anatolie, 18 o. ZW. Angora;
met e- ntge zonderlinge gotten.
Mulkapoer. versterkte tit. van Indie, gebied van den
Nizam, 24 u. WZW. Ellitehpoer.
Mull. een der grootste Hebritlen, grs. Argyle, van 't vasteland gescheiden door den Mull Sound, lang 81/ 2 u., breed
7 u. Met de omliggende eilandjes telt het 18,000 inw. Veeteelt is er 't voorn. bestaanintddel. In 't N. warm n vrij
groote wooden, loch zij zijn xneestal opgeruimd. De voorn.
pleats is Tobermory. — De Mull-Sound, u lame
en gtmiddeld U. breed, scheidt dit z il. van 't distr. Mooyen tn verbindt de Lcchs Linnhe cu. Sunart.
MuIlangur,ind. st.,Nizeme gebied, 25 u. NO. Haiderabad.
Mullet, schiereil. aan Ierlends W.kust, Cunnaught, gm.
Mayo, door een smalle iandengte met het vastel. verbouden.
St. in Baden, km. Lerrarb, amtshfdpl., 5 v.
ZW. Freiburg.. aan den spw. near Bezel; met reel scholen,
een mtneraalbad en voortreflijken wijnbouw. 3099 in,
Mulligaum, of Malliagaum, thindoesch Maligr am a), sterk fort van Britsch Indie, 4 ; ts. NO. Bombay, distr.
Candeisch. Het caf zich in 1848 *ten de Engelsclien over.
Mullingar, iersch at. en hemp., Leinster, hfdpl. van 't
gm. Westmeath, aan de Brosna en 'a Royal-canal (dat het
met Dunlin en den Shannon verbindt) en tan den MidlandGreat-Western-spw., 141,(2 U. WNW. Deblin. Zij heeft een
fraaie parochie kerk, een r. katb. kathedraal, een k ooster,
het ziekenhuis van 't gm., infaeterie-kazernen en belangrijke korenmarkten. 5103 inw
Munroe, pr. at., peon. Brandenburg, regdst. en 3 u.
ZW. Frankfort, aan 't Kanaa 1-v a n-31 ullros e, dat
de air r en de Serer verbindt, station der baan KottbussGrnssenhain. 2185 mw.
Miilsen. IMulsene r-G r o fl d), fabr.distr. in Saksen,
kr.dir. Zwick.u; 't is een 2 u. long, °nate, broken rij huizen en fabri, kegebouwen, die zicb uitstrekken over 5 dorpen, wamrin weverij en bleekeriit Or t manna d or f mt t
13.15, M. S t. -Niclas met 3062, S t.-J a cok met 4703,
St.-Michael met 1752, Stangendorf met 748,
Thurm met li55, en Niede r-M. met 448 mw.
Mninhles.Mlead, eng. kran, Wales, gm. Glamorgan. bepaalt Ic Swansea-baai ten W. en heeft een vuurtorrn op
51 0 34' 3" N.B., 3° 59' 10" W.L.
Miinehberg, I ) brier. stad.. km. Opperfrenken, aan de
Pulsnitz, met een station an den spw. van Neumarkt near
Hof, 5 , /e u. NNO. Thyreuth; met fabr. van katoen en linnen, en bierbrouwerijen. 3525 inw. — 21 of Thineheberg,
pr. at., Brandenburg, reg.ist. en 6 u. NW. Fr nkfort, star.
der Oostbaan, aan de Oder, tusschen 2 meren, fabr. van
zijden tooffen. 4 (09 mw.

Munchen, (fr. Munic h, ital. Monac o), een dcc

sehoonste steden van Duitsehland, hfd.• en resid.st. van
't kon. Beieren en hfdpl. van den km. Opperbeieren, aan de
Isar, over welke bier 4 bruggen liggen (waarbij de nieuwe
brug van Traunhofer), 10 u. ZO. Augsburg. en 65 nor W.
Weenen. Zij telt 9 voorsterlen: die van den Isar, Ludwig,
Maximiliaan, Jos- ph, Sta.Anna, Haidhausen, Schonfild, Bagenhaumen en Au, welke laatmte als 't ware een stadje op
zich zelf is. Zij heeft em n freak ligging te midden van
een vlakte, is in de tegenwoordice eeuw door den aanbouw van nieuwe wijken en voorsteden in nitgebreidheid
verdubbeld en heeft in de laatst verleopen jar it vooral belangrijke aanwiesten in schoone en prachtige gebouwett
gedaan. In de oude at. loopen de straten uit van een centraal plein, de ellaupt-rlatz", in de andere witl.en vindte
men de 'Max-Joseph-Platz".. een der schoonste pkinen van
Europa, met het standin eld des kottings van diet naam;
het plein der bakkers en sincere (oSetirannen Platz"), met
en mil ter eere van de II. Maagd; het Wandelplein, waarop men een monument voor dta hen, staatskanselier Kreitmayr heeft geplaatmt; de WM ex imilian-Platz" of eDultplate *;
de eWittelsbach-Platz", versterd met bet ruiterstandbeeld
van Maximiliaan I, door Thorwaldsen; bet plein van het
Odeon, met de standbetlden van Gluck en Orlando-Lassus
(vgl. Mona); de eCarolinen-Platz", met em n bronzen zuil
ter gedachtenis van de 30.000 Beieren, 'lie in Rusland omkwemen; het plein der Universiteit, met it universittit en
foeteinen. Onder de straten onderscheiden zich de eLudwigsstrasse" met een nj pracbtige paleizen, tie bazaar. 't
serninarie, de universiteit. de oPranner-, Kauffingt r-, Karla-,
Theatinen-strasn." e. a. Onder de voorn. gebouwen behoocen het onde resid. sin', met de r kath. hofkapel, het museum van oudheden en de kon. schat; bet nieuwe hon. pa .
Ida, elionigsbau" geheeten, in 1835 voltooid, even prachtlg
van buiten als van binnen; aan de 0.zijde daarvan ligt de
heerlijke kapel. Toussaint genaamd. en aan de N.zijde de
door arcaden ornringde ellotfgorten" hoftuin ) met een °peebear park daarbij. Bij 't pelvis liggen mede de kon. en nationale hofschouwburg. een der eerste in Duitschland en
het oude hoftooneel, waarop no flirt meer gespeeht wordt.
Onder de kerken onderscheiden zich die van St.-Micbiel,
oude kerk der Jezuleten, met het standbeeid des hertog-s
van Leuchtenberg door Thorwaidsen; die der Thtatint-tt,
met de tombe van Max-Joseph I en van vele hertugen; de
kathedraal of Lieve-Vrouwe-kerk, met de hoogste torens der
at., 24 kapellen, 3 ) altaren en 't monument van keiter Lodewijk van Beieren; de St.-Peterskerk; ic hert. kerk van
at Kruis; de nieuwe kerk van St.-hodewijk, na 1829 gebouwd;
de nieuwe protest. kerk; de basilica van St.-Bonifacius, ta
1.425 aancevangen onder koning Lodewijk; de nieuwe herb
van Sta.-Maria in de voorst. Au, in 1839 voltooid, een der
achoonste tempels uit den. nieuweren tijd; — de meeste dezee kerken zijn rijk versierd met fresco-schilderwerk en
met beschilderde glazen; — de in 1 ,75-77 gebouwde tweede prot. kerk in de Gabelstreat; — voorts het oink. Jeznieten-college. met de academie der wetenschanpen en vele
kabinetten. de munt, 't patina .n hertog Maximiliaan en
van prins Karel in den eng. lain; tie glypotlit ek, een ram

de scboonste gewroehten der bouwkunst, dat in vele za-
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len de meesterstukken der plastische knnsten bevat; deartegenonr het nienwe luisterrijke gebonw voor de Industrieele tentoonstellingen; de pinacotheek of het museum van
schilderten; paleis van den hertog van Leuchtenberg,
met de groep der due Gratien„ cane knielende Magdalena
door Canova e. a. kanstwerken; het postkantoor; 't kasteel
van hertog Maximiliaan; het glasen paleis voor tentoonstelBuren; de nintwe gebonwen der univeraiteit; het ken. Odeon, vnor de bale en concerten bestemd, met een zeal voor
4000 penonen en standbeelden van de beroemdate knnstenears; de kazerne van 'den Hofgarten; de brouwerij van
Pschorr; de kon. rijbaan; de "Feldherrnusalle, met de koperen standbeelden van Tilly en Wreck; de riPtinzenbau”
en de Poort der Overwinning aan 't elude der Ludwig.strasse, enz. Rijk is M. ook aan wetenschappelijke en algemeen nuttige inrichtingen; daartoe behooren de universitelt. in 1826 van Landshnt herwaarta verplaatst, met 1410
studenten (in 1878), een bibliotheek van 200,..00 boekdeelen en 400 MSS., 2 colleges en veel andere hulpinrichtingen, ook een magnetisch en meteorologisch observatorium;
de academien der wetenachappen en der kunsten; het genootschap der kunsten; het letterkundig genootschan met
• •een grout lenkabinet; de militaire school; de gestichten
voor krankzinnigen, blinden, doofstommen; een hospitaal
-onder de leiding der Zusters van Liefde (voor 803 zieken )
en een ander voor 20 I kranken; verscheidene weesbuizen;
het optisch inatituut van Frauenhofer en Utzschneider; de
politechnische school (met ongeveer 60 leeraren en 10 stndenten )., de industrie-school e. a. Be kon. bibliotheek, in
een statig nieuw gebouw, wordt gezegd meer dan 8110.000
boekdeelen en 22,0 )0 MSS. te bevatten; ook is bier de bra..
-verzameling, door Spix en von Martins aangelegd. In 851
heeft de koning nog eene academic graticht voorjonge lieden, die zich aan den staatsdienst wijden. Verder bevinden
rich in M. 3 humanistische gymnasien„ reaalgymnsaiem,
industrie-, kunet-, handels- en krijoschool„ serninarie voor
onderwijzeressen, opvoedingsgesticht your adellijke meisjes,
hoogere meisjesschool, atheneum, page-instituut, tal ijke
lagere scholen. Vermelding verdient ook het landheishoudkundig genootschan, en vooral het centrale land hnishondelijk of October-feest, een grout volksfeeet ter bevordering
der oeconomie in al hare takken, hetwelk op de Theresiaweide jaarltiks in October under een grooten toevloed van
menschen ( bij schoon weder some wel 60.(410) gevierd wordt.
Er is wellicht geen pleats in Duitschland die een grooter
aantal knnstenaars en bekwame technisehe mannen felt al.
M.; doch fabr. zijn er minder. De bels.ngrijkste zijn: de
nude wereldberoemde ertsgieterij, veel fabr. van glasschilderingen, porselein, bronzen en ijzeren voorwerpen,
molens en suiker, leder, chocolade, handte-hoenen. gnmwaren, vloerkleeden, piano's; maar die van hare teleskopen
-en mathematische instrumenten On met recht vermaard.
Tan groot beittog zijn ook de bierbrouweriien: gezarnenliik
prod. in 1876: 1.224,106 hectol., waarvan 956,454 in de sled
bleven. Be handel in 't algemeen is seer belangrijk vooral
die in granen. ilij wordt bevorderd door een tal van bandelsinriehtingen en banker, 3L is zelfs een der gtootste
bankplaatsen van Duitschland. De middelen van gemeen-.chap zijn menigvuldig. In 7 verschillende riehtingen loopen spoorbanen, die bovendien nog hare vertakkingen bebben. Het verkeer in de at. wordt gemakkelijk gemaakt door
tramways. In den omtrek zijn vele openbare tutnen en herbergen, die druk berocht worden. Met de voorsteden telt
zij that's 212,000 inw., waaronder 21,500 prot. en 3475 jo.
den. De toren der Lieve-Vrouwe-kerk staat op 48° 8' 20"
N.B., 11° 34' 42" O.L. De gemiddelde jaaretemperatuur is
48°,4; winter 32°,5; zomer 63°,6. — M. ontl,ent haren naam
van hare stichting (niet ver van 't oude Cam p od um) op eene pick gronds, die den monnik en toebehoorde in 962; zi) weed in 1157 door Otho IV ommuurd,
iced veel door een grooten brand in 1327 brandde in 1448
itchier geheel af, werd 4maal ingenomen (door de Zweden
in 1632, door de Oostenrijkers in 1704, 1741 en 1743), en
door de Franschen in 1800 beret. De at. beroemt sick op
de nitvinding der steendrukkunst door Sennefelder en
Schmidt. (Vgl. 111alhonee.)
Munelkenbernadorf. toad in Saksen-Weimar, 2 1 /1 a.
WZW. Gera; met weverijen en een hospitaal. 214.1 mw.
Niiinclaenbuclasee, twit. d. en kersp.. kant. en 12/ U.
N. Bern, station van den Jura-Bern-Luzern-spw.; met een
aseminarie your onderwijzers. 1500 inw.
1111Inclaangrittz. (boh. Era die ten -ad-Ciz erau),
bob. at., gelijkn. diem en 21/g n. NNO. Jung-Bunzlau, aan
de leer, stet. van den spw. Turnau-Kralup-Praag; met een
nchoon vorstl. slot, park, schonwtooneel en fabr. van laken, katoenen en linnen stoffen, en Wallensteins grafstede
In de St.-Anna-kerk. 3199 mw. In 1&33 had in 't slot een
aamenkomst pleats tuaschen de keizers van Oostenrijk en
Rualand en den Honing van Pruisen. In 1866 gevecht tusaschen de Prnisen en Oostenrijkers.
Manchingen wart. mvl... Neckarkr., 2 n. NW. Stintgart; met twee kaateelen. 1420 mw.
Miiinchweiler, 1) brier. d., Paltskr., 5 u NO. Tweebruggen. 600 low. — 2) of Willem le-Rloine. zwit. d.,
kant. Bern (door 't kant. Freiburg omsloten), bij Murten;
met een aanzienlijk slot. 500 jaw.
llInsdaca, ap. mvl. , prov. Biscaye, 4 n. NO. Bilbao;
bin eett kleine haven. 1912 law.
Mundatta en litandawoel. twee stedeu in Indie, prov.
Malwah: de eerste gebied en 14 u. ZO. Indore, op een ell.
der Nerboedda, met een merkwaardige pagode; — de tweede
S u. NW. blahidpoer.
Phandelaheina, wart. mv1., Neckarkr. en 21/2 u. Z. HeilIron, aan den Neckar; met een kasteel, nitmuntenden wijnbouw en fabr. van kinderspeelgoed. in)
111Gadea. pr. at., prov. Hannover, landdr. Hildesheitn,
morstd. en 4111 u. WZW. Gottingen. amtahfdpi., in een diep
romantitich dal, aan de samenvloeiing der Werra en Fulda,
die bier de Weser vormen en aan de vereeniging der spoorHines Hannover-Kassel en Halle-Kassel (prachtige spoor4oug over de Werra). ZU is door muren omsloten, heeft
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een mid kestrel, hooge burgerschool met gyms/Wale biassea, school voor 't boschwezen, veel kerken, in een van
welke men werkwaardige monumenten vindt, eenige fabrfeken, aanztenlijken expeditie-handel, scheepsbouw ea
bruinkool- en steengroeven in de nabijheid. 5607 mw. —
In 1626 weed X. door Tilly met storm ingenomen, in 1756
en 1805 door de Fraeschen beset.
Minder. Pe at., prov. Hannover, vorstd. Kalenberg, aan
den Hamel, 61/2 U. WNW. Hildesheim, stilt. van den spw.
Hannover Altenbeken; met een school voor architecten,
groote zontwerken en eteenkoolmijnen. 2242 mw.
Munderkingen, Inert. at., Donaukr., 11/2 U. Z W. Ehingen, inst. der staatsspoorwegen, aan den Donau: met emn
voorm. Franctskaner nonnenklooster, moesselien bewerking„
spinnerij, bmekerij; groote paardemarkten. 190(1 low.
Munderaor, at. in Indie, Gwalior-gebied, 211/2 U. NW.
Oedsjein. In 1820 had zij 3000 huizen.
!tined:. Mandl at. in den Pengab, hfdpl. van een redsjaschap in den Dsjullunder-Doab,
'
bij de bron van de Beyob (Bras), 34 n. 0. Amriteir; met een massief pains en
vrij w-1 voorzienen bazaar.
Mundia. I mg. Mundea h), at. in Indie. Catch, aan
Z.kiust, 7 a. 0. Mandavie; met eenigen handel.
Inundlab. Mondlah, at. en fort in B•it,ch Indie, Central prov., Jabalpoor, distr. Sangur, 9 u. NO. Nagpoer.
unera . sp. mvl., prov. en 9 u. NW. Albacete. 2 .47 inw.
Muneville-le-Ringard, fr. gem. en dorr, dep. Kansa
(Manche), arr. en 2 u. Z. Coutanee. 1297 mw.
Moogaaht. sterke vesting van Perzie, prov. Khoezistan,
aan den Dajerahi, 20 u. ZO. Sjoester. aan den voet der
Mungasht-bergen, een voortzetting der Zatros-keten.
lisangeesdorf, pr. d., Rijnprov., regdet. en 1 uur W.
Keulen. Het heeft een station aan cl , n spoorw. van Aken
near Keulen, zoo ook het op 1 unr wesiwaarts gelegen
Ktinigsdorf.
ltlungolgerrie,(eng.31 ungulg b e re e), at. inBritsch
Indie, Madras, disir. en 31/2 u. NO. Guntoer.
Mungolhat. I en, Mungulhaut ), aanzienlijke at.
in Britsch India, Naler-Bengalen, distr. en 5 u. L Rungpoer. Zij is wel gebouwd en heeft eenigen handel in grove katoeuen stoffen.
Mungolsearea, ommtturde at. in Indie, gebied van Sattarab, 14 u. NW. Bedsjapoer.
PI smiths, sp. vi ., prov en 8 u. ZZO. Logrofio. 1970 mw.
Munkaca, Inunkatach, NIongatsch, mvl. in 0. Hongarije. voorn. pl. van 't corn. Bereg, aan de Latoresa, 23 n.
NO. Debreczin. Het heeft een sterk heuvelfort, dat nu als
staatsgevangenis wordt gebruikt, its de zetel van een gerechtshof der mijnen en van ten grieksch-geunieerd bisdom
I welka bisschop echter in Unghvar woont), heeft een reaalgymnasium, ijzerwerken, groote salpetersiederij, fabr.,
van kousen en aluin en in de nabijbeid mijnen van brietallen (thong. diamanten"). 8602 inw. In 1687 werd het
fort na een 3jarig beleg door de Keizerlijken ingenomen.
Munnekeburen, ned. d., prov. Frietd., arr., kant. ea
21/2 u. Z.t.W. Heerenveen, gem. Stellingwerf-Westeinde.
670 geref. jaw. — ItIlunnekezip. friesch dorpje, aan de
Groningsche gTens, arr. Leeuwarden, kant. en 4 u. 0. Doee
kum. 570 mw.
Illinnerstadt, beier. at., hr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, aan de Lauer, 10 U. NNO. Wilrzburg, zetel van een
landgericht; met een gymnasium, wijn- en hopbouw en aanzienlijke vee- en varkensmarkten. 2069 mw.
ItItanshansen, Monnhansen. d. in 't gr.hertd. 1.11.111burg, arr. Diekirch, kant. en 1/2 u. ZZO. Clerf. Het vormt
met de d. Marnach en Drauffelt en 2 geh. de gem. M u n ahaus e n, die 1114 low. telt.
Thintatee, pr. at., hfdpl. der prov. Westfalen en van 't
regdst. Munster (gr. 131,65 0 m., met 443,344 inw.), 22%
U. NNO. Keulen, epw. mat. der Westf., Keulen-Minden en
M.-Enschede-lijnen, aan de Aa., ten bijriv. van de Eems,
met welke riv., alsook met at Vecht zij door kanalen gemeenschap heeft. Zij was weieer de resid. der in de geschiedenis zoo vermaarde vorstlijke bisschoppen van Munster, is nu de zetel van een r. kath. bisschop en een domkapittel en heeft een academic met ten bath. tbeol. en een
philos. faculteit (330 stud.), eta bibliotheek, botan. en sobiog. tnin, en een museum van nat. historie; ten medischchirurgische school, een kftslach institunt, een seminarie
voor printers een ander voor onderwijzeres an ook ten
voor onderwbzereasen, een doofstommen-school, een gymnasium, twee hospitalen, een weeehnis, een tuchthuis, een
schouwburg en 'reel andere inrichtingen voor wetenschap,
kunst en liefdadigheid. De merkwaardigste gebonwen ton:
het voorm. bissch. paleis, nu 't verb:ijf van den opperpresident; de schoone goth. domkerk, de Lamberti-kerk, aan
walker hoogen toren de 3 ',wren kooien hangen, waarin
de bernchte wederdooper an van Leyden (Beukelsz.) met
zone twee medeplichtingeu (Krechting en Knipperdolling)
werden ten toon gesteld; de geheel gerestaureerde Ludgeruskerk en de Egidiuskerk, die van 0. L. V. in den edelsten goth. atij1; het nude goth. raadhuis, wants de Westfaalsche vrede ( voor zoover die r. bath. aangelegenheden
betrof) in 1648 gesloten werd; bet voorm. Jeznieten-college, e. a. Onder de pleinen onderacbeidt tick het belommerde Domplein, met het gebouw, dat de gen. Jan van
Leyden (1535-1536) bewoonde, terwijl lib in de aangrende gebouwen zijn harem had. M. heeft verscheid,n fabr.
en tot bare handelsart. behooren, behalve hare tabrikaten,
ook vooral de vern3aarde Westfaalsche hammen en zeker
voedzaam brood mpumpernickel" geheeten. 35,704 mw. wearonder 4500 prot. — Van 1810-13 was M. de hfdpl. van 't
fr. dep. Lippe.
Monster. I) Z.lijkste en grootste der 4 afdeelingen van
Ierland, hebbende ten N. Connaught, ten NO. Leinster ea
win de andere sijden bet St.-Georges-kanaal en den Atlant.
omen. Zij worth verdeeld in 6 gm. (sic Iceland. label
446 0 m. gr. en wide in 1871 1,3S1,486 mw. ' le 't LW.,
treft men bet Kerry-gebergte of lersch Zwits aan; tutor de
kusten, die talrijke bocbten en baaien hebben, liggeu ved
Aran-eil., Blasket-eil., Valensia jean den iugaug der
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Dingle baai, met haven, van war nit in 1865 en 1866 de
beide eerste Atl. telegyaafkabels gelegd werden ), Dursey,
Bear, ens. De belangrijkate riv. skin de Shannon (met 't
sneer Der), Cashen, Lane, Bandon, Blackwater, Suir. Het
boofdbedrejf der bevolking is landbouw, veeteelt en visscheTO, ook een weinig mijnbouw. De 'encl. ZW.baan voert
van Dublin near Tipperary met verschillende takken. — Weer
de normandische verovering werd het in de koninkriiken N :
s- enZ.Mustrvdl—2)(M.in'tGregou
d a 1), gem. en it., regdstr. Oeper-Elzas, kr. en 3 u. WZW.
Colmar, stat. der Elzas-Lotharingsche lijnen• tolkantoor,
'
een luth. consistoriale en een r. kath. kerk, fabr.
van ge.drukt katoeu en mousselien. 5148 mw.
ltliinaterberg, pr it., prov. Silezie, regdst. en 10 u. Z.
Breslau, kr.hfdpl., stat. van den Opper-Silez. spw., aan de
Ohlau; met normaalschool voor onderwijzers, brouwerijen,
linnenweverij, pottebakierijen en hopbouw. 5591 jaw. —
Zes dorpjes in Pruisen dragen den zeltlin naam.
ltliinetereifel. pr. it., Rijnprov., regdst. en 6 u. ZZW.
Seulen, aan de Erft; met een gymnasium, laken- en linnenweverijen seminarie is opgeheven). 2312 mw.
Muneter-Geleen, red. gem. en d., prov. Limburg, arr.
lAaastrieht, kant. en 1/2 u. Z. Sittard. 721 inw. (met 2 geh.)
1111fineterhaueen, brier. mvl., kr. Zwaben-en-Neuburg,
bij Burgau; met een slot en 2 kerken. 1400 low. •
Minstermayfeld, pr. vi., Rijnprov., regdst. en 411, U.
LW. Coblenz; met lakenververij en lomerij. 1800 low.
Monte belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr. Gent,
kant. Ooslerzeele. 930 mw.
Muntendam. net . gem. en d., prov. Groningen, arr.
Vinschoten, kant. en 2/4 n. Z. Zuidbroek. 2764 low. (met
ten 3tal geh. en gedeelten der veenkolonien Trips-compagnie en Burger-Compagnie).
Mianseaberg, stadje In Hessen-Darmstadt, prov. Opperhessen, 3 u. ZO. Giessen; tan de Wetter; met een oud, nu
geheel vervallen bergslot. 9 10 low.
NiliiaLeeneina, d. in Baden, kr. Carlsruhe, amt en 2 n.
N. Bretten, aan den Kraichbach. 1110 haw.
riv. van Russ. Lapland, ontstaat nit het meer
Nilpis, vloeit Z.waarts, vormt bij het d. Muonioniska den
Eianpeika-waterval en vloeit na een loop van 45 u. 1. in de
Turned. Zij maakt met de TorneA de grensscheiding tusechen Zweden en Rusland.
Muotta, zwit. d., kant. en 2 u. OZO. Schwyz, aan de
• v. Muot t a, die in het Vierwaldstatter-meer valt. In
't dorp heeft men het Franeiskaner nonnenklooster St.-Jozef, en snijmolens waarin klankhodems voor muziekinstrumenten vervaardigd wurden. In September 1799 had bier
een gevecht pleats tusschen de Franschen en de Rumen
-under Snwarow.
Mar, 1) of Muhr, ISabaria], oostenr. riv., ontspr. in
• Salzburgsche, bij 't gelijkn. d., doorloopt geheel Stiermarken en valt 1. in de Drau, in Hongarije, bij Legrad,
U. 0. Warasdin, na een ZO.lijken loop van 66 u. Aan
hare oevers liggen Murau, Judenburg, Bruck, Gratz, Mureek en Radkersberg. Zij neemt I. de Lissing, Mtirz en
Lendra, r. de Bainach., Sulm, Kerka en Kimble op. In 't
-cum. Szalad vormt zij met de Drau het dl. Mur a k 6z,
gr. 16 0 m., met 7000 inw. — 2) fr gem. en vl., dep. Noorderkusten, kant.hfdpl., arr. en 3 u. WNW. Loudeac. 2508
low. — 3) -de-Baeres, fr. gem. en stadje, dep. Aveyron,
kant.hfdpl., arr. en 12 u. NNW. Espalion. 1445 mw.
Murano, eil. en vi. van de ital. prov., Lombardi,je, 1/ 2
U.NVenti,warv'osti,pdrelagun
eilanden. Het heeft van ouds vermaarde fabrieken van
epiegels e. a. glaswaren. 3770 mw. In de 15de eeuw had
het 30,000 zielen.
Muraakino Bolsehaje. vi. in Rusland, gouv. NishniNoworod, WZW. Kniaschinin. 80,10 inw. Met looierijen,
talk- en lij ro ziederij en.
rtlueastun, fr. gem. en vi., dep. Aveyron, arr. en 5 U.
ZZW. St.-Affrique, kant. Belmont 1341 inw.
Murat. 1) fr gem en vi., dep. Tarn, kant.hfdpl., arr.
en 8 u. 0. Castres, aan den Viaur. 2770 mw. — 2) fr. gem.
en it., dep. Cenral, arr.hfdp1 , 7 u. NO. Aurillac, atat. der
Orleans-baan, bij den Alagnon, I. o., en aan den voet van
den Centel. Zij heeft fabr. van kant en grove wollen stoffen en handel in vee, paarden en kali, 3053 inw.
Murata. fr. gem. en vl., dep. Corsica, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. ZW. Bastia. 1100 mw.
Moran, °oaten, stadje, Stiermarken, hfdpl. van 't gelijkn. distr. en 61/2 u. W. Judenburg, aan de Mur; met
aanzienlijke tzerwerken en het schoone bergslot Ober-Murau. 1201 mw.
inuraszano, ital. mvl., Piemont, prov. Coni, distr. en
3 n. NO. Mondovi. 2,00 mw.
Murcia, 1) oud koninkrijk van Spanje, in 't ZO. van
de Middell. zee, nu verdeeld in de nieuwere provincien
Murcia en Albacete, welker gezamenlijke grootte 4914 0 m.
bedraagt met een bevolking van 677,330 zielen, waarvan
451,600 op ongeveer 281 0 m. in de prov. Murcia komen.
De oppervlakte is door verschillende bergrijen hetet. De
elecht besproeide grond is onvruchtbaar, maar is rijk aan
utineralen; vooral silver, koper en loud. Het klimaat is
beet. De palmboom en Johannisbroodboom wassen er in
't wild. De zijdeteelt is van belang en honig en wijn worden veel gewonnen. Behalve landbouw, veeteelt en mijnbouw leggen zich de bewoners vooral toe op zijdeweveri,j,
vlechtwerken van espartogras, enz. De prov wordt doorsneden door een spa. De worn. steden zijn Murcia, Albacete, Cartagena, Elche en Lorca. — 2 ) hfdst. van gen.
prov. en voorm. koninkrijk, in een wit beaproeide atreek
ass de Segura, over welke bier een fraaie brug ligt, 8 u.
NNW. Cartagena. Hare straten zijn nauw en onregelmatig; hare huizen helder geverid en met grotesk ennwerk
versierd. Zij heeft een rijk versierde kathedraal, 11 andere
Xerken, een groot bisschoppelijk paleis, een geestelijk seininarie, 2 colleges, 2 hospitalen, tolhuis, handelszaal, centge openbare boekerijen, een kruidtuin, en een kasteel. Zij
drUft eenigen handel in zijde en roode peper, en heeft pottebakkerijen, laken- en zijdefabr., loodwitmakerijen en looi-
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erijen; de gouvern. salpeter- en buskruitfabr. ataan zoo
goed ale stil. Stad en prov. hadden in 1579 veel te lijden
van een overstrooming. De schade begroot op 8,856,000
francs. 26,888 mw. — M. werd door de Mooren opgetrokken nit de bouwstoffen van 't mm. Murgi en door de
Christenen in 1265 veroverd, is door de Franschen in 1840
ingenomen en geplunderd en heeft in 1829 door een aardbeving veel geleden.
Itlure, fr. gem. en it., dep. here, kant.hfdpl., arr. en
5 1 /2 U. Z. Grenoble, aau de Jonche; met een gem.college,
veel koMehuizen en herbergen en fabr. van pakdoek en
spilkers. 3560 mw.
Mureek, oostenr. vi ., Stiermarken, distr. Radkersburg,
9 u. ZZO. Gratz, can de Mar. 950 mw.
ltineelaga, ap. vl., Biscaye, NO. bij Bilbao; met warms
zwavelbronnen. 522 inw.
Mures, fr gene en st., dep. Opper-Garonne, arr.hfdpl.,
stet. der fr. Z bean, 3 u. ZZW. Toulouse; met een ijzeren
brug over de Garonne, die hier de Lunge opneemt, fabr.
van grove lakens, looierijen en branderiien. 3957 low.
Murfeeesborough, st en gem. der V. S., vroeger hfdpL
van den Stt. Tennessee, on van 't gra. Rutherford 81/2 u.
ZO. Nashville, de tegenwoordige staatsb,fdpl. Zij heeft eat
spw. stet., een rechthuis. gevangenis, markthuis en klas..
sieke school. 4001 inn,
Murg, 1 ) riv. van Wurtemberg en Baden, ontspr. in het
Schwarzwald, tusschen Knibis en Hornisgrinde, uit 3 bronnen (Witte of Rechte Murg, Roode Murg en Vorbach),
vloeit door het schilderachtige 1%1 o r gd al en valt na een
N.lijken loop van 12 u. r. in den Rijn, 1 u. N. Rastadt. —
21 riv. van Zwitserl., kant. Thurgau, ontspr. aan den Hornli en volt 1/2 u. beneden Frauenfeld 1. in de Thur.
Muni, 1) zwit. kersp. en d. kant. en I/ u. ZO. Bern;
met een slot, dat een tijd lang 'door den verdreven fr. 'toning Karel X bewoond werd. 125 low. — 2) zwit. mvl.,
kant. Aargau, 5 u. ZO. Aarau, station der Zwits. certraalbaan; met een rijke en beroemde, doch in 1841 opgeheven
Benedictijner abdij en eenige zijdelabr. 1960 mw.
Illueialdo. ital. vi ., prov. Genoa, distr. Savona, 11/2 u.
ZZW. Millesimo, aan de Bormida. 420 mw.
Murk., grootste meer von N. Duitschland, in Meklenbu g-Schwerin, onmiddellijk Z. Waren, long 51/n, be. 21/ 2 e,
Igurmerwoude, ned. d., Friesl., arr. Leeuwarden, kant.
en 3h, U. Z. Dockum gem. Dantumadeel. 8,0 inw.
Itioriene, beier. ;1., kr. Opperbeieren, 11 U. ZZW. Mtinchen, station der beier. staatsbanen; met ern oud slot.
1,00 mw. Daarbij ligt het d. Etta 1, met marmergroeyen en een bedevaartskerk.
Mum, 1) ital. st„ prov. en 51/2 u. NW. Potenza. 7954
low. — 2) ital. mvl., prov. en 21/2 u. WM. Otranto. 2225
iuw. — 3) sp. mvl., prov. Alicante. 2682 law. vl. op
't eil. Majorca, 7 u. NO. Palma. 3369 inw.
Moro., sp. at. , prov. Cortriia, 812 u. WZW. Santiago;
met veel visscherij. 2654 mw.
Murowana-Goalin, pr. stadje, prov., regdst. en 3 U. N.
Posen, kr. Obornik. 1558 mw.
Mawr. 1) riv. van Wurtemburg, ontspr. in de Alp, 2 , /e
U. van Murrhardt, loopt W.waarts en valt na een loop van
10 u. te Marbach r. in den Neckar. — 21 zeer oud wurt.
d., Neckarkr., 2/3 U. N. Marbach, aan de Mum 870 inw.
Murray, 1 ) voornaamste riv., die tot dus ver in Australie
ontdekt is. Zij ontspringt in de Austr. Alpen (WerraGong), stroomt over 't geheel W. met een boog near het
N., maakt de grens tusschen Nieuw-Zuld-Wales en Victoe
ria en treedt op 't gebied van Z. Australie, wear zij nick
Z. wendt, gemiddeld 3 4 ,0 met. breed en 3-4 met. diep
is, en in 't meer Victoria valt. In den re,,eentijd treedt de
rivier geregeld buiten hare oevers en vormt dan dikwerf op
een meer gelijkende moerassen; zij vat in den oceaan (Encounter-baai), op 35° 20' Z.B., 139° O.L. It) neemt den
Murrumbidgee, met den Lachlan, den Darling, Castlereagh,
Macquarrie, Gouiburn, Campaspe, Loddon op. Zij is over
een goed gedeelte van harm n loop bevaarbaar, en is in hair
beneden deel een statige rivier; moor hoar mond is te ondiep om groote schepen binnen te laten. Zij heeft aan hare boorden reeds zien opkomen de steden: Albury, Corr°.
wa, Custon, eon. — 2) gem. en vi. der V. S., Stt. NewYork, grs. Orleans, 70 u. NW. Albany. 2,75 iuwon. —3)
eil.groep in de Torres-straat, tusschen Nieuw-Holland en
Nieuw-Guinea, op 9° 56' Z.B., 144° 5' O.L. — Be "'urea?...
Sound en -Maven li.ep...en in de Amherst-eilanden, ten
van Corea. — Zie ook *Moray.
Murrhardt, wurt. st., Neckarkr., aan de Murr, 7 u. NO.
Stuttgart, met een minerals bron en voorm. Benedictijner
abdij, welker kerk thans een prot. parochie kerk is. 4879
mw. In 1765 werd deze it. schier geheel door brand vernield.
Mare, fr. gem. en d., dep. Maine-en-Loire, arr. en 11/2
U. Z. Angers, aan de Lubancy. 1581 mw.
Murtsjakhov. Murchakhow, gr. pert. d., prov. IrakAdsjemi, 10 U. NNW. Ispahan.
Murviedro, [Saguntuni], versterkte sp. St. prOV. en
4 u. NNO. Valencia, aan den Canales, 1 n. van de Middell.
zee. Zij heeft een spw. station, en s iverma.ard om hare
rom. oudheden, waaronder een schouwburg en een circus;
ook vindt men er een eterk moorsch kasteel, een klooster
op de pleats van een tempel van Diana, eenige moorsche
watervergaerbakken, enz. 6905 mw. — Saguntum was een
grieksche stickling; zij werd door Hannibal, na een beleg
van 8 maanden ingenomen, en dit gaf aanleiding tot den
2den Punischen oorlog.
Mureiel, fr. gem. en stadje, dep. Herault, kant.hfdpl.,
arr. en :2 u. NNW. Beziers; branderijen. 1732 maw.
Murzeureeklag, oostenr. vl., Stiermarken, distr. en
U. NO. Bruck, aan de Murz (hijriv. der Murr ) en aan den
voet van den Semmering; met een station aan den oostenr.
Z.spw., een Franciskaner klooster en in de nabijheid ijzerwerken en zeissenfabr. 2131 mw.
Muakau. pr. st., prov. Silezie, regelst. en 19 u. WNW.
Liegnitz, hfdpl. van 't v or sten dom M u sk a u (groot
9 0 m., met 15,335 inw. en sedert (846 door aankoop het
eigendom van prins Frederik der Nederlanden). Zij ligt
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east den spw. Berlijn.GOrlits, heeft een schoon slot met
eel& bibliotheek, een wapenkamer e. a. merkwaardigheden,
een minerale bron, laken- en machinefabrieken, bierbrouwertien, pottebakkertjen en in de nabijheid een gr. alum
er
itsiskagon, gra. der V. S., Stt. Michigan; hfdpl. Muskegon sum den mond der gelijkn. riv. in 't meet Michigan;
spw. ;tat. 6002 mw.
rinakingans, 1) riv. der V. S., Stt. Ohio, ontstaat nit
de samenvtoeting van den Tuscarawas en Walhonding te
Coshocton, en valt na een bevaarbaren ZW lijken loop van
30 u. in den Ohio. — 2) grs. der V. S., Stt. Ohio; hoofdpl.
Saneaville.
10111mos. nue°. A. in Columbia, dep. Boyaea, prov. en
18112 U. WZW. Tunja, aan een bijriv. der Magdalena
Miasmic, twee hi. rise van Italie: 1) in de prov. Venetie, ontspr. bij Aeon) en valt na een ZO.lijken loop van
10 le in de lagune van Venetie n W. Venetie. Een tak
der ?iv., die bij Miran° nitloopl, is gekanaliseerd en valt
in de Brenta. — 21 of 111loonione, ontepr. bij Cingoli in
de prov. Ancona en Macerate en valt na t en 0.1ijken loop van
n. ZO. Ancona. Onder de Fran10 tt. in de Adriat. gee,
schen gaf auj haren nava aan een dep., hfdpl. Mecerata.
Mlusselburg, Elbkmouth. schot. at. en tech., gra. en
2 U. 0. Edinburg, spoorweg-station, tan de golf van Forth
en den mond der Esk, door 3 bruggen met hare voorst.
Fisher-row verbonden ; fabr. van ztildoek, hoeden, leder,
en eteenkolennitvoer. Hare haven ligt bij tug water droog.
7517 inw.•
Mussendom. Mussledom, of Musandam. kaap van
Arabie, op een eil. aan den ingang der pun. golf, op 26°
24' N.B.. 56° 34' O.L. 't Is em n steile bazaltrots, 60 meter
boven de zee.
Mossidan. Mueidan, fr. gem. en stadje, dep. Dordogne,
kant.hfdpl., arr. en 5 n. Z. RibArac, aan de Isle, 1 o. 2062 mw.
Mussomelli. St. op Sicilie, prov , distr. en 51/2ii. WNW.
Cal tanist tta. 3675 mw.
Munson, belg. gem. en d., prov. Luxemburg, arr., kant.
en 0. bij Virton; met ijzermijen. 1511 mw.
Mussy 1) -sur-Seine. of 1111.-1'Ev#qus, fr gem. en
stadje, dep. Aube, kant.hfdpl., arr. en 3 n. ZZO. Bar-surSeine. 1650 inw. 2) -sous-Dun, of M.-le-Vieux. fr . d...
dep. Same-en-Loire, arr. en 4 u. Z. Charolles. 1500 mw.
— 3) -1a-ViIle, belg. gem. en d., prov. Luxemburg, arr.
en kant. Virton. 951 in,
Mustaphabad. aanzienliike st. van NW. Hindostan, gebit d der Sikhs, 7 u. OZO. Umballah.
Mustapha-Pasja. 1) cur. turk. st ., Roemili, 5 u. WNW.
Adrianopel, aan de Maritza. 2000 haw. — 2 -Paianka.
Id.. Boelgarije. aan de Nissawa, 6 u. OZO. Nissa. 2000 mw.
Muntong, Mustung, at. in Beloedsjistan, prov. Sarawan,
2 u. NO. Keiat, aan den weg naar Shawl. Men telt er ongee, er 400 huizen.
Moseena, at. in Oostenr. Galicie, 71/2 u. ZO. Krakau,
aan den Poprad, r. o. 1943 iuw. In de nabijheid ligt de
desk bezochte badolaats Krynic a.
Matteeedoef, (M ut in a, Muti cn i m), huh. vl., kr.
en u. NW. Klattau, aan den Goldbaeh. 1100 mw.
Muttersho1s. gem en vi.. Neder-Elzas. kr. n 1 U. WNW.
Schelestat, aan de Zembs; met veehandel. 2072 mw.
Mutterstadt, brier. mvl., Paltskr., 2 u. ZW. Mannheim,
spw. stat.; met wijn- en tabaksbouw. 3259 mw.
Mutton-Island, versterkt iersch eil. in de Galway-baai,
Connaught, gm s en 1/2 n. Z. Galway. De vuurtoren, met
vast licht, op 53° 15' 14" N.B., 9° 3' 26" W.L.
11111ataig. gem. en at., regdst. Neder-Elzas, aan de Breusch,
stat. der Elzas-Lothar. batten, 4 u. ZW. Straatsburg; met
fabr. van User, papier. 2785 mw.
Miitseebes., saks. at., kr.dir. en 6 , 11n. OZO. Leipzig,
hfdpl. van 't amt Grimrna. Men delft er schoone kristallen, en er is een slot met een tuin. 1644 mw.
Mal, (Le), fr gem. en d., dep. Var, arr. en 214 U. ZO.
Dragnignan, aan den Argent en de Artuby. 271 t mw.
Maysen, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. en 3 u.
NNO. Brussel, kant. Vilvorde, aan de Dyle. 1299 mw.
11111ssailIae, fr. gem. en d., dep. Morbihan, kant.hfdpl., arr.
en 4 u. ZO. Vannes, bij den mond der Vilaine. 2426 mw.
Myeense, verwoeste at. van Griekenland, Mores, in de
vlakte en We NNO. Argos, bij het d. Krabata of Nervethi. Hier en in 't naburige Tyr in s vindt men eenige
der merkwaardigste Pelaagieche, overblijfsels, o. a den geheelen omvang der oude citadel, de schatkamer van Atreus
en eenige kleinere gebouwen. In 1876-77 werden de opgravingen van Dr. Schliemann let een gnnstigen nitslag bekroond.
Mykone, Mykonos eil. van den Griekschen archipel,
nomarchie en een der N.lijkate
'
Cycladen, 11/2 n. ZO. Tinos; gr. 21/10 0 m., met 64103 mw., waarvan omtrent 500e
in de at. Mykone, aan de W.zijde. Het eil. is van granietformatie, brengt alechts een weinig koren voort, maar
druft een levendigen handel in wIjn, vijgen en huiden, en
heeft overvloed van wild; tweemaal 's jeers dient het den
tiekvogels els rustpunt, en dan word." hier o. a. canverbazende menigte kwartels gevangen, die, in azijn ingemaakt,
allerwege verzonden worden. Het eiland heelt verscheiden
goede havens zoo als die van Mykone, Onos, Port-Panormo en St.-Anne. Be mw. staan voor de beate zeelieden in
Je Levant bekend.
RIlytaust, Nubian, saks. at., kr.dir. Zwickau, 3 u. NNO.
Planes, in 't Voigtland; met adlerhande weverijen en drukkerijen. 4484 mw.
Myles, d. in Griekenland, Morea, nom. en 11/3 u. Z.
Argos, bij den Lernischen pod l (wear Hercules de hydra
daedde). Hier sloeg, Wilms den grieksche worstelstrijd,
Irpsilante met 600 man een tweemaal zoo sterk corps egyptische trot-pen.
Mlyo. My*, 11. 0.1nd. ell., resid. Ternate, tussehen Celebes en GlIolo, ten N. van Obi, op 1° 10' N.B., 126° 40' 0.L.
Alyea sSt.-). fr. gem. en d., dep. Puy-de-Wine, arr. en
u. N. Riom; met minerale wateren. 700 low.
111170•-Hormo•5 haven van Egypte, aan de Roode see
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bijna tegenover bare splitsing in de golven van Suez en
Akabah; van owls vermaard als een stapelpl. eoor den bandel tussehen Egypte en Indie, inaar nu geheel onbewoond.
Myra, vervain. at. Ten K1. Azie, aan de Z.kust, op 36°
17' N.B., 30° 3' O.L.
8114-eleaiee. et. in Gallicie, kr. Wadowice, aan de Raba
(buns. der Weichselt, 4 n. Z. Krakau. 1921 mw.
Dllyalowite, pr. vl., prov. Silezie, regdst. Oppeln, aan de
poolsehe geese, met een station aan den spw. van Breslau op Krakau, 23 xi. ZO. Breslau; met steenkool- en zinkmijnen in de nabijheid. 6936 mw.
Mysoll en Mysore, tie Myssowal en Maissoer.
Mystic-River, 1) riv. der V. S., Massachusetts, salt in
de Charlestonbaai, 1/4 U. N. Boston. — 2 id.. Connecticut,
salt in den Atlant. oceaan, 0. de Thames. Aan deze riv.
liggen, 1/ U. van haren mond. Mystic en Mysticbridg e, twee vlekken, verbonden door een brug over de rivier,
die van daar voor schepen van 400 ton bevaarbaar is.
Myssniee, Myswrniee, stadje in Polen, prov. Flock, 7 u.
NNW Ostrolenka. 18 mw.
Mytitsji, MITtiehy, russ. d., gone. en 4 u. NO. Moak.,
wake at. van bier door middel van eene waterleiding van
drinkwater wordt voorrien.
Mleenonosw, stadje in Polen, gouv. en 8 u. ZW. Warschau.
1050 mw.
Mzensk. Mtzensk, Mtschensk, rnss. st guns. en 91 2
u.NOrel,disthpanMze(di Okavlt
Zij heeft 13 kerken, een geestelijke en wereldlijke district.school, verscheidene fabr. en drijit aanzienlijken handel in
koren en hennip en was vroeger als militaire post van
veel belang. mw.

Naab, Nab, riv. van Beieren, kr. Opperpalts, ontstaat
nit 3 bronrivieren: de Fichtel, de Wald- of BOhmische-Naal,
en de Haide-Naab, en valt na een Z.lijken loop van 25 u.
1. in den Donau, ten W. Regensburg. Zij neemt r. de Vils.
Luhe en Pfreimt, I. de Schwarzach op.
Naaf, of Tek-Naaf, riv. van Britseh Indie„ Armin,
valt in de 0.zijde der golf van Bengalen te Mungdoe, na
eon Z.lijken loop van l u. Zij is breed, bevaarbaar, en
hot-ft boschrijke oevers.
Naaghi, vl. van Afghanistan, 5 U. ZW. Badsjour, op
34° 49' N.B., 71° 15' 0.L Sommige geleerden hebben hst
gehouden voor 't oude A ornu 5, welks inneming eon van
Alexanders roemrijkste wapenfeiten was.
Nast 'dent. aap (Cabo Agulha kaap aan de Z.punt
van Afrika, 34° 51' 12" Z.B. en 55° UV 6" 0.L.; is het ein de van een lange, van 't vastland uitgaande landtong oso
word, ofschoon verkeerdelijk, sour de Z.lijke punt van 't
continent gehouden, terwijl eon kleine naburige rotspunt
verder Z. reikt.
Naa1dwijk, schoon on bloeiend ned. d., pros. Z. Holland, arr. on 2 u. ZZW. Graventiage, kant. Delft; met een
gore'. eon r. kath. kerk en eon synagoge. eon liefdadig gesticht, veel landelijke industrie, vooral fruitteelt, en looierij. Het vormt met het geh. llondsholredijk (600 mw. en
eene school) en 2 polders, het Honderdland en den Oranjepolder de gem. Naal dw ij k, die 4i"13 inw. telt.
Naaman, eil.groep in de Arabische golf, aan de knst
van Hedsjas, op 1.6° 10' N.B.
Nasrden, ned. gem., plattelandst. en vesting, pros. N.
Holland, kant. Hilversum, arr. en 311 u. OZO. Amsterdam,
bij de Zuiderzee en aan den spoorweg Hilversum-Amsterdam. Zij heeft eon bezienswaardige gore!. kerk, eon r. katle
kerk en een synagoge, eon calicot-fabriek in de voorm.
waalsche kerk, wevern van wollegoed, en seer sterke cos -tingwerken, met eenige militaire geb9nwen De tegenwoordige hoofdwacht was vroeger de Gasthuiskerk, in welke
ten jare 1572 door de Spanjaarden groote grnwelen wet ,
dengpl.285mwOI/urafstndN.den ligt aan de kust de boerderij Oud-Naarden, 't eenig
overschot der nude at. Neerda of Nerds, in 1353 door
de Hoekschen verwoest.
Naas, iersche at. en kersp., Leinster, grs. Kildare, aan
een tak van 't Grand-Canal, 21/e u. SW. Dublin. 3660 mw.
Num, belg. gem. en d., pros. Henegouwen. arr. Soignies„
3 n. NO. Mons (Bergen), aan de bron der Seine. 1688 mw.
Nabajoa, riv. van Opper-Californie, salt in den Colorado, op 37° N.B., 112° W.L., na een W.lijken loop van
misechien 79k 80 u.
Mahal, scent. in N. Afrika, gebied en 12 n. ZO. Tunis,
aan de golf van Sidra. In hare nabijheid zijn sporen van
't onde Neapoli s.
Nahhurg, beier. at., kr. Opperpalts, hfdpl. van eon
landgericht, apw.etat., aan de Naab of Nab, 9 u. N. Regensburg; met bierbrouwerijen in de voorst. Vent-dig. 1913 inw,
Nabioes NaboeloeS, Nap1ose, fvroeger Sieben., Si.
char, Maiartha, Meapolis), at. in Palestina, ejal. Syrie, oudtijds de hfdat. van Samaria, 9 1 12 n. N. Jerusalem.
Zij is lang en emal, en strekt zich nit bangs eon enge
vallei aan den NO.lijken suet van den berg Gerizitn. De
straten zijn nauw, maar de huizen boog, met koepeldaken, en goed van steett gebouwd. Zij heeft 5 moskeeen en
bazaars, ens grielutehe heck, 22 fabrieken van seep en ook
van katoenen stoffen. Damascus en de Middell. zee ontvangen van bier bezendingen van olie., boomwol en de producten van den web bebouwden omtrek. Men wtst er dew
vreemdeling nog het graf van Josue, dat van Josef en den
pet van Jacob, bij welken Jews met de Samaritane speak,
en op den Gerizim liggen de ruinen eener sterkte, onder
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Justinianus gebouwd. 13,2'43 mw.,
inw. waaronder omtrent 150
die de ZW.Joden, afatammelingen der oude
Bjke stadswijk bewonen„ alwaar zij een synagoge met eene
verzameling van oude MSS. hebben.
Nabon perz. riv. prov. Fars, van in de Perz. golf, tegenover laap-Nabon.,46 u. ZO.Aboesjehr, na een Z.lijken loop
van 33 u. Bij haren mond ligt de st. Nabon of N ab en d.
Nabord (St..), fr gem. en d., dep. Vogeezen ( Vosges),
err., kant. en 8/4 U. N. Remiremont. 2077 mw.
Nachod, boh. at., distr. Neustadt, en 51/2 U. N. Koniggratz, spoorwegstat., aan de Mettau, r. o.; met ten slot en
rijk archief, aanzienlijke linnen- en katoenweverij. 3557 inw.
Nackel„ Nakel, of Naklo, pr. st., Posen, regdst. en 5
U. W. Bromberg, station der pr. 0 bean, aan de Netze en
Bromberger kanaal; met een gymnasium, progymnasium,
boogere meisjesschool, ijzergieterij en machinefabriek; molensteenen. 5 , 47 mw.
Nacogdoches, grs. der V. S. Stt. Texas; hfdpl. N ac og d oc h es, aan de river Neches.
Nadaun, 1) st. in Hindostan, Pengab, aan de Beyah of
Bea., 24 U. ONO. Amritsir; beroemd um hare schoone tui- vi. in den Pengab, in den Dsjullunder-Doab,
121/2 u. NW. Belaspoer, aan den Z.lijken never der Beyah,
die her 106 meter breed is en een druk bezocht veer heeft
op den weg nit het Britsch gebied near Kasjemir. De nabunrschap is vermaard om hare schoonheid en vruchtbaarheld, en bij het vlek ligt de beroemde Hindoe-tempel
Dsjewala-Moeki.
„ Nidendal. russ. stadje, Finland, gonv. en 2 1 12 u. NW.
A bo, aan de 0.zee; met wollen-kousen-fabr. 559 inw.
Nadojeran, of Nedaj era., hfdst. van een kl. vorstd.
In Arabie, 'Yemen, S1 U. N Sane.
Nadudwar, hong.. mvl., corn. Szabolcs, 6 u. WZW. Debreczin, aan de Kosely, in een zeer vruchtbare streek. 7879
low. — Nadworna, mv1. in Galieie, kr. en 6 u. Z. Stanislowow, Ran den Strymba, r. o. 5570 inw.
Nafells, zwit. vi ., kant. en rum 1 u. N. Glarus, voorm.
distr.hfdpl., spw. stat., aan de Untie. 1. o. 190 ) mw Zij
is vermaard door het gevecht op 9 April 1389, waarbij
1300 Zwitsers een volslagen nederlaag aan 60 )0 Oostenrijhers toebrachten.
Nagamangalum. versterkte at. van hide, Dekan, gebied van Maissoer, 8 u. N. Seringapatam. Hare citadel bevat 2 tempels en em n vervallen pairs.
Nagara, Negara, I st. op Borneo, resid. Z.- en 0 kust,
:tan de samenvloeiing van de Bajavran met de Nagara; met
op paalwerk gebouwde huizen, en vele bekwame geweeren wapensmeden. 5 ,00 inw. — 2 ) of Soengei-Nagara,
riv. op Borneo, belangrijkste curie. der Baritoe, waarin zij
met een wijden mond uitloopt, ontstaat nit de vereeniging van de Tabalong Kanan en T. Kr. — 3) kaap in
Anatolie, aan de street der Dardanellen, op 41° 11' N.B.,
2u° 24' 0 L.
Nagem, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant.
Redingen, 3/4 u. N. Osperen, gem. Redingen. 251 mw.
Naggar, aanzienlijke ommuurde st. van Afghanistan, in
de vlakte van Berme, 18 u. ZW. Pesjawer; met een bazaar.
Naggri, of Nagri-Kote, fort en gewichtige militaire
pest van N. Hindostan, Stt. en 7 th ZO. Sikkim.
Nagheri, Naggeri, nt. in Britsch Indie, presid. en le%
0. WNW. Madras.
Nagold, wart. at., Schwarzwaldkr., opperamtshfdpl. 1 /2
U. W. Ttbingen, spoorwegstation, aan de rivier 1' ■41 ag o 1 d., em n bijriv. r. van de Enz; met weverijen en een
slotrulne. 2972 mw.
Nagorbussy, at. van Britsch Indie, Bengalen, district
Behar, 12 U. NO. Patna.
1)
Nagore, naam van verscheiden steden in Indie, o.
prov. Bengalen, distr. Birbhoem, waarvan 't eens de hfdst.
was 33 u. NW. Calcutta aan den weg naar Patna, omsloten ' door een aarden we 'en gracht. — 2 I Madras, distr.
en 14 o. 0. Tandsjore, aan de Velloer of Nagore ( een tak
van de Cavery I, bij harm mond in den Ind. oceaen. Zij
is volkrijk, bedrtjvig en wel gebouwd, en telt onder hare
voorn. gestichten eenige moskeeen en een vierkanten toren.
— 3 ) Radsjepoetana, distr.hfdpl., gebied en 20 u. NO. Dsjoudwer; zij is versterkt, dicht bevolkt en vermaard om hare
fabr. van koper- en ijzerwaren.
Nagotama, aanzienlijke at. van Britsch Indie, Bombay,
distr. Concan, 101/2 u. ZZO. Bombay, aan eene riv., over
welke een stoute steenen brug van 146 meter lengte lig,t,
die ten koste van 600,000 gl. door een mohammedaanschen
vorst gebonwd is.
Nagroer„ 1) afdeeling der Indo-Br. Central-prov., het
Oostelijk deel, begrensd in 't N. door Narbada,Jabalpoor,
in 't 0. door schatplichtige states, in 't Z. en W. door Haiderabad en Berar; groot 1051,91 0 m., met 2,280,091 mw.
Het is een door veel rivieren besproeid vruchtbaar heuvelland. dat tarwe, rijst, maar vooral uitmuntende katoen
voortbrengt. — 2) (N agapoer a, d. i. aStad der slangen" ), hfdpl. van gen. afd., 33 U. 0. Ellitchpoer. Zij is omtrent 11/2 u. in omtrek, door muren omsloten, maar slecht
gebouwd. In 1825 werd hare bevo)king gerekend op 115,000
zielen, in 27,003 huizen, waarvan slechts 1300 van -netselwerk wares, zijnde de overige niets meer dan kleine hutten,
afgewisseld door dichte boschjes. De telling van 1872 geeft
haar 84,441 mw. Zi,j drijft echter een aanzienlijken transito-handel, heeft eenige fabr. van zijden en katoenen eta(en, wapenen en uitmuntend messewerk, ook '2 paleizen, en
-suites: hare muren eenige tuinen van den radsja e. a. gegoede inw. Zij is door een zijspoorweg verbondeu aan de
lijn Allahabad-Bombay. 21 0 9 N.B., 79' 11' O.L.
Nagy, hong. woord, dat f,groot" beteekent en de nal:nen van vele plaatsen in Hongarije en Zevenbergen vooropgaat. (De plaatsen, die men In dit art. niet vindt opgetomen, zoeke men op 't woord van onderscheiding). — 1)
N..Ahony, bong. vi ., com. en 14 u. ZO. Pest. 10,232 inw.
— 21 N..Ager, d. in Zevenbergen, com. Hunyad, 41/2 U.
14:NO. Vajda-Hunyad. De bew. zijn meest in de naburige
rijke gond- en zilvermijnen bezig. 2003 inw. — 3! N..Ba.
jont, hong. el., com. Samogi. 4309 mw. De gelijkn. rivier
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valt bii Hunt in de Zwarte Theiss. — 4) N..Bittse, ad.,
com. Trentsin. 27 .2 mw. — 5) N..Bocksco, id, emu.
Warmer., 2 in. NO. Szigeth. 3187 inwon. — 6, N..Cseg,
hong. d., tom. Kolos, op de Klausenburger heide. Daarliij
ligt het d. K i s-C a e g, met een bitterbron. — 7 ) N.-Fa.
lu , mvl. in Zevenbergen corn. Kraszna. 1630 inw., !need
Gereformeerden. — ) N.-Karoly, bong. mvl.. corn. Szathmar, 101/2 U. ONO. Debreczin; met een piaristen-college en
gymnasium, een groot lustslot, wijn-, mais- en tabaksbonW
en weverijen. i 2,754 inwon. — 9) N..kata, bong. mv1„
tom. en 9 u. OZO. Pest; met em n kasteel, r. kath, kerk
en groote veemarkten. 4746 inwon. — 10 )
hoogd. G r o 5 s-M iche 1), hong. mvl., corn. en 6 u. ON
Zemplin. 36 6 inwon. — 11 ) N.-Sink, ( hoogd. Groa aSc h enk ), mvl. in Zevenbergen, hoofdpl. van den stool
Gross-Schenk; met linnenweverij en vlasbouw. — 121 111 Somkut, d. in Zevenbergen, hfdpl. van 't district KOvar
( vroeger met Hongarije vereenigde — 13 1 N.-Sxelles,
mvl. in NO. Hongarije, 12 uur WNW. Szigeth, aan de
Theiss. 44 '6 mw.
Nahan, st. van Hindostan, Gurhwal, hfdst. van 't radsjaschap Sirmore, 13 u. NW. Serahunpore. — Nahanpara,
at. in 't gebied van Oude, 22 u. NO. Lucknow.
Nahant, beroemde badpl. der V. S., Stt. Massachusetts,
een deel der St. Lynn uitmakende, op een gelijkn. schiereil.
in de baai van Massachusetts; met groote en welin,richte
hOtels en andere badinrichtingen. Zij wordt druk 'bezocht
door de gegoede ingezetenen van Boston, waarmede zij st oombootgemeenschap heeft.
Nahe riv in W. Duitsehland, ontspringt in 't vorstendom Birke
nfeld, bij Selben, vloeit .NO.waarts voorbij Kreuznach, en valt na een loop van 17 u. bij Bingen 1. in den
Rijn. Zij neemt de Glen met de Lauter, de Simmer en
Guldenbach op.
Nahr,verscheiden riv. in Azle. Turkije, waarvan de voorn.
is, N.-el-litebir, die aan den Libanon ontspr., eerst N., dan
W.waarts vloeit, en na een loop van 20 u. in de Middell.
zee valt, 6 u. N. Tripoli. — Be N a hra w an was een mid
kanaal in Assyrie en Babylonie, dat van den Tigris, wear
die den Zab opneemt, naar de golf van Perzie liep over
een lengte van 130 u. bij een breedte van 110 tot 120 met.,
gelijk zich nog duideli
jk laat bespeuren.
Naila, beier. st., kr. Opperfranken, hfdpl. van een landgericht, 8 u. NNO. Baireuth; aan de Selbitz; met sterke
veeteelt, bierbrouwerij, weverij en naarmergroeven. 2090 mw.
NailIonx, fr gem. en d., dep. Opper-Garonne, kant.hfdpl. arr. en 2 U. ZW. Villefranche de-Lauragais. 1427 mw.
Nailaea, cog. kersp., Somerset; met een station aan den.
Great Western-spw., 21/ u. WZW. Bristol. 2550 mw. Giesfabrieken en groote kolenmijn.
Mein. 1) (N ein (, (hans een onbeduidend gehucht in
Palestina, ejal. Syrie, 7 U. ZO. Acre; maar naerkwaardig om
Jezus wonderwerk, in Lucas VII vs. 11-15 opgeteekend. —
2) haven en kolonie der Moravische Broeders, op Labradors
0.kust, op 56° 24' N.B., 61 0 47' 51" W.L.
Nair Neir, at. van Indie, Dekan, gebied van den Nizam, 15' U. ZO. Ellitchpoer.
Nairn 1) (Graafschap-), of Narnshire, kl. aan zee
gelegen grs. van Schotl., omgeven door de golf van Moray,
en de grs. Elgin en Inverness, groot (met de enclaven in
Elgin, Inverness en Ross) 10 11-ho 0 m., met 10,225 mw. De
meestal bergachtige grond wordt beeproeid door de rivieren
Nairn en Findhorn en is voor 1/3 tot den akkerbouw geschikt, die her bet hoofdmiddel van bestaan is, terwij1 het
mijn- en fabriekswezen er weinig beduiden. Het wordt in
6 parishes verdeeld. De hfdpl. is Nairn. — 2) at. en zeeh.
hfdpl. van opgen. grs., aan den spoorweg van Inverness
near Banff en aan het riviertje Nairn, bij hare uitwatering in den Moray-firth, 41/., u. NO. Inverness; met een lat.
school, groot h6tel, baden, hulpbanken en een kleine haven voor klein vaartuig. 3751 mw.
Naix, fr. d., dep. Maas, arr. Bar-le-Due, op de plaats
van 't nude Nasiu m, alwaar vele schoone standbeelden
C. a. mom. oudheden ontdekt zijn.
Naixin, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr., en 2 1 12 u.
SO. Pontivy. 2045 mw.
Najac, fr. gem. en St., dep. Aveyron, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. ZZW. Villefranche, aan den Aveyron; met fabricken van serge, paklinnen, garen, en handel in vermaarde
hammen. 2266 mw.
Najera, Nagera, sp. St., prov. en 41/a U. WZW. LOgram, aan de Najerilla (die hi) Almarza t prov. Burgos, ontspr. en in den Ebro zich ontlast ), frau gelegen aan dea
voet eener bergrij, en door de riv. in 2 deelen gescheiden..
Zij was weleer de zetel van 't hot van Navarra, maar is
nu in verval. 3000 mw.
Nakab.al.Hadsjar, veiwoeate st. van Z. Ambit, Hadramaut, op 14° 40' N.B., 47° 35' 0.L., in een vruchtbaar
dal, bestaande nit overblijfsels van torens, omsloten door
eon muur. Men houdt ze voor zeer oud.
Nakhitsjesvan, Nachitschewan, russ. St., gouv. Jekaterinoslaw, station van den spw. Koslow-Woronesch-Rostow, aan den Don 5 u. SW. Novo-Tsjerkask, in 1780 gonicht naar ootherschen stijl gebouwd. Zij is de resid.
van den armenischen patriarch, heeft veel schoone armeniache kerken, kloosters, een bazaar, fabr. van zijden en katoenen stoffen, zeep en leder, ook veel brandewijn en een
uitgebreiden handel met Astrakan, Moskou, Constantinopel
en Circassie. Met het naburige Rostow is zij het hoofdentrepet van den Don en van 't handelsverkeer tusschen Taganrog, en 't binnenste van Rusland. 16,584 mw.
Nakhodelo, gr. perz. d., prov. Azerbidsjan, ZZW. 0eroemia, hfdpl. van 't vruchtbare distr. Solduz, weleer de
zetel van eon christen-bisschop.
Nakhsjivan, Nakhchevan, Nachtschivran, Nachitsehewan, (armenisch Nakhdjva n, d. i. weerste plaats
der nederlating" ), [Artaxata, of Naxuanaj. stad vas

A ziat. Rusland, Transcaucasic, kr.hfdst. bij den Aras, gmiv.
en 24 u. ZO. Eriwan. In 1830 bestondi de bevolking uit
2000 mohamm. en 800 it 910 armenische huisgezinnen; lour
zij word in den laatsten oorlog tusschen Rusland en Per-
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Nakilo

•
schier geheel verwoest en moet ook bi,j de aardbeving
van 1840 veal geleden hebben. Thans telt sij 8872 inwon.
Deze pleats meat aanspraak• op den titel van mondste stad
der wereld", Jain de overlevering, zoowel als haar main,
to kennen graft, dat hier de geredden in de ark sick na
den sondvloed het sent nederzetten. Inderdaad is de omtrek add mild in vruchten, vooral drniven, dat iii nit
dat oogpunt wel verdient de plek to wesen, wear uNoach
begon eon akkerman te eau en hij omen wijngaard plantte. Behter is de streak om hare ongezondheid bekend.
Nakilo, Naekiloe, Nakhilloe, perz. zeest., prov. Laeaten, aan de Pers. elf, 15 U. WNW.. Tsjarrack; met een
fort en parelvisscherij.
Nakalcov, at. en zeeh. an Denemarken, ell. Laaland,
aan ten gelijlm. baai der W.knst, station van den spw.
Lolland-Falster, 4l/s n. NW. Mariboe. Zij is ommuurd en
heeft veel nitvoer van green. 4033 mw.
Nat, ommuurde at. van Beloedsjistan, aan den W.lijken
weg van Sonmiani naar Kelat, op 27° 35' N.B., 65 , 59' O.L.
Zij wordt gezegd seer oud te zijn t en heeft een fort, dat tot
bolwerk dient voor den Bezoendsia-stam van Belvedsjistan.
Naldroeff, at. van Indie, Dekan, gebied van den Nizam,
23 u. W. Bider.
Nalgonda, of Nelgoenda, at. van Hindostan, gebied van
den Nizam, 161/2 u. OZO. Haiderabad.
Nalinnea belg. gem. en &, prov. Henegonwen, arr.
Charleroi, liant. Thnin. 2570 low.
Nalliere, fr. gem. en d., dep. Venclde„ arr. en 5 n. W.
Fontenay-le- Comte; met een ge raapolie-fabrit k. 2432 low.
Nalon, sp. riv., ontspr. bi.j Tarot in Asturie, en valt na
een NW.lijken loop van 18 n. voorbij Oviedo in de golf
van Biscaye, niet ver van Mures.
NaItsja, at. van Indie, gebied van Gwalior, bij Hindle;
met overblijfaels van eenige sch-one gebonwen.
Namangan, at. in de run. aziat. prov. Ferghana, aan
den Jangi-Aryk, een kanaal dat van den Naryn in den Sir
Dania voert; met 200 moskeeen, ongeveer 20,0,0 inw., meest
Tadschiks, wier hoofdbedrijf de kaashandel is. De bazaar
is de belanerijkste van 't kanaat: 1000 winkels, 2 karavanvedweverijen. 't Is de hfdst. van 't gelijkn. district, N. van den Sir Dania, dat lenge de rivier goed bebouwd en vruchtbaar, lagen van ijzererts, steenkolen en
naphtaboomen bevat en ongeveer 200,000 inw. telt. — In
1875 werd de at. door de Russen onder Skobelew gebombardeerd en veroverd.
Thiamaquas (Land-der.), het W.lijke en tan zee gelegen
gedeelte van het Land-der-Hottentotten, Z. Afrika Het land
der groote Namaquas ligt ten N., dat der kleine Namaquas
ten Z. van de Oranje-rivier. De voorn. pleats is Pella.
Nanneoel, Nameuld, stad in Britsch Indie, Madras,
distr. Madoera, 13 U. NW. Trichinopoly.
Name's. ( fr. Namur), 1 ) prov. van Belgie, bepaald
ten N. door Brabant, ten 0. door Luik en Luxemburg, ten
Z. door Frankrijk dep. Ardennen ), ten W. door Henegouwen; gr. 66,47 0 m. of 366,180 bunders, met :,21,831 low.
De grond is over 't geheel bergachtig en ongelijk, met afwisseling van valleien, vlakten, hoorten en boscbrijke ber
,gen. De voorn. rivier is de Maas, die hier r. de Lesse en
1. de Sambre opneemt. Kanalen heeft de peov niet; maar
spoorwegen. Groot is de rijkdom dezer prov. tan delfstoffen, vooral van ijzer, load, mariner, blauwen stern, lei,
steenkolen, pot, en pijpaarde. Ook hare plantenprod. zijn
menigvuldig en bestaan hoofdzakelijk nit granen, oliezaden, haver, groenten, cichorei, voedergewassen, vruchten,
medicinale- en verfplanten; hare wouden, die nochtana veel
verminderd zijn, leveren veel timmer- en brandhout. De
fokkerij van werkpaarden, rundvee en schapen wordt er zeer
behartigd. De indnstrie is er bij uitstek werkzaam, en houdt
zich vooral met de opdelvinf; en bewerking van metalen,
gins, porselein en pijpen bezig, terwijl het messewerk van
Namen een verdienden roem heeft. De prov. wordt verdeeld in 3 arr. Namen, Philippeville en Dinant), die 33
kantons nitmaken, welke 352 gemeemten bevatten, wearonder 5 stedelijke (Namen Dinant, Philippeville, Andenne
en Fosses). Onder de fr. overheersching vormde zij het
dep. Sambre-en-Maas. — 2) hfdpl. der gen. prov., attn de
samenvloeiing van de Sambre en Maas en kruispunt van
3 apw., 10 U. ZO. Brussel. Weinig belt. steden vertoonen
een zoo achilderachtic tafereel, terwijl zij door bear forech
kasteel een krijgshaftig voorkomen heeft en tevens door de
hear ornringende schoose natnur een geheel idylliach karakter draagt. Haar voorn. merkwaardigheden zijn de schoone kathedraal, in 1750 aangevangen en in 1772 ingewijd; de
kerken van St.-Loup en Notre-Dame ( of des Recollets); tie
overige openbare gebouwen munten niet door schoonheid
nit. Hare citadel ligt op een steile rots, die de Sambre
en Maas bestrijkt. N. heeft een boo. atheneum, een bissch.
seminarie, een openbare bibliotheek van 15,000 boekdeelen,
can kabinet van mineralogie en natuurkunde een chemisch
laboratorium en eene teeken- schilder-academie; 4 god.hnizen, een doofstommen-instituut, een bedelaars-gestieht,
en een correctiehnis voor vrouwen. Be at. is vermaard am
hare fabr. van messewerk, waarin zij met Engeland wedijvert; voorts heeft zij vele looierijen en fabr. van alkrlei
uzer-, sisal, koper-, brona- en marmerwerk. 25,227 mw.
— N. heeft vele belegeringen doorgestaan; in 1692 werd zij
door Lodewijk XIV, in 1695 door Willem III, in 1701 en
in 1746 weder door de Franschen ingenomen.
Nameazio, hong. mvl., corn. Arva, 41,2 u. NNO. Rubin,
aim de Witte-Arva; met visa- en hennipbouw. 1350 inw.
Nanzetothe, of Omai, 0.ind. eil., Molukschen archipel,
aan de kust van Nieuw-Guinea, met goeden ankergrond.
Nainglikan. Nauman, Ninzheglhaa, at. in Aunt. RunTatkrije, Land-der-Kirgizen, I. aan den Sir-Daria,
boven de invloeiing van den Akai, NO. van Kokand, op
41 0 38 N.B., 700 41' 54" 0.L.
Narniimeht, (Name. t). II at. in Moravie, district
Trebitsch en S u. NNO. Znaym, aan de Oslawa, over welke Mee een achoone steenen brug lirt. versierd met 2) standbeelden. Zij hi-eft fabr. van tijne 'likens en linnen. 3064 inw.
— 2) Mvl. in Moravie, distr. en 21ja u. W. Wrath.. 1500 mw.

Nan-kang
Alanaslaa, veraterkte pr. at., prov. Silezie, regdst. en
01/i U. 0. Breslau, kr.hfdpl., station van den spw. op den
rechter Oder-oever, aan de Weida. Zij heeft een versterkt
kasteel, fabr. van wollen en linnen stoffen, brouwerijen en
aanzienlijke veemarkten. 5387 mw.
Masao, hong. mvl., Ir. Szabolcs, 7 u. NNW. Debrecen,
een der zoogenaamde Heidnkken-steden. 13,193 low.
Niamey, Nana, fr. gem. en at., hfdpl. van 't dep. Meurtheen-Moezel, 50 n. 0. Parijs, tan de Meurthe, 1. o. aan 't
Rijn-Marne-kanaal en aan den spw. van Parijs naar'StraataZij wordt in een oude en nieuwe at. verdeeld en is
gewis een der sehoonste en best gebouwde steden van
Frankrijk. Op de //Place Royale" staan het stadhuis, het
bleach. paleia, de schouwburg en een in 1823 opgericht
bronzen standbeeld van Stanislans, honing van Polen, die
de et. reel verfraaid heeft. Andere merkwaardigheden zijn
de ',Place d'Alliance""t Dombalsplein en de ',Place de Grave", de Porte Stanielaus, een triumfboog (die er nog 5
andere zijn) tusschen het Stanislans plein en la Carriere;
het mule paleis der hertogen van Lotharingen, dat tot kazerne voor de gendarmerie was gebruikt, zag later de lotharingsche oudheden binnen zijne muren opgenomen, clod),
brandde in 1871 af; de kathedraal, een modern gebouw in
ital. stij1; de kerk r'du Bon-Secours", met scboon schilderen beeldhouwwerk en de wit marmeren tomben van den
koning en de koningin van Polen; het peels van justitie,
de beurs, schoone kazernen en hospitalen. Verder heeft
men heerlijke wandelingen als Pepiniere en Coors Leopold.
N. is de zetel van een bisschop, van een universitaire academie, van een consistoriale synagoge, van een handelstribunaal, van een college van een depart. normaal-school,
een school voor 't bosclAvezen, een voor doofstommen en
vele andere zoo openbare als bijzonclere scholen; zij heeft
een bibliotheek van 40,010 boekdeelen, een kruidtuin, een
kabinet van nat. historic en van schilderijen, verscheiden
genootschappen, enz. Hare fabr. van borduurwerk zijn beroemd, en hare industrie levert verder katoenen en wollen
weefsels, chemische prodncten, physisehe hastrumenten, machines, schrijnwerk, kaarsen, en.. Stoombooten varen van
hier geregeld op Metz. 66,3 , 3 mw. — N., in de 12de eeuw
gestieht, weed weldra de hfdst. van Lotharingen. Karel de
Stoute nam it in 1474 in, verloor me in 1476 en kwam onder hare muren om 't leven in 1477 en op dien moerassigen
grond is het spw.station gebouwd. Lodewijk XIII en XIV
namen me in 1633 en 1660 in en de laatste deed hare yestingwerken slechten. Koning Stanislans hield, na 't Ter.
lies van den poolschen troon, beurtelings zijn verblijf te
Luneville en te Nancy. Geb.pl. van Callot, Palissot, Dronot.
In 1870 een tijd lang door de Duitschers bezet.
Nandeir, Nandair, Nanderc, stad in bait, Dekan,
Nizams gebied, aan den Godavery, 42 u. NNW. Haiderabad.
Zij is een bedevaartplaats your de Sikhs, die hier een col.
lege hebben.
Nandidrug, afd. van den Indo-Brit. vazalstaat Mysore;
2,079,147 inw. op 430 0 m.
Nandode,st.inIndW,Dekan,gebied en 11 1 /2 u. ZZO. Baroda.
Nandrin, belg. gem. en d., prov. Luik, kant.hfdpl., an.
Buy; met marmergroeven. 1216 low.
Naafi I Poelo.), groep rotsige eilandjes in den griekschen arehipel, een weinig ZO.waarts het eiland. Anaphe
[Membliaros]. Het grootste On 36° 16' N.B., 25° 51' 4" O.L.
Nan-gan, chin. st., prov. Kiang-si, dep.hfdst., aan den
Kiang, 52 u. NNO. Canton en op den weg van Canton
near Peking.
Nangasaki, eigenlijk Niagazaki, voorn. zeeh. en handelst. van Japan, aan de ZW.zijde van 't ell. Kioe-Sioe, op
320 44' 8" N.B., 129° 51' 53" 0.1 . met een bevolking van
60- tot 70,000 zielen. Zij ligt wijduitgt
'
strekt in een nauw
dal en aan een heuvelhelling; Is regelmati, gebouwd en
zindelijk, heeft huizen van eerie verdieping, 'die van leem
en hoot saamg,esteld, met cement bestreken, van varanda's
en jalonsien voorzien zijn en geolied papier in stede van
vensterglas hebben. De voorn. gebouwen zi,jn de paleizen
des gouverneurs en andere grooten, de nederl. en chin.
factorijen, het arsenaal, verscheiden schouwburgen en mere
dan 60 tempels, omgeven door tuinen, welke, met een groot
anneal theehuizen, de voorn. plaatsen van nitspanning voor
de bevolking zijn. De haven heeft ongeveer 2 u. lengte en
Ifs u. breedte, en de schepen liggen cr volkomen veilig in
5 tot 6 vademen water. Tot 1854 was dit de eenige haven
in Japan, die voor buitenlandeche schepen geopend visa,
en de Nederlanders en Chineezen, wino 't vergund was ze
te bezoeken, stonden under een scherp toezicht op het lifj
den wal gelegen eil. Desima (tie aid.) De winkels zijn
Cr even talrijk als wet voorzien, en men vindt bier veel
brouwerijen van rijstbier. In 1877 kwamen bier binnen 241
schepen, metende 144,073 ton waaronder echter geen en'
kel nit Nederland. De invoer bedroeg
in gen. jaar 1,578,169
de nitvoer 2,073,806 dollars. Be invoer bestond hoofdzakelijk nit suiker, fijne lakens en katoenen stoffen, sandel- en
sapan-hoot, buffelhuiden, ivoor, kruidnagelen, tin, benganlache stukgoederen e. a. manufacturen; waarte.en nit .gev.
werden kamfer, koper, katoenen stoffen, krip, Ddrogernen,
speelgoed, zijden stoffen, ehz.
Nangis, fr. gem. en stadje, dep. Seine-en-Marne, kant.hfdpl., arr. en 4 u. W. Proving, station tier 0.baan; met
fabr. van schoenwaren, hoeden, kaarsen, en een fraai kastool; zeer belangrijke veemarkten, die Parijs can vleesch,
boter, eieren, kaas, groenten en fruit voorzien. 2578 mw. .
Nan-hioeng, at. in China, prov. Quang-tong, aan den
Pe-kiang; met veel handel. 25° 12' N.B., 113? 54' 30''
Nanie, (eng. Nancc), at. in Afghanistan, 3 n. ZZW.
Ghnznie, aan den weg near Kandahar; 2145 meter hung.
Naaka-Eilaadea, kl. eil.groep in 0. Indie, in de strata
van Bangka, op 2° 22' Z.B. Het eil. Bangka heeft een gelijkn. riv., als ook een dorp van den zelfden naam.
Naa-kong„ chin. stad, „pro, Kiang-si, Is U. N. Nantajang, tan den W.oevet van 't meer Pojang, distr.kfdpl.,
in een zeer vruchtbare streek; met phrseleinfabr., peach.
tige pagalen en rnerkwaardige dijken. 2,9' 31' 42" N.B.,
116° l' 17" 0.1..

Nan-kin
Nan-kin, of Nanking, (earop. verbastering an Ki an gn i n g, allof van 't Zniden"), oude hfdst. van China, nu
hfdpl. der prov. Kiang-eoe, omtrent 14 U. van den mond
der ii,. Yang-tae-kiang, waarmede zij door talritke kanalen verbonden is. Hare onde wallen zijn nog te bespenren over heuvel en dal ter lengte van 10 u., maar N. is
aedert de verplaatsing van den zetel des rijks naar Peking
door Koeblai-Khan in de 13de eeuw zoodanig achteruit gegaan, dat de nieuwere wallen veel minder uitgebreidheid
hebben en de st nu nanwelijks 1/8 van de vlskte beslaat,
die de vroegere muren omsloten. Aan de 0.zijde wordt zij
door henvels gedekt, maar is voor 't overige moeielijk te
verdedigen. Zij wordt, als de meeste groote Aziat. steden,
In een chin. en tat. st verdeeld, welke door muren en
poorten afgescheiden zijn. Be straten zijn er minder breed
dan te Peking, maar zij zijn fraai, zindeltjk en we] geplaveld. Onder hare merkwaardigheden noemde men vooral
den vermaarden porseleinen toren van 9 verdiepingen, omtrent ruim 65 met. hoog en aan zijn basis 14 meter breed,
in 1432 voltooid ten koste van 8 tot 9 mill. gld.; doch hij
werd in 1853 door de oproerige Taipings verwoest. Voorts
het aGraf der Koningen" (zoo men meent van de Mingdynastic, 1328-1621), tot hetwelk eene schoon bestrate weg
voert, met een lean van reusachtige gewapende figures; het
paieis van den gonverneur, een observatorium C. a. Men
vindt bier aanzienlijke fabrieken van krip, satijn van de
beste qualiteit, papier, kunstbloemen, chin. inkt en nanking, welke laatste stof haren naam wel van deze at. ontleent, maar door de gansche prov. been gemaakt wordt. Zij
is het middelpunt van een zeer uitgebreiden handel, en
heeft door het Groote-kanaal, dat den Yang-tse-kiang 14
U. 0.waarts Nanking doorsnijdt, rechtstreeksehe gemeenschap met Peking, naar welke hoofdst. o. a. artikelen van
hier ook reel visch wordt verzonden. Zij is ook de residentie van een groot-onderkoning met gezag over de Kiang-provincien, heeft een groot militair depot en is de
hoofdzetel van de geleerdheid en letterkunde des rijks.
400,000 inw. 32° 2' N.B., 118° 49' O.L. — N. werd in Anig
1842 door de Engelschen gebombardeerd en bemachtigd,
waarop den 29 Aug. dier maand de vrede weed gesloten,
doch 'in 1854 weder door de Chin. stormenderhand heroverd, waarbij de st veel te Iiiden had. Bij den binnenlandschen oorlog, die in 1853 het hemelsche rijk beroerde
en de Mantsjoe-dynastie op haren zetel deed waggelen, is
N. den 29 Febr. 1853 in handen der insurgenten gevallen.
Nan-ling, bergketen in China, 26° N.B., tusschen 104
en 118° O.L. Zij scheidt het stroomgebied van den Yangtae-kiang en Kan-kiang N.waarts van dat des Si-kiangs en
zijne bijrivieren, alsmede de Quang-provincien van de provincien Kwi-tajoe en Hou-nan.
Nan-ngang, Nan-an chin. st., prov.Kiang-si,dep.hfdpl.,
aan 't meer Pho-yang, 66 u. ZZW. Nan-tsjang.
Nan-ning, chin. st., prov. Quang-si, dep.hfdpl., 20 u.
N. de golf van Tonquin.
Nano, fr d., dep. Var, arr. Brignoles, aan den berg St.
Beaume. 1172 mw. Met een in de kerkelijke geschiedenis
merkwaardige grot en een kapel, gebouwd op de pleats,
waar de heilige Magdalena stierf.
Nansentond. grs. der V. S., Virginia, Eastern-district;
hfdpl. Suffolk.
Nant, fr gem. en at., dep. Aveyron, kant.hfdpl., arr.
en 31/2 u. OZO. Milieu, aan de Dourbie. 2624 inw.
Nantasket, schiereil. der V. S., Stt. Massachusetts, grs.
Plymouth. Van Boston nadert men dit aanvallig oord lenge
den South-Shore- ( Zulderstrand-) spw. door Dorchester,
Quincy, Braintree, Weymouth, Hingham en het Nantasketstation. Door zijne ligging te midden der wateren en door
de uitmunde gelegenheid om hier de genoegens der zeebaden, der visch- en vogelvanget te smaken, is dit schiereil.
voor de gegoede bewoners van Boston een tweede Nahant
geworden. Het kleine, maar nude en eerwaardige Hull ligt
bij het einde van 't schiereil., dat in Point-Alderton tegenover den vuurtoren van Boston, uitloopt. Er zijn hier
vele heerlijke zomerverblijven, prachtige hotels en verder
al wat tot gemak en weelde dient. Een stoomboot, die
tueschen Boston en Hingham vaart, leg; hier aan. De overschoone eilandjes Thompson's-, Spectacle-, Hospital-, George's en Long-Island liggen tusschen bier en Boston; het
Instate eiland is in den jongsten tijd als badplaata beroemd
geworden en op George's is een der sterkste forten van de
Amer. kust gebouwd ter verdediging van Boston.
Nanterre, fr gem. en mvl., dep. Seine, arr. en 2 u.
Z. St.-Denis, aan den spw. van Parijs near St.-Germain;
met aanzienlijke varkensalagerijen voor Parijs, fabr. van
hydraulische kalk, chemicalien en lijm. 4279 mw.
Nantes, (eng. Nantes ), (Condivincum, later Namnetes], fr. gem. en et., hfdpl. van 't dep. Beneden-Loire,
etat. der Orleans- en Vendee-baan, aan de Loire en aan de
aamenvloeiing der Erdre en Sevre-Nantaise, waarover, met
inbegrip der beide andere riv. hier, 16 bruggen liggen, onder welke de 577 meter lange spw.brug, 61/2 u. van den
mond der Loire. De eigenlijke et., waarvan het oudere gedeelte leelijk en morsig is, ligt aan den r. o. des strooms,
maar heeft door 12 bruggen gemeenschap met hare twee
achoonste wijken op de eilandjes Gloriette en Feydeau en
met de voorst. Madeleine op den 1. o. N. is na Bordeaux
de gewichtigste zee- en handelst. van Frankrijk aan den Atlant. oceaan, en merkwaardig door de regelmatigheid van.
hare pleinen en markten (34 in getal) en schoone wandeldreven. Zij is de zetel van em n b;sachop, van een geref.
oratoriale kerk, van een commissie van toevoorzicht over
den Israelitischen eeredienst, heeft ten handelstribunaal en
beurs, college, dep. nortnaal-school, groot en klein semisane, hydrog,raphis.the school der lste klasse, doofstommennatituut, scholen voor geneeskunde, handel, teekenkunst,
openbare bibliotheek van 9 ),000 boekdeelen, observatorium, kruidtuin, munitie-magazijn voor de marine, museum van schilderijen en van nat. historic, geleerde genootschappen, enz. Haar voorn. gebou wen zijn de bathe
draal met de mausoleums ran koningin Anna, Frans II en
Marguerite de Foix; het kasteel der hertogen van Bretagne,
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waarin Hendrik IV 't Edict ten guests der Protestantem
teekende; de Boutfay, een ander stark kasteel, met een klok
van 8000 kilo's in zijn achtkanten toren; de korenbenrs,
het stadhnis, de munt, de schouwburg, de //passage Pommeraye", in 1843 voltooid en in het walk Nantes een an.
der Palais-royal bezit, waarbij dat van Paritja niet in vergelijking komt; de llabatoir" of het slachthuis. e. a. Is
den omtrek zijn veel achoone buitenplaatsen. Men heeft
er groote scheepstimmerwerven en talrijke fabrieken van.
katoenen, mousselienen en wollen stoffen, hoeden, mathemathische, optische en muziek-instrumenten, kanongieterijen pottebakkerijen, branderijen, glasblazeriten, snikerrafanaderijen, enz., en zij drijft een aanzienlijken zeehandel.
Tot de haven van N. behooren 11878) 661 schepen, met..
118,835 ton en tot die van St.-Nazaire 79 schepen, metende 21,589 ton. In de drie havens St.-Nazaire, Paimboeuf
en Nantes kwamen in 1877 binnen 945 fr schepen, met.
223,517 ton, 572 vreemdc, met. 211, ■ 79 ton; uit gingen 587
fr., met. 144,119 en 2-13 vreemde, met. 52,199 ton. De hoofdart. van invoer zijn steenkolen, gegoten ijzer, runt, rnwe
suiker, mod en looderts, sesam en olijfolie. Onder die van
uitvoer vindt men graan en meel, geraffineerde suiker, wijn
(21/2 mill. liter), visch en olie. De haven strekt zich over
eene lengte van 1800 met. nit en kan 20 schepen bevatten,
die er bij laag water vlot blijven; maar daar de vloed niet
hooger dan 2 meter rijst, moeten bodems van meer clan
200 ton een gedeelte hunner lading te Paimboeuf, le Pellerin of St.-I\azaire lossen. Stoombooten varen van hire
op Angers, Saumur, Tours, Bordeaux en Brest. 122,247'
inw. — N. was een der eerste steden van Amor ica I Gallie's kusten langs het Kanaal, inzonderheid die van Bretagne). De Noormannen verbrandden ze in 834, 853, 871
en 959. Hendrik de IV, gelijk wij reeds boven zeiden, gat
er 't vermaarde Edict van Nantes in D98, dat door Lodewijk XIV in 1686 weed ingetrokken. In de revolutie-oorlogen had zij veel te lijden en de anoyades" en mariages republicains" van den bloedhond Carrier worden er
nog met afgrijzen herdacht. — — Het Kanaal-va nN antes verbindt de Loire met de Vilaine, loopt van
daar tot den Blavet en vervolgens tot den Aulne, die zich
in de reede van Brest ontlast.
Nanteuil 1) -le-Haudouin, fr gem. en vi., dep. Oise,.
kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZO. Senlis, spw. stat., aan de
Nonette, 1650 tow. — 2) -les-Meaux, fr. gem. en d., dep.,
Seine-en-Marne, arr. en 1/2 U. O. Meaux; met een station
aan den spw. van Parija naar Straatsburg. 1221 inw.
Nantiat, fr gem. en d., dep. Opper-Vienne, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. ZO Bellac. 1345 in,
Nantmeal (East- en West.), twee gem. en vl. der
V. S., Pennsylvanie, gm. Chester. 2270 en 1900 mw.
Nan-tsjang, Nan-chang, chin. stad, hfdpl. der prov.
Kiang-si, aan den Kan-Kiang, 82 u. ZW. Nanking, op 28°
35' N.B., 116° O.L. Belangrijk middelpunt voor den binnenlandschen handel. 30 .,000 mw.
Nantua fr gem. en st., dep. Ain, arr.hfdpl., 5 u. 0.
Bourg-en Breese, aan de Z.zijde van 't meer van Nantua;,
met een gem.college, katoen-, zijde- en wolspinnerij en we.
verij, looierijen. papierfabr. en groeven van lithographische
steenen. 34 .5 mw. Karel de Kale is bier begraven.
Nantucket, eil., gm. en st. der V. S., Massachusetts in
den All. oeeaan, 10 0. Z. Cape-Cod, op 41° 18' N.B., 70°.
5' W.L. Het eil. is omtrent 5 u. lang van 0. tot W., gemiddeld 11/3 U. breed, beslaande ongeveer 21/5 0 m., met
4123 mw. in 1870 ( 9012 in 1840). 't Heeft boomen noch
struiken, is slechts ten deele bebouwbaar en wordt meest
door Kwakers bewoond en bezeten; de laatste Indiaan stiert
er in 1822. — Het grs. is in uitgebreidheidheid aan 't eil.
gelijk. — De at., aan ease baai op de N.kust van 't
heeft een goede haven. nauwe stratPn met veel goede gebouwen, een nieuw atheneum, opgericht nadat het vorige
was verteerd door den geweldigen brand van 13 Juli 1846,
die in weinige siren 350 huizen in de asch leide; verscheiden fabrieken, wol- en korenmolens, tonwelagerijen en
scheepstimmerwerven. De mw. hidden zich voor 30 jaarmeest met de walvischvangst bezig; later echter zijn vele
handen aan daze vangst onttrokken, om op de Californiache goudvangst uit te gaan, en dit zal wel de reden zijn,
waarom N. een vermindering van bevolking heeft ondergaan.
Een stoomboot vaart van hier dag,elijks op New-Bedford.—
Aan 't ZO.einde van 't eil. ligt het hew! d. Siasconset, met
70 huizen en een hotel voor de menigvuldige bezoekers
't warme seizoen.
Nantvvich, cog. st. en kersp., gm. en 51/, our OZO.
Chester, aan 't kanaal van Birmingham near Liverpool,
kruispunt van verschillende spoorwegen, 11,12 u. ZW. Crewe; met can lat school, verscheidene kerken (waaronder
een merkwaardige oude), ambachts-instituut, fabr. van schoenen en weverijen. 6673 mw.
Nan-Yang. chin. nt., prov. en 45 u. NO. Canton, dep.hfdpl., met bebolwerkte wallen. 33° 6' 15" N.B., 112° 34' 0.L.
Aiaoer, Naur, mv1. en fort van Z. Rusland, aan den
Terek, 81/e u. 0. Mozdok. 2000 inw.
Naos, haven der Canarische eilanden, aan de ZO.kust
van Lanzarote; ook can kaap aan de Z.zijde van 't eil. Ferro.
Naours, fr. gem. en mvl., dep. Somme, arr. en 3 u. Z.
Doullens. 1724 tow.
Napa-City, hfdpl. van 't gelijkn. gm ., Stt. Californie,
S., aan de Napa, die in de golf van Francisco uitloopt; spw.
stat., groote uitvoer van de producten des lands. 3771 mw.
Napagedl. Napagdl, mv1. in Moravie, hr. en 21/ 2
N O.Hradisch, pw.sta., andeMarch,metkloster n
opvoedingsgesticht voor meisjes; minerale bron. 304; inc.
Napa-Kiang, st en voorn. zeeh. der Lioe-Kioe-eil., Chin.
zee; met veilige haven. It 12' 20" N.B., 127 33' 57" 0.1„
Napata, verwoeste St. in Nubie, Land-der-Sjeyglas, oat
den Nijl, r. o., 3 dagreizen van de Arab. golf. De praetitige
ruinen van daze eens beroemde resid. der tethiophischr kt,
ningen var. 'Meroe, die door den mm. veldheer Petronins verwoest weed, ziet men hi) het d.Merawe ofIera we..
Napch-Mesv. grensst. van Birma, aan den Aeng-s..:-;
van Ave naar Aracan, 9 u. ZZW. Sales.
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Napels

Nardi., 1) (ILoninkeijk-1, (ital. Regn 0-Napoli,
of Domini al di qua dell Faro.d.i.eLandenaan
deze zijde der zeeengten, [1/11agna-Graecia, met Campianist en Saraniavn), v66r 186 politieke en administratieve afdeeling van het koninkrijk der Beide-Sicilien,
bevattende geheel het vasteland-gedeelte van den Staat;
hfdst. Napels. — 21 prov. van 't kon. Italië, tusschen Caserta, Avellino, Salerno en de Midden. zee ( golf van N.);
is met de dl. Ischia, Procida, enz. 19 1/e m groot
en heeft 9 ,7,752 low. Be prov. behoort tot de schoonete
en gezegenste deelen van Italie (de beroemde phlegeische
velden 1; zij le grootendeels vlak; de voorn. berg is Ic vulkaan Veauvitte; de bodem is bij uitstek vruchtbaar. brengt
voort tuinvruchten, wijn, katoen, met-Irap. Be zijdeteelt
Is groot; de voorn. takk.n van industrie zijn: looi. rij. papierfabr., parelvisscherij, en veel weverij. De handel heeft
zijn middelpunt in Napels. Twee spoorlijnen doorsnijden de
prov.: de Rom.insche en de Ital. Zaidbaan. — 31 ital. N ap o 1 i, hoogd. Nea p el, fr. en eng. N apl e s, Werth'snope, Weapons], ital. at. en zeeh., vroeger hfdpl. van
't koninkrijk der Beide-Sicilien, thans hfdpl. van de prov.
en 't distr. Napels, aan den voet van den Vesuvius en aan
de Naijde van de baai van Napels, 34 u. ZO. Rome. Weinig steden op aarde kunnen zich in sehoonheid van ligging, omstreken en klimaat met N. meten. Amphitheatersgewijs verheft zich de st aan het diepst der schoone
en schilderachtige heal, en wordt verdedie,d ten NW. door
't fort St.-Elmo, tusschen 't kon. paleis en de zee door het
fort Del-Carmina en Castello Nuo. en eindelijk door Castello-del-Oro op eene in de Middell. zee uitstekende rots.
De straten sun nauw en slecht geplaveid (met lavablokken), waarvan men echter moet uitzonderen de lenge, breede en tamelijk rechte eStrada-di-Toleda", die van 't N. near
t Z. de stad doorsnijdt, bij bet koninklijk paleis eindigt
en daardoor bestendig het tooneel van 't grootate volksge'woe! is. Veel schooner door hare ligging is Sta-Lucia en
de aChiaja" fltaai), die even als de Toleda tot corso dient
en zich in 't W. der st langs den oever tot een Icon.
eVilla-reale" uitstrekt; bier stroomt 's avonds de helft der
bevolking semen, om het bekoorlijk u)tzicht en de frissche
zeelucht te genieten; ook de voortzetting der Chiaja hugs
den berg Posilippo tot non zee, ,la Merolina" geheeten, en
niet minder dt groote eMolo" of haven4am zijn druk bezochte wandelplaatsen. Be pleinen of elarghi" (d. i. breedten, omdat zij inderdaad meestal niet dan onregelmatige
verbreedingen der straten zijn) hebben weinig opmerkelijks:
de aanzienlijkste zijn de "largo-del-Castello" met schoone
fonteinen en de ruiterstandbeelden van Karel III en Ferdinand I; odargo-di-Spirito-Santo" of eMercatel)o"; ,dagodi-Monte-Oliveto", met het bronzen standbeeld van Karel
II, en e)argo-del-Mercato", de groote spijsmarkt en verzamelplaats van 't geringe yolk, op welke eenmaal ( 2( October 1269) de edele hoofden van Konradijn van Hohenstauffen en Frederik van Baden door beulshandeu werden afgeslagen. Vergeefs zoekt men in N. near werken van kunst,
die de vergelijking kunnen doorstaan met die, aan welke
Rome zoo rijk is; alles is hier of overdreven, Of kleingeestig; geen enkel gehouw van eenvoudige grootheid, te nenwernood eene kerk (en zij bezit ruim 300 kerken en kapellen ) die melding verdient; ten bonte, overladen opschik
bekleedt bier de pleats der zinrijke kunst; gem n gewrocht
der oudheid is hier in wezen gebleven om een waardig ver1eden te binnen te brengen; alles ademt er enkel 't onmiddellijk genot van 't oogenblik. Terwijl Rome door hare
bijna landelijke stilte tot bespiegeling uitnoodigt, is 't inderdaad moeielijk om in 't onbeschrijfelijk gedruisch en gewoel van N. zijne gedachten bijeen te brengen. Alles wat
ten onzent in huis geschiedt, ziet men dear op street verrichten: de ambachtslieden werken veer de denren, in de
-open lucht wordt gekookt, gebraden, gegeten, geslapen, en
nicest al wat de Napolitaan doet, gnat met een ourverdoovend geschreeuw gepaard, dat zelfs 's nachts niet opboudt.
In weerwil van 't weinig gezonde klimaat, het slechte water (nog kort geleden was er geen drinkwater den nit regenbakken) lokken de bekoorlijkheden van 't landechap
jaarlijks duizenden near N.: V edi Napoli e poi m or i (Napels zien en dan sterven). De thans voltooide waterleiding zal intusschen aan twee zaken we) em n elude
maken: het slechte en daarbij schaarsche drinkwater en
de met watergebrek in verband staande vreealijke onreinheld, die veel ziekten en aterfgevallen veroorzaakt. De
voornaamate gebouwen zijn een gothische kathedraal, rustende op 110 antieke zuilen van afrikaanech graniet en
mermen de kerk der Santi-Apostoli, op de ru1nen van
een Minerva-tempel gesticht; de kerken San-Paulo,FilipoNeri, Spiritu-Santo en San-Martino; voorts het boa. paleis
- (aPalazzo-reale" ), een zeer grout, prachtig versierd gebouw;
het oude paleis, on gebruikt your de tribunalen en archieyen; de "Palazzo-delli-studii-puhlici" met de Borbonica-boekerij, een museum van oudheden, enz.; eCapo-di-Monte",
ten ander kou. verblijf buiten de stad. Merkwaardig zijn
de katakomben aan de hellingen der hoogten van Capodi-Monte, welke in grootte die te Rome overtreffen en
nerd in nieuweren tijd nauwkeurig gemeten, afgeteekend
en toegankelijk gemaakt aim. N. is de zetel van een aartsbissehop, heeft een handels-tribunaal, arsenaal, kanongie.
tee& scheepstimmerwerven en can kon. marine-hoapitaal.
Bare universiteit, in 1224 gesticht, telde 1877 2454 stndenten. Verder heeft zij een bissch. lyceum lestudi-arcivesco-vili"), een medisch-chirurgische school (ereal-collegio-medico-cerursico"), een veeartsenijschool, een doofetommen-iustituut, school Ivor ingenieurs, 2 marine-scholen,
militaire school; scholen voor teeken- en toonkunst, een
observatnrium, een kruidtnin, ran wont, verscheiden geleerde genootachappen, vijf openbare bibliotheeken (witart
under eene, de .43. reale-Borbottica", met 200,000 boekdeelen en 4000 MSS.; 'a belangrijkste is echter het arebief, dat
zieb bevindt in het tot de kerk S. Severino Sosio behoocrude klooster: 40,000 oorkonden op perkament. (van 7C1 v.
Cbr. aft, en verscheiden openbare volksscholen, hoewel het
lager onderwijs er nog op den laagaten trap ataat en nog

Nara
Terre van algemeen verspreid is een bank, tolhuis, benne,
en een Mel schouwburgen, waaronder de opera San-Carlos can der grootste van Italie is; 3 van de kleinere tooneelen zjjn gewijd aan de voorstellingen van ”pulcinello"
( hansworst, de punch der Engelschen(, en behalve dezen
zijn er nog een overgroote menigte marionetten- en pulcinello-spellen. Onder de liefdadige instellingen onderscheidt
eel' de in 1757 aangevangen eAlbergo reale de Poveri" of
//Reclusorio", can werkhuis voor de armen, dat 4 binnenplaatsen en een schoone kerk bevat en tevens tot gest-,
wees en verbeterhnis dient; behalve dit gesticht vindt men
er een menigte arm-, wets-. vondeling- en ziekenhuizen,
toevluchtsoorden voor de grijsheid. ens. Tussehen de instellingen van liefdadigheid en de opvoedingsgestichten
etaan de kloostervormige con a er v a to ire s, the er meer
dan 30 zijn en waarin arme meisjes van 6-18jaar, voeding,
opvoeding, onderwijs in vrouwelijke handwerken, weven, ene.
ontvangen en ?toms nog een nitzet krijgen. Doch in weerwil van die talrijke en goede instellingen wemelen de straten van bedelaars, die tot beiderlei kunne en allerlei leeftijd behooren. Dit gedeelte der bevolking, eLazzaroni" geheeten, van welke men er tusschen 40- en 50,00) vindt,
leeft zonder bepaalde huisvesting in ten staat van onteerende onreinheid, armoede, ellende en zorgeloosheid; men
mutt evenwel erkennen, dat deze Lazzaroni, wat hun seden en karakter betreft, doorgaans met veel te zwarte klenTen zijn voorgesteld. De industrie levert te Napels doornamelijk maccaroni, zijden, hones, katoenen en wollen
stoffen, borduurwerk, Iakens en fianel, vloerkleeden en chemische- produeten; ook is er ten kon. lettergieterij, ijzergieterij en glas- en kristalfabr. N. is de eerste zeest. van
't koninkrijk, hare haven, die 3 tot 4 vademen water heeft,
wordt gevormd door eenen dam of beer in den vorm van
eene L, op welker elleboog ten vuurtoren met draailicht
staat. He voorn. artikelen van uitvoer zijn de producten
der omliggende landstreek, vooral zijde en olie (Gallipoliolie ); die van invoer manufacturen en koloniale waren. In
1875 zag de haven 11,288 schepen binnenkomen en uitloopen. Zij is tegenwoordig een van de hoofd-stations voor
de stoomscheepvaart op de Middell. zee, staat met elle
belangrijke havens der Middell. zee en door 't Suez-kanaal
met 0. Azie in verbinding. Ook te land is hare gemeenschap
grout; zij heeft het centraal-station der bovengen. apoorwegen. De handel die langen tijd in de onwaardigste boeien
lag geklnisterd, is daarvan in de laatst jaren grootendeels
ontheven, waardoor dan ook het verkeer aanzienlijk is toegenomen en de nijverheid em n prikkel heeft gekregen. De
bevolking bedroeg in 1871 451,8 )4 zielen. Het observatorium staat op 40 0 51' 8" N.B., 14° 15' 5" 0.L. De gerniddelde jaarstemperatuur is 59°,6; winter 47°,6; zomer 73°,1
Fahr. — N. werd gesticht door de Grieken, die hate P a rt henope noemden. Zij weed door Hadrianus en Constantinus vergroot, door Belisarius in 536 geplunderd. Onder de Noormannen, de duitsche keizers, de epaansche koningen groeide zij allengs aan tot de volkrijkste stad van
Italie, hetwelk zij, ondanks al(erlei rampen, waaronder ook
vooral de aardbevingen en de uitbarstingen van den Veen.
vius gesteld moeten worden, tot op ooze dagen gebleven
is. Be Franschen namen haar eerst in 5699, vervolgens in
1805 in. Joseph Bonaparte weed tot koning van N. verheven, mane in 1803 vervangen door Murat, die er in 1814
uitgedreven weed. Zij was het tooneel van de ijzingwekkendste gebeurtenissen in Mei 1 ,42, ben zij door de Laszaroni weed geplunderd en 150 ) menschen het leven verbeen. Van de groote mannen, bier geboren, noemen wij
slechts de dichters Stace, Sennazar, Marini, den wiskunstenaar Borelli, den schilder Salvator Rosa, den beeldhouwee Bernini en den toonzetter Pergolese. — lie omstreken
van N. zijn even rijk aan overblijfsels der oudheid als de
at. zelve daaraan arm is. Vooral de landstreek W.waarts
van N., eens het lieveliagsverblijf der rijke Romeinen en
daarom met villa's en tempels bedekt, is door poetische
sagen nit de hoogste oudheid, door menigvuldige rulnen
van rom. pracht, door de bevalligheid van 't oord zelf en
de menigte veranderingen, die het door vnlkanische verschijnselen heeft geleden, hoogst merkwaardig.-2)(Golfvan-), [Crater Sinus], beroemde, half-cirkelvormige heal
der Middell. zee aan de ZW.kust van Italie, aan welker onwee de bovengen. St. ligt. Zij is van Kaap-Miseno ten NW.
tot Kaap-Campanella ten ZO. ruim 6 u. bang en omtrent 3
U. breed. Behalve de hfdst., bespoelt zij Puzzuoli, Portici, Stabim, Caatellamare, Vito, Sorrento en Massa. Zi,j heeft
de eil. Ischia en Procida aan hare N.zijde en 't eil. Capri
aan hare Z.zijde.
Napista-eilaad, 1) perz. eil. in Kaspische zee, 0.kust,
behoort tot de prov. Khorasan. — 2) N..Meer. in Italie
',
Sicilie, prov. en ZW. Catania, dicht hij 't meer Minco.
Water riekt aterk near zwavel.
Napior,gem. en vl.V.S.,Pennsylvanie,grs.Bedford.261)0 inw.
Naples, 1) gem. en vl. der V. S.., New-York, gra. Ontario, 6 u. ZZW. Canandaigua. 2500 mw. — 21 id., Illinois,
gra. Scott, aan de riv. Illinois, 16 u. W. Springfield; met
uitgebreiden handel en drukke stoombootvaart. — 2) id.,
Maine,__gra. Cumberland, aan Cranky en Muddy-rider,
18 u. WZW. Augusta.
Napo, riv. van Z. Amerika, Ecuador, ontspr. aan de
N.zijde van Cotopaxi, vloeit OZO. en valt in den Aniazonen-atroom op 3° 40' Z.B., 73 0 20 W.L., na een loop van
misschien 160 Bijriv. ziju de Coca!, Aguarico en Cursry. Dicht JAI hare brim beaproeit zb het vl. Napot oa,
40 n. ZO. Quito.
Napoleon, 1) hfdpl. van 't gra. Henry, V. S., in 't NW,
van Ohio. 2020 law. — 2) -Vendee, ookRoche-sur-Yon,
vroeger Bourbon-Vendee; ale Iliourbow 41. Er is een rutterstandbeeld visor Napoleon 1 opgericht.
Napoteonvillle, fr. gem. en at. Zie Iroiativy.
zit Alasplia en Mlonemasrasia.
Niar, I) run. riv,, rms. Moskuu, maw. bij Wereja en
valt beneden Serpoekbov 1. in den Oka. — 21 et. op 't jap.
eii. Nipon, u. NO. Maio; one de vele tempela als peigrimsoord druk bezockt. 21,153 mw.

Naranjos

Nassogne

'Naraedies, 1) eil.groep in de golf van Panama, op 9° 27'
40" N.B., 79° 52' W.L. 2 I id. in den arehipel der Philippijnen, bij de Z.punt van Luzon. Porto-N a ranj o
is een haven aan de N.knat van Cuba, 81/1 a. NNO. Holguin.
Narberth, eng. my!. en hemp , Z. Wales, grs. en 31/i
n. NNO. Pembroke; met rninen van een kasteel en hoeAlenfabr. 2546 mw.
ilarbonse, cNarlso Martins, ook Julia Paterna of
Cohninift Deetantanorusn geheeten], fr. gem. en at., dep.
Aude, arr.hfdpl., 9 n. 0. Carcaesone, aan 2 lijnen van den

Narraingonasje, Narraingunge, aanalenlijke handedat. van Britsch Indie, Neder-Bengalen, diem en 3 n. ZO.
Dacca. Zij heeft veel indigo fabr en hare 11,000 inw. &Oven levendigen handel in zont, koren en tabak.
Narrohote, at. in Hindostan, gebied en 1 u. 0. Baroda
Narmingr,h, at. van Britech Indie, Bengalen, distr. ea
14 u. WNW. Cuttack.
Narsinghpoor, hfdst. van 't gelijkn distr der prov.
Narbadda, io de Indo-Britsche Centraal Frov, bij den spw.
Allahabad-Delhi. 7554 mw.
Narsipoer. Narasapoor, zeest. van Britsch Indie, Madras, distr. en 11 1 / , u. Masoelipatam, aan den mond van
den W.lijken tak der riv. Godavery. 6819 mw.
Narvva, Narva, versterkte rues. st . en rivierh, hfdpl.
van 't gelijkn. distr., gouv. en 23 u. WZW. St.-Petersburg,
aan de Narowa, 21/2 a. van bares mood in de Finache
golf. Zij bestaat nit een oude en een nieuwe st.; de teeate, in 1123 graticht, heeft houten huizen, een bears, stadhuis en de vesting van Iwangorod; de nieuwe st. is door
vestingwerken omsloten. De st. heeft aanzienlijke calmvisscherij; hare haven werd in 1878 bezocht door 146 vreemde schepen ( waaronder 21 nederl., waarvan 18 met. i9,974
MS.; rtchtstreeks naar Nederland vertrokken — 52 schepen,
met. 26,966 Ms. Naar Nederland werden uitgevoerd 44,120
balken en 30,731 sparren). 6100 low. In bare nabijheid
sloeg Karel XII aan h,t hoofd van 8000 Zweden een leger
van 80,900 Rumen, op 30 Nov. 1700. In 1659 en 1773 is N.
afgebrand.
G — Narwah is ten vl. van Port. India, ruim
1 u. van
of Nnrsvur, at. hi Centr. IndiC, gebied en
13 u. Z. Gwalior, aan de riv. Sind, ten bijr van den Ganges.
Naryn, riv. en at. van Aziat. Rusl., gouv. Tomsk; de
riv., aan de chin. pens, valt in den Irtisch; de st., 79 u.
NW. Tomsk, ligt aan den Obi en telt 1600 mw.
Nasbinals, fr gem. en d., dep. Lozere, kant.hfdpl., arr.
en 41/, u. NW. Marvejols. 1300 inw.
%alma, zeest. van Peru, dep. Lima, aan den mond der
riv. Nasca in den Stillen oceans, 8 1 / u. ZO. Palpa.
Nash, kra. der V. S,
. N. Carolina; hfdpl. Nash vill e.
Nashua, (v66r 1836 Dunstable), gem. en vl der V.
S., Stt. New-Hampshire, grs. Hillsboro', 31 u. W. Lowell,
aan de riv. Nashua en door een spw. verbonden met Worcester, Boston en Providence. Het vl. ligt deels in de gem.
Nashua, deels in Nashville, welke laatste in 1842 van Nashua weed afgezonderd. Het heeft aanzienlijke fabr. van katoen, machines, groote bzergieterb en een fabr. van spoorstaves. 10,541 mw.
Nashville, 1) at. der V. S., hfdst. van den Stt. Tennessee aan de riv. Cumberland, 34 u. van haren mood en
aan 't ibegin der stoombootvaart. Zij is een kruispunt voor
5 spw., heeft een 12tal kerken voor onderscheiden genootschappen, de staats-universiteit en ten menigte andere voortreflijke sch.olen (7 inrichtingen voor uitgebreid onderwijs),
een groot plein in 't midden der st., op hetwelk veel
prachtige gebouwen, els het eerechtshof en bet markthuis,
dat tevens tot stadhuis en archief dient,prijken; een krankzinnigen-gesticht, de vauxhall-tuin en in de voorstad koude en warme zwavelbaden. 2 ,,S65 inw. — 2) gem. en vl.
in New-Hampshire ( vgl. Alsitileine) met katoenfabrieken,
aan de Nashua tegenover het vl. Nashua. 3122 mw.
Nasielsk. et. in Polen, gout. Lemsha, distr. Poeltoesk,
71/2 u. N. Warschau. 6000 mw., meest Joden. De Franseben
aloegen hier de Rouses in 1806.
Nast., [Agathyrnum], vlek op Sicilie, prov. en 12 1h
U. WZW. Messina, aan de riv. Naso, bij haren mond. Zij
ligt op een heuvel, is door muren omsloten en heeft twee
kerken. 8172 low.
Nasaaberg, bob. mvl., kr. en 21/ , n. Z. Chrudim, met
ten vorstelijk kasteel, spinnerij en weverij. 1314 inw.
Nassau, 1) veorm. souverein hertogdom van Duitschland,
in 't W., tusschen 49° 56' en 50° 52' N.B., 7° 30' en 8° 30'
O.L. De hfdat. was Wiesbaden. Tengevolge der gebeurtenis.
sen van 1866 werd door Pruisen ingelijfd. Be Meosen.
Nassau. — 2) stadje in gmn. hertogdom., provincie Hessen-Nassau, reg.district en 7 u NW. Wiesbaden, aan de
Labs, rechter oever; station der Nassausche bans; met een
reaalschool, ten internationaal instituut, koudwaterinrichting, bad, enz., gips- en beendermeelfabrieken; mijnbouw
op loud en elver. Ken kettingbrug over de rivier voert
naar de ruinen van 't familie-slot Nassau. 1667 inwon. —
3) saks d., kr.dir. Dresden, hi Frauenstein. 1396 inwon.
— 4) hfdst. van New-Providence, ten der Bahama-eil., aan
eene helling bij de N.kust. Zij is regelmatig en wel ge:
bouwd, wordt door 2 fortes verdedigd en heeft een frau
hotel van den gouverneur, eenige kazernen, een gevangenia,
ten hospitaal, landbouw-genootschap, enz., en een aanzienlijken handel. Hare haven wordt N.waarts gedekt door 't
Hog-eil. en heeft 2 ingangen die your echepen van 4 met.
diepgang bruikbaar zijn. 6000 mw. De vuurtoren op 25° 5'
6" N.B. 7r 21' 2" W.L. 5) grs. der V. S., Florida,
hfdpl. Fe rn and in a. — 6) gem. en vi. der V. S., NewYork, grs. Renselaer, 31/2 U. Z.t.O. Albany. 3530 inw. —
7) (Ellanden.), ook Poggy.. Pagel.- of Mentawei-EL
leaden, (P oelo-P agi). Deze in den Ind. oceaan, 17
u. ZW. Sumatra, tusschen 0° 59' 11 0 9'?) en 3° 41' Z.B. en
980 30' tot 100° 40' O.L. (101°?) gelegen groep, bevat ook de
Nassau-eil., die in N en Z. Nassau worden onderscheiden,
tusschen welke beide de Hoornsche straat of Si-Kopkap met
de Hoornsche boa! ligt, terwijl het eerste van 't eiland
Goed-Fortuin of Si-Porah gescheiden wordt door de N a asausch e-S t raa t. Zij tellen 2500 mw. — 81 (Fort-i s
eng. kolonie Berbice, Britsch vorm.hfdplen,o
Guiana, aan de riv. Berbice, 13 u. van de zee. — Porten
van dies naam vindt men o. a. aan de Z.zijde van 't
Banda Neira, 0. indie, bij de aard- en zeebeving van Dec.
1852 zwaar gehavend; — op Celebes bi,j de at. Kema, resid.
Menado- — in Ned. W. Indie, eil. Curacao, ell. St.-Eustatins, eil. St.-Martin. — De ri vier Nassau vloeit In

Z. spoorweg. Zb heeft em n schoone goth. kathedraal, een
nieuw paleis van justitie en stadhuis en veel overblijfsela
der oudheid. Het Sanaa 1-v a n-N ar bonne loopt door
. de it. en heeft gemeenschap zoowel met de Midden zee
-ale met het Canal-du-Midi. Zij heeft een hydrogral,hische
school, een bibliotheek van 6000 banden, een menigte fa,brieken van koperrood, lijnwaad, he-den, mutsen, leder;
branderijen, looierijen, en.. en drbft handel in honig, wijn,
.olie, brandewijn en zout. 19,968 inw. N. is een der oud.
ate stolen des lands, werwaarts Martins in 118 v66r Chr.
een rom. kolonie voer e. Onder de keizers werd zij de
hfdst. van Z. Gallie, dat de Romeinen Gallia Narb onenais (fr. in Narbonaise) heeten. Te dien tijde had
sij eene haven, die nu niet meer bestaat. Geb.pl. van Var.
ro, Marcus Aurelius, Montfaucon.
Nareondam, klein maar in 't oog-vallend eil. in de golf
van Bengaien, 20 n. 0. de N.punt van het N. Andaman-eil.
Het verheft zich kegelvorrnig 760 met. boven de zee.
Nardinpett, at. van Indie, Dekan, Nizams gebied, 81/,
U. ZO. Haiderabad.
Nardo, (Neritunk), at. van Napels, prov. Otranto, 21/,
U. NNO. Gallipoli. Zij heeft een kathedraal, hospitaal en
fabr. van katoenen stoffen nit de boomwol die in den omtrek west. 10,220 mw.
Nare, Nares, riv. van Z. Amerika, Columbia, valt na
een 0.1ijken loop L in de Magdalena. bij N a r e, 8i1/2 u.
NNO. Honda. Zij neemt de Samana en Nun op.
Narenta, 1) (slav. 0 p u z), [Naro]. riv. in Herzegowina, ontspr. in de Dinarisehe Alpen, vloeit voorbij Minster,
doorloopt Z. Dalmatie en valt na een loop van 40 u. in 't
Hanaal-van-Narent a, een golf, gevormd door de
Adriat. zee tusschen de kust van Dalmatie en 't schiereil.
Sabioncello. Zij neemt 1. de Drinavnik en Croepa, r. de
Dretsznitza, Jossinitza en Trebisat op. — 2) [Natrona), st.
van Bonnie, 8 U. W. Serajewo. Zij weed in 917 door de Venetianen aan de zeeroovers ontweldigd en in 1497 door de
Turken in bezit genomen.
Nare 1) riv. van Rusl. en Polen, ontspr. in 't Bjelowe jer Wou'd, gouv. Grodno, loopt voorbij Lomsha, Ostrolenna, Poeltotsk door een moerassig dal en valt r. in den
Bog to Sierock, 5 U. N. Warschau, na een W.- in ZW.lijken loop van 60 u. Hare bijriv. zijn 1. de Narewka; r. de
Bobra, t'ysz, Omoelew en Orsic. — 2) stadje aan gen. riv.,
ONO. bij Bielsk.
Nargen, runs. eil. in de golf van Finland en 31/2 our
NW. Naval, 11/, u. lang, rijk in bout; met een vuurtoren
aan 't N.einde op 59° 3 22" N.B., 24° 31' O.L.
Narghur en Narlah„ twee steden van Indie, de eerste
in Malwah, 4 1/2 u. NO. Mundessor; de tweede prov. Orissa,
101/, n. 0. Bustar.
Narmateo, groot rues. d., gouv. en 11 n. van Kagan;
met em n pains van vorst Koelaoetsjakow, aan wien het
gedeeltelijk behoort.
Narni, Marsala, of Nequinuns], ital. at., prov. Perugia, distr. Terni, op em n fioogte aan den Nera I weleer
Nan) en aan den rum. spw., 13 u. NO. Rome; met een hathedraal, 7 andere kerken en een waterleiding, die verscheiden fonteinen spbst. 990 ) mw.
Narnoul, at. in Hindostan, gebied en 23 u. NO. Dsjeypoer.
Naro, 1) at. op Sicilia, aan den Naro, prov. en 31/ . n.
OZO. Girgenti; met em n koninklijk college en handel in
wijn, olie en zwavel. 10,316 inwon. Men heeft bier veel
gedenkpenningen, graven e. a. oudheden gevonden. — 2)
[Myron], riv. van Sicilie, ontapr. 41/2 u. ZW. Caltanisetta
,en valt na een ZW.lijken loop van 7 u. in de Middell. zee,
2 u. ZZW. Girgenti.
noorw eil., amt N. Drontheim, 0. de Wigteneilanden; met een kerspel. 2000 mw.
Narov, Naresv, run. mvl., gouv. Minsk, aan den Pripet, 6 u. ZZO. Muir. 1800 mw.
Narowtsjat, rues. at., gouv. en 22 n. NW. Penn, distr.hfdpl., aan de Moksja; met bzermijnen. 3724 low.
Narosva, russ. riv. ontstaat uit het meer Peipus, vloeit
tusschen de gouv. St-Petersburg en Esthland en valt in de
golf van Finland bij het d. Narowskai a, na een N.hikes loop van 12 u. voorbij Narwa, tot welke at. zi,j van
zee bevaarbaar is.
Narra, twee takken van den Indus, boven zijn delta. De
O. N arra verlaat den hoofdstroom te Rorie, vloeit zeer
bochtig ZO.waarts voorbij Omercote en valt, nadat zij den
Runs van Cutch (tie Cuteh) en den Ullah-Bund (zie aldaar) is doorgeloopen, bi,j den Kori-mond in zee. De W.
Narra of Poerana verlaat den Indus 7 u. NO. Sukkur en vloeit in 't meer Mantsjar, dat weder gemeenschap
heeft met den hoofdstroom. Zij omsluit met den Indus
een hoogst vruchtbare landstreek en wordt voor de scheepvaart tijdens het regenseizoen verkozen boven den stroom reit
Narraganset, voortreflijke baai der V. S., Stt. RhodeIsland, 8 u. laug en van 1 tot 31/2 u. breed. Zij strekt
zich uit van Point-Judith ten W. tot Seaconet-Rocks ten
0., en eindigt omtrent 13/4 u. beneden Providence, te Pullock's-Point. Zij ontvangt de rivieren Taunton, Providence, Pawtucket e. a., en aan hare oevers liggen Newport,
Bristol, Warren e. a. bloeiende steden. Zij bevat verseheiden schoone eilanden, waarvan de voorn. zijn Conanicut,
Prudence, Patience, Block en Hope. Deze baai is in elk
seizoen toegankelijk, vrordt door fortes behoorlijk gedekt
en verschaft een van de brute havens der wereld.
Narrith. I) at. van India, Nagpoer-gebied, 13 U. ZO.
Raiepoer. — 21 id., Berar-gebied, 28 u. WZW. Sumbhoelpane. — Naerainghar, id., Gebied der Sikhs, bij Umballah.
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N. Nieuw-Holland en valt in de Nassau - baai (Golf
van Carpentaria), op 15° 50' Z.B., 141 ° 35' O.L.
Nassogue, (Nassonacans) e belg. gem- en vi., pro,.

52.

Nassuck
Luxemburg, kant.hfdpL, WT. en 2 It. IL Marche; met kint.
abrikatie. 1250 taw.
Nassik. gr. at. en beikammr01. ha Britsch
Indio, 27 at. NO. Bombay, collectoraat 111, Ahmednuggur. Ju hare nabliheid zija eenIge gr. groftempels van Maar BoadhistIschen aard, maar de it solve is 1 Illiddelpunt
van 't Brahmlnismus In Dekan. 22,436 law.
Naatattas, pr. st., pro,. Heasen-Nassan, *an den MAUbiseh, resat. en 51/-, u.NW.Wiesbaden; mturbronnen.1694 inw.
Nato, it. in Columbia, dep. Pilia111114 18 u. 'SW. de it.
Panama.
Natal, 1) (Traeger Cidad e-d o s-R ) s), st. van Brabfdpl. der pro.. Rio-Grande-do-Norte), bij den mond
der Potengi of Grande in den Adana. oedema. Ztj was vroeger ten belangrktke militaire post en heeft 3 freak key.
ken, era hotel van den gouvernena, en inn haven, gesclukt
Too, schepen beneden 150 ton, met nitvoerhandel In Brazilie-hout. 11,000 mw. Het fort ligt op 5 0 45 Z.B., 35.
15' W.L. — 21 of Natar. at op Sumatra, aan den I. o.
der bast van Natal, op de ZW.knet, in de ned. resid. Tapanoeli, afd. Natal, op 00 33' N.B., 99. 0' 0.L. Op den r.
0. ligt een fort met 50 man besetting; in de nabijheld &Aryan de Suiten der Europeanen. De warinte is grooter dan
ta Ajer-Bangis; door de uitdampingen der moerassen is de
pleats ongezond. In de nabijheid zijn gondmijnen, en zij
'weft belangrijken handel in atofgoud, kamfer, wol, enz.
'Natalia. Natal. koloniale bezitting an Groot-Brittanje,
gelegen tusschen 27. 30' en 31° 10' Z.B , 29° en 31. 30'
0.L., hebbende ten ZO. den Ind. oceaan, ten W. de Drakenberg of de Kahlamba-b,rgen I die ra echeiden van den
vrijstaat Oranje), en ten )10. de rivieren Buffalo en Toegela, die ze van 't land der Zoeloes seheiden. De ZW.grens
maakt gedeeltelijk de Umtamfarna nit, scheidende 't van
bet gebied der Vrije Halters. De opperylakte bedraagt 881,9
verdeeld in de gra. Pietermaritzburg, Durban, Klip
•
River Division, Newcastle Division, Inanda Division. Togela Division, Uravoti, Weenen, Upper Umkomanzi Division, Alexandra, Alfredia. Behalve de gen. riv., telt men er
nog Umzimkoeloe, Umkomazi, Umgeni en Umvoti, doch zij
zijn van geen beteekenis voor de scheepvaart. Spw. zijn
er nog weinig. De bevolking wordt aangegeven op 326,959
mw.,
inw. ran bonte mengeling van inheemsche stammen KaNamaqua, Zoeloe) met tied., cog. en ind. inlir,
komelingen. Op bet uncle der 17de tense leerden de Nederlenders, die in 165) de Haap-kolonie hadden aangelegd, deze landatreek near bare waarde echatten en zochten er
etch te vestigen; ook moeat alles hen daartoe wel uitlokken de gematigdheid der lnchtstreek, de overvloed van
water, vruchtbaarbeid van den grand vormen er een scherp
contrast met de dorheid der aangrenzende gewesten. Door
hooge bergen van Midden-Afrika geschetden, dealt de grond
Cr met onmerkbare helling af naar den Ind. oceaan, welks
friseche, levenbrengende koeltjes de wonderbare earorikracht
der wouden bevorderen en eau 't hoog opgeschoten kruid
en gras klenr en geur mededeelen. Ondauks die voordrelen mocht de kolonisatie van dit Natal mace onvolledig
gelnkken : de landwegen near de Kaapstad waren niet veil*, en de stormen, die steeds de vaart op de boogte der
Naaldenkaap bedreigen verhinderden de gemeenschap langs
den waterweg. Intnssche
n
bleven de Nederlanders bezit.
tees — in naam althans — van dit gewest, totdat zij 't in
1815 geduldig moeeten aanzien, dat dese zoo bevoorrechte
streek, te gelijk met de Kaap-kolonie, door Engeland can
etch weed getrokken. Van tilt tijdstip at wed dit land
door stonte reizigers besocht en doorkrt ist, er werden overeenkomsten gesloten met de Zoeloee, een machtigen afr.
volkstam, die de vruchtbaarste striker bewoonde; doch de
eigenlijke kolonisatie begon eerst na 1835, torn de B o eT e n bij duizenden de Kaap-kolonle verlieten en bier de republiek Natalia grondvestten (tie het art. Stomp-de-Goodeallioop, biz. 540, kol. 2). Nadat deze Boeren, door de
harde maatregelen van 't engelsch gouvernement en door
bonne eigene vrijheidssucht gedronge 1, de kolonie Natal
voor het land aan de overzijde der Vaal-rivier hadden verlaten, =gen de Engelschen bun began en politieken misstep
in en zochten in de eerste pleats near middele.i, on) de gedunde bevolking wider te doen aangroeien. De Zoeloes onderwierpen zich zonder aarzeling aan de britsche wet, en
ook andere volkstammen echaardet zich vrkjwillig ender
eene regeering, die beloofde hen te willen vrkjwaren tegin de dwingelandij en knevelarijen banner eigen opperhoofden; de vlkjt der nit bun aard trage inboorlingen der
kolonie weed door gepaste utidde3en opgewekt, en nob ten
gedeelte der nitgeweken 13oeren liet zich overhalen em near
Natal terng te keeren, ten einae er tick aan de yeeteelt
te wijdeu. Z66 werd allengs de toestand des lands geschikt
ter ontvangat van Ettropeanen en hood mime gedegenheid
Mn tot voordeelige plaatsing der kapitalen van 't weederland. De groote stroom der volksverhuizing zond weldra
'en tab near Natal nit, en de jengdiga kolonie ging no
gene toekoMst vol schoone beloften tegen. Bet klimaat is
over 't geheel vrij gesond en goed geschikt voor Europeanen. Aan de kust lc de wintertemperatuur gem. 55, de
somertemp. 76.. Boomwol en indigo groeien er in 't wild,
en de rotate, die van de fljnate qualiteit is, wordt reel veer
den nitsver gewonnen. Sulker, koflie, tarwe, haver, boonen en tabak :lin ntede belangrijke producten. In sommige Gorden Sleet zeds de wijmook. Nolen en User is it overvloedig, goad en diamanten komen sulfa vote. — In 1871
'dodo men de waarde van den invoer op 5 11s, van den nit.
'oar op 6314 mill. rad. Onder de Ivory. uitvoerartikelen
behoove% koren, hidden, liner, talk, tabak, sulker en wol.
De hfilst. Pietermaritzburg ligt 14 5 15 n. landwaartsin van
Fe r t-N at al (zie alditar), welke laatste ongeveer in 't
takiden van de kustlinie der kolonle is gelege..
leatelaen. at. der V. S., Stt. Mississippi, hfdpl. van 't
gra. Adana, aim den Mississippi, I. 0., 80 u. hop de riv.)
Seven Plienw-Orleaus en 24 n. ZW Jackson, waartnede zij
door een spw. is verbonden. Zij *list gedeelteltjk op, gedeeltelijk aan den von van ten kleibeuvel. De bovenst.
Is wal aangelegd, beet% breede Strateu met derleke west

Nauplia
hoyden hulzen van eene verdieping, ten hospitaal, weeshuis,
umoonnieke loge, 2 of 3 banken en verscheiden kerken,
smarmier eat r kath. kathedraal; de benedenst. heeft it
pakhnizen en trinkets van vele rijke handelaars. N. drkjft
ten nitgestrekten uitvoerhandel in boomwol. De et. Iced
doer den orkaan van t836, die een ontzettende verwoesdug aanrichtte. 8067 law. Tegenover de it. ligt bet dorp
Conco rd i a. — Van den eens zoo machtigen Ind.-stem
der Natchez is Wets dan de naam overgebleven.
Nasebit•d..., gm. (parish") der V. S., in het NW.
van Louisiana; .gr. 2:0 0 m.; hfdpl. Nat chitoche
(nit te spreken Nekkitos j), can de Red-river, r.
met veel bandel en 3000 inw.• van bier loopt de zoogen.
opperweg over Gaines-Ferry, St.-Augustine,
Nacogdoches,
'
Robbins-Ferry,Bastrop en San-Antonio near den Rio-Grande.
Mater., zwits. myl., kant. Wallis, distr. en tegenover
Brieg, can de Rhone, over welke bier ten schoone steenen
brag yoert; met papiermolens en tuinbonw. 30 .0 inw. —
Neter s-e n-S t.-P an cra s-G o r s tot 1855 een kl. ned.
gem. in de prov. Z. Boll., arr. Rotterdam, kant. Bridle;
thana meat het een deel nit der gem. Rockanje.
Nath-dora. Nath-dwara. INatha-devara),d.i.ade
tempel der godbeid" ), it. van W. Hindostan, Radsjepoetana,
gebied en 8 U. N. Odeypoer, aan de riv. Boenass. Zij heeft
eta hoogst vereerden Hindoe-tempel en drijft levendigen
handel met Guserate en Scinde.
Dialividad, 1) kl. eil. van Neder-Californie, in den Stillen oceaan, onmiddellijk trgenover het voorgeb. MorroHermoso. — 2) it. van Mex , co, bij Tezcuco. — Nstiei(lade at. in Brasilia, prey. Goyaz, aan de riv. Luiz-Antes,
22 n. 'NNW. Arrays... 200
Natorain-Eilandeat. drie eilandgroepen bij de NW.kust
van Borneo, in de Chin. zee, onderscheiden in Noord-,
Ridden. en Znid-Natoenas. '1 ot de middengroep behoort
het eil.Or o ot-Na toen a, of Bo eng-O er o en g, Bungor a n, tat op 4. N.B. en 11.8. O.L. 'fgt., omtrent 12 u.
lengte heeft en door eenige hooge bergen op verren afstand nit zee zichtbaar is. De meetre dezer eil. hebben ten
Maleische bevolking en een weinig landbouw.
Natofm, Natea,z, Natant. pers. at. prov.Irak-Adsjemi,
17 u. NNO. Ispahan; met ooftteelt. 6000 mw. (?)
Natroo-meren-vao.Egyps, eenige meren of poelen
In eene val , ei van de Libysehe w.,estijn, het Natro n-d a I
geheeten, omtrent 16 u. WNW. Care. Zij bestaan nit een
8tal poelen, die meestal zee , rijk zijn can natron of niteem I een natuurlijk loogzout, dat eigenlijk andrrhalf keelsour soda is 1, waarvan de inzameling honderden menlichen bezig hondt.
Watseheradoz, bolt. stadje, kr. Kaursim, 11 n. Zira.
Praag. 1730 i n w.
%attains. of Nuttom, aanzienlijke at. van Britsch India;
Madras, distr. en 61k. U. N. Madoera.
(N athave r), it. van Britsch Indie, Bengalen, distr. Radsjeshaye, 14 u. NO. Moersjedabad.
Nattradaeotta. at. van Britsch Indie, Madras, distr.
Tinnevelly, 19 U. NO. Kaap-Comorin.
Nan (Keep.), [Laeinian. Promoutorhimj, kaap
van Z. Italie, die het 0.einde van Calabrie uitmaakt, 2 u.
ZO. Cotrone. her stolid oudtijds een tempel van Juno,
en hier scheepte zich Hannibal in, men hij in 202 ',Oar
Chr. Italie verliet.
Naaeelle, fr. gem. en d., dep. Aver., kant.hoofdpl.,
arr. en 6 U. ZW. Roden. 1281 inw.
Nandees en Naudorsherg, twee bijeengelegen d. in
Tirol, distr. Landeck. can de twit. grens, 41/2 u. NW.
Glurns. 1361 law.
%anon, pr it., prey. Brandenburg, regdst. en S U. WNW.
Potsdam, kr.hfdpl., aan den spw. va, Hamburg near Berlijn. 6929 low.
%inward. pr. it., prov. Pommeren, regdst. en 81as uur
NO. Stettin, kr.bfdpl., tusschen 2 wren; met een ond slot,
dat sedert 1820 tel tucht- en verbeterhuis dient, en eenige
fabrieken. 4765 inw.
Nauhoins, pr. vi., prey. Hessen-Nassau, kr. Friedberg,
31 /2 u. NNW. fiasco; met belangrijke zoutbronnes en be'
den. 239) law.
Nauralburg, 1 ) pr. it., prov. Salmen regdst. en 5 u. ZZW.
Mersebura, kr.hfdpl., inn de Seale bij
' de invloeiing der
Unstrut, en aan den spw. tie.schen Merseburg en Weimar.
Ztj heeft 3 voorsteden, een kasteel, een kathedraal (die van
1874--I878 geheel gerestaureerd is) en 4 amdere kerken, een
hospitaal, ten raadhuis met 10 verkooplokalen, grmeasium
en fabr. van inter, linnen en wollen stoffen. lien viert
bier jaarlijks op 28 Juli het aKirschfest" (Kersenfeest),
zoo men wil ter gedachtenis van de gelukkige verlossing
der it. van de Hussieten in 1432, ofschoon vile schrovera
dit veer we verdichtsel houden. 13,664 inw. — 2) it. in
de pro.. Hessen-Nassau, regdetr. en 41/4 a. WZW. Kassel,
aan de Elke, ten sijriv. van de Eder. 1331 mw. 3) pr. at.
prey. Silesia, regdst. en 91/1 u. W. Liegnietz, can de Qllei88,
met fabr. van htken en pottegoed. 20.A — 4) id., selfde prey., regdst. en 17 n. NW. Liegnitz aan de Bober, r.o. ;
'0 inw.
metwvrijn alebo.93
Naanapoee, Nalospoee, at. van Britsch India, Bombay,
distr. CandeIsch. 27 u. ZO. Surate.
Nauadoer of Nand...sr, en Nauadoer.bar of Namdorrbar, twee at. van Britsch ladle, Bombay de eerste in 't distr. Poena, 12 a. ZW. Aurungabad; de tweede in
't distr. Candebsch, 25 u. ONO. Snrate; met het pat van
em n mohammed. heilige, dat drub door bedevaartgangera
bezoeht worth.
Naltadarf, naam van 20 d. in Saksen, waarvan 't vows.
ligt in de kr.dir. Dresden, amt Grallenberg, bij Sehmiedelberg. 1200 low. Ook 17 dorpjes van dies seam in Pruisen.
Nansabot saks. at., ke.dir. en 3 a. OW. Leipzig, station
van den spw. Leipzig-Dresden, aan de Parthe. 1371 law.
Naaidia. I I of Napall-diliteamala, some oak Anaigrieksch Nauplto at vorsterkte at. to nett. van
Griekenland, Mores, hfdpl. van de notnarehie Argolis, bij
het diepst der golf van Nanplia, u. ZZO. Argos. Zkj
la door venetisansche vestingwerken onnantett, beeft ter-

Nauthpoer
neheiden batterijen en 3 forten, waaronder een op een steibp rots en odder onneembaart Pa!amid'. De st. is later
In modernen enropeesehen stijl aangelegd, heeft een goede
boofdatraat, 'edge pleinen, een room. kon. reaidentie-paleis en de kerk, waarin Cap,d'Istria in 1831 weed vermoord.

Er is eene seevaartschool. ern ruime haven twaarin 't eil.
't fort Burtschi en goede reede; maar sedert de at. in
1835 ophield de h(d.- en resid at. van den nieuwen archschen staat te zijn, is zij veel achteruit gegaan. 3958 inw.
370 33' 39" N.B., 2V 47' 58" O.L. Ala hare voorst. geldt
Pronto, een nienw aangelegde at. in bare nabijheid. —
3) (Golf-van.). [Argolieu. Sinus]. heat van de Ltd.
ache zee, Griekenl., tuasehen de beide 0 lijke amen van
Norm lang 81/) n., breed aan haren ingang 6 u. Zij bevat verseheiden eilandjes, waarvan Spezzia, aan haren mood
't voorn. is. In haar ontlast zich de rivier Xerta, aan welke Argos ligt.
Nanthpoer. st. van Britsch Indie, Bengalen, prov. Behar, distr. en 12 U. NNW. Purneah.
Nauvoo, st. der V. S., Illinois, aan een Mississippi, 1.o.
36 a. NW. Springfield. Zij weed in 1840 door de M o rm one n (z. aid.) op prachtige ached aangelegd en had 3
Jaren later reeds 1000 meest honten huizen en den prachtigen Mormonen-tempel, tile den 9den Oct 1848 geheel afbrandde. Sedert de Mormonen genoodzaakt werden, deze
bonne it te verlaten, is Nauvoo, dat erns 16,000 tow. telde. seer in vervai geraakt; thans 1600 mw.
Nava- 1) -del-Rey. sp. St., prov. en 81/2 n. ZW.
part.hfdp1.; met een schoone be-k. 5946 inw. —
2) -Hermosa. id ., prov. en 7 u. ZW. Toledo, part.hfd.pleats. 3071 inw.
Navalearnero, sp. st ., prov. en 51/2 U. WZW. Madrid;
part.hfdp1.; met drukken handel in levensmiddelen ter
verzorging van de heoldstad. 3753 inw.
Navalmoral-de.la.:111ata. sp. st ., prov. en 15 u. NO
Caceres, part.Velpl. 3300 inw.
Novalmoralez, sp. vi ., prov. Toledo, distr. en bij Navahumosa. 3415 inw.
Navaivillar.sp vi., prov. en 19 u. ONO.Badajoz.2707 inw.
Navan. iersch st. en kersp., grs. Meath. Ran de semenvloeiing der Boyne en Blackwater en aan den spw. van
Drogheda naar Kello, 71/2 u. NW. Dublin. Zij heeft emn
r. bath. seminarie, lat. school, men gerechtshof, koren- en
papier molens en uitvoer van landbouw-prod 4104 mw.
Navarino. va 1grieksch Neokastron I, vereterkte tech. can Griekenl., Morea, nom. Messenie, aan een
baai van de Midden. zee, 2 u. N. Modon. Zij beataat uit
•rntrent 2 ,0 welgebonwde steenen huizen en 1' 0 honten woningen. In hare nabijheid, ten N. liggen de ',linen van
Oud-Navarino of Zoesjio [Pylosj. De haven,
beachut door 't eil. Sphagia, is een schoone waterkom,
vermaard in de oudheid wegens een totale nederlaag van
de spartaansche zeemacht door die van Athene, en in de
nienwste tijden wcgens de vt rnieling der turkache en egyptische vloten door die van Engeland, Frankrijk en Ragland
op 20 Oct. 1827. In 1829 sprong het kruitmagazijn drier
et. in de lucht, 't Keen haar grootendeels tot een puinhoop
znaakte. Nog 1115 mw.
Navarra. N.vas-re, 1 ) sp. prov., in 't N., bepaald ten
N. door de Middell zee en Frankriik, ten 0. door Huesca, ten ZO. door Saragossa, ten ZW. door Logrofto, en
ten NW. door Vascongades I Biscay,. 1; gr. 190 0 m., met
299,654 mw.; — hfdpl. Pamplona. Be oppervlakte is bergachtitr, in 't N. doorsneden van de Pyrenee&I, die hier vereeheiden achoone valleien vormen, wasronder Ronceveaux
en Beaten de voorn. zijn. Be hooge bergen zijn meestal
woest en kaal. de lagere zijn met wooden bekleed en bieden voortreffelijk weiland aan. Granen en wijnrn wassen
er niet toereikend your 't eigen verbruik. Veeteelt is aanzienlijk en de nijverheid in glas, titer, leder, zeep, laken,
is groot. Thee en steenzout zijn de voorn. mineralen. 't
Klimaat is in 't geb. streng, in de Ebro-vlakten zacht. De
hoofdriv. zijn de Ebro en de Bidassoa. Het K. izerskanaal
altsmede de apw. Saragossa-Pamplona-Vittoria en Pamplona& Sebaatiaan, doorsnijden de provincie, die overigens vele
goede wegen van gemeenschap bezit. Het grootst gedeelte
der bevolk. spreekt de Baskische taal. — N., dat nooit geheel
aan de Arabieren omit rworpen was, vormde op 't einde der 9e
eeuw men afzonderlijk koninkrijk, en was van 1070 tot 1134
met Aragon vereenigd. De koningen van Frankrijk bezaten 't voor em n korten tijd tegen 't chide der 13de eeuw.
Ferdinand de Katholieke tam het in 1512 weg en vereenigde het net Spanje.
klein gedeelte des lands, BesseNavarre genaamd, bleef aan Catharine van Navarre en weed
in 1559 met de fr kroon vereenigd. Van dat tijdstip tot
op de omwenteling van 1830 droegen de koningen van
Frankrijk ook den titel van honing van Navarre. Het behield tot op den laatsten Karlistischen oorlog nog altijd
bijzondere privilegien, die echter ben opgeheven werden;
— bij de nieuwe indeeling des lands !zie SpNojr) bledf
het binnen zijne oude grenzen bepaald. — Bazse-Novar✓e was men oude afdeeling van Frankrijk in de voorm. prov.
,Vienw-Navarra is een afdeeling van de MealBears.
eaansche bondsrepubliek, no begrepen in 't dep. Sonora.
Navarreux. fr. gem. en versterkte at., dep. Neder-Pyreneedn, kant.hfdpl., arr. en 31/2 U. Z. Orthez, aan den
Gave-d'Oleron, r. o.; met weverijen. 1640 inw.
Navarrete, sp. vi ., prov. en 11/2 u. W. Logratto; met
brandertjen en weverijen. 2205 inw.
Navas 1) .41.11-31adroiio, sp. vi ., prov. en 51/2 u. WNW.
Caceres. 3117 inw. — 2) -del-Marquez, id., pro, en 7
U. OZO. Avila; met weverijen. 3000 inw. — 3) -de-Toloaa. sp. d., pros. Jaen, op em n woeste vlakte der Sierra Morena. 300 maw. De Spanjaarden overwinnen de Mooren, 16
Juli 1212.—Gevecht tusschen Franschen en Spanjaarden,1812.
Nave, ital. d., prov., distr. en 1 1 12 U. NO. Brescia; met
papiermolens en kalkovens. 1500 inw.
Naveili, ital. vi ., Napels, prov. Abr..° Ult. II, 51:2 U.
20. Aquila. 1435 inw.
Nave.. fr. gem. en d., dep. Correze, arr. en 1 u. N.
Tulle. 2297 mw. is 't d. 277).
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1Valria, I) riv. in N. Spanje, ontspr. in Galicie, pron.
Lugo, vloeit NNO. voorbij een gelijkn. vl., en valt na een
loop van 20 u. in de golf van Biscaye. Zij heeft em n voortrefiijke zalmvisscherikj. — 2) .de-Luarea. [Flavionavia],
St. aan den r. o. deter riv. 1/4 u. van haren mond, met
eenige rom. antiquiteiten.' 754 iew. — 3) -de-Sunsna,
sp vl., peon. en 111/2 u. NW. Oviedo, mede aan de Nevis,
r. o. 19 mw.
Naviglio. een kan. in Italie, komende bij Tornavento,
nabij Lonate, pros. Mikan, links nit den Tessino; is bij
Castelbetto verbonden met 't Bereguardo-kanaal en putt
dan naar Mikan, wear het zich vereenigt met de Olonna en Marteaana.
Navvada, st. van Britsch Indie, Bengalen, distr. en I
U. Z. Behar. — Nasvamondaj, Nawaurgonge, st. in 't
gebied Oude, 11 U. NO. Luelcnow.
Naxia. [Naxos. vroeger Strong yie,
Callipolia]. eil. van den Griekschen archipel, het groomate en vruchtbaarste van de Cycladen, op 37° N.B., 25° 31'
0.L., lang 5g2 u., hr. 41/, u. gr. 6 /4 m., met 20,000
inw. De oppervlakte is bergachti
g, doch seer vruchtbaar.
De hoofdprod. zijn wijnen, vruchten, olijfolie, honig en
kaas. Het eil. was weleer aan Bacchus geheiligd. In de
13de eetiw vormde het met de naburige eilanden 't venetiaansche beet. d. Naxos. De Turken overmeesurden het
in de 15de eeuw. Thans vormt het een deel van de Grieksche nom. der Cycladen. — 21 hfdst. van gen. di. aan de
NW.kust, zetel van een Griekschen en van een r kath. bisschop; met een veilige haven voor klein vaartnig. Op dui
slotberg, met men Kapucijner klooster, woont de latijnsche
add l en de r. kath. grestelijkheid. 1957 inw. — 3) verwoeste
st. van Sicilie, aan de 0.kust, aan den mond der Orobala.
Nay. fr. gem. en St., dep. Neder-Pyreneeen, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. ZZO. Pau, aan den Gave-de-Pan, r. o.; met
een merkwsardige kerk uit de 15de en 16de eeuw. fabrieken van fin laken, dekens, serge, droget, kousen en mutsen. 3234 mil NV.
Navland. eng. myl. en kersp., grs. Suffolk, aan de Stour,
4 5. WZW. Ipswich; met fabr. van zijde en zeep. 1200 inw.
Navoe Mayo. groep van 4 of 5 eilandjes in 0. Indie,
in 't N. van Celebes, v66r de baai van Menado.
Nazaire 'St..). 1 fr gem. en St , dep. Beneden-Loire,
hfdpl. van 't gelijku. arr., 3 u. WZW. Savenay. aan den
mood der Loire, r. o., 1 1 /2 u. van zee; stat. van den Orleansspw.; rechtbank, zeevaartschool, drukke kusthandel, uitvoer van ledig vaatwerk, enz., invoer van wijn, zeep, bout,
green, met-I; talrijke industrieele inrichtingen, vooral voor
de scheepvaart. De in 1856 geopende haven is 10 1 /2 beet.
grout en kan 200 schepon bevatten. Jaarlijka komen 7 II
Sal schepen binnen. Zij heeft regelmatige stoombootverbinding met de me , ate Europ. havens, de Antillen, Mexico, Cayenne, enz. St. N. is de voorhaven van Nantes. Alle
groote schepen, naar Nantes bestemd, moeten hier lichten.
— 2) fr gem. en d., dep. Ande, arr. en 21/2 u. NW. Narbonne, aan de Aude, I. 0.- wt-leer een versterkt stadje. 8 50
'
mw. — 3) id., dep. Beneden-Charente,
arr. en 11/3 u. NO.
Marennes. — 41 of -Senasryheau-port. fr . rem. en vl.,
dep. Var, arr. en 2 Si. W. Toulon, bij (len mood der Refr. gem .
pe; met een haven. 2525 inw.
en d., dep. Dr6me, kr. en 6 n. NO. Valence. 847 inw.
6) -11e.Deaert. 4., zelfde dep., arr. en I u. ZZW. Die, aan
de Roanne. 831 inw.
Nazareth. 1) (arab. e n-Nasira h, Naar a), kl. st . in
Palestina, ejal. Syrie en 5 it. ZO. Acre. Zij ligt Ran een
helling en is meest wel gebouwd, met steenen huizen, die
platte daken hebben. Haar sums. gebouw is het latijnache klooster met een rijk versierde kerk, gebouwd, zoo
men wil, op de pick, waar de Engel des Heeren de oBlijde boodschap" bracht aan de Maagd Maria, die hier haren in Bethlehem gebaarden zoon opvoedde. Verder heeft
men een klooster van fransche tint. en, ,n prot. kerk en
meisjesschool, een hospitaal. De bevolking der et., die men
op 8000 I zelfs 10,000) zielen sehat, waaronder 1f
en de overige Christenen, houdt Lich meest met den Isndbouw, maar ook deels met weverij bezig. — 2) belg. °PM.
en mvl., prov. 0. Vlaanderen, kant.hfdpl.„ arr. en 2 u. r.ZW.
Gent. met een halt ass den spw. van attar op Kortrijk.
4467 inw. — vi. in Brazilie, pros. Bahia., aan de Ja211..
ripe, 1. o., 12 u. van haren mond in den Atlant. ocraan.
20
mw. — 4) gem. en vl. der V. S., Pennsylvanie, ems.
Northampton, 3 u. NNW. Bethlehem, bewoond door Moravische broeders. — 5) baai aan de hunt van Gabon, in
Opper-Guinea, die ten 0. van Kaap-Lopez de gelijkn. riv.
ontvangt op 0° 40' Z.B., 9 0 15' O.L.
Naze (The-) 1) kaap van Engeland in de Nov., vorrnende het 0.einde van 't gm. Suffolk, 1 1 /2 u. Z. Harwich.
— 2) afr. kaap, Senegambie, 10 u. ZO. Kaap-Verd.
Neagh (Lough.). gr ierseh racer, Ulster, 5 u. lang en
3 u. breed, ontvangt uit het Z. den Upperbann en Blackwater, en ontlast zijn overtollig water door den LowerBann in den Atlant. oceaan. 't Wordt door stoombooten bevaren, die een levendigen handel onderhouden. De wateren
zijn beroemd om hunne versteenende eigenschappen. 't
Meer is in Iceland door allerlei bijgeloovige eaten vermaard.
Meant, fr. d., Morbihan, 2 u. NO. Ploermel. 1696 inw.
Neat!, Ned& [Nidow]. eng. St. en kersp., Z. Wales,
gm. Glamorgan, 2 u. NO. Swansea, aan de Neath. Zij is
slecht gebouwd, maar in den laatsten tijd teen verfraaid,
daar enkele straten verbreed en geplaveid zijn. Er zijn
veel kerken en acholen, ook groote koper- en ijzergieterijen en steenkoolmijnen. 9319 inw. — De ri•ier Neat h
salt in 't kanaal van Bristol, 3/4 u. ten Z. de st., tot welke
zij bevaarbaar is noon schepen van 300 tot 400 ton. Zij
worth op 't grootste gedeelte van hares loop door 't Neathkanaal begeleid.
Neauphle-le-Chateau. fr gem. en vi., Seine-en-Oise,
arr. en 3 n. NNO. Rambouillet; met wijn- en brandewijnhandel. 1242 inw.
Nehra, pr. at., prov. Saksen, regrIst. en 51/2 u WZW.
Meraeburg, aan de Unstrut, met slotrutnen. 2524 inw.
Nebraska, Stt. van N. Amerika, grenzende in 0. ass
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Missouri, die hem van M. en Iowa seheidt. in Z. ion Kansas en Colorado, in W. aan Wyoming en Colorado, in N.
aan Dacota; grootendeels tnuchen 40 en 43° N.B.,
en 96 en 104° W.L. De grootte bedraagt 35742/5 0 in., de
bevolking 122,993 mw., meestal inkomelingen en 7000 nomaden-Indianen, die tot 1854 het geheele gewest en nog
'neer in bezit hadden. De oppervlakte van 't land is onmiddellijk westelijk van den Missouri een henvelachtige praivie. In de vallei van den Missouri (tusschen 40 en 43°
N.B.) verbonwt men veel katoen, en zijn eiken en notenboomen volop; de bier beerschende vruchtbaarheid wordt
weinig overtroffen; doch 't overige gedeelte is arm aan timmerhout en bedekt met kort en stijf gras. In 't N. en
NW. draagt bet land een gebeetandere natunr. Daar ligt
achter de Bttick-Hills een streek, de Manvaises Terres geretamd, die geheel wont is. — Landbouw en veeteelt aim n nog
hoofdbeataan der bewoners, ofschoon de Industrie reeds begint op te komen. De vaart op den Missouri is niet onbelangrijk; er zijn reeds bijna 2300 kilometer spw. — N.
wordt verdeeld in 25 grs.; hfdpl. is Lincoln. — N. werd in
ma &a gebied en in fabr. 1867 ale Stt. opgenomen. Aan
't hoofd staat een gonv. voor 2 jeer, met een aenaat van
13 en een hula der Vertegenwoordigera van 39 leden. Scholen zijn nog aan 't opkomen : 3 colleges, een seminarie en
enkele volkscholen.
Nebraska-City, at. in V. S., Stt. Nebraska, hfdpl. van
't gee. Otoe, aan den Missouri, door een zijtak met de Pacific bean verbonden; college; gegoten goederen, enz. 6050
inw. Voor den aanleg der Union- en Central-Pacific was
N. een der hoofdstapelplaatsen voor 't W.
Nechanits, bob. vi ., 21/2 u. WNW. Koniggratz. 2017 low.
Nechara, gr. d. in Beloedsjistan, 41/2 n. ZO. Kelat.
Neckar, Necker, [Nicer?], riv. van Dnitschland, ontepr. in het Schwarzwald aan de grenzen van Baden in
Wurtemberg, hij het d. Schwenningen, vie-it meest N. en
W. voorbij Rottweil, Rottenburg, Tubingen, Esslingen en
Heilbronn in Wurtemburg, en langs Neckargemtind en Heidelberg tot Mannheim in Baden, alwaar zij r. in den Rijn
salt, na een loop van 60 u. Eent bij Heilbronn begint
de eigenlijke Neckar-scheepvaart, en deze vaart heeft de
ondiepe rivier crest in den nieuweren tijd door het bier
aangelegde Wilhelmskanaal en door de atoombootvaart gekregen. Hare bijrivieren zijn I. de Eschah, Glatt, Ammer,
Kersch, Enz, Zither, Leimbach en Eisen., r. de Prim, Erlich,
Starzel, Echatz, Ernie, Fibs, Rems, More, Sulm, Kocher,
Jaxt, El. en Otter.
Neckarau, d. in Baden, kr. Mannheim, op een nI. in
den Rijn, aan den vroegeren Neckarmond, stat. der bad.
Rijndalbaan, 2/3 u. Z. Mannheim; met fabr. van machines
en gutta percha goederen. 3 ,77 mw.
Neckargensiind, at. in Baden, kr en amt Heidelberg,
aan den 1. o. van den Neckar, waar die de Eisen. opneemt,
5 U. OZO. Mannheim en aan de badenscbe staatsspoorwegen. 2103 mw. — Neekargertach en Neckarhansen
zijn d. in den zelfden kr., aan den Neckar; een ander d.
Neckarhausen en het d. Neekarrezns liggen aan de
zelfde riv. in Wurtemberg.
Neekarsteinaeh, at. in Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg, amtshelpl., aan den Neckar, 2 u. 0. Heidelberg;
ir et 4 vervallen burchten, looierijen en tabaksfabr. 1427 mw.
Neekarsulm. wart. st .. Neckarkr., opperamtshoofdpl.,
awn de eamenvloeiing van de Sulm en den Neckar, 811., u.
N. Stuttgart; met een stat. der Wurtemb. aaatsspw., een
kasteel en fabr. van leder en tabak. 2640 mw. — seckartenzlingen en Neekarthailfingen aijn wart. d. aan
den Neckar, Schwarzwaldkr., opperamt Nurtingen, elk met
omtrent 1100 mw. — Neekarsveihingen,lizt in den Neckarkr., opperamt Ludwigsburg, en heeft een schipbrug over
den Neckar en 1150 mw. — Neekarzininsern, is een d.
in Baden, aan den Neckar, hr. Mosbach, met het slot Hornbeg en 700 mw.
Neetaire (St.-), Sr. gem. en vl., dep. Pay-de-D6me, arr.
en 5 ti. W. Isaoire; met minerale baden. 1420 mw.
Neda (Bt.-Nicolas-de.). sp. vi., prov. en 5 U. NNO.
Comfit' ; met ijzer- en koperwerken en een lijmfabriek.
1400 low.
Ileddaintangalum, at. van Britach undid, Madre., distr.
Cu maim 6 u. SW. Tandsjore; met Hindoetempels.
Nedde., fr. gem. en d., dep. Opper-Vienne, arr. en 8 u.
OZO Limoges., bij de Limogee, r. o. 1770 low.
Nedenfia, groot distr. of amt van Noorwegen, stift Christiansand, hebbende ten W. en Z. de amten Stavanger en
Mandel, ten 0. Bradsberg en ten SO. het Skager-rack; gr.
18114 0 m., met 68,053 mw. De oppervlakte is bergachtig in het btnnenland. lang en vruchtbaar langs de last,
wear, even als op de daarvoor gelegeu eilanden rijke titerertelagen worden gevonden. De hfdriv. is de Torrisdal-elf;
de voorn. plaatsen it* Arendal, Grimetad en Lilleeund.
Nederlisrakell, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen,
arr. Ondenaerden. 5 n. ZZO. Gent; met brouwerijen en toutraffinaderijen. 3789 law.
Nederbaawelt, belg. gem. en d., pray. 0. Vlaanderen,
arr. deist, kant. Ninove. 1026 low.
Nederlanden, 1) naarn, die reeds 766r eeuwen gegeven
weed aan de gesamenlijke gewesten, welke thane de koninkrijken Belgie en de Nederlanden uitmaken, en die onder
Karel Y, met Franche-Comte, den Bout gon dischen
kreits vormden. Van deze 17 provincien kwamen er 12
(de hertogd. Limburg, Luxemburg, Brabant, bet paltsgrs.
Bourgogne of Franche-Comte, de gra. Zeeland, Holland,
Viaanderen, Artois, Namen, Henegonwen, Antwerpen en
Mechelen) want nit de nalatenschap van Karel den Stouten, overgrootvader van Karel V, terwijl laatstgen. vent
ook de 5 over* (Utrecht, Gelderland met Zutfen, Overijsel, Friesland en Groningen met Drente) hets4 door Iankoop, door opdraeht of op eat enders seijze onder silageWee wist te krkjgen. Met nitsonderiag van 'remake Corntd maakten deze gewesten een bijna gesioten eeheel nit.
Tie Bonrgondische kreits vennoeht eater Wet rang ilVne
integriteit te bewaren: in den 80jarigen oorlog sebelltden
sigh de 7 N.Iiike pros. daarvan los en vormden de Rep s.

bliek der Vereenigde-Nederlanden. Deny.rige Z.lijke gewesten bleven onder apsansch gezag en kronapen weldra in tot, na de veroveringen van Lodewuk la;
die nit Fransch Vlaanderen, Cambresis, Henegouwen, een
gedeelte van 't bisdom Luik en een gedeelte van 't grs. Namen. de provincie Fransch e-N ederlanden vormde, die Lille (Rijsel) tot hfdst. had, en waarvan de 3 eerste nu het dep. du Nord uitmaken. De genoemde 8 gewesten (duns& Vlaanderen, Henegonwen, Namen, Z. Brabant,
Limburg, Luxemburg, Antwerpen en Mechelen) heetten
toenKatholieke-ofSpaansche-Nederlanden;
doch bi,j den vrede van Rastadt (1714, werden zij aan Oostenrijk afgestaan en kregen den naam van Oostenr ij kc h e-N ederlanden of Belgie. Deze mogendheid behield se tot op de groote fr. staatsoinwtnteling. Dumonriez en later Jourdan drongen tot aiep in Belgie door en
onderwierpen 't aan Frankrijk. De vrede van Luneville bevestigde die veroveringen, door aan Frankrijk de linie van
den Rijn te geven, d. i. niet alleen de Oostenr.-Nederl,
maar ook al de andere cis-rhenanische (aan deze zijde van
den Rijn gelegene) bezittingen van 't Duitsche rijk. De
eereten werden toen verdteld in 8 depart. (Lys, Jemmapea,
Sambre-et-Meuse, Forks, Escaut, Dyle, Meuse-Inferieure
en Deux-Nethes), terwij1 de eis-rbenanische bezittingen de
depart. Mont-Tonnerre, Sarre, Rhin-et-Moselle, Ourthe en
Hoer nitmaakten. In 1810 werden ook de N.lijke Nederlanden, na vooraf verschillende staatsvervormiugen ondergaan
te hebben, bij het fransche keizerrijk, ingelijfd en torn in
8 depart. verdeeld (Bouches-de-l'Escaut, Bouches-du-Rhin,
Bouches-de-la-Meuee, Zuiderzee, Ysselemperieur, Bouchesde-rYssel, Frise en Ems-Occidental). Na den val van Napoleon I werden al de Nederlanden volgeus de Weener-tractaten tot On koninkrijk vereenigd under den titel van K oninkrijk-derNederlanden;maar in 1 830 veroorzaakte de opstand der Z.:like provincien eene scheuring can
dit rijk in twee bijna gelijke helften, die de namen van
Koninkrijk Belgie en Koninkrijk-der-Nederlanden hebben
aangenomen en welker grenzen in 1 , 39 zijn vastgesteld. Belgie vertegenwoordigt bijna de voorm. Katb. (Spaansche of
Oostenr.) Nederlanden, terwijI het Koninkrijk-der-Nederlanden ongeveer met de oude Republiek der Vereenigde Nederlanden overeen komt. (lie JielgiS en 't bier volgende). —
2) (lioninkrijk-der-). of Nederland. (fr. P a y s- b a s
of Neerlande, rug. Netherlands, &tits& Niederlande, ital. Paesi-Bassi,port.Paizeellagos,
doch venial in 't buitenland verkeerdelijk near het voorn.
bestanddeel et 11 a n d genoemd en in de pauslijke allocutie en breve van 10 Maart 1853 13 ol lan d-en Brabant
geheeten), ern der W.lijke staten van Europa, aan de N.Zee, volgens de bepalingen van de Londensche Conferentie
(15 Oct. 1831) bestaande tilt het gebied der coos-m. Republiek der Vereenigde-Nederlanden, nit een kl. gedeelte van.
Limburg en nit eenige vroeger tot andere landen behoorends- plaatseu in de pros. Gelderland en N. Brabant. Het
is gelegen tusschen 50. 45' en 53° 21' N.B., 3° 24' en 7.
12' 0.L., en wordt bepaalt ten 0. door de pr. prov. Hannover en de Rijnprov., ten Z. door Belgie, ten W. en N.
door de N.zee. De verdeeling., grootte, bevolking, ens,
blijkt nit de onderstaande tabel.
Grootte
Prow.

Bevolking

Hoofdpl.

0 m. in bunders.

N.-Brabant,
Gelderland,
Z.-Holland,
N.-Holland,
Zeeland,
Utrecht,
Friesland,
Overkjsel,
Groningen,
Drente,
Limburg,

93,1
92,4
52,9
49,8
32,3
25,1
60,3
60,7
41,7
48,4
40 •

Totaal

698,8

512,820
508,902
3 ,2,161
273.965
178,003
138,4 i 6
332,e35
334,492
229,767
266,282
220,425

473,642
468,,64
810,785
681,216
190,549
193,8 ,4
327,72e
276,7'4
252,596
1 i 8,724
242,580

's Hertogenb.
Arnhem.
'a Gravenhage.
Haarlem.
Middelburg,
Utrecht.
Leeuwarden.
Zwolle.
Groningen.
Assen,
Maastricht.

3,297,268(.) 4,037,010

(*) Het yes-alas- van den landbottw, 1877, geeft 3,257,560
bund. — Be droogmaking van de Wadden tusachen Ameland

en den Frieschen wal sal dit cijfer met ongeveer 20,000
hectaren verhoogen, waarbij nog komen de droog gelegde
meren van Workum en enkele kleine plassen.

Dear dit gebied het W.lijk einde van de groote N. enropeesche vlakte uitmaakt, ° zoo vormt de grond, met nitzone
dering der omatreken van Maastricht, een vial laagland,
en heeft geene bergen, near slechts eenige niet aanzienlijke henvels in de provincie Gelderland. Ken gedeelte des
lands meet men aanmerken als de voortzetting van een
zandige heide, die zich door Pruisen, ja van de 0.zee tot
aan de Schelde uitstrekt en somtijda (op de Neluwe en fin
Utrecht) van undige heuvela vergezeld gaat. Ook de Mooker- en Bredasche beide, slams-dc de Peel en het Kempenland, moeten tot den voortzetting van beide gerekend woe.
den. Het lass-at liggen de kustgewesten, die daarom ook
ten deele niet dan met groote moeite en kunst tegen de

hear algid bedreigende zee beveiligd warden. Lange het
grootste gedeelte der W.kust heeft wel de see een bolwerk

tegen etch zelve opgeworpen, namelijk de daises, can
iamb, die enkel bestaan salt fijn zenand, welks verspreiding over 't binnenland belet wordt door ens eigenaardtg

rietgras remade armorial; doeb enders gedeelten der but
konden alleen beachermd worden door aware kuustdammen
of dijiten, welker onderhoud, met dat der rivierd#ken, jeer-
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/Oka verbasend groote geldsommen koat, en die tocb som-

wijlen bij hevige stormen nit het NW. (gelijk o. a. nog in
18115 gebeurde) overstroomd of doorbroken worden. Deze
Iljjken, onder welke zich het Hondsboasche in N. Boll., de
Westkapelsche dijk op Walcheren en de W.Friesche zeedijk
•nderscheiden, zijn veelal met boomen beplant, terwij1
kunne bnitenglooling, om de afbrokkeling door den golfslag te beletten, door stevig bevestigde rijsbarmen en zware steenblokken ompantserd is. Ondanks die reusachtige
Ikunatgewrochten sou echter het kustland, dear het op vele
plaataen met den zeespiegel op gelijke hoogte, ja hier en
daar aanmerkelijk lager ligt, weldra in onvruchtbare moeTanen veranderen, indien het aan zich zelf weed overgelalen. dit te voorkomen en den drassen bodem zooveel
mogelijk nit te drogen, heft men in alle richtingen kanalen gegraven, die, ter plaatse wear zij in de zee of in de
groote meren uitkomen, sterke eluizen bebben, zoowel ora
bet indringen dee zeewaters bij den vloed te verminderen,
ala om bij lagen stand der zee het overtollige waterdat
vroeger venal door em n menigte schroef-, vijzel- en scheprad-molens, bij welke de wind ale beweegkracht weed aangewend, doch die thans voor 't grootste gedeelte door stoomliemalen zijn vervangen, in de kanalen wordt gemalen) nit
de rivieren en het land te &en afvloeien. Be aanzienlijkate onder de kanalen zijn het Groote-Noord-HollandscheBanaal, het kanaal van Velzen, bet IJ-kanaal, dat van
Voorne, van Katwijk, het Zederik-kanaal, de Zuid-Willemsvaart, de Dedemsvaart, de Nieuwe Waterweg, 't Z. Bevelandache ban. De voorn. wateren van 't gansche land bestaan eigenlijk in de 3 hoofdrivieren Rijn, Maas en Schelde,
die eehter deels bij hare uitwatering zich in vele armen
aplitsen en verschillende namen drap.:en, ((eels door kunst
in ontelbare kanalen afgevoerd worden deels eindelijk in
samenwerking met geweldige zeevloeden, groote gedeelten
des lands verzwolgen, nieuwe wateren gevormd en .n bet
land zijn tegenwoordige gedaante gegeven hebben. Het
laatste heeft inzonderbeid de Rijn gedaan en dien grooten
seeboezem helpen vormen, die no de Zuiderzee [oudtijds
Flevo Lacusj wordt genoemd. Volgens de beschrijving der
Romeinen voerde een breede arm des Rijns, de Use' [Sala], in welken Drusus een kanaal [Fosse Drusiana] (chide,
reeht N.waarts en vormde verscheidene kl. meren. In de
13de crow, of liever tusschen 1170 en 1220, overstroomden
geweldige zeevloedeu de lage oevers der landtong ten N.
van 't meer Flevo, spoelden een gr gedeelte van 't land
weg en vormden zoo de genoemde Zuiderzee. die met haten arm, het IJ, diep W.waarts in de peon. N. Hall. drone:,
tot aan de landengte Holland-op-zijn-smalst, welker door.
graving in 1865 is begonnen, in 1875 voltooid weed en het
kanaal van Velzen beet. Be spores van zulk een ontstaan
der Zuiderzee erkent men nog deidelijk aan de ocdiepte
van dezen zeeboezem, in welken de naam van het N.lijk
vaarwater, het V 1 i e, tnsschen de eil. Vlieland en Terschelling, nog aan het meer en eil. Flevo doet denken. Em n ander vaarwater, dat nigh mere Z.waarts heeft gevormd, het
Texelsche-gat, voert tusschen Holland's N.punt en 't eil.
Texel door, en tusschen Texel en Vlieland ligt het Eierlandsche-gat. Al dieper landwaertsin dringende, vormde de
see in 't binnenst van Holland een aanzienlijk meer, het
Baarlemmer-meer, dat zich sedert de 16de eeuw ten gevolge van geweldige storinvloeden met andere meertjes, het
van Spiering-, Bijlemer-meer e. a. vereenigde en steeds
grootere uitgebreidheid kreeg, totdat het in onze dagen
ward d,00ggemaakt. Tusechen de proc. Groningen en de
bann. prov. 0. Friesland ontstond in 1277 aan de uitwatering der Eems de Dollart. welke verovering der zee niet
*Been in harem voortgang door stevig,e dijkwerken gestalt
in, mast waaraan men door indijking weder vele bonderden bunders grond heeft ontwoekerd. Oak heeft reeds lang
St plan bestaan Ic veel vroeger ontstane Lauwerzee, een
kleine zeeboezem tuaschen Friesland en Groningen, mede
in land te herecheppen. De afdamming van het Reitdiep
en de droogmaking van het Noordelijk deel van de LegMeerplaasen werden in 1577 voltooid, terwijl men in Zuid
en Noord-Holland voortgaat verschillende plassfn droog
te maken. Belangrijke veranderingen hebben oak plaids
gehad met de lenge keten van eilanden, die nigh van
Holland. Noordpunt tot aan den Weser-mond nitstrekken
en els de overblijfsels van eene weleer met het vasteland
samenhangende landstreek te beschouvven zijn, zoodat van
de 33 eilanden, welke Photos bier optelt, slechts 14 skin
overgebleven. — Behalve de bovengenoetede hoofdrivieren, nl. de R ij n, met zijne armen de Waal, den Use], de
Lek en de Vecht, — de M a a 5, die na hare sanaenvloeitug met de Waal de namen van Merwede, Noord, Nieuweblaas en Oude-Maas voert, - en de Scheld e, wier manden, met die der Maas, de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche
stroomen (Wester- en Ooster-Schelde, Grevelingen, Kramuser, Volkerak, Haringvliet, Hollands-diep, enz.) vormen,
komen nog in aanmerking de Oude-IJsel, de Eems grensriv. in 't NO.) de Banns en de Kuinder, om niet te gewagen van een groat getal bijrivieren, zoo als de Linge, de
Boil. IJsel, de Overijselsche-Vecht, de Berke), de As, de
Donamel, eat. Tot de binnenwateren behoort nog de Biesbosch, door een overstrooming in 1421 ontstaan, benevens
een menigte kleine wren, !moral in Friesland, en vele nitgeveende plassen. 't Getal dice mecca was in vroeger dagen nog aanmerkelijk greater; in Holland alleen werden
in de 15de, I6de en 17de eeuw mere dan 80 zulke binnenwateren, eamen wel 64,000 bunders beslaande, in vruchtbare polders of drnogmakerijen herschapen (men drake
slechts aan de Beemster, Schermer, Zijpe, Purmer, Wormer
ens.); en dat men in deze eeuw daarmede ijverig is voortgegaan, getuigen de Waard-en-Groet-Gronden, deAnna-Pauwlowna-polder, de Zuidplas, het Haarlemmermeer e. a. Tot
de voorn. nog aanwezige moerasgronden behooren de Boartange en Peel, die beide reeds veel van hunne uitgestrektheld verloren hebben. — De tot Nederland behoUrende eilanden makes 2 hoofdgroepen sit; tot de eerste, in de monden van Schelde en Maas gels-gm, behooren Walcheren, N.
Beveland, Z. Beveland-en-Wolfaartsdijk, Tholen, Schouwen-

I:

Nederlanden 745
en-Dniveland, St.-Philipsland, Goeree-en-Overflakkee, TienGemeten, Voorne-en-Putten, de Hoeksche-Waard, 't Eilandvan-Dordrecht, Rozenbarg en Uselmonde; de tweede groep
voor den ingang der Zuiderzee en ten N. van Friesland en
Groningen gelegen, bestaat sit de eilanden Texel (dat met
Eierland is verbonden), Vlieland, Terschelling (ten Z. van
daar het kleine, onbewoonde Grind), Ameland, Schiermonnikoog en Rottum elf Rottumeroog; terwijl men in de Zuiderzee nog de eilanden Wieringen, Urk, Schokland, het
Kamper-eiland of de IJsel-delta en Marken aantreft. — Het
klimaat is in de Nederlanden over 't geheel minder streng
dan in N. Duitschland en heeft veel overeenkomst met dat
van Engelands Z.lijk gedeelte, doch is iets konder en veranderlijker dan het laatste. De gemiddelde jaarstemperatune is te Amsterdam 49,8.; winter P5,6; zomer 64,4 Fahr.
In de W.lijke streken wordt de vochtigheid der lucht, Teroorzaakt door de nabijheid der zee, nog verhoogd door de
menigte der wateren in 't land zelf, tengevolge waarvan de
dampkring bier dikwijls zeer nevelig is. De jaarl. regenhoeveelheid te Utrecht gaat niet boven 682 millimet.; de meeste
regen valt in den herfst en zomer, de minste in de lente,
en gemiddeld regent het 3 dagen wekelijks, terwijl er in
den winter tamelijk veel sneeuw valt. In koude winters leveren de toegevroren rivieren, kanalen en overstroomde polders en waarden een heerlijk toonetl voor sledevaarten en
schaatsenrijden, in welk laatste de bewoners des lands, moral de Friezes, wat snelheid betreft, erkende meesters nun
en waaraan ook het vrouwelijk geslacht deelneemt; oak de
Zuiderzee is dan soms geheel tot een ijsvloer geworden. In
warme zomers kan de mtwaseming der kanalen en graehten, vooral in de steden, wel tens hinderlijk zijn; doch
men poogt door verschillende kunstmiddelen het water in
beweging te houden, terwijl de sterke winden vaak tot zuivering van den dampkring te hulp kornen. De heerschende
winden zijn die alt het ZW.. AV. en NW.; wanneer de W. en
N.W.winden hevig en aanhoudend weak. brengen zij het
land menigmaal door overstrooming en dijkbreuk in gevaar,
dewijl dan het water der zee te,gen de kusten schrikbarend hoogopgejaagd of dat der rivieren met geweld teruggestuwd wordt. Wat no de door vreemdelingen zoo vaak
vermelde en breed uitgemeten on”zondheid van Nederlands
klimaat betreft, 't valt zeker net te loochenen, dat hij,
die aan 't inademen eener fijne, droge lucht in lioog-er stie .
ken gewoon is, zich in den vaak neveligen, net zeedampen bezwaarden dampkring van N.-Holl. en Friesl. niet op
zijn gemak gevoelt en er niet tieren ban; maar den inboorling deert die luchtgesteldheid niet, en hij bereikt daarin een evenzoo hoogen ouderdom als de bewoner van voor
gezonder erkende plaatsen. De provinckn Gelderl. (vooral de
Veluwe en Nijmegen), Utrecht en een groat gedeelte van Z.
loll. zijn zeer gezond, en zelfs de prov. Zeeland, die anders oak bij de bewoners der avenge nederl. gewesten, in
dit opzicht zoo te kwader faam staat, wordt door sommige geleere,en t de Kanter, ab Utrecht, Dresselhuis, van de
Spiegel) betoogd eene zeer gezonde pray. te nun. De zindelijkheid. die den Nederlander over het geheel eigen is,
brengt niet .weinig toe tot wering van den schadelijken
invloed des klimaats op de gezondheid; en al moge men

in sommige streken, bijv. in N.-Hall., die zucht naar rein.
held wel wat ver drilven, zij verdient in geenen deele de
bespotting, waaraan au j zoo dikwijls bij Duitschers en Franschen moet bloot staan.
Em n zoo vlak, laag, grootendeels alluviaal land moet wel
noodzakelijk arm aan delfstoffen zijn. Het mist dan ook
den mineralen rijkdom schier gehcel, en de natuur heeft
het zelfs de gewone stoffen one te bouwen en te stokeu
ontzegd. Ala algemeene brandstof zou hoot veel te dour
nun, en men vergoedt het gemis daarvan deels door de uit
Engeland, Duitschland en Belgie ingevoerde steenkolen,

dens en veel algemeener door den in 't land zelf in ongelooflijke hoeveelheid voorhanden turf. In vele buitenlandoche streken rust de veenbedding op enkel zanci en get-ft
dus, wanneer zij weggestoken is, een onbruikbare pick,
meestal een meer of poet; — in Nederland daarentegen
vindt men doorgaans under den veenbodem een voortreffelijke teelaarde. Zoodra daarom een veen uitgeput en in een
plas veranderd is, omdamt men dezen, maalt het water
uit, beveiligt de dos gewonnen pick door gegraven slooten
tegen de ophooping van 't regenwater en verkrijgt zoo voortreflijk polder weiland. Zoodanige polders, welker crrenzen
reeds uit de verte worden aangeduid door rijen wind'molens
of een of meer stoomgemalen wilder welke zich bezwaarlijk een nederl. landschap laat denken), zijn er ontelbaar
vele, vooral in Holland en Friesland Naast den veengrond
hebben de kleibeddingen en het slijk der rivieren en kanalen voor den Nederlander een hooge waarde, daar zij hem
het hoofdmateriaal tot den bouw der huizen leveren. Melding verdienen bier nog, behalve era weinig tout, dat nit
zeewater bereid wordt, de steenkoolmijnen bij Kerkrade
in Limburg, de eenige in gehea Nederland die in 1879 opleverden 69,774 ton of 69,774,000 kilo's, met een zuivere
opbrengat van f 279,655.44%; alsmede het moeras-ijzer-

ens, dat vrij algemeen in den bodem verspreid is, maar vooral in Overijsel en Gelder). en ook nog in N. Brabant voorkomt en waaruit in 4 smelterijen t te Deventer, Keppel, Terborg, Isselburg) jaarl. orntrent 3 mill. kilo's ijzer warden
voortgebracht. In den laatsten tijd bet-ft men bij bij Haaks-

bergen ook hier en dear sporeu van petroleum get-and , n.
Wat de voortbr. nit het dierenrijk betreft, hier staan de
runderen en paarden boreal aan. Het land bet-ft overvloed
van uitmuntende weiden, die niet Aileen zelf schoon randvee, schapen, varkens en paarden telen, maar oak meger
vee, sit andere streken herwaarte gevoerd, vet maken. Het
grootste en schoonste rundvee hebben Holland, Utrecht,
Friesland en Groningen, van dear de verniaardheid der ne-

derl. hater en kaas, die bier em n gewichtig handelsart.
zijn. De beste hater komt uit Holland, vooral uit de ornstrikes van Leiden en Delft; de friesche wordt tot near
Amerika en 0. India verzonden. Van meer belang is nog
... de meest gezothte soorten nun onder de
de kaasbereidin„,
zoetemelksche, de Stolksche en Edamsche, wider de sure-
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mellrsche ( komijnkaas) de Leidsehe; de Texelsche en Limburgsche wordt van *chapeau-1k gemaskt. Groote, 'tette
koets- en boerenpaarden vindt men in Friesland, Groningen
en Utrecht, terwijl Gelderland goede trek- en rijpaarden oplevert. De meeste sehapen vindt men in N. Holland en Drente, hoewel Gelderland er ook veel heeft; het beste nes is
het Texelsche, bet slechtite dat van Zeeland. Varkens vindt
men over 't geheele land verspreid, liner voonl in N. Bra
bant, Gelderland en Overkilled. Viervoetig wild weir de liefhebbers der jacht is in ons land wegens de schaarsheid der
bosachen en in de dichtheid der bevolking niet 'reel of yelend voorhanden; ook in Gelderland en Overijsel beginnen
herten en reeen tot de zeldzaamheden te behooren; in laatstgen. prow., shook lanes de zeestranden, in de duinen, houden itch een menigte konijnen op, en in verscheidene norden des lands vindt men 'red hazen. Van gevogelte zijn 't
veoral de trekvogels, die in '1 najaar menigvuldig buit gemaakt worden; de eendenkooien vangen veel eenden; Overijsel en Gelder). betben overvloed van goede ganzen. De
bijenteelt, ofschoon minder dan voorheen, is nog van veel
belting in Gelded., N. Brabant, Drente, Overijsel en in de
bosehrijke oorden van Friesland. In Gelderland en Friesland
treft men eenige onschadelijke slangen aan. De wateren
van Nederland en de aangreezende zee zija etec rijk in visch
van allerlei snort; de rivieren en meren leveren ved bears,
snoek, Toren, ens., ook calm, hoewel de tijd lang voorbij
is, dat laatstgen. visch hier in sulk een verbazende hoeveelheid weed gevangen, dat, near luid van 't historieblad,
de dienstboden zich verhunrden op voorwaarde van niet
sneer dan tweenmal 's weeks erooden viach" te meeten eten.
De Zuiderzee levert uitmnntende hot, en op de knaten
wordt yen' kabeljauw, schelvisch en velerlei platviseh gevangen. Zeeland heeft ved °esters en mosselen. Met betrekking tot het plantenrijk is reeds gezteed dat ons land
arm aan hout is; het timmerhout voor schepen wordt ons
deela in groote vlotten langs den Rijn en de Waal toegevoerd, dens nit de noordsche rijken ontboden. Gelderland
bezit nog het meeste timmer- en brandhout van at onze
gewesten; ook voor den graanbouw is onze bodem over 't
geheel minder geachikt tan b.v. het naburige Belgie; de
meeete granen worden in de prov. Zeeland, Groningen,
Gelderland, en N. Brabant gebouwd; doch deze zijn niet
toereikend voor de volliebehoefte, te minder dear ten aanzienlijk gedeelte tot het bronwen van bier en stoken van
jenever wordt gebruikt. Gelderland, N. Brabant, Overijsel
en Groningen zijn vruchtbaar in rogge; de beste aardappelen
en tarwe vindt men in Zeeland, doch de meeste vindt men in
Groningen, Gelderland, Z. Holland en N. Brabant; bijua
overal, inzonderheid echter in Holland, teelt men voortrefhike penlvruchten en moesplanten, vooral uitmuntende
spergie, bloemkool (de brute te Leiden), enz. Yoorts dienen genoemd te worden hennip en vlas I 'cooed op de
Maas- en Schelde-eilanden in Holland en Zeeland I., boonen
(vooral in Zeeland en Groningen), raapzaad, reel boorovruchten (inzonderheid in Gelderland en Utrecht); - verder de
'Rinds eeuwen beroemde bloementeelt in Holland, de aardbezieteelt, vooral in N. Holland, enz.
Slaan wij no den blik op de room. middelen van
bestaan, op de nijverheid en den handel, dan
noemen wij het eerat de visscherij, sly de oudste haeteering en nering der Nederlanders. Verschaffen de bewoners
der binnen- en kustwateree reeda aau veie hander week
en brood, van oneindig meer belang was en is nog de visacherij in verre zeeen, inzonderheid de haringvangst. Dcze wordt hoofdzakelijk can de kusten van Schotlaed en Engeland gedreven en weed om hare hooge belangrijkheid weleer in 'a Lands piakkaten de eGroote Visscherij' geheeten„
in tegenstelling met de kabeljaawvangst bij Dogger.bank, die den naam van //Kleine Visscherij" voert; en de
voordeelen, die zij eenmaal afwierp, waren zoo aanzienlijk,
dat men haar e's lands goudmijn" heette en jaarlijks een
openbare biddag (de zoogenoeinde buisjesdag) weed nitgeschreven, om 'a Hemelu zegen over dem visscherij in te
roepen; en inderdaad men mocht hear met recht dien ;rootwhen naam geven, dear honderdduizend ingezetenen ( viawhen, nettenbreiera, bout- en hennipverkoopers, zeildoeken seilmakers, zoutkramera, inpakkers, ventjagers euz.) toen
hun bestaan go-heel of gedeelteliik in die visscherij vonden.
Mist minder dan 2003 bnizen liepen torn ;earl. nit de Maas
en N. Hon. in zee; maar later is die tak van bestaan door
de mededinging der Eugelschen, Zweden, Denen, Pruisen,
Franschen, ens. buitengemeen (tot op lhe) verminderd;
haar boofdzetel is thane te Vlaardi igen, nit welke haven
In het jaar 1878 nitgingen 63 aldaar, en 15 te Scheveningen
te huis behoorende en 42 achepen nit Maasslais ter harinpangst uitzeilden. De boll. baring gold ten alien tijde
voor den lekkersten, hetgeen men toeschrijft aan eene bijzondere wijze vau kaken en inzonten, waarvan men de nitvhiding aan W. Beukelszoon van Biervliet toeschrijfe Mindere aoorten van haring, zoo els die, welke men later in
't jaar aan de Engeleche kust en in de Zuidertee range,
worden gedroogd en gerookt en als bokking verzenden, of
Ala panharing tot verschillende einden gebruikt. De walvischvangst in 't N. was weleer van reel belang ( van 1679
-1683 gingen uit 1932 achepen), doch is tegenwoordig geheel te niet. • De kleine visscherij daarentegen worth nog
iltijd met ijver en goed gevolg verricht, verschaft velen het
daplkjksch brood en voorziet ooze vischmarkten met menig
zeebanket. Andere boogst belangrijke bestaanmiddelen
zijn de vet-tech en de landbouw, die bride in een stoat van
eooruitgang verkeeren; vele anaatschappikn en genootschappen wenilen door tentoonstellingen, prtjavragen e. a. middelen doeltreffende pogingen aan om den nederl. landbouw
meer en meer nit to breiden en hem gelijken teed met den
gang der wetenschap to doen houden, terwig de koning
self op onderscheidene wijzon doonlaande blijken van tune belangstelling in dozen tak van volksbestaan en van
zijne zucht om die to bevorderen aan den dar Pert. be
meat van 'a land veestapel sal bet best blijkei .ne con e
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tovendien telde men in 877 360,152 varkens, 150,337 gelten, en 3077 ezels en mnilezels, terwijl in dat jeer 4374
stuks vee aan de longziekte gestorven warm. - Wat de
fabr.ekteindustrie betreft, men mag in 't algemeen zeggen,
dat Nederland minder eon fabric-k- dan era handelstaat is;
nochtans was or eens een tijd, waarin ook het fabric kwezen bier in hoogen bloei was en den bode onberekenlmre voordeelen aanbracht. Bi,j de innerlijke armoede van
het land, in vergelijking van zoo vole anderen. bestond de
bedrijvigheid der Nederlanders, ten tijde torn hunne welvaart hoar hoogsten trap bereikt had, inzonderheid in het
herwaartsvoeren van de ruwe producten nit andere landen,
om die op velerlei wiizen te verwerken en dim recede
weder nit to voeren. Zoo b.v. hebben ze wel geen snit,
maar halm 't nit Portugal, Engelaed, Spanje on weten 't
in hunne zoutziederijen voortreffelijk te raffineeren; zoo
haddeu en hebben zij groote jeneverstokerijen, zonder voor
zich zelven toereikend green te honwen; zoo bleekten ea
bleeken zij een groote menigte linnens; den door hen gemalen waarvan zij de grondstof nit Duitschland does
komen, voeren zi,j dus bereid met aanzienlijke winst naar
elders nit; zij hadden en hebben nog een groote menigte
zaagmolens, um het uit Duitschland en 't N. komende bout
in planken te veranderen en daarmede vreemde, vooral Z.linte holden te voorzien. Ook brachten de frantiche //emigees" bier velerlei industrie, die to voordeeliger was is
eeneu tijd, torn de arbeidsloonen gering waren en het gel&
overvloedig mocht heeten. Vele van de groote voordeelea,
die deze en meuige andere nijverheidstak opleverden, moosten tiatuurlijk zeer verminderen of ophouden, zoodra andere landen bonne producten zelf leerden verwerken, en dit,
geroege bij de hooggeklommen industrie in Engeland, Frankrijk, Duitschland en Belgie, gevoegd ook bij de verhoogde
arbeidsloonen, bij de vrij algemeene dw.e zucht near het
vreemde fabrikaat, vooral ook bij den atilotand van alle bedrijven, neringen en hanteering,en tijdens het land onder
't fransche job zuchtte, maakte 't fabriekwezen tot eea
schaduw van 't geen het weleer was. Dan sedert het land
met den val van Napoleon I zijne vrijheid herkreeg. heeft
de nrjverheid weder 't hoofd nit hare diepe vernedering opgebeurd. Had de industrie een povere figuur gemaakt op
de tentoonstelling te Londen in 1851, die van 1852 en 1876
to Arnhem, de Parijsche van 1867 en 1878 leverden bet
verblijdend verschijnsel, dat Nederland op weg is eene eerepleats under de fabriekstaten in te nemen. De katoennijverheid geeft aan meer dan 10,000 'taste werklieden bezietheld en beet meer dan 500 fabr., vooral in Twente. De
wol- en halfwolfabr. houden eon gelijk getal werkliedea
bezig, 'moral in Tilburg en Leiden, Roermond on Helmond.
De over bet geheele land verspreide werktuigfabr. en Ozergieterijen go-ten aan ongeveer 6 )00 werklieden arbeid. Sedert de houten achepen grootendeele door ijzeren zi.jn ver'gingen is de scheepsbouw sterk achteruitgegaan, al schat
men het getal arbeiders nog op 4000. Tabak- on cigarenfabr. nemen sterk in sante' toe en geven vooral in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Eindhoven, Hempel'
en Nijmegen aan moor don 5000 personen eon ruim bestaaa.
In de Zaanstreek, de Veluwe en Maastricht heeft zich de
papierfahr. geconcentreerd. De tapijtfabr. hebben hear TAtel in Deventer, Delft, Breda en Hilversum. De diamantslijperij to Amsterdam on Rotterdam graft ten ruim bestaan aan wel 400 . personen; ook good- en zilversmederijett
in Holland, Friesland en Groningen zijn van belong. Verder behooren tot de aaazienlijke voortbrengselen van "islands
nijverheid: linnen van de fijnate en witate snort, die vooral in de Meierd en Twente worden vervitardigd, leder (tome
al in de Langstraat met Waalwijk als middelpuntl,
doek en touwwerk, geraffineerde suiker, zeep,jenever, bier
en aardewerk Ite Maastricht), baksteenen, pannen enz.,enz.
Verder telt men van de in den jougaten tijd opgekomen kunstboterfabr. reeds circa 60 ! (minder algemeene voorwerpen van
volksvlijt zie men op de art. der verschillende prov en voora.
steden). Eon krachtigen menu vindt het fabr.wezen in de Nederl. maatschappij ter bevordering van Ntiverheid, die hares
hoofdzetel te Haarlem heeft nn door 't gansche land hare
afdeelingen telt; in 1852 ontstond to Amsterdam, onder bescherming van prina Frederik, erne vereeniging vone yolksvlijt, welk genootschap eon vraagbaak, weawiitev en raadgever wil worden voor stIes, wat met handel, nifverheid esi
landbouw in verband stoat; erne andere vereeniging, war.
van de toning het beschermheerschap aanvaardde en die
in Augustus 1852 te Amsterdam hare eerste vergadering
hield, welt sick bepaaldelkjk de bevordering van fabrieksen handwerksaijverheld ten doe; in Middelbury weed .1a
't zelfde jaar reuse klastschappij van verbeterde meekest,
bereiding geveatigd ( doch de ineekrap heeft uitgediend I, kortom, allerweee is krachtige samenwerking en Tonnagang in nijverheld te brspeuren. -- Beer echter nog din *t
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tabriekwezen, meer opt dan landbouw en visscherij, din de
pee genoemde handel en scheep•aart de hoofdbronnen van bestaan en de welvaart der nederlandsche
vane. Haar seehandd vooral strekt zich allerwege nit en
bestaat deals in een actieven lutndel, b. v. met lijnwaad,
boter, kaas„ haring en indische prodncten, deels in eenen
transito-, commissie-, vracht- en wis.elhendel. Hoe aansienlijk die handel in den jongsten tijd ook is toegenomen,
staat hid echter nog verre achter bij then van vroeger dagen, vowel van de 17de eenw, toen de Nederlanders, even
ale de rhceniciers der oudheid, de schippers en vrachtvoerders van den ganechen bekenden aardbol waren, toen hunne koopvaardijmloten, beschermd door een ontzagwt kkende
seemacht, alle werelddtelen aan zich cijnebaar maakten,
toen ongeveer de helft der echepen van Europa tot hunne
havens behoorde, en zij in ieder opzicht op den oceaan waren wet thane de Britten ziin. In genoemde eeuw hadden
sij den Portngeezen schier al hunne bezittingen in O. Indie ontrnkt, en langen ti,jd was de handel met specerijen
en kruiderijen, vooral met kaneel, muskaat, peper, uitsluitend in hunne bander. De door Cromwell in 1651 uitgevaardigde Acte van Navigatie, waardoor hun de invoer van
vreemde producten in 't Brit eche riik verboden werd, get
hunnen alleenhandel den eersten schok. Eerlang verloren
Cu in den hardnekkigsten worstelstrijd met Engeland }mine meerderheid ter zee; ook in 0. Indie trad Engeland hun
als machtige mededingster ter zijde; andere natien ontwaakten mede veer en na tot het bewastzijn en daarmede ook
tot een beter gebruik barer krachten, en z66 daalde hun
handel van jeer tot jeer. Nog altijd bled f hij tot in de
18de eeuw aanzienlijk en bracht bloei en welvaart in 't
land, toen op 't einde dier eeuw en in 't begin van de tegenwoordige hunne kolonien door de Engelschen werden
weggenomen en ten laatste de in-bezitneming van hunnen
grond 'door de Franschen hen bijna geheel van de zee uitsloot en den ouden rijkdom schromelijk verminderde. De
verlossing van Europa in 1913 bracht ook voor den handel
der Nederlanders een gezegend keerpunt aan, hunne kolonien (met uitzondering van de Keep, Ceilon, Demerary,
Berbice, ern.) werden bun terug gegeven, met nieuwe veerkracht werden de handelszaken hervat, en doeltreffende
maatregelen, zooals de vestiging der Nederlandsche Bank
In 1814, de oprichting der Nederlandsche Handelmaatschappij in 1824 e. a., werkten krachtdadig m de om bun bandel en echeepvaart alras tot eene waardige boogte op te
voeren. Niet weinig brachten later ook daartoe bij de meer
vrijzinnige begrippen omtrent het vrije handelsverkeer, die
algemeen onder de natien veld wonnen en de opruiming
van vele belemmerende bepalingen ten gevolge hadden, o.
a. de opheffing van de boven aangestipte Navigatie-acte van
Cromwell in 1850, en die van 't vernederend verdrag m- t Japan in 1853, terwijl de Nederlandsche regeering, om de betrekkingen met het buitenland uit te breiden, eene reeks
van tractaten en overeenkomsten sloot. De nederl bandelsvloot telde op 1 Jan. 1879 1100 zeilschepen, met. 806,279
N. en 79 stomrschepen, met. 160,114 M3. In genoemd
jeer werden in de versch(llende havens des Rijks ingeklaard 3590 mil- (met. 2,618,765 ton) en 4462 stoomschepen (met. 6,1 93,461 ton), weary/in respectivelijk 1365 Ned.
nil- en 1150 Ned. stoomschepen. Onder deze scheepsruimte is begrepen die in ballast, beloopende 340 echepen en
180,000 ton; uitgeklaard zi,jn in 1878 3571 sell- ( waarvan 1411
Ned.1 en 4449 stoomschepen ( svaarvan 1163 Ned. met respectivelijk 2,635,009 en 6,185,041 ton. Bij dit getal waren
In ballast 2276 zeil- en 12 i 6 stoomschepen, met 3,886,647
ton. Voor de groote react warm n er slechts 114 zeil- en 14
atoomschepen. Het totaal van den invoer over 1878. bedroeg een waarde van 810 mill. gld., dat van den uitvoer
564 mill. gld. Voor 20 jaar telde N. 1190 reederijen met
2072 echepen en 416,136 register ton; in 1 979 warm n er nog
568 reederijen met 1100 schepen, met. 377,34 register ton,
eft 83 stoomschep., 80 driemasters, 177 harken, 95 brikken, 299 schoen. De talrijke middelen van binnenlandsche
gemeenschap, die de bovengenoemde rivieren en kanalen,
benevens ran menigte meest voortreflijke wegen aanbieden,
hebben in de jongst verloopen jaren nog aanzienlijke uitbreiding gekregen en men gaat daarmede bestendig voort.
Een geheel, bijna overvloedig net van spoorwegen, die reusachtige bouwwerken over rivieren in 't leven riepen, bedekt het land het Noorder- en Zuidernet der Staatsspoorwegen, de Holl. spw., de Rijnspw., de Centraalspw., (gezamenlijke kosten tot 1877 1813/4 mill. gld.) Meter- en ZO.spw., N. Brabantsche spw., enz. Er zijn nu in exploitatie
lijna 2000 kilometer. Van Groningen en Leeuwarden near
Maastricht, van Amsterdam, den Haag en Rotterdam near
't N., Z. en 0.deel van Nederland, en overal aangesloten aan
de vreemde lijnen. Ook heeft men van Rotterdam en Amsterdam verschillende stoomvaartlimen op 0. en W. - kortom
can elle zijden is men werkzaam om de gemeenschapsmiddelen te verbeteren en te vermeerderen en zoo den handelsgeest
can te wakkeren. In nauw vertand met die middelen
clean ook de electro-magnetische telegrafen, die reed, 346
bureau's tellen op ongeveer 12,000 kilom. draad, en Nederland niet tdleen in onmiddellijke aanrakine brengen met
de voorn. pnnten des vastelands, matte ook door een onderzeeschen telegraaf met Groot-Brittanje en Amerika; ja
zellk tot Australie ken men semen, dwars door dit 5de
werelddeel been naar de Z.kust.
De Nederlanders bestaan thane nit een mengsel
van seer verechillende volkstammen. De oorspronklijke bewoners des lands waren alien van Germaansche afkomst
en splitsten zich in 2 hoofdstammen, de Friezen en Batavieeen. Bij deze kwamen echter in den loop der eeuwen
menschen uit eene menigte andere landen van Europa, inaonderbeid uit Frankrijk, van wear de vervolgingen urn den
godsdienst onder Lodewijk XIV vele duizenden emigranten near Nederland dreven, die bier em n goede ontvangst
en bescherming vonden. De algemeene teal van al de provincien des rijks is het Nederduitsch of Nederlandsch, ook
we) Hollandsch geheeten, een tak van den alouden germaanschen taaistam, eene zuster van het Hoogduitsch, die
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In de verschillende gewesten met onderscheiden tongvallen
wordt gesproken; het zuiverst wordt etj in de prov. Z. Holland gehoord; het verst wijkt daarvan at het zoogenaamde
Boerenfriesch, dat nog op het platteland in Friesland gesproken wordt en mode van germaanschen oorsprong is.
In N. Brabant wordt ook veel Vlaamsch gehoord. In weinig woordt n bet karakter van een yolk te scheteen is niet
gemakkelijk; want elk gewest heeft in den regel iete eigenaardigs en deze eigenaardigheden in korte trekken semen
te vatten is een lastige teak. Hoe verschilt toch de stoere
Fries van den luchtigen en nuchteren N. Brabanter, de
Geldersehe landman van den Zeruwschen waterrot, ens.
eVerknochtheid can den grond", die voor een gedeelte door
hunne vlijt aan 't water ontwoekerd en door de schranderheid en ijver hunner Vaderen de setel van rijkdom,
overvloed en gemak en zindelijkheid geworden is; sliefde
voor de vrijheid, dapperheid en volharding", zoo vaak ten
toon gespreid in tijden van gevaar en uitereten flood, stedelmoedigheid, herbergzaamheid", waardoor de vreemdeling
zich bier ale te hum s beyond en de elders vervolgde of verdrukte op Neerlands bodem veiligheid of bescherming genoot; emededoogen, weldadigheid", waardoor bier de ellendige meer dan elders ondersteund en zelfs de door eigen
echuld rampzalige niet can zein nootlot overgelaten wordt
(getuigen zoo vole godshuizen in steden en vlekken, zoo
vele arm-, week-, tuchthuizen, de kolonien van weldadigheid, de maatschappij ter zedelijke verbetering der greengenen en menige andere weldadige instelling); eeerlijkheid
en trouw", door geheel een wereld gekend, erkend en op
prijs geeteld, — due en andere deugden mogen gewis ken.
merkende eigenschappen van het karakter der Nederlandere genoemd worden. Be vreemdeling, die hen, meest uit
onkunde, vaak nit partijdigheid, miskent en scheef beoordeelt, schrijft bun gnarne eon zeker terugstootend phleg.
ma toe en maakt hen duswegen Diet zelden tot het voorwerp zijner le spotting: mace de Nederlander ken bun gorust die vreugde gunnen, deer toch dit phlegma, voor zoo
ver hij 't werkelijk bezitten moge, bij zijnen landaard gepaard gaat met "teal geduld en volhardende vlijt, met stiptheid en orde, met spaarztramheid, nederigheid en eenvoudigo levenswijze". 't Moge verder niet te loochenen zijn, dat
het thans levend geslacht merkelijk van vele deugden der
Vaderen is ontaard, dat weelde, geldverkwisting, lichtzinnigheid en andere verkeerdheden, mane al to veel veld in
bun midden gewonnen bobber., toch valt het niet te ontkennen, dat de Nederlanden nog over 't geheel een //godsdienstige, deugdlievend, milddadige natie" mogen heeten.
En wie, die niet willens blind U, sal hen eene natie zone
der ekunstsmaak en gevoel" kunnen noemen, die het oog
sleet op de lenge lijst van wijdberoemde mannen, in schier
ieder yak van geleerdheid, fraaie letteren en kunst, op
hunnen grond voortgebraeht, of die den voet net in hunne even eijke als menigvuldige kunstkabinetten, museums
en verzamelingen van allerlei card, of die acht geeft op
dat groot getal maatschappijen en genootschappen, can de
beoefening en bevordering van al wat good en schoon is
gewijd ? Noemen wij van de laatste slechts : de Meatachappijen van Wetenschappen to Haarlem (opgericht in
1752) en to Middelburg (17i8), de Hull. Maattichappij van
fraaie Runsten en Wetenschappen te Amsterdam, Leiden,
Rotterdam en 's Gravenhage (1W), het prov. Utrechtsch
genootechap. van Kunsten en Wetenschappen (1772), de
Maatschapprj van Nederl. Letterkunde te Leiden (17604
die ter bevordering des Landbouws (1776), die voor de
Natuur- en Letterkunde, onder den naam van Diligentia„
to Gravenhage (1805), die ter bevordering der Bouwkunde (1818), der Toonkunst (1929) en der Beeldende Kunsten 118391, de Maatschappij Felix Meritis to Amsterdam,
(1776), Teylers stichting to Haarlem ( Ins I, de Maatschappij. tot Nut van 't Algemeen (1.734), die tot bevordering van
Niiverheid to Haarlem 1183e), de Kon. Academie van Wetenschappen te Amsterdam I in 1851 opgericht ter vervanging
van het Kon. Ned. Inatitnut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten), en.. Opmerking verdient het
ook, dat de kosten, can al doze en vele andere kunst- en wetenschap-kweekende vereenigingen verbonden (zoo men eene
enkele uitzondert), niet door het land gedragen worden,
maar dat men ze alleen heeft dank te weten aan ijverige en
geleerde ingezetenen, dat zij het uitvloeisel zijn van de
liefde der natie voor het algemeen welzijn des Vaderlands.
Ten opzicbte van de godedienstbelijdenis splitsen zich de
Nederlanders in Protestanten, R. Katholieken en Joden.
Het getal der Protestanten t die weder in verschillende kerkgenootschappen verdeeld njn, waarvan het Gereformeerde
de groote meerderheid uitmaakt, staat tot dat der R. Rath.
ongev. ale 3 tot 2, terwij1 men ongev. 68,000 Joden telt.
Aan alle kerkgenootschappen van het Rijk wordt bij de
Grondwet gelijke bescherming verleend, en ieder geniet dezelfde burgerrechten, ieder heeft gelijke aanspraak op bet
bekleeden van weardigheden, ambten en bedieningen. Ook
geeft de grondwet aan ieder kerkgenootschap bet recht om
zajne inwendige belangen op de hem eigene wijze te rege.
len, zonder dat de Staat daarop invloed uitoefent. Vac
laatetgenoemd grondwettig recht had echter het r. kath.
kerkgenootschap geen gebruik gemaakt. Sedert de reforuntie weed het in Nederland niet moor am s een k e r k,
maar enkel em s eon miseie aangemerkt; de paus stride
geen sartsbisschop van Utrecht meer atm en de onder dat
aartsbisdom van ouds behoorende bisdommen van Haarlem,
Middelburg, Leeuwarden, Groningen en Deventer bleven
ook van kerkvoogden beroofd, terwijl het zenden van primtees werd toevertrouwd aan een ital. vice-superior of ace
eon apostolischen vicaris en de_priesterwijding door vreemde bisschoppen weed verricht. Web was er in 1826 eon concordaat tusschen den honing. der Nederlanden en den pans
gesloten. volgens 't welk de N.lijke provincien van 't toenmalign Rijk in twee bisdommen zouden verdeeld worden;
doch de kort daerop volgende opstand van Belgie e. a. omstandigheden veroorzaakten, dat hieraan geen gevolg weed
gegeven, en de r. katb. zaken bleven steeds op den ouden
root, totdat eindelijk de pauselijke sloe), na eenige onder.
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bandedingen met de nederl. regeering (door walks bet opd co'cordsat vette Teresa= weed verklaard),
11153 de r. bath. kesk n Nederbuid een (igen selfseandig bananr gat met Nederlanders au het hooM. Tolson" the airtime resoling bestaan er 'earnest' I r. bath.
bsekciberieten in diet voege, dat bet tot au. toe door den
patudijken int'ernuntins ads vice-superior der boll. mink
gevoerde kerkelijk hewer san 2 daartoe beneetade nederl.
beekveogden als aartabisschop van Utrecht en bieschop van
ibtarient is opgedragen, terwijl. de drie reeds bestaande
apostolische viariaten van 'a Hertogenbosch, van Breda
ea Roermond geene verandering hebben ondergamt dan dat
de kerkvoogden den titel VOtTell van bissebop van 'a Hertogenbosch, van Breda en van Roermend. Noe natunrlijk
in grondwettig die gene van zaken ook wren& moeht, wekte In) toeh verontwaardiging bi,j de Protestanten; de herstelde abissehoppelijke hierarchie" weed in de opgewonden verbeelding van velen banner em n dreigend gedroeht,
*gen 't welk sij met tat van petitien bescherming eachten bij den boning, die daarop (19 April) zijn ministerie
entsloeg en een nienw benoemde, dat sijne werkzaamheden
began met de ontbinding der Tweede Kamer en eenigen
tijd daarna, ten gerieve van de petitionarissen en ter bedaring van hunne bisschopsvrees, een eWetsontwerp tot
segeling van het toezicht over de onderscheidene kerkgenootschappen" openbaar maakte, 't welk in Aug. en Sept.
door de bride Kamera weed aangenomen.
Ter opleiding voor den geestelijken stand heeft men behalve de eeref. theol. faeulteit aan 'a lands hoogescholen,
verschillende instellingen, als: de kweekschool dr Remonstranten (gest. in 1634), die der Doopsgezinden of Mennomitten (gest. in 1635) en het semin. der Lutherachfn gent.
In 1816), de Vrije Univereit. op geref. grondalag in 1880) alle 4 te Amsterdam. De Chr. Afgeseheid. hebben een theol.
school te Kampen; veorts zijn er tot vorming van r. kath.
pvierners 5 seminarien, ate: te Warmond, met eene onderafdeeling Hageveld te Voorbout; te Rijsenburg, met eene atdealing te Culemborg; te Haaren, met eene tweede afdeeling, gevestigd te St.-Michielageatel; te Heaven, met een ondercollege te Ondenbosch, en te Roermond met raze tweede afdeeling te Bolduc ('s Hertogenraede) onder Kerkraede. Daarbij komen nog de opleidingsseholen der Paters
Predikheeren te Langenboom, Nijmegen, Huissen; der Paters
JesuIeten te Mariendal bij Velp. Te Amersfoort is een
seminarie der wade clerezij (Jansenisten), en te Amsterdam
eindelijk bestaan twee eeminarien voor de Israelieten.
Ala inriehtingen van hooger onderwijs bezit Nederland
titans 4 nniversiteiten, namelijk: te Leiden (gest. in 1575),
Rijks Instelling voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde;
te Utrecht (gent. in 1636). te Groningen (gest. in 1614) en
te Amsterdam (gust. in 1578); vroeger waren er ook hoogescholen te Franeker (van 1584 tot 1811), te Harderwijk
Ivan 1600 tot1811), en te Nijmegen (van 1652 tot 1e79).
Bovendien had het land 2 athenteen of doorluehtige scholen: te Amsterdam (gest. in 1632) en te Deventer (gest. in
1630), doch ten gevolge der wet op 't Boozer Onderwija
sijn zij opgeheven. Franeker had van Honing Willem
I, ter vergoeding your hare door Napoleon opgeheven universiteit, een athenaeum gekregen, dock dit is door Willem II
weder vernietigd. Voorts zijn er tegenwoordig in verschillende steden inrichtingen under den naam van egymnasiIn", in welke de studie der wetenschappen en der nieuwere talen aan die der oude talen en letterkunde wordt verbonden; de latijnache scholen zijn opgeheven. Sedert 1863
bestaat in N. ook middelbaar onderwijs, dat gegeven wordt
op 52 hoogere burgerscholen aan 4693 leerlingen, de r. kath.
I. Bolduc en Amsterdam Diet medegeteld. Tour het lager
onderwijs wordt allerwege, ook in de kleinste gemeenten
sepabeanrenscho
gezorgd; bet cnddeerre o
aketliemeg ienn 1e8e7n8
30 m
ien
2738
; van 3868 lagers scholen, waaronder tevene de hostseholen en de dag- en kostscholen begrepen tbs. Zij werden op 31 Dec. van gen. Janebezocht door 552,577 leerlingen. Al dew scholen intent onder 't onmiddellijk toezicht
van schoolopzieners. Tot de echolen van bijsonderen aard
on 'trekking behoorden in 1876 639 beissar- en 76 kleinbinder- of matressen-wholen, behalve de herhalingeebolen.,
sendagscholen, werkscholen en volkstangeebelen. In 1878
warden nitgegeven dag- en weekblatlen 437, watueran 34 dag elijks; 1 in 't fr., - van de weekbladen warm n 3 in bet
dnitsch, 2 in 't fie, des 341 in Ned taal. Ala besondere
ogvermeld worinriehtingen van onderwijs moeten bier n
den: de kon. militaire academic te Breda I gait. in 1828),
woutrin sedert 3 Sept. 1850 het bon. institnnt veer de Marine vroeger Sr Medemblik, geat. in 1829) wee toegevoegd,
dat thane te Willemsoord is; de kweekschool veer de zee'mart te Amsterdam (gent. in 1785); de bon. academia voor
kurgerlijke ingenieurs Se Delft (gest. in 18421, doch verandeed ins een Polytechnische school, de gemeentelijke inrichting aldaar voor Ind. teal-, land- en volkenkunde; de rijksbweeksehool your schoolonderwbaera te Haarlem (gest. in
18141), te 'a Bosch, Middelburg„ Groningen, Nijmegen- de
school veer den handel en de nuverheid te Amsterdam I gesticht in 18461; de veeartsenijschool te Utrecht (geopend
in 1821); het blinden-instituut te Amsterdam (gestiebt in
1832) en dat te Yelp N. Brabant!: de doefetommen-insti-
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eaten te Groningen (gent. 1790), en Se Nienw-Herlaar

Nan 1829 tot 1840 te Gemert), alamede de school cone doofgtommen te Rotterdam, de landbonwschool to Wageningen,
dock die te Harm bij Groningen (gest. in 1842), en later
to Wartkun, is opwheven; de technische school te Utrecht
wet. in 18'41 en nog vale andere.
De staateregeling der Nederlenden is constitutioneel-moaerehana; de kroon is erfelijk la de mannelijke lisle en bij

entstentenis van deze nob in de vronweliake. De boning is
onaebeedimer de ministers zijn verantwoordebile De wetmendu meat dealt de boning met de Statesi-Oeseraal,
near de nitettereade mach* barest WI beet Agee; bil var.
heart wrier en skit wed,, heeft het
over de
pitripme
,see- en landinaebt, bet opperbestsur der heitesiandie hetrekkingen, der kolonien„ der apemene gebbniddelen, het

reeht Tao retie, van de ontbinding der keglers,
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Statot-Genersal zijn de vertegenwoordigers van 't geheele
yolk ea warden verdeeld in 2 Kamera. De kden der Earate lamer worden ten getale van 39 verkosen door de Provinclale Staten en wel door N. Brabant 5, door Gelderland
doer Z. Holland 7, doer N. Holland 6, door Zeeland 2,
door 'Utrecht 2, door Friesland 3, door Overbite! 3, door
Gronispn 2, door Drente 1 en door Limburg 3; zij moeteu
tat de Mwst aangeslagenen in 's Rijka dirtcte belastingen
beheoren en hebben zitting gednrende 9 jaren; een derde
gedeelte van hen treedt om de 3 jaren at. He leden der
Tweede Kamer worden in de 43 hoofdkiesdistricten, waarin
het Rijk verdeekl is, gekozen door de meerderjarige ingezetenen, die in de directe belastingen can zekere som hetalen; bun getal wordt bepaald mute de bevolking en wel
voor leder. 45,000 ed.. De Provincien hebben ieder bare
bijzondere 1Provinciale Staten, welker leden onmiddellijk
door de kiesdistricten, waarin de prov. tot dat einde verdeeld is, verkozen worden en die om de 3 jaren ter helfte
aftreden. Bet getal dier leden bestaat in N. Brabant (met
9 kieadistr.) nit 64, in Gelderland (16 k.distr.) nit 62, in
z. Holland (17 k.distr.) nit 86, in N. Holland (12 k.distr.)
nit 72, in Zeeland (6 k.distr.) nit 43, in Utrecht (5 k.distr.) nit 41, in Friesland (5 k.distr.) nit 50, in Overuse!
(12 k.distr.) nit 47, in Groningen (7 k.distr.) uit 45, in
Drente (2 k.distr.) nit 35 en in Limburg (9 k.distr.) nit
45 leden. Zij benoemen nit bun midden een college van
Gedeputeerde Staten, dat voor de prey. Drente nit 5, maar
voor al de andere provincien uit 6 leden bestaat, waarvan
de helft om tie 3 jaren aftreedt. Door dit college, met
den Commissaris des Konings (vroeger Gouverneur) aan
bun hoofd, wordt het binnenlandsch bestuur van elke provincie gevoerd. - De justitie wordt geregeld door een algemeen wetboek van burgerlijk recht, van koophandel, van
strafrecht„ van burgerlijke rechtte en van strafvordering, en
van de samenstelling der rechterlijke macht. Het hoogste
gerechtahof of de Hooge Read der Nederlanden, waarvan
de leden door den koning benoemd warden, heeft zijnen zetel is 's Gravenhage; aan de beoordeeling van dens read
zijn onderworpen de handelingen der gerechtaboven, der
erimi n eel e rech thank, der ar ron di s sem en ts-rechtban k en en
der kanton-gerechten. - Omtrent 's Rijks geldmiddelen ban
niet seer gunstig getuiad worden. Be oorlog met Atebin
heeft millioenen verslonden de indiache baten nun grootendeels verdwenen en te korten Belau voor de deur. Volgens
aangenomen begrooting voor 1879 bedragen de uitgaven
118,781,491 gld., de inkomsten 111,824,697 gld. Onder de
posten van uitgaaf zijn de aanzienliikste 21,641,901 gl. voor
het dep van oorlog en ongeveer 282/e mill. voor rentebetaling der ataataschuld, welker nominaal kapitaal voor 1879
964,004,552 gld. bedraagt. Belgie heeft oorspronkelijk ongeveer 203,174,00 gld. van ooze staatsschuld moeten overnemen. - De nederl. landmacht telde bij de begrooting vase
1879: 61,46 soldaten en 2039 officieren; de sterkte der d.d.
schutterij bedroeg 220 compagnien, elk van 110 a i51 man,
die der rustende ongeveer 4 e0 0 man. De vestingen des
lands, bedragende vroeger niet minder dan 28, waarbij nog
een menigte forten en schansen kwamen, die semen 9 linien,
van defensie vormden, zijn grootendeels opgeruimd. De
zeemacht bevatte op 1 Juli 1879, zoo in als buiten dienst:
(stoomschepen) 1 schroeffregat met 51 stukken, 2 cantorenschepen met 16 st., 4 pantserschepen met 16 st., 3 monitors met 25 at , 19 kanonneerbooten met 29 at., 34 schroefkorvetten met 200 st., 5 schroefgoeletten met 10 at., 12
wachtschepen met 51 at., daarbij nog (zeilschepen): 1
drijvende batterij met 15 st., 2 fregatten met 40 at., 4 korvetten met 26 st., 3 brikken met 14 st., 4 kanonneerbooten
met 7 at., en nog 2 oefenschepen met 8 at. en een equipage
van 300 jongelieden. - De bemanning was sleek 5664 kop,
behalve 600 miliciens en 1039 inlandsche matsozen van den
dienst in Ned. Indie. 's Lands yin bestaat nit 3 horizontaal
loopende banen: rood, wit en blauw. Het wapen des Rijks
is de gouden leenw van 't h.uis van Nassau, op een azuren
aJe
veld met gouden blokken. Het kon. devies luidt
maintiendrai", d. i. Ik zal handhaveu.
De Nederlanders bezitten kolonien in Ante en Amerika,

en wel 0 m. mw.
. 28,922 24,838,325
in Azi6 (de de tabel op biz. 511) .

.
.
.
. 2,167
Guiana
09,321e
EilandgroepenCuragao en
.
20,43 41,026
St. Eustatius
.
Nedorlandsch-Eiland. vlak en laag eil. in den Stine&
meson), op 70 10' Z.B.,. 178° 43' 0.L., in 1825 door twee ned.
achepen ontdekt. Het is 3 n. lang en met riffen omgeven.
Aleder-Oe k erzee I, belg. gem. en d., pros. Z. Brabant,
arr. Brussel, kant. St.-Jossen-ten-Noode. 1033 mw.
Alederweers of d. Kerkeiratat, ned. d.. pros. Limburg, arr. Roermond, kant. en 1 v. DINO. Weert, bit de
Zuidwillems-vaart; met brouwerijen, looieriten, ververijen_,
enz. Het vormt met de d. Opsel en Leveron en 2 geb. de
gem Nederweert, die 4711 inw.telt.
Alederswetion. Abrersvettes. ned. d., prov. N. Brabant,
arr. 'a Bosch, kant. Eindhoven, 13/i u. W.t.N. Helmond,
gem. Nunen-Gerwen-en-Nederwetten. 505 r. bath low.
Nedrigailov, ruse. at., gouv. en 28 it. WNW. Rearkow, aan de Sees, 1. o.- met tabaksbouw. him.
Alistaironast„ Ned-Rohm, feellarna of Sign], medic int
Algerie, peon. Oran, 10 n. NO. Tlemcen, hi; de see; met
een haven en achoone rtanen.
Riedajeld. Aletiljed, Aladnehed, 1) kundstneek van An.
bit, in 't binnenland, begrenad ten 0. door Lease, ten
W. door Hedsjas, ten N. en Z. door woestijnen. Hat Z.deel
is een sandwoestijn, 't ini.kiviste words gesueden door en-kele ketengebergten, zooals Dscbebel Toeoik, Teatime, Adscha, eon., milker dalen„ voor mover's beeproeiing hebben nearvruchthaar elm. De benvele :en meestal met

in Amerika

beta bewassen; dock over 'I gehapt is lea Iliad meg mat.
nig bekend. Het (event deowdariastet, etteePee ee lleeidee
van mitmpatend ran. Nat. vocartbr. zn sons, salpeter,
napbta; gekweekt words* er glens, tame. dadela. lies
Wm. is gen der warnote en dreegste der etude.. D. hew.,

Nedsjeran
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inimehlen 1 n2111., skjn hoofdsakelljk van den stam der An!S. of Nedschi. De Wahabieten, die al de volkstammen van
Eedsjed hidden ten onder gelaracht, werden door den onderboning van Egypte overwonnen,• miter hij is niet in stoat
seweest sijn gesag in 't land te handhaven. Staatkundig
le het land verdeeld in 't N. rijk Schomer, met de
Mat. Hayel en 't Z. rijk der Wahabieten met de hfdst.
i a d, dicht bij de in 1801 door Ibrahim Pacha verwoeste
onde hfdst. De r ai e. — 2) at. in Aziat. Turkije, ejalet
Bagdad, ZW. van de "milieu van Babylon, in de woestijn,
nen heilige _plaats en druk bezocht bedevanrtsoord der Sebi!ten, wier Khalif Ali hier moet begraven liggen. 20,000
Ned•jeran, it. in Arabi!, Yemen, NNW. van Sana; met
"epee paarden- en bijenteelt.

Neede, Node, ned. gem. en d., prov. Gelderland, arr.
Suiten, kant. en 2 u. N. Groenlo; met een nieuwe geref.
kerk en eon r. kath. kapel, stoombleekerij, fabr. van caliante, servetgoed e. a. stoffen en doortocht near Overijsel.
low. (met eenige buurtschappen en 't geh. Rietmolen,
•
waarin eon r. kath. heck). Op een 1/3 u. afstands N.waarts
Ito de helm' Neederber g.
Needham, gem. en vl. der V. S., Stt. Massachusetts,
vs. Norfolk, aan de Charles-riv. en den Worcester-spw.,
31/ u. ZW. Boston. 1600 inw.
Needham - Market. cog. vl., gm. Suffolk; station aan
den East-Union-spw., 21/e U. NNW. Ipswich. 1500 mow.
Needles (the), ( d. Naalden"), een samenhang
Itta pvramidale, puntige rotsen in 't Kanaal van 't uiterste W.punt van 't eil. Wight; waarop hier een vuurtoren
stoat, op 5V 39 9" N.B., 1° 34' W.L.
N..enabueu, kl. St. van Paraguay en de voorn. haven
dee lands, in een moerassige strcek, aan de Parana, 28 u.
WZW. Assumpcion.
Neer, ned. gem. en d., prov. Limburg, arr., kant. en
11/e u. N. Roermond, aan de riv. de Neer, waar die 1. in
de Maas valt; met brouwerijen, branderij, potte- en pannebakkerij. 1607 r. kath. low. (met veracheiden geh.)
Neerboeeb, ned. d , prov. Gelded., arr., kant., gem. en
• U. ZW. Nijmegen; met een fraaie nieuwe r. kath. en een
geref. kerk, een klooster een gesticht voor arme wezen en
fraaie buitenplaatsen. 1100
' mw.
Neer.I1Jnen, ned. d., Gelderl., arr. Tiel, kant. en 1 u. Z.
Geldermalsen, gem. Waardenburg, bij de Waal. 55e law.
Neer - Itter, Neer - Itteren. ned. gem. en d., prov. Limburg, arr. Roermond, kaut. en 2/ ZO. Weert; met brouwenjen, branderij ens. en druk bezochte jaarmarkten. 769
r. kath. low.
Neerlintee, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Leuven, kant. Lau. 2476 low. — Neeroeteren. id, pros. Limburg, arr. en kant. Maeseyk. 1719 inw. — Neerpelt, id.,
Id.. arr. Maeseyck, kant. Achel. 1632 low.
Neeeveinden, belg. gem. en d., prov. Luik, ar. Waremme, kant. en 2/3 U. NW. Landen, bij den spw. v. MLA
op Mechelen. 436 mw. De vlakte van dit d. is vermaard
door de overwinning van de Franschen under den maarwhelk van Luxemburg op den Prins van Oranje Willem III,
boning van Engeland, den 29sten Juli 1692, en door de overwinning van de Oostenrijkers onder den prins van SO..Coburg, op de Franschen under Dumouriez, 2 , Maart 1793.
Neer - Vosehe belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. en
1 mw.
kant. Leuven. 114
Neft, kJ. st. van N. Afrika, Tunis, aan de Waijde van
bet meer Sjibba-el-Loedia, 6 n. ZZW. Tozer.
Negnpatam, bevestigde, maar vervallen zeest. van Indie,
/Madras, distr. en 14 u. OZO. Tandsjore, aan de host van
Coromandel. Zij was in vroeger tijd de kfdst. der nederlandsche bezittingen aan gen. kust, maar werd hun in 1781
door de Britten ontweldigd.
Negara, Negora, Niagara, vi. op Borneo, rijk en 20
tt. N. Banjermassing, aan de riv. Marabahan op ongev. 2° 40'
'
moerassigen
LB.; met vele huizen op paalwerk wegens den
grond.5010inw.,waaronder bekwame geweer- en wapensmeden.
Alegre.. een bijzonder menschenras (bet Nege r- of
Athlopieche-ra s), dat als een overgaug van den
znongoolschen tot den kaukasischen stem beschouwd ban
worden. Hun woongebied loopt ale em n gordel van den Z.
rand der Sahara tot den N. rand der Hottentotten en Bosjesmannen, van den Atlant. tot den Ind. oceaan over 't
Afrik. continent. Alleen in 't 0. zijn Semieten en Hamieten binnengedrongen. Zij worden verdeeld in de echte of
Soedan-Negers, in 't gelded van den Senegal-monci tot Darfoer en Z. van Cameron tot de 0. Afrik. meren, — en in
de Z. daarvan wonende Abantoe- of Bantoe-N. Aan de randen van bun gebied komen natuurlijk mengelingen sour
met de naburen; tusschen den Niger en den Senegal zijn
zij het zwartst. Zij onderscheiden zich door een hooge,
welgevormde gestalte; alleen is bij hen het hoofd ass de zijden eenigezins ingedrukt en van achteren bijzonder lang, het
voorboofd gewelfd, de noun opgewipt, de lippen dik en onegekruld, de wangbeenderen voorwaarts gericht, het hear
mart, kroes en wollige de huidkleur blinkend zwart of
bruin. Meer dan 3 eeuwen lang strekten doze Negers ten
voorwerp van eon afschuwelijken, tot op heden nog niet
geheel gestuiten hande;, en zijn ztj door bonne blanke natuurgenooten bij millioenen ale sloven naar Amerika gevoerd.
Dit laatste echter is sour goed gedaan.
Negombo, (eland der slangen"), at. op Ceilon, can de
W.kust, 5 U. N. Colombo. De omtrek brengt veel rijst
voort, met popes, kokosnoten, betel en kale.
Negotena, at. in Servie, distr. Krajina. 4325 low.; zetel der distr. overheden, des bisschops; met een gymnasium, lagere scholen. De St. ligt 2 n. Z. van den Donau,
near 't 0. en N. breidt zich een achoone viakte sit, 't
Z. en W. ligt em n moeras. In den jongsten thu heeft men
Eft moeras veel drooggelegd.
Negraio, ell. en haven in 't Birma-gebied, Pegoe, can
den mond der riv. Bassein, em n arm van den Ira wadi. —
it a ap Negral s, op 16° l' 30" N.B., 94°12' 0.1e, maakte
tot veer den laatst e evoerden oorlug de rens nit tusschen
Itet Birrna-rijk en het britsche gebied in Achter Indie, en
bepaalt de golf van Manahan ten NW.
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Negrepalisee, fr. gem. en at., dep. Tarn-en-Garonne,
u. ONO. Montauban; met een geref.
aan den Aveyron,

consisteriale kerk en sea katoenfabr. In de religie-oorlogen hield zij getrouw de slide der Protestanten, waaront
zij door Lodewijk XIII ingenomen en verbrand weed en
later nooit tot haven vorigen bloei is teruggekeerd. 2893 low.
Nes...vale, fr. gem. en d., dep. Kanaal, arr. en elh, U.
WZW. Valognes, met katoenspinnerijen. 1180 inw.
Negril (North - en South.). twee kapen op Jamaica,
ey, u. van elkander; de laatste op 18° 16' N.B., 78° 22'
W.L., maakt het W.lijk einde doe eilands uit.
Negropout (Kangall.van.). eon arm der /Egeische zee,
Griekenl , tusschen 0. Hellas en Eubcea. en bestaande nit
het ZO.lijk gedeelte van den ouden Euripu lang 11 k
12 n. Nabij zijn ingang is het 2 u. breed, maar aan zijn
N.lijk einde, tegenover Chalcis, waar er eon brug over geslagen is, bedraagt de breedte niet meer dan 32 meters.
— Negropont is ook de verouderde naam your Enbcea
on Chalcis ( a. ald.).
Negro. (1101a.de.), 1) of Bnegles, Buglas, eon der
Philippijnen, Aeiat. archipel, tusschen Panay en Zeboe; met
overvloed van rijst en Cacao; gr. 178 0 m., met 255,873 inwe
— 2) ell., Stillen oceaan, bij de N.kust van 't Admiraliteitseile de N.punt op 1 0 58' ee" Z.B., 144 0 56' 50" O.L.
Neh of Nanbendojau, en Nehavend of Nehawind,

twee stolen van Perzie : de eerste pros. en 50 u. ONO.
Jezd; — de laatste, prov. Irak-Adsjemi, 14 u. Z. Hamadan,
alwaar de Arabieren een gedenkwaardige overwinning op
de Perzen bevochten. 641 inw.
Neheim, pr st., pros. Westfalen, regast. en 2 u. NW.
Arnsberg, aan de samenvloeiing van de Menne on Ruhr;
stat. der Berg.-Mark. bean I Ruhrdalbaan); fabr van rnetalen
knopen, ijzer-, blik-,nieuw-zilver en bronswaren,enz.329
Ni,11.0., fr gem. en d., dep. Kanaal (Manche), arr. en 2
U. ZZW. Valognes; met veel fabr. van aardewerk. 1001 mw.
Nehrung. lenge en smalle landstrook aan de 0.zee in
0. Pruisen; tie Kurigiche.Haff en Frische - Maff.
Neidenhurg, pr. at., prov. Pruisen, krst. in 't regdst.
en 28 u. Z. Konigsberg, aan de Neide, bij de poolsche
grens; met eon slot, stroohoedenfabriek, weverij on lookrij 4259 low.
Neifston, schot. kersp. en d., grs. Renfrew. 11/e n. Z.
Paisley; met groote katoenfabr. ii,r6 mw. (1716 in 't d. )
Aleira, of B.nda.Neira, een der Bandasche oil., het
grootste, maar 't gewichtigste van de groep, door 't Gatvan-Banda gescheiden van Groot-Banda of Banda-Lonthoir
en verdedigd door de forten Nassau en Belgica, welke het
stadje Noira of Band a-N eira bestrijken, alwaar deresident met andere ambtenaren zijn zetel heeft. Achter
de Enr. wijk en 't milit. kampement liggen 4 kampongs.
Voorts heeft N. eon herv. kerk met vasten predikant, lagore scholen sour Europeanen on Christen-Inlanders, eon
goede werf en eon goede losplaats. Er zijn 3 notenperken,
die in 1872 hadden 15,400 vruchtdragende boomen, opleverondo 36,000 kilo noten en 8301 kilo foelie. — Dit eiland,
na reeds in vroeger ti(den herhaalde malen door aardbevingen geteisterd to zijn, heeft onbeschrijfelijk sea geleden bij de geduchte aced- en zeebeving, die in Nov. en Dec.
1852 in den archipel der Molukken gewoed be-oft.
1Wiese, 1) twee bijriv. van de Oder: a )de Boheemsc he
Lau sitse r-N., ontspr. in Bohemen, bij Busch-Nanndorf, loopt corder door Saksen en Brandenburg on volt no
eon loop van 33 It. bij Schell°, 6 u. ZZO. Frankfort, 1. in
de Oder; — b) De Silezische N. ontspr. in Silezie.
regdst. Breslau, on valt bij Schurgast, 41/, u. NW Oppeln,
mode 1. in de Oder, no eon snollon, nicest N.waartschen
loop van 28 u. — 2) stork bevestigde pr. st., pros. Siloregdst. en 9 u. ZW. Oppeln, kr.hfdpl., aan de Silezi•
ache Neisse, die bier de Biela opneemt on aan de OpperSilez. baan, die bier sluit aan den Moray. Silez. spw. ZO
heeft een gr. kasteel, 7 r. kath. en 1 both. kerk, groote kazernen, kruitmolens en arsenalen, eon schouwburg, verschei.
den hospitalen, een r. kath. gymnasium met eon caution/ijke bibliotheek, eon priesterhuis sour acme r. bath. geestelijken, een induetrie-schooI, kon. geweerfabriek, fabr. van
linnen, garen en wollen stcffen, branderijen on de Ozerhoudende eFIeinrichs-brunn", met goede, maar weinig bezochte badinrichtingen. Op den neburieen Kapellenberg
',teat eon schoone obelisk, in 1816 opgericht. 19,533 mw
Neiva, Neiwa, riv. van Aziat. Rusl., gouv. Perm on
Tobolsk, valt na eon 0.1(jken loop van 100 u. in den To
bol, 14 u. 0. Toemen, welke at. en Irbit aan hare °ever*
liggen. — Zie ook Neyva.
Neive, of Neze, ital. gem. en vl., Piemont, prov. Con!
ruim I u. NO. Alba. 2831 mw.
Nejapa, vi. in den mexic. etaat OajaCa, in 't gelijkn
dal aan de Rio- de-Nejapa of Rio-de-Santa-Maria, tegenovee
't gelijkn. Indianen-dorp. Er wordt veel cochenille, oos
cacao, indigo, vanille en witte rhabarber gewonnen.
Nekhvoro.chtqa, runs. mvl., gouv. on 9 u. Z. Poeltawa,
aan den Orel. 1600 inw.
Neli.ier, of Nelisoerani, kl. zeest. in Britsch Indie
Bombay, distr. Malabar, bij de kust, 9 n. NNW. Canamore
Nellemhoer. landst. in Britsch Indio, Bombay, pros.
Malabar, 9 u. 0. Calicut.
Nellore, 1) eeedistr. (Met 4 zemindars) van Britsch In
die, Madras, meeet tusschen 14 on 16° N.B., 79° en 80 0.L.
omgeven door Guntoer, Cuddapah, Arcot en de golf vas
Bengalen; gr. 398 0 m., met 1,376,811 low. De oppervlakte is golvend on schilderachtig; de voorn. riv. is de Penner. Een gedeelte is zeer vruchtbaar, eon ander is groutendeels onvruchtbaar en beze-t met dsjongel. De hfdprod.
zijn graces, 'torts rijst, een schoon ras van vee, dat in
groote hoeveelheden near de heuvelachtige distr. in 't W.
gezonden wordt, indigo, tout, brandhout, salpeter, betel ea
tabak. Men vindt or veel katoenfabrikatie. De voorn. steden zip' Nellore. Onzole en Soendy. — 2) hfdst. van gen.
diet, can den Penner, 4 u. vu:i de golf van Bengalen. on
23 u. WNW. Madras. In de !tome eenw was zij een gewichtige vesting; thans is zij eee bedrijvige en voikriike
St., met groete voorsteden, was milder aanzienlOke open.
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bare gebouwen. In 1784 werden bier onder de ruInen van een
Hindoe-tempel vein rem. munten ontdekt. 29,922 hew.
Neteme, 1) gra der V. S., Set. Virginia. Piedmont-distr.,
ten ZO. door de James-riv. van "t gra. Buckingham jiveseheiden; hfdpl Livingston.— 2) id. Stt. Kentucky;
hfdpl. Bar dstow n. — 3) rem. en m. der V. S., SU.
New-Yost, ps. Madison, 30 u. WNW. Albany. aan den Chenango-Crtek. 2100 hew. — 4) id., Stt. Ohio, 47 u. NO. Columbus. 1400 inw. — 5) id., SU. New-Hampshire. gra.. Cheshire, 11'12u. ZW. Concord. 1000 few. 6) riv. in Br.
N. Amerika, ontstaat nit het N.einde van 't meer Winnipeg, vloeit door 't meer Split en 'welt in de Hudsons-baai,
ass hare W.zijde, bij Fort-York, na een NO.lijken loop
-door eene landstreek, waaraan zij harm usamgeeft. — 7)
meer in de pee genoemde landstreek, eig. erne verbreerling
van de Churchill•riv. — 8) distr. van W. Nienw-Holland,
on 340 Z.B., 116° 0.L , omgeven ten N. door Wellington, ten
W. door Sussex en verder door de distr. Lanark. Goderich
en Wicklow. — 9) at. op Nienw-Zeeland, in de Tasman.bath, op de N.kttet van 't Z. eil.; in 1841 gesticht; hfdpl.
-van de in 1876 opgeheven prov. van den zelfden naam. 12,000
inw. — 10) of 1111nutague, keep in Z. Nienw-Holland, bepalende de Portland-baai ten W., op 38° 21' 54" Z.B.. 141 0

die in 't berggewest op kunatterrassen langs de bellingen.
Ook vindt men er overvloed van vruchten, drogeri,jen, verfstoffen as timmerbout. Onder de inheemscbe dieren telt
men olifanten, darn, rhinoeerossen, musknsdieren, pearden en groote honden van voortreffelijk res; kasjemir-geiten en schapen, die men ah lastdieren gebrnikt. Verscheidens ktaper- en bsermbnen wooden er bewerkt, en ook lood
en sink behooren tot de minerale voortbrengeelen. 't Gewichtlest product der Industrie is 't katoendoek, waarin
het gros der bevolking gekleed gaat; voorts metaalwaren,
went en salpeter. Onder de nitvoer-art. telt men olifanten,
ivoor, rijst, timmerhout, huiden, gember. katejoe of Japanache aarde, kurlruma, vruchten en specerijen. ook tibetaanache paarden en schapen, Urine omen, borax. tout, ewe-vet en minerals bereidingen nit Boetan en Tibet aangebracht en near Bengaalsch gebied
verzonden in roiling
'
tegen russische en britsche fabrikaten en de inheemache
producten van Hindostan. Ken g. deelte van den transit*.
kande' tuuchen Hasjemir en 't Chinee ache reik gaat door
Nepal. De bevolking bestaat nit onderscheiden stammen,
deeh van Mongoohche afkomst en Boeddhisten, meter voornamelijk nit Hindoes, die Brahma's leer belijden. De regeering is gevestigd in den slam der Gorkbas, die bet land
omstreeks het midden der vorige crow veroverden. Aan bet
hoofd des lands staat een maradsche (groot-koning , die
echter geheel onder den invloed van zbn eenten minister
Ii. Het Land is verdeeld in verscheiden prov. met ambtenaren van den vont aan 't hoofd; de regeering is despotisch. Grondlasten, in- en uitgaande en doorvoerrechten
worden geheven; de Ironing is onbeperkt eigenaar der wouden en mijnen e. a. monopolien. Leger ongeveer 12,000
europeesch gedresseerde soldaten. — De voorn. steden zijn
Kathmandoe ( of Catmandoe), de hfdst., Lnbita-Patan, Bat
gong en Kirthipoer ( of Kirtarpoer — Na den oorlog, die
Nepal van )814 tot 1816 met de Britten voerde, moesten de
Gorkhas aan dears afstand doen van al het laud, dat tusschen de rivieren Setledaj en Kabi ligt, en tevens het grondgebied van den radeja van Sikkim ontruimen. Sedert dimn
tbd is de vrede niet verstoord. Nog moet de Ironing one
de 5 jaar een gezantschap met geschenken near China
zenden.
Nepenn. 1) kl. eil. in den Stillen oceaan, ten Z. van
't eil. Norfolk, op 29° 3' Z.B., 168° 9' 24" 0.L., vroeger eene
cog. strafkolonie, mane nu verlaten. — 2) riv. in 0. NieuwHolland, Nienw-Zuid-Wales, vloeit NW.waarts tuaschen de
gra. Camden en Cumberland en vereenigt zich met de Warra-Gamba om den Hawkesbury te roe-men. — 3) baai van
Z Nienw-Holl., aan de NO.zijde van 't Kangeroe, 20 u.
ZW. Adelaide. — 4) kaap aan den ingang van Port-Phillip,
111/2 0. ZeW. Melbourne.
Nevi. (Nepete, Nepi], ital. at. prov. Rome, distr. en
5 u. ZZO. Viterbo, aan den wee, near Rome, omgeven door
goth. wallen op etrurische fundamenten. In 1799 bebben
de Fr. hare meeate openbare gebouwen vernield. 2332 mw.
Neponeuelk, Nepomuk. huh. atadje, distr. Prestitz,
aan de Uslawa, stat. der keizer Frans-Jozef-baan, 16 uur
ZW. Pretag, vermaard els geb.pl . van St.-Jan van Nepomuk,
den beachermheilige van Bohemen. 2139 mw.
Neptune...en...den. groep eil. bi,j de kust van Z. NienwHolland, bb den ingang der Spencer-golf, 13 u. NW. het
Kangaroe-eiland.
Nem. (1‘1 ac). riv. in Italie, Umbrie, prov. Perugia, ontspr. aan Monte-Sibilla, loopt voorbij Terni en Narni, en
valt na een loop van 17 u. L in den Tiber. Zij vormt, 11/e
U. boven Terni, den achoonen waterval van Marmoro en
neemt de Velino op.
%brae, fr gem. en at., dep. Lot-en-Garonne, arr.hfdpl.,
ruim 4 u. WZW. Agee', can de Baise. Zij ho-ft een bandels-tribunaal, een consestoriale geref. kerk, fabr. van atijfsel, knrk, touvrwerk, droget, linnen, beroemde patrbzenpasteien, enz., men schoon kasteel, waarin vroeger Hendrik
IV zijn hof hield, toen hi) nog matte koning van Navarre
was, een monument voor genoemden vorst en nude vestingwerken. 7586 mw.
Nerboeddlah, luce...aaak of Nuckaaask, I) (N a rm a d a, d. i. egenoegen-gever", ondtbds Narmadu s),
belangrijke riv. van Indie en na den Indus de voorn. onder de W.wattrts loopende. Zij ontspr. in Gundwana, op 't
plateau van Amarkantak, bb de bronnen van de Sons,
vloeit in meestal W.lijke richting door. de Central-peov.„
den door 't Z. der prov. van Central-India, door Baroda
en valt na een loop van 180 n. in de golf van Cambay, 8
U. W. Baroach of Barotsch. Zii is in hear bovengedeelte,
bij Dajubbelpoer 550 meters, te Mundlesir 2maal en bij Barotsch 3maal zoo breed; maar hare vaart wordt belemmerd
door rotten, eilanden, ondiepten en watervallen. Iii scheidt
Dekan van eigenlijk Hindostan. — 2 ) afd. der Indo-Br.
Centraal prov., W.deel; gr. 823,68 0 m., met 1,090,9e7 law.;
grootendeels bergachtig en weinig bebouwd; de spw. van
Allahabad near Bombay loopt er door.
Nerelluni, saks. stadje, kr.dir. en 5 n. 0. Leipzig, stat.
van de Muldedal-bean, aan de Malde, r. o.; met linnenweverb en bronwerij. 980 mw.
Nereekta, rues. st ., gone. en 61/e n. ZZW. Kostroma,
distr.hfdpl., aces men bijriv. der Wolga; met fabr. van linurn en wollen stoffen. 2700 mw.
Woreshoies, wart. stadje. Jaxtkr., hfdpl. van een opper-
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28'0.L—1)kanltuscheV-DimnaLdKg'sIsland, 17 u. breed, verbindende de Bass-street met den Z.
lijken oceaan. — 12) eil. in Nienw-Z.-Shetland, in den Z.-lb ken Atlant. oceaan, op 62° 15' Z.B.
Nevni.o, Nomaes, port. vi ., prov. Beira, NO. bij Trancoso. 3300 mw.
Nensbro, ital. vi ., Lombardije, prov., distr. en 11/e u. NO.
Bergamo, aan den Serb; met bzerwerken, zijdespinmolen
en handel in slijpsteenen. 2800 mw.
Niemen, et. der ondheid (nu Colonna of Trist e-a a , gouv. en 4 u. ZW. Korinthe, vermaard door de Nemeische spelen. Men ziet er nog de overblijfsels can een
tempel van Jupiter e. a. oudheden.
Nemer, ned. riv., prov. N. Brabant, ontapr. bij Enschot,
vloeit lugs Haren en Helvoirt, neemt de Leib eek op
en valt onder den imam van Boaschealoo t, beneden
'a Hertogenbosch in de Direr.
Nemi mere en d. in de ital. prov. en 5 n. ZO. Rome,
hi) den Apyischen
'
weg en tusschen Albano en Velletri.
Het meer is de beater van een rustenden vulkaan, 11/2 u. in
.omtrek, en orageven door dichte wooden, in welke oudtbda
Diana weed vereerd. Het dorp, aan den NO.lijken oever,
-wordt door een ond kasteel bestreken en telt 1000 inw.
Nensirov, 1) at. in Russ. Poise, aan den Bog, 6 1 /1 nor
BO. Drobitejin. 3900 mw. -- 2) mv1. in 't goner. Podolie,
hr. en 31/2 u. NW. Bratalaw; met een in 1838 geopend college en fabr. van linnen en leder.
Nemours, fr. gem. en at., dep. Seine-en-Marne, kant.hfdpl., arr. en 3 u. Z. Fontainebleau, geheel omgeven door
de riv. en 't kanaal de Loing. Zij heeft een stat. op den
spw. Parijs-Lyon-Middell zee, een gem.-college, openbare
bibliotheek, veel koren- en runmolene, looierijen, hoedenfabrieken, een gr. marmergroef, messenwerk, steenbakkerben en kalkovens. 3871 new. N. was eeu heerlijkheid,
die door Lodewijk XIV aan 't huh van Orleane was gegeyen. De tweede tome van den laatsten koning Louis-Philippe
draagt near deze pleats den titel van hertog van Nemours.
Nenagh, iersche at. en kersp., Munster, gee. Tipperary,
bij de rm. N e na g h (die in den Shannon vat). 4 u. NO.
Newport. Zij ii wel gebouwd, zindelijk en bloeiend, en
heeft schoone overblijfsels van pen norm. kestrel. 1135 new.
Nezsdingen, wart. d., Schwarzwaldkr. opperamt Tuttlingen, aan den Donau, met de mineraalbron der Kneelbache en in de nabijheid bzermijnen. 953 inw.
Nene, of Nen, eng. riv., ontapr. in 't W. van 't gee.
Northampton, vloeit NO. en valt na een loop van 26 uur
in de Wash, geholpen door een kanaal, dat ten koste van
2,400,000 gld. is gegraven. Zij is door kanalen met de Ouse en Engelands binnenvaart verbonden.
Nennaorf, of Grass-Nonntlorff. d. in de pr. prov.
Heasen-Nassan, regdat. Kugel, 11/2 u . NO. Rinteln; met 3
drnk bezochte bronnen en baden. 860 mw.
Nenslinx, Nennsiingen. beier. mvl., be. Middenfranken, 3 u. W, Greding; met bierbrouwerij. 731 mw.
Neograd, (N ogre d), hong. mei, in 't com. Neograd
(gr. 80
m., met 198,269 mw.), 8 U. N. Pest; met een slotruin en papiennolen. 1444 hew.
Neel*. kl. koninkrijk in Senegambie, ten 0. van de Gamble of Ba-Diumn, ten Z. van Rondos en Dentine, besproeid
door den Neola-Kaba, een bijriv. van de Gambia, en rijk
aan boterboomen en olifanten. De hfdst. is Trombaconda.
Nowak's, rum. vi., gouv. Archangelsk, aan den mond
der prate. riv. in de Witte Lee; aanzienlbke zoutbereiding. 1300 Jew.
Nests' (St..), cog. mvl. en komp., gra. en 2Ife n. ZW.
Huntingdon, aan den Great-Northern-spw. en aan de Ouse,
over walks bier can schoone steepen brag ligt; met verscheiden tetede straten en veel kleinhandel. 3320 law.
11.2.1. 16.P."1 .N•yrd. IN epal a), onafhankelijk land
van
iiindostan, bevattende de &Juke belling van den Hiinalaja, tusachen 26° 30' en 30° 18' N.B., 80° 15' en 88° O.L.
bepaald ten W. en Z. door de NW. Prov. en Bengalen,
ten 0. door Sikkim en ten N. door Tibet; groot 2556 0
11X1Wella met 2 3 millioen inwtmers. Het Z. van 't land
Is een .golvende, dicht met hoot bewassen streek, de T e rr i a ne of Terrai geheeten; meer N.waarts bestaat het
land alt een reeks van bergen en sage dalen, waarin vele
biRivieren der Goma, Gundnck, Bone e. a ebnsbare wa*area van den Ganges banns bronnen hebben. Hierop volgt
leen alpengewest met besneeuwde toppen en moeielijke pas*en, weenies een golvend hoogland slnit, waarover de Diet
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nanwkeurig bepaalde pens van Tibet loopt. In 't Z. en
ZW. taken enkele strooken tot in de lasgvlakte van India en kebben dus een indisek "dimwit en plantengroei; de
True.htbearkeid neesat eehter near de hoogte en near 't N.
upordia af, hoewel de berghellingen nog zorgveldig bebouwd warden. Rijst, male, tarwe, gent, boomwol en suiBerriet behooren tot de room. producten, en men teelt

amt, aan de Eggan, 81/, u. NNO. Ulm. 1077 hew.
Merest, Neridi, voorn. pleats van 't eil. Brun, Dalmatia, km. en 31je u. Z. Spalato. 1600 law.
Novato, ital. myl., Napels, prov. Abruzzo Ult. I, kant.hfdpl. 4 u. Teramo. 3035 low.
Weslad, at. in Britseh India, Bombay, distr. Haire, 8 u.
NO. Cal
Nerinds apottah, stadje in Brits& India, Madras, distr.

en NO. Co Vetoer, aan de Cavery.
ltleado. 2Ve44*-14.4111aimt. Wm. Riortie].
vi.
en badplaat*, dep. Allier, TU1111 1 U. ZO. Montlot;on. Zil is se.
dirt 1821 acne finale badinriehting, die drab besoeht word'.
Reeds de Itomeinen linden en bezockten de warms bade.
van N. en toenmaals inset het een belangrpke st. geweest
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son, weary= vele ondheden getnigen. In 't krankzinnigen
gestieht worden jaarlijks 300 menschen ver-pleegd. 219 mew,
Ned., sp. el., prov. en 8 n. 0. Malaga, aan den mond
van het riviertje Nerja in de Midden. zee. 5516 mow.
Newland.. fr. gem. en st., dep. Loire, kant.hfdpl., arr.
en 41/, n. ZO. Roanne. 13 0 inw.
Nerendlen, fr. gem. en vi.. dep. Cher, kant.hfdpl., arr. en
n. NO. St.-Amand-Mont-Itond; met een station aan den
spw. van Bourget; near Never.. 2702 inw. ( 1720 in tt v1.1
Nerpio, sp. vi., prov. Murcia, 9 n. OZO. Segura-de-laSierra. 1 65 mow.
Nertojink, aziat. run at., prov. Trans-Baikalie, 154 n.
0. Irkoetsk, aan de Sjilka, voorn bijriv. van den Amoer,
hfdpl. van een distr., dat rift is aan lood- en zilveree4nen,
In welke veel ballingen werken. Zij heeft 12 rum. kerken,
sterrenwacht, mijnschool, een citadel en pelehende1.3988 mow.
Nervi. et. en arch. in Italie, prov. en 11/2 u. ZO. Genoa,
In de Riviera di Levante, stat. van den Opper-Ital. spw.
Zij ligt bevallig aan het strand, heeft bezochte zeebaden,
een kl. haven aan de golf van Genus, fabr van zijden en
wollen stoffen; levendigen kusthandel en bloeiend visscherijen. 5186 mw. — De Net. via in ten kl. riv. in de div.
Nizza bij Ventimiglia.
Nerviano. ital. vi., prov. en 3 U. NW. Mikan, distr.
Gallarate, aan de Olona. 391 mw.
Nervion, Op. riv., Biscaye, valt in de golf van Biscaye
te Portugalete, 21/0 U. NW. Bilbao. Zij neemt den Salcedon en Durango op.
Nes, 1) ned. d., prov. Friesl., arr. Leeuwarden, kant.
Docknm en 2 u. NO Holwerd, aan 't N.einde van den afsluitingsdijk door de Wadden, hfdpl. van 't eil en van de
gem. Ameland, onregelmatig gebouwd; school voor de zeevaart (in 1s52 met 26 leer!.) is opgeheven, een r. kath. kerk,

twee mennon. kerken en in 't onderhoorig gehucht Buren
eene geref. heck. 660 mw. (met gen. gehucht) — 2 id., zelfde prov en arr., kant. en 2 u. 0.t.N. Holwerd, gem WestDongeradeel; met de onderhoorige buurten Nessergouw en
Moddergat. 1500 inwon. — 3) id , zelfde prov., arr., ktuit.
en 21 ,9 u N.t.W. Heerenveen, gem. Utingeradeel, 200 mw.
Neahanock. gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie,
Mercer. 2000 mw.
Neshoba,

grs. der V. S.. Stt. Mississipp:; hoofdplaats

Philadelphia.
Nesib, Nesib, atiat. turk. at., Syrie, bi,j Bir.—Ibrahim"'Raja sloeg bier de Turken, 24 Juni 1839.
Neale, fr gem. en stadje, dep. Somme, kant.hfdpl., arr.
en 31/1 u. Z. Pdronne, stat. van den Noord-apw. ass den
lngon; met looierijen, fabr. van mostaard, olie, beetsuiker,
eon. 2377 mow. — Ne n le is ook de naam van vele andere
kl. gem. in Frankrijk. — Alesmy in eon gem. en d., dep.
Vendee, 2 U. Z. Napoleon-Vendde. 1400 maw.
Ness Much.), schot. meer, gm. en 2 n. ZW. Inverness,
lang van NO. tot SW. omtrent 7 u., gemiddeld be ed u.
Het vormt een gedeelte van 't Caledonisch kanaal, ontvangt
de riv. Oich, Tacit, Foyers en Morriston, en ontlast zich
zelf door de riv Ness in de golf van Moray.
Nestier, fr. gem. en vi., dep. Opper-Pyreneeen, kant.hfdpl., arr. en 6 u. 0. Bagneres-en-Bigorre. 59 ) into%

Neitton (Great.), cog. kerp. en mvl., grs. en 3 u. NW.
Chester, aan den mood der Dee. 4330 law. ( 1800 in 't vi.)
Nestved. deen. et., ell. Seeland, amt en 4 u. NW. Pratttee, aan den spw. en den Suue-aa, btj haren mond met ster-

ken graanhandel. 4267 law. Een gr. a. van de at. ligt hare zeehaven Karrebecksminde.
Nesamedy, of Nessouil, mvi. in W. Hongarije, grs.
en 3 tt. 0. Komorn, aan den Donau. 12 11 mw.
Neterael, nod. d., prov. N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. en 21/e u. ZZW. Oirschot, gem. Bladel-en-Neterse!. 330 r. kath. low.
Neat., riv. van Belgie, prov. Antwerpen, gevormd door
de vereeniging der Groot e- en Kleine- Ne th e to
Lice (Lierre )., van waar zij een WZW.lijken en bevaarbaren
loop van 2f a. heeft en 1 u. ZW. Boom in de Rape! valt.
Onder bet fr bewind droeg de pray. Antwerpen den naam
van //dep. den Deux-Nethes".

Netolita, Nettolitz. (N e t o 1 1 c e), bob. at. district
Prachotitz, stat. tier Reiter Fraus-Jozef-baan, 4 a. NW.
Bndweia; brouwerijen, aanzienlijke vee- en paardemarkten.

2638 mw.

Netra, pr d.,- prov. Hessen-Nassau, regdstr. Kassel, km.
en 2 u. van Eschwege. 763 mw.
Netschetin. (Nee t i n y), bob. stadje, kr. en 5 u. NNW.
Pilsen. 1000 mw.

ned. d., prov. Gelderl., arr. Arnhem, kant.
en u. ZW. Terborg, gem. Gendringen. 330 meest r.
Netterden.

katb. inw.
Nettkaw, 1) (Miksch.), pr. d., pray. Brandenburg,
regdst. Frankfort, kr. Krossen. 1050 law. — 2) 111 001.tb-),
id., pray. Silezië, regdst. Liegnitz, km. Grfinberg. 1163 low.
Nettuno, st. en zeehav. in Italie, prov. en 9 u. ZZO.
Rome. Zij is teem vervallen, zonder handel van eenig behug, en is enkel gewichtig door de ruTnen van een tempel van Neptunus (van daar haar naam) en door de verenderstelling, dat zij het oude C ce n o, de haven vae Anhum is. 2165 mw.
Netsachkau, saki, st., kr.dir. en 4 U. ZW. Zwickau,
spw. atat.; met katoenweverij, enz. 3369 law.
Neubourg of Neuf.bourg (Leh fr gem. en vi., dep.
Eure, kant.hfdpl. arr. en 41/2 u. ZW. Louviers; met veel
weverijen van onderscheiden stoffen en handel. 243m inw.
Neu-Brandenburg. tie Brandenburg (Nicusv.).
Neuhriiek, I) (pooltsch No wy -Most ). pr. stadje,

regdst. on 10 use NW. Posen, aan de Warthe. 725
taw. — 2) pr. dorp, prov. Brandenburg, regdst. Frankfort,
kr. Krossen.
Neuburg, 11 of N.-aan.den.Bunau, beier. st. km.
Zwaben-en-Neuburg, zeta van 't hot van appel voor dien
'
km. en van 't gelijkn. landgericht, voorm. hfd.- en resid.st.
van 't hertd. Neuburg, ass den I. o. van den Donau, over
welken bier twee bruggen liggen, spw. stat. RV, u. NNO.
'Augsburg. Zkj heeft overblkjfsels van nude vestingwerken,
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eon lasted, waarin eon schonwl.urg en museum, een am
'tepee', kazernen, 3 kerken, onder welke cane met schilderstnkken van Rubens, een adellijk college e. a. hoogere
scholen, kloosters met ziekenverpleging ,brouwerkjen, branderijeo en velerlei handwerken. 7291 low. In den omtreik
liggen de milieu van Kaiseraburg en Altenburg tGalleodanum ?J. de lusteloten Petzelheim en Granau, de kon. stoeterij Rohrenfeld en in 't bier beginnend Donau-Moos de
dorpen Unte r- en Ober ha use n, met het monument
van uFrankrijks eersten grenadier" Latour d'Auvergne, die
bier op 27 Juni 1800 viol. — 2) of Neuenburg. beier.
mv1., Paltskr. aan den mond der Laster in den Rijn, 4112
U. SO. Landau; met visscherij en kusthandel. 1535 low.beier. vi ., kr. Zwaben-en-Neuburg,
3)

7115 55 . W.t.Z. Augsburg; met een linnenbleek en slot. 701

mw. 4)

Neuburg Korn.). z. Korneuburg. —

N e n-

burg is de naam van 52 d. in Pruisen en van 18 d. in
Beieren, die alle kl. en onbelangrijk zijn.
Neuchatel, zie Neufchatel.

Neudantm. pr . at.. prov. Brandenburg, regdst en 3 u.
NNO. Frankfort; met aanzienlijke weverijen, 3380 law.
Neudeck, bob at., distr. Graslitz, 3 u. N. Ellbogen, atm
de Rohla; met 2 kasteelen, grout ijzerwerk, kantklopperi,j,
borduurwerk. 2865 inw.
Neudenau of Neidenau, at. in Baden, km. Mosbach„
aan den Jaxt, amt en 2 u. OZO. Mosbach; station der

staatsbaan. 1265 mw.
Neuenahr. badplaats bij Ahrweiler, regdst. Koblenz,
in 't Ahrdal. door hoegte tegen N. en NW.winden beschut..
Wordt jaarlijks door 3000 menschen bezocht.
Neuenburg, wart. st., Schwartwaldkr., opperamtshfd.pl., aan de Enz, apw. stat., 8 U. WNW. Stuttgart; met amt.
zienlijke looierijen, veel andere industrie ( vooral mijuwerktuigen ) en eon and slot. 2050 mw. — Neuenburg. 11 at.
in Baden, km. LOrrach, amt Miilheim, aan den Rijn, 4 u.
Z. Breisach; met visscherij en scheepvaart. 1286 mw. —
2) (poolsch N owe 1; pr. at., prov. Pruisen, regdst. en 3
U. W. Marienwerder, aan de Weichsel, I. 0.; met ijzergieterij. 4712 inn-on. — 3) twit. kanton, st en m.eer, z.
Neufchatel 1), 2) en 3). — Sic ook Neuburg.
Neuendorf, naam van 52 d. in Pruisen, waarvan het
voorn. ligt in de Rijnprov., regdst. en 2/3 u. N. Coblenz ;
met eon veer over den Riin en veel vlottenbouw. 2400
mw.; — al de andere tijn klein en onbeduidend.
Neueneck, zwit. d., kant. en 21/s u. ZW. Bern. Hier
bevochten de Berner, de Franschen, 5 Maart 1791. 2333 law.
Neuenhaus, hann. at. en amtszetel, landdr. en 14 n.
WNW. Osnabrilck, aan de Dinkel; met scheepvaart. 1411 law.
Neuenkirchen. 1) pr vi., pray. Westfalen, regdst. en
lO!/ a. ZZW. Minden. 1380 inw. — zeven d. in Hannover, waarvan 't voorn. bij Melle, landdr. Osnabrack.
12 )0 jaw. — 3 ) of Neunkirchen d. in Baden, hr. Mosbach,
amt Neckargemilnd. 105 1 mw. Zie nob Neunkirchen.
Neuenrade, pr. St., pro.. Westfalen, regdst. en 4 a.
ZW. Arnsberg; met ijzersmederijen in den omtrek. 1562 law.
Nenenatadt of Neuatadt.an-de..-Linde, wart. Mad,
Neckarkr., aan den Kocher, 2 , /, u. NNO. Heilbronn; met

eon slot. 1420 law. — Zie ook Neueviale.
Neuenstein, wurt. st., Jaxtkr.„ aan de Eppach, 9 u.
NW. Elwangen; met een slot, dat an tot armhuis dient,
en weverkjen van wollen stoffen. 1500 law.
Neuerburg. pr . my!., Rijnprov., regdst. en 7 U. NW.Trier,

aan den Diezbach; met weverijen on looierijen. 1464 mw.
Neuern (Ober. en Unter-), 2 bijeenliggende vi. in Bohemen, km. en 3 u. ZW. Klattau. Samen met 1250 low.
Neufahrwasaer, pr. d., prov. Pruitt, n, aan den W.lijken
arm der Weichsel, stat. der pr. Oostbaan, regd.. en ruira

1 n. N. Dantzig, waarvan 't de haven en vooretad is. Het

wordt door een fort verdedigd en heeft eon vuurtoren op
54 0 24' 15" N.B., 18. 40' 15" 0.L. en nog een tweeden.
4496 mw. — Oak een kanaal, dat het Dantziger havenbekken met de Oostzee verbindt.
Neufehateau, 11 fr. gem. en st., dep. Vogeezen (Vosges 1, arr.hfdpl., 10 u. NW. Epinal, aan den Mouton,
diem samenvloeiing met de Maas en MU den spw. Zia
heeft eon gem.college,openbare bibliotheek van 800 boekdee
l schouwburgzaal, groat en schoon kasteel, fabriek van
ijzerwerk, grove weefsels eat., en openbare baden. 3920 inw.
— 2) belg. gem. on d., pram. Luxemburg, arr.hfdpl., 51 !
U. SW. Bastogne; met veel handel in granen en vee, en
eenige leigroeven. 1945 mw. — 3) bele. gem. en d., pro,.
Luik, arr. Verviers, kant. Aubel. 810 inw.
Neufchatel, I) of Neuchatel, hoogd.Neuenbargi,
twit. grenskanton in 't NW., tussche: , 46° 47' en 47° N.B.,

bepaald ten ZO. door 't meer van Neufchitel en verder omgloten door de kantons Bern en Waadtland en door Frankrijk (dep. Daubs ); gr. 142/3 0 m., met 104,826 law. ( in
lull 1878), waaronder 84,334 Geref. en 11,345 r. Kath. Het
ligt geheel in 't gebied van 't Jura-geb., welks ketenen bier
vele parallelle daleu vormen en zich het hoogst verheffen
in den oCreux-du-Vent" 1465 met ). Behalve door 't gen.
moor van Neufchktel, wordt het besproeid door eon kids'
gedeelte van 't Bieler-meer, en door de rivieren Thiele of
Zihl (die de beide gen. tneren verbindt1, Reuse, Seyon, Ser-

riere en Daubs ( welke de grens ten NW. vormt). De op-

pervlakte is meest met weiden bedekt en langs de moron
zijn talrijke wijngaarden. Het vlakke gebied aan 't mete
wordt doorgaans le b as (nederland) of 1 e vi gnob la
( wijnland ) genaamd. Tot op 200 met. boogte wint men em
wijnen, hop en groenten, en tot op 400 meters warder: granon gebouwd; doch wat men van de laatsten oogat, is niet

toereikend voor eigen verbruik, zoodat het tekort door toevoer nit de kantons Bern en Bezel aangevuld moot war.
den. In de vette weiden (ecernilles") work vee) hooi gewonnen; bet runcivee, dat des zomers op de hoogten (njouz,
graast, is em talrijk en goce), en de kaas is eon belangrijk
art. van Wm,. De fabrieks-industrie is er zeer levendig
en bepaalt zich voornamelijk tot bet makes van horloges,
kant, latoenen stoffen en metaalwaren; van de eersten wet,
den in 1874 meer dao eon mill. stuks, ter waarde van 20 mill.
fr., door 't kauton geleverd en our alle deelen van Europa,
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Neuffen

Maerika versonden, ens. De vervaardigde katoenen stolen
meest near de Nederlanden, Belgie, Italie en Prui.en. N.
cz de volgende spoorlidnen: Lausanne-Neufchatel-Namelikel-Verrieres (Fontarlier), Jura-Industrie ea
Mel-Chau de Fonds. — In eon pelitiek historisch opzicht
spiltst dit landje dell in 't elgennike prinsdom Neufchatel
sir in 't gr. Valanein of Valendia. Na in vroew Wen
mentmal van meester verwisseld to hebben, kwam N.
door eldest* en verdrag aan Prins Willem III vain Oranje,
• na lien. dood in 1702 aan Prnisen, onder wiens nosy.miniteit het bled, totdat Napoleon het in 1806 eau den
inaarsehalk Berthier gat. In 1814 kreeg Prnisen het terng
en in 't volgende jaar word het ale kanton in 't Eedgenoot
sebap opgenomen, waarin het nn de 21ate pleats bekleedt.
In lftbruari 1948 beak er em n revolntie nit, die ten gevolge
bad, dat dit kenton ophield bet rug van Penises te erbennen. -- De voorn. plaatsen din Neufchatel, Cheat-dcPonds, Valangin en Le Lock. — 2) (dnitsch Nen en burg,
Wels c h Ne nen b ur g), hfdst. van gen. kanton, aan
den NW.oever van 't meer van Neufchatel, 7 u. W. Bern
en wet aan den mond van de Seyon, waaraan door een in
de rota gebonwen tunnel een nienw afwaterings-kanaal
ward gegeven buiten de stad; stet. der Zwita. W.baan en
der sew. Jura-industrie. Zij is een der bevalligste ateden
van Zwitserl., uitmuntende door de nijverheid en beechaafdbeid der mw., door talrijke en goede inrichtingen van onde:7'ljg' en meer nog door de vaderlandsliefde barer burgers.
Zij is omgeven door fraaie villa's en heeft heerlijke wijnbergen, een oud kasteel, de vroegere residentie der hertogen van N.; een kathedraal nit de 12de eeuw; een readbums, het schoonste gebonw in Zwitserl., door een rijken
burger David Pury in 't laatst der yorige eenw geeticht;
ten ziekenhnis op kosten van den burger Pourtales in,840
• pgetrokken en door hem met 200,000 (budder. beschonben, emn weeehnis, in 1722 gebonwd; een academic (nauwatt-college), era gymnasium met een rijk kabinet van
netnralien; een openbare bibliotheek, enz. N. is de voorn.
stapelplaats van 't kant., heeft vele fabr. van horloges, ken84n, gekleurde doeken, chocolade en drijft een aanzienlijken
wijn, koren, vee, horloges, kant, katoenen &tot
bandel
fen, en.. Voortdnrende stoombootvaart op het meer. 13,321
law. — 2) (Mleee-nan- ), (duitsch Nenenburger-See),
een der grootere meren van Zwitserl., in 't W., 5 a 6 n. N.
bet meer van Geneve, omsloten door de kantons Neufchatel, Waadtland, Freiburg en Bern, lang 6 n. gemiddeld hr.
m. 'de hoogte hon. De oppervlakte bedraart 41/3
van de zee 435 met., de grootste diepte 146' met. Dit meer
in zeer vischrijk, vaak aan stormen blootgesteld en vriest
lbwat zelden toe; het ontvangt verscheiden rivieren, o. a.
de Broye, die het de overtollige wateren van 't meer Moat (Marten) toevoert, terwijl het zelf zich door de Thiele en 't Bieler-meer in de Aar outlast. 't Heeft minder verbevein natnurtooneelen dan vele andere twit. meren, maar
sijne W.lijke oevers zijn bevallig en levendig. Aan den O. oever, bij Estavayer en Cortaillod zijn belangrijke paalwoningen gevonden. — 4) fr. gem. en d., dep. Aisne, kant.lifdpl., arr. en 7 U. SO. Leon, aan de samenvloeiing van de
Aisne en Retourne. 900 jaw. — 5) -en-Bray, fr gem. en
st. dep. Beneden-Seine, arr.hfdpl., spw. stet., 7 a NO.
bij de Bethune, r. o.; met een handels-tribunaal,
=mum van antiquiteiten, fayence- en glasfabr., en aanidenlijken handel in knits, boor en meel. 3651 mw. — 61
..em-filawswsies• fr gem. en d., dep. Seethe, arr. en 11/.,
a. WNW. Mamers. 152 ) mw.
Neuffen, wnrt. at., Schwarzwaldkr., in een schilderachtig dal, 2 ,je U. NO. Reutlingen. 1817 mw.
st eaein, (Negedin,Kdeyn e), boh. mvl., kr. en
N_g
4 a:1'W. Blattan. met gr. fabr. van wollen stoffen. 1988 mw.
Neuhaus, 1) bob.
at., hfdpl. van 't gelijkn. dietr., 61h u.
'
820. Tahoe, met een schoon paleis van graaf Czernm, een
der schoonate parochie-kerken van Bohemen(bovendien
nog 5 andere kerken), een Franciskaner kloonter, een ka* erne in 't voorm. Jeznieten-college en fabr. van wollen,
/Innen, katoenen stoffen en papier. 8650 jaw. — 2) pr.
nivl., pear. Westfalen, regdst. Minden, 2/3 n. NW. Paderborn, aan de Lippe; met een oud slot, dat an tot kazerne
Meat. 1500 mw. — 3) bean. mvl. en amtatetel, landdr. en
7 a. NW. Stade; met ten haven can de Oste, scheepstimmerwerven, mikerraflinaderiien en tabakefabr. 1479 low.
— 4) id., landdr. en 8 u. OZO. Leneburg, aan de Elbe, r.o.,
met een slot, nu het anstshuis. 986 low. Schuin tegenover
gt aan den 1. o. der Elbe het stadje Hitzac k er, mede amtszetel, met een owl slot, Elbe-tol en. graanhandel.
1100 low. — 5) oostenr. mvl., Stiermarken, kr. en ten Z.
met de welbezochte badplaats TO pl it z b e i-N e ttb a na in de nabijheid. Niet ver van bier ligt nog eels d.
T6pli t z, eau den San, made met warme baden. — beide
wel te onderscheiden van de beroemde badpl. TOplitz in
Behemen. Veraoh. dorpen in Beieren dragen mede den
awn van Neuhaus.
Rlesshaneel, (Erse k-13 j • a r), mv1. in NW. Hongarije,
sem. en ruim 6 u. Z. Neutra, aan de Nentre, r. a., en aat,
den spw. van Freeburg op Peat; met een Franciskaner-itlowter, progymnasium, de rulne eener steeke venting, eenehoofdschool en fabrieken. 9233 law.
Neuhausen, 1) of N.-auf-aen-Filaern. wort. mvl.,
ifeekarkr., opperamt en 111, a. azw. Esslingen; met veel
kalkoenen-teelt en handel in gevogelte. 2520 mw. — 21
.sue-aer-Erms, id., Schwarzwaldkr., opperamt en NW.
'Track. 1300 mow. — 3) -oh-Eck, wart. d., zelfden kr.,
opperamt en Ph n. 0. Tettlingen. 1200 mw. — 4) sake.
kr.div. Dresden, antt Freiburg, bij Sayda. 1450 law. —
•
3) Owits. d., kant. Schaffhausen, aan den Rijn en den spw.
ppet een ijzerwerk bij den Itijaval ea it lutsteehje Worth
Zen dorpjes in Beieren, 3 in truiID den Rim. 7 0 mw.
sm, 3 in Baden &igen den Maks Damn.
Illotabor. attam van vek d. en vi. in Centraal- en Z.Dultschbad, waaronder de room. Ain: I) pr. d., is de pros. Hessen-Nassau, 2 u. ZZW. Fulda, amtszetel ma de Vilader,
bestaande uit de 3 buurten Neustait, Ellen an Oppers.
1700 low. — 2) in Beieren, hr. Middenfranken, landgerIebt

Neunhausen
Rdbatsh, aan de Zenn; met hopbouw. 920 mw. — Ook 3)
bob. sari. kr. en Ph n. NW. Czaalau; met em n prachtig
dot en park, botan. tuin en bibliotheek, fabr. van beetsulker en mnesteelt. 1324 mw.
Nesalie-ront-rierre, fr. gem. en d., dep. IndreenLoire, kant.hfdpl., arr. en 3% a. NNW. Tours; met reel
wevexiden. 154) mw.
llieuilfy 1) -ewillbelle, fr. gem. en d., dep. Oise, kant.hrdp1 , atr. en 31h n. W. Senile. 1982 jaw. — 21 lie11144, id., dep. Allier, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZZO. Moulins. 1556 law. — 3) -le-Vendin, id., dep. Mayenne, arr.
en 5 n. NO. Mayenne. 1427 mw. — -1'IEreque of Irv lianged.,pOr-Manekt.hfdpl,r2u
ONO. Lagres. 1223 mw. — 5) -mar Seine, id., dep. Seine, kant.hfdpl., arr. St.-Denis, onmiddellijk NW. van Palma, grenzend aan %Bois de Bologne, 10 min. van de Barriere de rEtoile, van wear nit een schoone laan loopt, aan
den r. o. der Seine, over welke hier ern schoon brug van
5 bogen ligt, aan den weg near St.-Germain en stet. der
Ceinture-baan van Parts. Men vindt bier veel fabr. van
porselein, stijfeel, chemicalien, stroohoeden, enz., brand,
men en raffiaaderijen; een schoone kerk, fraaie moderne
buitenplaatsen en schilderachtige boompartijen. Het hon.
slot van N.. onder regeering van Lodewijk XV gebouwd,
was nog 't geliefd zomerverblijf van Louis-Philippe, mane
werd bij de revolutie van 1848 verwoest. Het heerlijke park
strekt zich nit langs den r. o. der rivier en over de boschrijke eilandjee, die hear bier verdeelen. 20,781 mw. — 6)
-St.-Front, fr. gem. en at., dep. Aisne, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. NW. Chlitean-Thierry. 1762 mw.
Nienkalden, at. in Meklenburg-Schwerin, hertd. en
U. 0. Gtistrow, amtshfdpl., aan 't meer Cnmerow; met fabr.
van linnen en tabakspijpen. 2200 low.
Itienkirch, 1) of Deutsch-N.. pr mvl., prov.
regdst. Oppeln, hr. en 2.ig u. OZO. Leobechiltz; met een
gipsgroeve. 1160 law. — 21 mit. d. kant. Lucern, distr.
Sursee. 2300 law. — 3) of Nenkirehen. ook we! Neonbirch en Nukilels gespeld. zwit. stadje, kant. Schaffhausen, in den zoogen. Ober-Klettgau, His n. W. Schaffhausen. 100) mw. — 4) -am-Hoehwald, gr. d. in Sakgen, kr.dir. Bautzen, can de Wesenitz, 11/2 n. 030. Bischofswerda ( bestaande eigenlijk uit Ni ede r- en 0 b rN.); met yea industrie en een slot met aanzienlijke
otheek. 1300 law.
Nenkirehen 1) pr. at., peon. Hessen-Nassau, regdst
Tassel, kr en 2 u. ZO. Ziegenhain, aan de Grenft..572
mw. — 2) of Thseknenkiechen, saks. St., kr.dir., Zwickau, bij Adorf,. hoofdzetel der fabrikatie van muziek-instzumenten. 3345 mw. — 3 ) of Neunkirehea.am-Brand,
beier. mvl., hr. Opperfranken, landgericht Grafenberg; met
twee kapellen, bierbronwerij en veeteelt. 2R3 mw. — 41
-beinoliseiligea-Blat, id., hr. Nederbeieren, landgericht
en 2 u. NO. BOtzting, bij de boh. grtns; met 2 kerken,
waaronder de drab bezochte bedevaartskerk het heilige
Bloed, 1 Franciskaner klooster, zaagmolene, enz. 1649 jaw.
— 5) -Balhini, id., kr. Opperpalts.en-Regensburg; landgericht Neuenburg; met bierbrouwerij en weverij. 442 inv.
— 61 pr. st., Rijnprov., regdstr. Dusseldorf, , 12 u. NO.
Opladen; met ooftbouw. 2030 inwon. — Zie ook onder
Nee) k i
d. in Meklenburg-Strelitz, amtszetel, vorstd.
Neu&
en 3 u. OZO. Wismar; met visscherij. 1000 inw.
Newlereheafeld. gr . d. in Neder-Oostenrijk, 1/3 u. W.
Weenen, met een invaliden-hospitaal roar officieren. Op
son- en feestdagen wordt het druk bezocht door de jaw.
der hfdst. 10,023 jaw.
Rlennsagen C. d., Rijnprov., regdst. en 4 u. NO. Trier,
aan de Moezel; met wijnbouw en scheepvaart. 1500 mw.
Newmark. 1) (poolsch N o v a-M iasta ), pr. stadje,
prov. West-Pruisen, regdst. en 10 u. ZO. Marienwerder,
aan de Drewenz; met lakenweverijen en looierijen. 2370
mw. — 2) (poolsch Now y tar y), et. in ()oatenr. Galicie„
hr. en 10 u. WZW. Nowi-Sandec, aan de samenvloeiing van
den Witten- en Zwarten-Dunajecz; -met een slot en veel.
handel. 3459 mw. — 3) of N.-vor-dem-WaIde. I bob.
Waseruby), bob. stadje, hr. en 5 u. WZW. Klattan.
1200 low. — 4) etadje in Saksen-Weimar, vorstd. Weimar,
aan de Vippach. 6:10 law.
-Newmark*, 1) pr. at., pron. Silezie, regdst. en sh
WNW. Breslau, kr.hfdpl., aan den spw. near Glogan; met
eene burg en voorm. Minorieten-klooster. 5531 mw. — 2)
beier. st ., hr. Opperpalts-en-Regensburg, zetel van een landgerieht, een lat. school, instituut der Liefdezusters, aan de
Sub, sum het Lndwigskanaal en den beier. staatsepw., 6.
tt. SO. Nenrenburg; met beroemde veemarkten, fabr. van
zilde en tabak, een beroemd minereal bad (uWildbad") en
role bergruthen. 4600 mw. — 3) id., hr. Opperbeieren, 3 ,
u.NMehldorf,anR.t;mebroindpa,
markten. 1200 inw. — 4) (Autery, Utery,Neofor 0 BO, bob. stadje, hr. en 6 u. NW. Pilsen. 850 low. —
5) (ital. E g n a), oostenr. vl. Tirol, hr. ea 4 u. Z. Boltsno, aan de Knob, r. o. 148i mw. — Sir ook Vasarbely
{Marne ) en Header Vazarhsly.
Neuntarktl, (wendisch Te r se z hl, vi. in Illyrit, hr.
en 7 u. NNW. Laibach; met ijzersmelterijen en emederijen,
fabr. van paardedekens, koueen, leder, ens., en twee al°.
ten. 1751 law.
Neumanater, I) pr. mvl. en fabr.plaats, pro.. Memamtshfdpl. ZZW. Kiel; kruispunt van 5
nen der Altona-Kieler-baan;
' met reel fabr. van laken, metalon knoopen eon. 10,1 mw. — 2) zwit. mvl., kant. en
inw. 08
hi) Mich. 51100
Neunburg-Tor-dent-Wable,beier. at., hr., Opperpaltsen-Regensburg, hfdpl. van eta landgerieht, aan de Sehwarmelt, 8 n. NNO. Regensburg; met de voorst. A i ge n, eels
nod en nn aienw slot, 6 kerken, instituut der name sehooP
tasters, weveriden en brouweeljen. 2456 inw.
Neoturour-Bouvron. tr. gem. en d., dep. Loir-en-Cher,
kant.hfdpl. arr. en 6 a. N. Rontorantin. 1200 low.
Neunkalteen. d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diebirch, tent. en 3112 u. W. Diekirch. 360 mow. Met het d.

Neunkirchen
insenborn en eenige gehuchten vomit het de gem. N e unhaus e n, die 460 mw. telt.
Nossokiresen, 1) of INeuelskirelsea. pr. mvl., Rijnprov, regdst. en 1 u. ZO. Trier, aan de Blies, station van
den 13aarbrOcker-spw.; met een groote ijzerhnt, grootsche
Ifabr van stoomketela, machines, ijzeren kookgereedschap.
11,169 mw. — 2) oostenr. vi ., Unter-Wienerwaldkr.. can de
Schwarza en den spw. near Glocknitz, 3 u. ZW. Neustadt;
met ijserfabr., katoenapinnerij en -drukkerkj. 5946 mw. —
Zie ook Netskinehon.
Nenpaks. boh. at., distr. Gitschin, stat. der Oostenr.
NW.baan, 16 it. NO Praag: met een bedemartiikerk en gr.
katoenfabr. 4785 mw.
Alamrenberg. I duitach N it rnbnr g, fr. en eng. N
emb er g, ital. No rim b er g a), gewichtigate handelen fabr.st . van Beieren, kr. Middenfranken, can het Ludwigskanaal en aan de Pernitz, welke de at in 2 deelen
verdeelt, die door een aantal brugren verbonden zijn, 28
U. NNW. Munchen en 40 u. ZZW. Leipzig, met welke beide at. zij door een spw. is verbonden, terwijl ook van bier
nog een spw.tak op Furth ( zie aldaar) loopt, zoodat zij een
belangrijk kruispunt is. Zij heeft 4 voorsteden, was weleer een vrije rijkast. met een aanzienlijk gebied, heeft nog
ten diepe walgracht van 11/3 u. in omvang en dubbele muran ( die echter zullen geslecht worden, terwijl alleen de 4
groote Durersche torens blijven bestaan), vroeger met vele

torens en kanonnen voorzien, en draagt over 't geheel den
atempel der middeleeuwen. De huizen zijn grootendeels
boor, in ou(lerwetschen, vaak grootschen stijl, gebouwd
met torentjes en balkons, bier en dear met schilderwerk in
den gevel. Van verre gezien vertoont N. niet minder dan
119 torens van allerlei soort, zoo groote als kleine. Be at.
ontvangt hoar drinkwater door eene pers-machine en 136
fonteinen, waaronder er 2 zijn, die door kunstige hewerking uitmunten. Onder de 11 kerken onderscbeiden zich:
de St.-Sebaldus-kerk, met het vermaarde, van geel koper
bearbeide graf van St.-Sebaldus en veel andere schoone
monumenten der middeleeuwsche kunst en vroonsheid I bij
dew kerk wijst eene marmeren plaat het huis aan van
den boekverkooper Palm, dien Napoleon I in 1806 zoo onbarmhartig liet doodschieten ); de H. Geest-kfrk, waarin
men weleer de nu te Weenen berustende rijksklemoodien
bewaarde; de goth. H.-Laurens-kerk, de grootste van alle,
In 1274 door Adolf van Nassau rebouwd en rijk aan oudduitach glassebilderwerk; de St.-&gidius kerk in ital. smaak,
met een heerlijk altaarstuk van van Dijk; de St.-Johannc.-kerk en hear kerkhof, met de graven van Albrecht Mire? en Hams Sachs ( brides bier geboren), en vele andere
merkwaardige tomben; de St.-Jacobus-kerk, geheel in 1824
en 1825 vernienwd, met em n altaar van bet jaar 1224. Andere merkwaardigheden zijn : de aReichaveste", eene snort
van citadel nit de 10de eeuve, waarin van 1820-23 de kon.
school der kunsten en de schildergallerij warm n gevestigd,
mane die nu ingericht is om de kon. familie bij hare
komst te N. te huisvesteni het van 1613-1619 gebouwde
stadhuis, een der grootste in Duitschland, hoewel naar 't
oorapronklijke plan alechts ten halve voltooid, weleer met
achoone schilderijen van A. Diirer, die on meest zijn weggenomen, terwijl het keurige ijzeren hek van Vischer door
't wandalismus van botterikken versmolten en verkocht is;
de 11Fleischerbracke"„ wire achoon booggewelf erne navolging is der Ponte-rialto van Venetie; de Ganzenmarkt achter de St.-Maria-kerk, met het oGansemannchen" van Vischer; het huis en het standbeeld van A. Dtlrer; het huis
van Nassau, met emn standbeeld van keizer Adolf van Nassau; het huis van Grundherr, historisch vermaard, omdat
Cr de ilgouden bulle" van keizer Karel IV weed opgesteld;
bet gymnasium of college, met het standbeeld van den stichter Melanchton, enz. Behalve gen. college, heeft N. em n
school der frame kunsten, een polytechnische- en industrie-school, een handelsacademie, een blinden-institunt, yelerlei genootschappen, bibliotheken en museums van nat.
historic en een menigte bijzondere kabinetten van onderacheiden aard. N. was van onds vermaard om hare induatrie en om den vindingrijken geest barer inwon. Hier
weed in 1390 de eerste papiermolen in Duitschland geveatigd, hire ook werden de eerste affniten, horloges (Neurenberger eieren), klarinetten, windbuaaen, trekplaten voor
koperdraad, ens. gemaakt. Thana is au nog het groote
middelpunt der vervaardiging van houten klokken en van
speelgoed of Neurenberger-waren, die allerwege verzonden
worden; hare overige fabr. leveren good- en zilverwerk, teleskopen, spiegels, mathematische, physische en muziek-inatrumenten, lak, potlooden, verlakte warm, artikelen in
ivoor en boors, papier en perkament, sadden, tabak, dread,
'wed bier, enz. Bovendien de bekende fabr. van machines
en bruggen van Klett. In 1876 wares er 567 fabr., met
11,555 arbeiders. Haar handel, begunstigd door spoorwegen en door 't kan., dat den Rijn en den Donau vereenigt,
is nog altijd van veel belang; zij heeft eene bank, men handels-tribunaal, een hof van appel voor handelazaken twee
misses of jaarmarkten en een groote wolmarkt. 91,018' mw.
— 490 27 30" N.B., 11 0 4' 51" O.L. — N. weed in 905 gesticht (als Castricum Noricum), en was in 958 de
zetel van den creates rijksdag. Zij omhelade reeds vroeg de
leer der hervorming, en hire werd in 1532 de vergadering
gehouden, op welke het tolerantie-verdrag werd geteekend.
Napoleon bProofde Zr van hare privilegien en yoegde ze In

1805 bij Beieren.

Neurode. pr at., prey. Silezie, regdst. en 13 n. ZZW.
Breslau, can de Walditz en de Slim bergbaan; met een ond

kasteel en weverijen. 6497 mw.
Iliettaala, pr. at., prov. Silezie, regdst. en 14 u. NNW.
Liegnitz, can de Oder en den spw. Breslau-SchweidnitzFreiburg; een Hernhutters-kolonie, met ijzergieterij, fabrieken van verlakwerk, lint, garen, ea.., scheepsbouw en
handel. 5895 mw.
111eusalsa, saks. stadje, kr.dir. Bautzen, can de Spree,
bp de bob. grens, 6 U. 0. Stolpen en stat. der salts. 'teatsspw.; met weverijen. 1125 inw.
Neusatr, 1) (U j-V idek), versterkte at. van Z. Hon-
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com. Baca, 13 u. NW. Belgrado, met emn stoombent•
station aan den 1. o. van den Donau, tegenover Peterwardein., waarmede zij door een schipbrug gemeenschap beet.
Zij is de zetel van den griekschen niet-gettnieerden busachop
van Baca, heeft verscheiden grieksche, r. kath. en armsnische kerken, een synagoge, gymnasium, r. kath. hoofdschool, jodenschool en een seer levendigen handel met Turkije. 19,119 low. Zij werd in 1738 gesticht. — 2) d. in Baden, kr. Baden, amt Buhl. 1425 Mw,
Rieuse, riv. der V. S., N. Carolina, ontspr. in de gra.
Person en Orange en valt na een loop van omtrent 80 n.
in Pamlico-Sound, 31/1 u. beneden Newbern.
Nensied1, 1) (Meer-van.), (bong. F est -Ta•a,
duitsch Neu si • dl e r-S e e), hong. mere, NI de W.grena
tusschen de coin. (Edenburg en 'Wieselburg, 511 n. ZZW.
Presbnrg; lang 61/.2 u., gemiddeld breed 1 tt., diep van 3
tot 4 meter, groot 61/20 m. Het ontvangt de riv. Vulka,
heeft aan de W.zijde, wear de at. Rusth ligt, wel beach*.
duwde severs trijk in wijngaarden); can de 0.zijde is het
land laag en moerassig, en worden de wateren van 't mere
tijdens One plotselinge en ongeregelde overstroomingen,

door een kanaal naar de Rabnitz gevoerd. Men wil, dat
bet crest in de 10de eeuw ontstaan is. Sedert 1854 nal"
de waterstand van 't meer gedurig af, zoodat in 184 nog
alechts eenige moerassen over wares, die ook nog voor 18011
geheel verdwenen. In 't volgende jaar kwam het water weder op, zoodat het nicer van 1876 af weder met water gevuld is. — 2) mvl. aan het N.einde van ge.n. nicer cont.
Wieselburg, 51/2 u. ZW. Presburg; met wijn- en tuinbonw
en gewichtige graanmarkten. 2411 mw.
Neusiohl, (B esztercz e-B a n y a), kon. vrijst. in N..
Hongarije, hfdpl. van 't com. Soh!, aan de Gran, bij de
invloeiing der Bestritza, Mat. der bong. staatsspoorwegen,
25 u. N. Pest. Zij is de zetel van een bisschop, van tent
kamer der mijnen (”bergkammer") en van een mijnrecht,
bank (riberggerichts substitution" ), heeft een oud kasteel,
verscheiden kerken, waaronder de kathedraal uitmunt, era
hospitaal, r. kath. en luth. colleges, en andere hoogere
scholen, fabr. van zwaardlemmers en beetsuiker, aanzienhikes handel in linnen en bier, en een der grootste smelterijen van Hongarije. De Herrengrun d-m ij n e n in
hare nabijheid leveren jaarlijks 1500 centenaars koper.
11,785 mw. — Dria u. Z. van bier ligt A lt so h 1, (bong.
0. -Zolyo m, alas. Z w•len ), mede aan de Gran, can
den mond der Salatina; met welbezochte bronnen en haden. 2047 mw.
Neuss, Nemo., Nays, [Nova-Camtra of Novesium],

Pr. at., Rijnprov., regdst. en 1 1 /2 u. ZW. Dtisaeldorf, kr.•13.1c1p1., can de Erft en aan een kanaal, dat near den Rijn
voert, kruispunt der spw. van Dusseldorf, Krefeld, Dfiren,
Viersen, Gladbach en Keulen. Zij heeft 3 kerken, waaronder een bezienswaardige oude, een gymnasium, krankzinnigenhuis, em n menigte fabr. van wollen en katoenen atoffen, stijfael, leder, flowed], papier, ens., turkschrood-ververues en gewichtigen handel, vooral in granen. 15,564 law.
— Neuss weed door de Romeinee gesticht en in 1254 in de
Hawse opgenomen. In hare nabijheid zijn vele urnen ea
rom. penningen gevondeu.
Nenstadt, 1) pr. at. pros. Saksen, regdat. en 1/2 n. N.
Maagdeburg, waarvan als awn voorst. wordt beschonwa
en waarmede 't door een paardenapoor is verbonden, aan de
oude Elbe; met fabr. van suiker, cichorei en machines. 24, '93

mw. — 2) pr. mvl., Rijnprov., regdst. en 9 u. ONO. Kenlen, bij Gummerabach; met weveri(en. 1550 mw. — 31 pr.
at., pros. Pruisen, regdst. en 7 u. NW. Dsntzig, kr.hfdpl.,
can de Rheda; met hoot- en graanhandel. 4205 mw. — 4)
at. in Hessen-Nassau, amtshfdpl., op em n eil., gevormd door
een bijriv. der Schalm, 5 u. 0. Marburg. 1800 mw. — 5)
at. in de pr. prow. Sleeswijk-Holstein, aan een diepen en
breeden boezem der 0.zee, stat. van den spw. Altona-Kiel, 6
U. NNO. Lubeck; met gewichtigen graanhandel, een haven
moor kl. schepen en visscherij; druk bezocht Oostzee-bad.
4205 mw. — 6) at. in Meklenburg-Schwerin, amtshfdpl.,
can de Elde:, 5 u. ZZO. Schwerin; met eeu oud eo nieuw
slot. 1654 mw. — 7) at in Baden, kr. Freiburg, can de
Gntach en in het Schwarzwald, 4 n. WZW. Donaurschingen, amtshfdpl.; met reel vervaardiging van houten klokken en stroovlechtsels. 2175 mw. Tusschen bier en Freiburg ligt de huiveringwekkende enge bergpas edie Mlle .
(de He!). — 8( beier. stadje, kr. Nederbeieren, 61/, u. ZW.
Regensburg, can den r. o. van den Donau, die bier den
Abens opneemt, met de voorst. W 0 r t h, potaschziederij,
bierbrouwerij en houthandel. 1730 mw. — 9) vl. in Zevenbergen, bij Kronstadt. 2850 low. — 10) at. in Polen, tie
Wladislawow. — 11) mvI. in Brunswijk, kr. Wolfenb0ttel, aan 't einde van den Harzburg-spw., 7 n. Z. Bruns=
wijk. 1700 law. Bij N. liggen de ruinen van 't oude bergslot Haarburg, eni n de nabijheid de d. Ocke r, met gr.

amelterijen,. en B ndhei m, met de beroemde Harzburgee stoeterej. — 12) of Nagy-Banya, sic Minya 2). — 13f
-am-kin1m, beier. at., be. Opperpalts-en-Regensburg, 4 it.
Z. Bayreuth, tusschen den kl. en ruwen Halm, stat. der
beier. spoorwegen; 2 kerken, burgruine, ijzerateengroef. 992
law. — 14) -am-Main, beier. d., kr. Nederfranken-enAsehaffenburg, landgericht Markt-Heidenfeld, can den Main;
met era veer en 2 kerken. 720 law.
151 -am-Rfibestberge. pr. at., Hannover, landdr. en 5 u. NW. Hannoser,
amtshfdpl., can de Leine; met linner,weverij; spw.stat. 2406
law. — 16) -an-der.Akisch, id., Beieren, kr. Middenfranken, hfdpl. van een landgencht, can de Aisch, 5 n. W. Erlangen; met 2 sloten, een lat. school, hoepitaal, kazerne,
bierbrouwerij en weverij. 3709 mw. — l7( -an-der-Brasr(poolach Pr udn it 5, P r o dale c), pr at., prov. Silezie, regdst. en 8 a. ZZW. Oppeln, kr.hfdp1.; met fabr.vaa
lakes en linnen. 12,515 law. 13 ) -an.der-Coose, prest,
pros. Brandenburg, regdst. Potsdam, 14 n. NW. Berk*,
can den spw. van dear op Hamburg: met era beroembe
bon. stoeterij en gr. spiegelfabriek. 1200 mow. — 19)
der-Hardt, id.. Paltskr., hfdpl. van een land-commissarl*
act, 3 u. W. Spiers, aan den Rehbach, aan den voet van it
Hardtgebergte, en kruispent der spoorwegen van de Pelts,
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tangenaam gelegen. Ztj heeft 3 kerken, waaronder de bezienswitardige stadskerk, gond- en zilverfabr., veel wijnbonw
laGanselltwer”), goede bierbronwerijen, awataltjper0, **en bouthandeL 10,222 low. — 20) -aweloraliolio, at. In
Seinen-Coburg, vorstd. en 21/2 u. NO. Coburg, aan de Rtitha en den spw ; met vervaarcliging van Sonnesiberger we'en en hopbouw. 3107 mw. — 21) -an-der-I.indo. ole
ilesionotadt. — 22) -an-dor-Miettan. IN o w i es to
of N a 4-11/ e t u el), bob. n., by. en 4'!, n. NO. Ktbniggratz
ea stat. der °oaten?. staataspoorwegen; met mime en towns ongeven, een slot, 3 kerken, eon klooster, veel ker.
senteelt en eenige wolfabr. 2162 tow. Net d. Resek ligt
•r bij. — '23) -an-dloe-Oels. st . in Saksen-Weimar, vorstd.
en 7 n. ZO. Weimar, kr.hfdpl., aan de One, eon bijrivier
der Seale- met een slot, aanzienlijke worsteden, token e.a.
abr. 4784 low. — 241 -na-aller-Ssale., beige. it., be. Nederfranken-en-Aschaffenburg, bfdpl. van eon landgerieht,
son de Frankische-Saale stat. der beier staat•banen, 12 n.
NNO. Wtirtzburg; met 3 ikerken, voorm. Harmelieten-klooster, voorbereidingeschool, eon lat. school, groote katoenfabrick, fabr. Hoklenzer steengoed, e. a. Industrie. 2203 low.
In de nabijheid ligt bet ph. Salzbur g, met de ruinen
van bet door Karel Martel gestichte slot Saalburg of Satzkeg (eels). — 25) -an-der-Waldnab. id ., kr. Opperpaltsen-Regensburg, stat. der beier. spoorwegen, 9 n. ZO. Bayrenth; met een slot en bedevaartakerk. 1433 low. — 26)
.an-der.Warthe. pr. stadje, prov. en regdst. Posen, 61, 5
st.NWPleachn;mwvrijeaktn.142
— 271 -bei-Pinne. fpoolach Lwowec k), pr at., prov.
en regdat. Posen, be. en 5 u. NW. Bob; met laken- en linaenweverijen en aanzienlijke graanmarkten. 2431 inw. —
28) -bei-Stolpen„ saka. at., kr.dir. en 6 u. 0. Dresden,
aim de Polenz; met linnenweverb en fabr. van ataalwaren.
3252 inw. — 29) -Eberowalde. pr. st . prov. Brandenburg,
regdat. Potsdam, son 't Finnow-kanael
' en den spw. van
Berlijn near Stettin, 7 u. NO. Berlijn; met eon academic
voor 't boschwezen, een mineraal-bad en talrijke fabr.. 'moral van messing-, ijzer- en staalwaren. 10,4S4 inw. In den
30jarigen oorlog werd deze at. zoodante geteisterd, dat or
In 1635 nanwelijka 20 burgers waren overgebleven. — 30)
-in-der Rosenau. at. in Ilessen-Darmstadt. prov. Starkenburg, aan de Numbing, ruim 3 u. N. Erlach. 1000 mw. —
31) -unterna-illohnstein. pr. atadje, Hannover, landdr.
Hildeeheim, 11 n. 0. Gottingen; met eon grafelijk slot en
de ruinen der burg Hobnstein. 70 , low. — 32)(!111ibriorb-),

ale 1111411briseh-Nenstadt.-- :331 (Wiener:orb-1, of Wien er-Nenatadt. at. in Neder-Oostenrijk, 9 u. Z., Weenen,
aan den apw. van Weenen near Gratz, aan 't riviertje Kerbs& en aan 'tkanaal naar Weenen. Zij was weleer de residentie der ketzers, heeft een kathedraal nit de 13e eeuw,
eon abdij met eon bib)iotheek van 30,0/0 boekdeelen en
eon kabinet van nat. historic, een owl kestrel, waarin nu
eon militaire academic is geplaatst, met eon bibliotheek van
8010 deelen, kabinet van modellen en rijschool, ten gymnasium, reaalschool, rijka-proseminarie, handelschool, amlachtaschool, school voor 'tmachinewezen, en nog vele aniere inrichtingen van onderwijs, een schouwburg en balseal, groote snikerraffinaderben, fabr. van katoen- en zielenstoffen, papier. fayence, pijpen, leder, ens., brouwerijen en
levendigen transito-bandel. 19,173 Mw. In 1834 nerd deze
se achier geheel door brand verwoest.
Neustadtel. I I of Bohmisch-Nenstada, st. in Bohemen. kr. Bunzlau, i6 u. N. Jung-Bunzlau; met weverij en
tinmijuen. 3000 inw. — 2) of Alenstedtl, (wend. N o w umeat se tot 1783 Rudolphewerd geheeten ). se in
Illyrie, 11 ZO. Laybach, hoofdplaats van de BenedenBrain of den Nenstadtler kreits, can de Gurk; met een
umnasium en Franciskaner klooner. 1850 mw. In de nabtjheid liggen de badplaataen Nenstad ler Toplitz
(wend. So t teake Toplitz e) en Jesirske Toplitze, met
warme bronnen.
Nenatadtl. 1) saks. se, kr.dir. Zwickau,
bij Schneeberg; met bergbonw en kantklopperij. 3375 low.
— 2) pr etadje, prov. Silezif, regdst. Liegnitz, kr. Frei*Lade met linnenweverij en veemarkten. 1322 mw. — Zie
sok Neuatadtel 21.
Neustadal 11 -an-der Waag,(hong. Y a gh-trj h el y),
lay:. in NW. Hongartje, coon. en 91/4 v. NNW. Nentra, aan
de Waag, r. o.; met wijubouw, handel in gmnen wol, was
en schapenvellen. 5451 mw. 2) (bong. Ujhely of
Riszuez a-Ujhel y, mve in N. Hongarije. corn. Trentschin, 13 U. N. Kremnitz. — 3) st. In Moravie, kr. Iglus,
W. litj Bistritz; met ijzermijnen, smelterijen en smederijen. 2218 low. — 4) vl. in Bohemen, hr. en 5 U. NO. Leitmerits, aan de Paltanitz; met lakenwevertj. 790 mw. Sic
took lelematadtel 1).
Nonatift, I) owtenr. vl., Tirol, Unter-Innthal. kr . en 3 u.
ZZW. Innabrtick. 1341 inw. 2) id. Stierniturken, kr. en
41/e u. ZW. Marburg. 322 low. — 3) bob. vl., kr. en 6 n.
O. Tabor; met hopbonw en linnenweverij.
Illosseletrollese hfd.- en reaid.st. van 't gr.bertd. Meklenburg-Strelitz, aan het Zierker-meer, aan den spw. op Berlija lee 17 n. N.t.W. Berlijn. Si.) heeft eon resid.slot met
eentellblotheek van 50,000 boekdeelen en eon kabinet Tan
ondbeden, eon palette een schoon, nieuw gebouwd collegegesticht, eon gymnasium, reaalsehool, meisjessehool, asyl
vow made vronwen, eon schonwburg en munt. 8525 bow.,
die west van bet hof en de bier zetelende staalaniaehten
badman. Omtrent 1 U. Z.waarts ligt Alt -St r elit s,
ale Strait:.
(poolsch Nit y e h), pr. stadje,prov.Prnisen,
mast. en 6 u. SO. Dantzig, aan de Selwente. 1830 bow.
Neu:ritsebein, at. in Moravia, by. en VI II. ONO. Ire.
flu, In bet om zijne veeteelt beroemde Huhlandelsen; met
,50n 'bud slot, veel wevertjen, loolerpen, fabr. van rowel°
en levendigen handel. 8645 hew. In de nabubeid ligt A 1 tTitaehei n, eon mvl. met een berplot.
Nissineonayeekl, Neuteasiell, pr. stadje, woe., regdst. en
9 le W. Posen, kr. Buk, nat. der Mark.-Pasener-baan; met
Wolspinnerb, aardewerkfabr. en drukke hopteelt. 1166 bow.
Illeutea of Matra, 1) cont. In Bon„,arije, bevelled

Nevel
door de ann. Trentsien, Thurocz, Bars, Romorn, Presburg
ea 't markps. Moravie; gr. 1042/e 0 m., met 361,00e in.,
Bet worth in NO.richting gesneden door 3 bergketenen„
uhloopers der Harpaten. 't Klimaat is gezond, in de vlakten webs. De landbonw is hoofdbedrijf; de industrie is
niet wader beteekenis 't Com. wordt gesneden door de
Mom Weenen-Marchegg-Bazias en Tot-Magyer-N., en is
verdeeld in 12 stoelen. — 2) st. in NW. Hongarije, bidet.
van 't gelijkn. eomitaat, 13 u. ONO. Presburg, aan de riv.
Nentra (die boson Dentsch-Pronya ontspringt, het ganecho coin. doorvloeit en sick in den Donau outlast). Zij
Is de zetel van een bisschop, die in een eterk basted,
waarin 2 kathedralen, reaideert, heeft een bissch. lyceum,
theol. seminarie, piaristen-college en gymnasium. 10,683 how.
Aan de tesijde der it. verheft zich de berg Zabor, met
rfake **warden.
Riosavo-Egliae., 1) fr. gem. en d.. dep. Centel, ann., kant.
en 22/3u. SW. St.-Flour. 1901 mw. — 2), of Nienwkerke, belg. gem. en d., dep. W. Vlaanderen, arr. en 2 u,
Z. Yperen; met belangrUke weverijen. 2509 ism.
Neneevillo,(duitsch Neuenstad thookBonneville,
zwit. at., kant. Bern, aan den NW.oever van 't Bieler-meer,
21/2 n. SW. Biel; omgeven door wijnbergen. 2022 mw.
%envie, 1) fr. gem. en vl., dep. Correze, kant.hfdpl.,
arr. en 31 /s u. Z. Ussel. 3274 low. — 2) id., dep. Dordogne,
kant.hfdpl., arr. en 31/2 U. SO. Riberac, aan de Isle, r. o.
2385 bow. — 3) fr. gem. en d., dep. Opper-Vienne, arr. en
5 U. SO. Limoges, aan de Combade, r. o. 1911 mw.
Neural., 1) fr. gem. en vi.. dep. Vienne, kant.hfdpl.,
an. en 2% n. NW. Poitiers. 3754 Mw — 2) -an-lennt
ILO, id., dep. Marne, arr., kant. en e/4 U. N. St.-Menehould, aan de Moue, r. o. 1223 mw. — 3) -ane-leoie, fr.
gem. en at., dep. Loiret, kant.hfdpl., arr. en 4 u. NO. Orleans. 2712 Mw. — 4) -aux-Joutes, fr., gem. en d., dep.
Ariennen, arr. en 41/2 u. W. Rocroi. 1388 inwon. — 5)
-Champ-d'Oiessel (La). id., dep. Beneden-Seine, arr. en
2 u. OZO. Rouen. 1306 low. — 6) -en-Condroa, belg.
gem. en d., prov. Luik, arr. Huy, kant. Nandrin. 734 low.
— 1) .en-Ferrain, fr gem. en d., dep. Noorden, arr. en
2 a. N. Lille 1Rijsel). 4342 inw. — 8) -lea-Soignies, belg.
d., prov. Henegonwen, arr. Mons 'Bergen). 2150 low. —
9) -our-Aim.. id., dep. Ain, arr. en 41/e u. SO. Bourg-enBreese. 1450 inw. — 1) -our- Reiman, of N.-les-Dames,
id., dep. Ain, arr. en 7 u. NO. Trevonx. 1570 low. — 11)
-aur-Sa.ne of N.-l'Arebereque, fr. gem. en stadje,
de'.. Rhone, 'kent.hfdpl., are en 3 u. N. Lyon, aan de Saone,
I. a.; met fabr. van zijde en katoen. 3414 inwon. — 12)
-star-Seine, fr. gem. en d., dep. Aube, an. en e/4 tt. Z.
Bar-our-Seine, aan de Seine, r. o. 936 low. — 13) -curSeethe. id., dep. Seethe, arr., kant. en 11/2 u. N. Le Mans,
aak de Soothe, 1. o. 1343 mw. — 14) At...Vaasa, id., dep.
Pas-de-Calais, are. en 1 u. N. Arras (Atrecht.
envy,_ 1) fr. gem. en d., dep. Saone-en-Loire, arr. en
7 e. WNW. Charolles. 1311 mw. — 2 , fr gem.
en .1., dep. Indre-en-Loire, kant.hoofdpl., arr. en 41/2
NW Tours. 1459 mw. — 3) -Sansone, id., dep. Yonne,
are en 41/2 u. NW. Tonnerre. 1469 mw. — 41 Se-Seipulehee„ fr gem. en at.. dep. Indre, kant.hfdpl., arr. en
2liv e. W. La Chitre, aan de Bouzanne. 2392 low. — 5)
- aur-Loire, fr. gem. en d., Nievre, arr. en 21/2 U. NNW.
Coss., 1980 mw.
Neuwarp, pr. atadje, Pommeren, regdat. en 7 u. NW.
Ste.tin, op een schiereil. aan den Kleinen-Haff. 2231 mw.
Nenwedel,pr.st., prov. Brandenburg. regdst. en 22 u. NO.
Fraakfort, op een schtereil. wn den Wedelsee. 2995 mw.
N.onweiler, at. in Elzas-Lotharingen, regdstr. NederElan, rum den voet van de Vogemen; goede rtjnwijnbouw.
1551 inw.
Neuwerk, ingedijkt eil. veer den Elbe-mond, aan Hamburg behoorende, en voor de scheepveart door de daarop
geplaatste signalen van grunt gewicht. Een goed ingerichte
vuurtoren ataat op 53° 54' 59" N.B., 8° 30' 11" O.L.
Neuwied., pr. at., Rijnprov., regdat. en D/2 u. NW.
kr.hfdpl., en hfdat. van 't gra. Neuwied, bij den
r. o. van den Rijn, die bier de Wied opneemt. Zb heeft
eon stet. van den Rhein. spw., r. 0. en den spw. tusschen
Rettlen en ('oblenz, werd in het begin der Pde eenw gesticht en is 1641 gebouwd, heeft eon pracbtig voratelijk
residentie-slot, met een museum van nat. historic en van
rum. oudheden, een bibliotheek en nitgeatrekte tuinen,
versehillende kerken en eon synagoge, een progymnasinm,
normaalschool, eon epvoedingsgenicht der evang. broodergemeente en behalve verschlilende engelsche, nog 6 boatscholen voor jonge dames, vole fabr. van slide, katoen, berlijnach-blauw, eichorei, tabak, ens., en veel rscheepvaart
en handel. 9474 Mw. (waaronder veel Hernhutters). —
Tho 1 u. afstands ten N. ligt het dorp Alt enw ied of
W i e d,. met 400 Mw. en 't Sorstelijk lust- en jachtelot in
de nabbheid.
Menace, Ter-Nleuaen, 1) kant der prov. Zeeland, an.
Middelburg, bevattende de gem.: N., Philippine, Westdorpe, Zsamslag, Hoek, Sas van Gent, Axel. — 2) ned. gem.,
bloeiend plattelandatadje en vesting, kant. Neuzen, prov.
Zeeland, arr. Goes, 2 u. NNW. Axel, aan de Wester-Schelde, aan 't Rana& a n-T er-N enzen (van 1825-27
gegraven en milting verbeterd), dat het atadje met 2 as-men omvat en het met de belg. sited Gent verbindt en aan
den spw. war Mechelen. Men vindt or *en geret, een r.
bath. kerk en eon kerk coos- de afgesebeidenen, eon bomvrtj arsenaal, bonne& kazerne, twee buskruit-magazijnen,
eon laboratorium, hospitaal en mime haven. N. is een
aanlegplaata your de stoomboot van .Vlissingen op Antwerpen, heeft con inklaringskantoor sow nit see komende
eren en sedert eenigen fijd eon wekelijkschen stoomtdienst o? Rotterdam en Gent, alsmede eon dageltjesehe op Vlissingen en Breskens. 4669 low. (met de drie
onderhoorige gebitehten Triniteit, Driewege of 't Naaikussen en Skink%
Newel. Newel, oak Rielholl. at. in Run. Polen,
en 151N U. N. Witebsk, kr.hfdpl., door meren oingeven;
Teel niperkeid. 15,700 mw.
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'Wovele, bldg. gem. en mvI., prow. G. Vlaanderen, kant.Ilfdpl., arr. en rufm 2 n. W. Gent. 3306 mw.
Meyers. rNoviodunum, later Niveraiunt], fr. gem.
an st, hfdpl. van it dep. Nievre aan den r. o. der Loire,
die bier een steenen brag van 20 'bogen heeft en de Nievre
a;a0 1.1e. anl.. ntir dLeyozne,t dOva un.
o'nregnes wiz
een bistichop,. heeft een handehtribuntutl, gem.college, gr,
en klein semmarie, normaalschool voor onderwijzers, openbare bibliotheek van 8500 boekdeelen, een goth. kathedraal,
• oude kaeteel der hert.ogen van Nevere, een kavallerie-ka.
seine, een kanongieterij, fabriek van ijzer- en staalwaren,
porselein, fayence (bier voor het eerst in Frankrijk geMaakt), vensterglas, kabels, vioolsnaren, enz. Stoombooten varen van bier op Orleans en Moulins. 22,704 law. —
In hare nabnurschap zijn de groote emidsen van F o u rchambaul t, de kopersmederijen van Imphy en de
gieterij La Chaussade te Guerigny, als ook de
minerale wateren van Pongee.
Nevesigne, at. in Bosnie (Herzegowina ), aan de gelijkn.
riv. 3000 mw. — Nederlaag der Montenegrijnen tegen de
Turken, 24 Juli 1676.
Neve, fr gem. en d., dep. Finistere, arr. en 4 u. W.
Qnimper16, kant. Pont-Aven. 2344 mw.

Wales, gra. Anglesey, earl de Iersche zee, rnim I a. ANIL
Carnarvon. 918 mw.
Nesvbridge, iersch mv1., Leinater, gra. en Ws tt. ONO
Kildare aan de Liffey; met lcavallerie-kazernen, spoorweg
stet. 3286 mw.
New-Brittain, 11 bloeiend d. der V. S., Stt. Connecticut, gra. en 3 n. W.t.Z. Hartford, aan den Hartford-and.
Fishkill-epw. en op 1/2 u. afstands met een station aan den
spw. van Hartford near Newhaven; met veel fabr. van metaalw. 9480 mw. — Zie ook Nieuw -Brittane.
j
New-Brunswick, 1) britsche kolonie in N. Amerika,
nit Nienw-Brunassijk. — 21 at. der V. S., Stt. NewJersey, hfdpl. van 't grs. Middlesex, aan 't begin der stoombootvaart op de riv. Raritan en aan den New-Jersey-spw.,
tusschen New-York en Philadelphia, 8 1 /2 u. ZW. de eerate
en 15 u. NO. de tweede. Hare straten aan de rivier zijn.
nauw en krom, maar die van 't hooger gedeelte regelmatig en breed, met schoone hnizen en tuinen. Zij heeft Id
kerken, van welke de nederlandsch-geref., gebouwd in 1717,
de eerste was; Rutger's college, in 1770 onder den num
van "Queen's college" gesticht, en vencheidene andere echo.
len. Hier begint ook het Delaware-en-Raritan-kanaal, dat
een rechtstreeksche watergemeenschap tusschen New-York
en Philadelphia opent; en schepen van 200 ton komen tot
v66r de werven van N.-B. uit den Atlant. oceaan in de
baai en de riv. van Raritan. 15,058 mw.
Newburg. Neuburg, et. der V. S., New-York, hfdpL
van 't gra. Orange, schilderachtig gelegen aan den Hudson,
r. o., 17 u. N. New-York, door een spw.tak verbonden met
den grooten Erie-spw. te Chester, 51/2 ZW.waarts. Zij
dankt hear ontstaan aan duitsche landverhilizers nit de
Pelts, onder koningin Anna, heeft een "academy", een
hoogere school, 2 vrouwelijke seminarien, een menigte kerken en een groote verscheidenheid van fabr., waaronder
die van gieterijen, stoommachines, meel, leder, rijtuigen,
bier, ern., uitmunten. Langs de riv. zijn nitmuntende kaaien, scheepswerven en aanlegplaatsen voor de stoombooten.
her weed op 23 Juni 1783 het leger, dat 's lands onafbankelijkheid had bevochten, door Washington afgedankt. 17,014
mw. — Een weinig verder stroomopwaarts ligt tan den L
o. New-Hamburg.
Newburgh, 1 ) et. zeeh. en kersp. van Schotland, gin.
Fife, aan den Tay, spw. stet. 21/ , u. ZO. Perth; met ten
goede haven, weverijen en lianclel in gratin Ozer, steer,.
kolen en bout, en stoombootvaart op Perth en Dundee.
2777 mw. I in de st.) — 21 gem. der V. S., Stt. Maine, Pc
Penobscot, 4 u. ZW. Bangor. 1399 inw.
Newbury, 1) [Spinueb rug. st en kersp., yrs. Berka,
aan den Kennet en den Hungerford-tak van den Great-Western-spw., 41/ u. WZW. Reading; met breede straten lat.
school, literarisch institunt, goede hospitalen, eenigefabr.
'
van lint en veel korenmolens. 6602 mw. — 2) gem. der
V. S., Stt. Massschusetts, gre. Essex, aan de riv. Parker
en Merrimac en den Eaetern-spw., lenge welken zij 1 u.
Z. Newburyport en 9 U. N.t.O. Boston ligt. Zij telt ver.
scheiden bekoorlijke d., waaronder Byfield en B e 1 1v i 1 1 e. 4680 inw. — 3) id., Stt Vermont, gin. Orange,
aan den Connecticut en den Passumpsic-spw., 6 one ZO.
Montpelier; met de bekoorlijke d. Newbury en Well a.
Riv e r. 3100 inw. — 4) id., Stt. Pennsylvanie, pa. en ay,
U. N. New-York. 1850 mw.
Newburyport, at. en haven der V. S., Stt. Massachiteetts, grs. Merrimac, bij den mond der riv. Merrimac in
den Oceaan en aan den Easter-spw. van Boston near Portland, 11 u. NO. Boston. Ziij weed in 1764 van de gem. Newbury afgezonderd, was al vroeg om handel en scheepabonw
beroerud, had mare rampen van allerlei aard, o. a. in 1811
ten geduchten brand te verduren, mane neemt Emden 1850
weder in welvaart toe. Zij is regelmatig gebouwd, heeft een
menigte echoone openbare gebouwen, waaronder 10 a, 12
kerken, een granieten tolhuis, uitmuntende inrichtingen
van ouderwijs, en veel fabrieken vooral van katoenen stoffen, machinerie, gietwaren, hoeden,
' schoenen, orgels, zeep,
kaarsen enz. De mond van hare haven wordt door eene
merd. 12,595 mw.
bank belem
Newcastle 1) -upon-Tyne, (Pon. (MB, later M o n k.
cheste r), eng. at. en rivierh., hfdpl. van 't grs. Northumberland, waarin zij een gra. op silk zelve vormt, op 3
heuvels aan den 1. o. der Tyne, over welke zij door eene
brug van 9 bogen gemeenschap heeft met Gateshead en
een 419 met. lenge spw.brng, 5 U. N. Durham en rim 5 u.
van de N.zee. Nog in 't begin dezer emw was zij luttel
mete dan ten verzameling van enge, slecht .gebouwde, ongemakkelijke straten; mane in de laatste 50 Jaren is zij doorden beer Grainger, ten bouwmeester en inboorling der at.,
wiens uitgevoerde werken tuaschen 1 en 2 mill. ponden
sterling gekost hebben, een der schoonste stolen van Engeland geworden. Het nieuwe gedeelte heeft rechte en breede straten met vele schoone, door de rijken bewoonde huiaen; lenge de Tyne strekken zich kaaien nit met groote
pakbuizen. Het marktplein (ruim 1 bunder gr.), de nice.
we beurs met hare leeszaal en prachtige vertrekken room
de tentoonstelling der N.engelsche maatschappij van schoone kunsten, de schouwburg, de nieuwe muziekzaal, de arcade (een lang korinthisch gebonw, waarin de handelshan.
ken zijn), de gouvernementa-gebouwen, de auctie-lokalen e.
a. zijn zoo vele gewrochten van gen. beer Grainger. Tot
de voorn. openbare gestichten behoorenj de Moot-hall of
't hof van assign voor 't grs., in den stijl van den Theseustempel te Athene; de raadzaal en de nude beurs, bet tolhuis, 't policie-bureau, de stads-gevangenis, de brug van
Pandon-Dean, de gezelschapszalen, de openbare baden, de
kazernen e. a. Onder de 95 godsdienstige gebouwen onderscheiden zich de kerken van St.-Nicholas, St.-Andrews,
St.-John, All-Saints, de Schotsche kerk. de r. kath. en vele
methodistische kapellen, terwijI de Dissenters em 24 tot 30
bedehuizen hebben. De muur van Hadrianus liep over den
grond deur at., en vele torens zijn daarvan nog aanwezig.
Het kasteel, weanvn de at. hares naam ontleent, Is een
statig gebonw, gesticht door Robert van Normandie. Tegenwoordig is N. incest vermaard ale hooldcentrum van
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Neviansk of Newjansk 1) (Nisjoili. of Nischnei.),
Tues. at., gonv. Perm, 10 u. N. Jekaterinenburg, aan de Newa,

• o.; met aanzienlijke ijzersmederijen. 12,0, 0 inw. — In
de nabijheid ligt Weekhnei.N., em vi. nut 3500 mw.
Nevigea. pr. vi.. Rijnprov., regdstr. Dusseldorf, station
der Berg.-Mark.-baan; burgerschool, sanellaweverij, knopenfabr., looierij, druk bezochte bedevaartspl. 1500 mw.
Neville. 1) fr. gem. en d., Beneden-Seine, arr. en 4 u. N.
Yvetot, kant. St..Valery-en-Caux. 1700 mow. — 2) I Port.),
inham van den Stillen oceaan in N. Amerika, Oregon-gehied, ten N. van Vancouvers-eiland. 50° 32' N.B., 125° W.L.
Nevin, of Nefro, rug. mvl. en kersp., N. Wales, aan
de Carnarvon-baai, 11/2 n. WNW. Pwllbeli. 1700 mw.
Nevi., (sp. Nievis ). eng. Wind. eil. een der Kl. Antillen, op 17° 10' N.B., 62° 40' WI., gescheiden van 't Z.einde van St.-Christopher door een kanaal van ruim 11 2
0 m., met I i,680 inw. De grond n.bred;gomt2l/
ma vruchtbaar, vooraI in suiker. De hfdpl. is Charleston.
Invoer 3i 3O00, uitvoer 49,000 p. st.; de inkomsten wegen tegen de uitgaven op: 3500 p. st.
Nowa. Neva. belangruke riv. of street van Rusland,
gonv. St.-Petersbnrg,. die bet meet Ladoga met de golf van
Finland verbindt. Hare lengte, van Schltisselberg aan het
gen. mere tot St.-Petersburg, welke hfdst. zij van hare N.lijke voorsteden scheidt, bedraagt 11 6 12 u., hare breedte
ongeveer 460, diepte 16 meter. Dear zij door verscheiden
kanalen met de Wolga gemeenschap heeft, is zij de groote
gemeenschapsbaan tusschen het binnenland en de zee; doch
van October tot April is zij gewoonlijk met ijs bedekt.
Men heeft berekend, dat zij elke seconde 116,000 kub. voeten water in de golf werpt. Zij ontvangt verscheiden kl.
riv. Bij storm nit 't W. etnwt het water op, en de stad
wordt door de rivier en de golven van de Fineche golf
overstroomt.
Newahy en Newary, twee steden van Indie: 1) gebied
en 10 v. ZO. Dsjeypoer, op een 'Acne rots bij het sterke
fort Nharghn r. — 2) prov. Melva, 41/2 u. ZO. Dewase.
New-Albany, st. der V. S., Stt. Indiana, aan den Ohio,
1. o., 30 u. Z.t.O. Indianopolis en aan verscheiden spoorwegen. Zij is met volkomen regelmaat gebouwd, en heeft
een groot aantal kerken van verschillende genootschappen,
2 aeminarien, 1 lyceum en yen andere voortreffelijke inrichtingen van onderw(js, verscheidene scheepatimmerweryen, die jaarlijks een menigte stoombooten leveren en eene
steeds toenemende nijverheid en bevolking. 15,396 inwon.
(422.6 in 1840).
New-Albion, gem. en vl. der V. S., Stt. New-York,
gra. Cattaraugus, 87 n. Z.t.W. Albany. 1700 mw.
Newark, 1) of N.-upon-Trent, rug. at. en kenp., gra.
en 5 u. NO. Nottingham, aan den spw. van dear op Lincoin en ook aan de linie van den Great-Northern-spw., bespreid door de Newark-riv., em n bevaarbaren tak der Trent.
Zij heeft een gr. kerk, lat. school, de statige rune van een
and kasteel, fabr. van linnen stoffen, metaalgieterijen en
uitvoer van mout, koren, wol, gips en kalksteen. 12,18.5 inw.
-- 2) st. der V. S., Stt. New.Jersey, hfdpl. van 't vs. Essex, aan de Passaic, n. van hare uitwatering in de Newark-baai en 3 u. W. New-York, met welke at. zij gemeenschen heeft door stoombooten en door em n epw. terwijl
de Morris-and-Essex-spw. hear met Morristown ve;bindt en
't Morriskanaal bier eindigt. Zij is thane de volkrijkste
en bloeiendste at. in den Stt., is hoogat regelmatig aangelegd, heeft heerlijke belommerde straten, prachtige gebouwen, waaronder een menigte kerken, scholen, 2 bibliotheken en een statig rechthuis. De et. is rijk aan instellingen voor wetenschap, letteren, bandel en induatrie, hare
fabrieken leveren leder en allerlei lederwerk, vooral schoeurn en 'amen, voorts hoeden en mutsen, rijtuigen, mesaewerk en good- en zilverwaren, trotsche bronwerijen
(370.000 barrels jaarlijks); de reederij is sterk en de knot-.
vaart voor New-York zeer druk. 105,059 inwon. (17,290 in
1840i. — 3) gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, gra. Ti.
oga, 46 u. Z.t.W. Albany; met een hoogeschool. 2321 mw.
— 4) id., Stt. Ohio, hfdpl. van 't gra. Licking, 11 nor
ONO. Columbus, aan de samenvloeiing van de hoofdtakken
der rivier Licking en op een krnispunt van spoorwegen.
6693 mw. Steenkolen in den omtrek.
New-Athena. gem. en vi. der V. S., Stt. Ohio, grs. Harrison, 30 U. 0.t.N. Columbus; met het "Franklin-college".
Newhern. at. en haven der V. S., Stt. N. Carolina, aan
de Neuse, 28 u. OZO. Raleigh; met veel handel. 5849 inw.
Newberry, 1) distr. of gin. der V. S., Z. Carolina;
hfdpl. Newb err y. 2) gem en vi. in Penneylvanie,
go-s. York. 1891 inw.
Newbold, cog. gem. en vi., gra. Derby, 1/2 u. NW. Chesterfield; met smederijen. 3233 inw.
Newborough, (L 1 a n-B e d r). cog. mvI. en kersp., N.
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-aan tngelsehen steenkoolhandel. Binnen een radius van
211. n. worden bier 50 kolenntijnen bewerkt en werdsn er
761 ton near buitenlandsche en britaehe havens TerVOOrts heeften
m ex nitgebreide fabr. van fiessehenen vensteawlas, van stoom- en andere maehinerie, van leAer, weep, tjaerwaren, bladlood en chembsche producten,
Wawa's -tjsergieterijen, ilserhutten, scheepatisamerwerven,
tonws/agerijess, railmakerijen, monterijen, brouwerijen ens.;
0ok meting nit de Stanhe-mbnen, baksteenen, tees en
molensteenen, komen veer under an art. van nitvoer. Op
het etude van 1878 behoorden tot de Tyne 1136 vaartnigen,
met 397.322 reg. ton. Het geheele gctal zeeschepen die in
.den loop van "t jeer op de riv. verkeerden, bedroeg 14,491,
met 4,798,100 reg. ton. N. heeft door talrijke spw. gemeen-.chap met alle aansienlijke plaatsen van L'iingeland an
Schotland en door gr. stoombooten met Leith, Berwick,
Wbftby, Searboro', Hull en lisaden. Zij is de setel van genootachappen voor letterkunie en wijsbegeerte, nat. histo ric, oadheidkunde, rechtsgeleerdheid, geneeskunde, kruidkande, ens., heeft een der provinciale medische *choler) in
Engeland, het sTrinity-house" (rechtbank der marine), een
hon.. lat. school, een aantal andere scholen en voortreffelijke gestichten veer zieken, armen, krankzinnigen, kraamvronwen. 140,000 mw. en met Gateshead 178,000 low. —
2) -ander.ILyme, of -under-1.7ue, eng. d. en kertsp.,
gm. en 41/2 U. NNW. Stafford, ruim 1 u. NO. het Whitmore-etation van den London-and-North-Weatern-spw.; met
meest onde hnizen, een lat. school, achouwburg, openbare
bibliotheek, unie-werkhuis, gr. fabr van hoeden, eenige van
zijde en katoen, en in de nabuurachap pottenbakkerijen,
ijserwerken en steenkoolmijnen. 15,948 mw. — 3) -ia.EasIya, mv1. in Z. Wales, gra. Carmarthen, can de Teify.21/2
a. OZO. Cardigan; met de ruinen van een kasteel en eon
unie-werkhnis. 3 22 low. — 4) iersche at., Munster, gm. en
7 ZW. Limerick; met infanterie-kazernen en unie-werkhuts. 2700 mw. — 5) iersch atadje en tech., gm. Down,
3 n. ZZW. Downpatriek; druk als badpl. bezocht. 850inw.
Newcastle, naam van eenige plaatsen enz. in Amerika:
1) gm. der V. S.. Stt. Delaware, doorsneden van den apw.
van Philadelphia near Baltimore en door dien van de Delaware near Cheaaapeake. — 2) hfdpl. van gen. gm ., can
• de Delaware, 11/2 u. ZZW. Wilmington; met gr fabr. van
stoommachines, vele kerken, eon gevangenis, markthuia,
ens. 3000 mw. — 31 gem. in Maine, gm. in Lincoln, 10 n.
ZO. Auguata. 2112 mw. — 4) gem. in New-York, gra Westchester, 30 n. Z. Albany. 2150 mw. — 5) at. in Opper-Canada, aan den N.oever van 't meet Ontario, 24 u. ONO. To
ronto. 3584 mw. — Ook vi. in 0. NienwZnid-Wales, gm. Northumberland, aan Port-Hunter, 20 u.
NNO. Sydney; met rijke steenkoolmijnen in 't dal van de
gen. riv. en hare djriv. tot aan Liverpool Range. In 1872
werden 20 mill. ctr. uitgevoerd. 15,000 low.
Nesveharch. eng. kapelgem. (”chapelry"), gm. Lan-caster, 2 u. ZZW. Burnley; met wol en katoenfabr., steenkoolmijnenen ateengroeven. 3115 mw.
Nesw-Cross, cog. geh., gm. Rent en Surrey, 1 u. ZO. Louden, belangrijk station aan den London-and-Brighton-spw.
Newent, eng. mid. en kersp., gm. en 21/2 n. NW. Glonrester; met steenkoolmijnen. 3100 iuw.
New.Fane, 1) gem. en vi. der V. S., Stt. New-York,
gm. Niagara. can 't meer Ontario, 3 n. N. Lockport. 3500
mw. — 2) id., Stt. Vermont, hfdpl. van 't gr. Windham,
33 n. Z. Montpelier. 3500 mw.
%w-Field, 1) gem. en vi. der V. S., Stt. New-York,
gm. Tompkins, 2 u. SW. Ithaca. 4100 mw. — 2) id., Stt.
Maine, gm. York, 28 u. ZW.t.W. August. 1024 maw.
Newfoundland, (fr. Terr e-N e n v e), eil. en britsche
kolonie in N. Amerika, bij de 0.kust van Labrador; meest
tuaschen 46° 37' en 51° 40' N.B., 52° 40' en 59° 31' W.L.;
van 't vasteland gescheiden door de street van Belle-Isle,
die 31 /2 n. breed is. De grootte bedraagt 1895 0 m., de
bevolking 161,374 mw. De gedaante is seer onregelmatig,
en de kwsten hebben een menigte bochten en baaien. In
"'t 0. is het land over 't algesneen laag, near 't W. moor
bergachtig vooral in eon schiereil., dat deb N.waarts near
Labrador nitstrekt. Het ZO.liake gedeelte vormt het schiereil. A•alo 0, dat met 3 kl. schiereil. eindigt, tusachen
de Trinity- en Placentia-bay; de eerste wordt In 't N. door
eene seer smile landengte van de Bonavista-bay gescheiden; can de Lignst limn de Fortune-bay en de Bay of
Despair; in 't W. de St.-George's-, in 't N. de Notre-Damebey en de Bay-of-Exploit. Van zee nit gezieu is N. mw,
onherbergzatun en de steile klippen der knit verheffen Melt
tot eon aanzienlijke hoogte. De voorn. bevaarbare Tie. zijn
de Humber en de River-of-Exploits, welke lactate hear
aansijn outvangt nit het sneer Bathurst, een der vele aansienlijke mecca van 't binnenland. Het klimaat is in den
winter seer strong, en de thermometer dealt or niet :el den tot 30° beneden het vriespunt; in den conger heeft men
em ee.n kortdurend beet seizoen; over 't geheel echter is de
lgolonie gezond. De oppervlakte wisselt at met henvelen,
mangronden, barrens (vrnehtbare aangespoelde rivierklei),
moesamien en moron. De bergen op het schierell. Avalon
verleplin deb op enkele pla.atsen tot 170 met. Ongeveer
1/2 la met water bedekt; zoodat de bodem minder voor den
akkerbonw den voor de veeteelt geschikt is. Reukengroen- tan skin em genbrelijk 't voorn. grondproduet, maar men

eindt em veel wetland, en de vkltten voeden groote kudden

van caribou-herten die, met het vermaarde mac der Newfoundlandsche homiest, wolven, henna, vossen en eenige be-vets, de meest voorkomende dieren uitmaken. Timmerhont
is em weinig voorhanden. De hoofdbron van 't beitaan der
law. is de kabeljanw-, robbe- en salavangst, en de hamar.
rijkste visscherti wordt bij de ZO.kust gedreven. 't Eiland
js yk aan nuttige miueralen: glimmer en thonschiefbr,
.granW.
, gneis on porfier, oak sandsteen on conglonteraten
ereft man er, gebroken door seepentijn, greensteen en basalt. Het ZO.deel geeft oolt load on koper; oak steenkolen sUu Toorhanden. De groote Newfoudla ad ache
bank aan de ZO.zijde is 't aitgestrektste ondeneesehe
platen of kergvlak, dat men tot dam verve lust: het is
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onttrent 170 U. bag, op sommigeplaats on meet* dan 50 a. br.
en van 25 tot 50 vademen diep, terwijl de bodem uit Tas-

tes rotssteen bestaat. De voorn. arischgronden" liggen op
deco bank tusschen 42 en 46° N.B. In 1877 beliep de uitveer van N. 273,645 eentenaars gedroogden visch ter wearde van 2112 mill. gld. traan, berekend op 37,000 gl., robbevellen 2214 stake, calm voor 54,000 gld. en haring voor
400,001 gld. De geheele nitvoer bedroeg 6,841,582 p. at., en
de invoer 7,363,634 p. at. In 1877 liepen in de havens van
N. 1202 seilschepen, semen met. 154,153 ton en 158 stoma'chapati, met. 141,733 ton, binnen, terwijl 990 zeilschepen
met. 138,110 ton on 139 stoomschepen, met. 137,42.4 ton van
dear vertrokken.. De inkontsten beliepen 189,000, de nitgavon 202,000 p. at. De schnld was 275,000 p. at. Be kolonie
beast in 1877 eon scheepurnimte van 77,522 ton over 1614
sehepen. Zb is tot eon Protestantsch bisdom verheven, ofschoon de meeste law. em tot de r. kath. kerk behooren.
Tusschen N. en Europa is gedurende 9 maanden van het
jaar geregelde scheepagemeenschap. In de kolonie en in
verbinding met lutar MU 640 km. teleg•aafdraad gelegd,
terwkil ook de de trans-atl kabel bier zijn W. landingspunt
heeft. St.-Johns, de hoofdst., tutu de 0.kust is de eenige
pleats van belang. Placentia, Harbour-Grace on TrinityHarbour On kl. steden met 3- tot 4110 low.
New-Sampabire, con der V. S. in 't N.lijk gedeelte
der Dixie, meest tusschen 42° 41' en 45° 20' N.B., 70° 30'
on 72° 35' W.L., bijna geheel omsloten doar Maine, Vetmont en Massachusetts terwijl hi,j in 't 30. een moerassige seekust van slechts5
' n. lengte heeft. De grootte bedraagt 4361/2 0 m., en de bevolking beliep in 1870 318,300
zielen. Het binnenland is eon afwisseling van bergen, henvelen en dalen. Even streng en kond als het klimaat is,
zoo schoon on atatig sijn de natuurtooneelen in desen Stt.
dien men ook wel het uN. amerikaansche ZwitserP' noemt.
De door reizigers veel bezochte Witte Bergen (11White
Mountains"), de hoogste ten 0. der Rotsbergen on Andes,
verheffen zich in den Washington tot 2023 meter, en
de omliggende landstreek is van houtgewas wèl voorden;
elders bestaat de oppervlakte grootendeels nit open vlakten, on is over 't geheel meer tot de veeteelt dan tot den
akkerbouw geachikt. De voorn. riv. din de Merrimac on
de Connecticut, welke laatste de geheele grens ten Weston
vormt. Ook telt de Start vole meren, waaronder het Winnipisciogee-meer in 't 30., ter lengte van 61/2 n. De worn.
producten zijn male, tarwe e. a. granen, hop, aardappelen,
ahornsniker, timmerhout, visa, runderen, gesonten vieesch,
boter, kaas en wol; ook heeft de Staat eon groote verseheidenheid van mineralen, en de kloeke., achrandere en
nijvere bevolking weet selfs haar graniet en bs tot hoogst
voordeelige handelsart. to maken. De industrie neemt or
moor on meer toe en zal eeumaal de hoofdtak van 't yolks
bestaan wooer; hare voorn. voortbrengaelen zijn wollen on
katoenen stoffen, ijzerwaren en papier, welke art. zij met
de landsproducten, vooral hout, visch, pot- en parelasch
uitvoert, doch hoofdzakelijk slechts near de omringende
staten. De waarde der landbonwproducten schatte men
your eon tiental jaren op 15, van de veeteelt op 13 13, van
de industrie op 71 mill. doll. Er zijn (1875) reeds 1606
km. spw. De eenige zeehaven is Portsmouth; andere pleatsen sun Concord (de hfdst.), Dover, Nashua, Hanover en
Manchester, welke meest she door spw. met elkander en
met de naburige etaten verbonden zip). Inrichtingen van
onderwijs: Dartmouth college in Hanover, verbonden met
eon school voor de medicijnen; nog 5 instellingen van boo.
gem onderwijs. De volksschool verkeert in betrekkelijk
goeden stoat. — Nit werd sedert 1623 gekoloniseerd; in
1631 word het cone bijzondere, van Massachusetts gescheiden provincie; in 1788 nam zij de bondsconstitutie der V.
S. aan; hear eigen staatsregeling dagteekent van 1784 en
werd in 1792 gewijzigd. De gouvernenr wordt jaarlijks door
't yolk gekozea, zoo ook zijn mad van 5 leden; de senaat
telt 12, het hula der repreaentanten 348 leden, die ook jaarlijks verkozen worden. Schulden had N H. op 1 Juni 1876
3,619,000 doll. In gen. jaar waren er in de 10 counties of
grs. waarin de Stt. verdeeld is, 2167 scholen, die door
78,43 leerlingen bezocht werden. De Stt. zendt 5 vertegenwoordigers near 't congres.
New.111auspton, gem. en vl. der V. S., Stt. New-Rampshire, grs. Belknap. 8 1 /2 n. N.t.W. Concord, aan den spw.
van aaar op Montreal; met eon academisch en theologise],
institnut. 1830 Law.
New-Illassever, 1) landstreek, die de kustlinie van Br.
N. Amerika lenge den Stillen oceaan, twachen 50 on 54°
N.B. uitmaakt, hebbende ten N. Alaska, ten Z. Vancouverseil. on Queen-Charlotte's-Sound. — 2) gas. der V. S.,
Stt. N. Carolina, grenzende in 't ZO. en Z. aan den Ad.
ocenan; gr. 47112 m.; hfdpl. Wilmingto n. — 3)gem.
en vi. der V. S., Stt. Pennaylimnie, gm. Montgomery, 21 a.
0. Harrisburg. 1710 mw., meest Duitschers. — Ste ook
Illieuw-Banover.
New-Haven, I) kl. eng. seek. en kersp., gas. Sussex,

aan de Ouse, bb harm mood, in 't Kanaal, can eon tak
van den South-coast-spw., maim 1 n. ZO. Lewis en 0. Brigh-

ton- met een kl. fort en Vlij goede haven, geregelde stoolsboagemeenschap met Dieppe en de Hanaal-oil. 2000 law.
— 2) sebotach d. en squoad-sacra"-kersp., n. N. Edin-

burg, en daarmede verbonden door don Northern-spw. 2100
mw. Op lk U. W. ligt het d. Granto n, wear de Lou.
douche stoombooteu aanleggen. — 3) gris. der V. S., Stt.
Connecticut, door de riv. Housatonic van t gra. Fairfield
gescheiden on doorsneden van den Banaal-spw.- hoofdpl.
N ew- H a. en. — 4) gem., st. en seeh. der VA., hfdp1.
van gen. gra. en eon der beide hfdst. van den Sit. Con-

necticut (de andere is Hartford), 10 n. ZZW. Hanford. De
at. ligt in on vlakte en is sierlOk gebonwd, met scheme
on regeltnittige avant on pleinen, die door almbootnen
besekagawd warden, maim de at. oak wel City of Elms
noemd wordt; sij is eon Itruisputt van venchene ha.
laagrUke operant's. Coder da Tetra. gebouwen telt men
51 kerken van versehilleade soon; "Yale-college", eel' der
ondste on bereentdste hoogescholen in de V. S., met 4 col-
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fe(es, SOO stud., een

bibliotheek an 80,000 boekdeelen, het
echoonste mineralogisch kabinet in de gansche Unie, een
anatomisch museum, enz.; bet nienwe gonvernementshui.,
het staatahospitaal, een menigte voortreflijke scholen en.
liefdadige stichtingen, een smaakvol aangelegde begraafpleats, enz. De haven, die gevormd wordt door de semenvloeiing van de Quinnipiae, Mill-riv. en West-river ; is tegen de winden beschnt, maar eenigszins ondiep, 't geen
men gep heeft verhelpen door het bouwen eerier
werf, diewgh omtrent 1200 met. ver in de haven nitstrekt.
De handelszaken zijn er seer uitgebreid, en de jongst aangelegde spocrrwegen hebben aan de bedriivigheid nog een
hoogere vincht gegeven; ook de visschernen en de kustvaart worden met ijver doorgezet. 't Fabriekwezen is er
mede van veal belang en 'evert vooral rijtuigen, voorts
wollen stoffen, leder, touw, machinerie en ijzerwaren.
Etoombooten varen dagelijka op New-York. 50,883 in w. in
1870, 39,277 in 1860. — 41 0 18' N.B., 72° 56' W.L. — Ruim
1/$ n. 0. het gouv.huis ligt, deels nog in de gemeente, het
41. Fair-Have n, met 3 kerken, oesterbedden en 2100
mw. Ook het d. Weatvill e, met 1000 mw. behoort
tot de gem. New-Haven. — 5) gem. en vi., Stt. Vermont,
gra. Addison, 2 U. NW. Middlebury. 1663 inw. — 6) id.,
Stt. New-York, gra. en 3 u. NW. Oswego. 2100 inw. — 7)
id., Stt. Ohio, gra. Huron, 23 u. NNO. Columbus. 1500 mw.
New-Jersey, een der V. S. in 't 0. der Unie, tusschen
28° 59' en 41 0 21' N.B., 73 0 58' en 75° 29' W.L., begrensd
ten 0. door den Atlant. oceaan, ten N. door New-York,
ten W. door Pennsylvanid en ten Z. door de Delaware-baai;
gr. 3011/3 0 ma., met 906,096 inw., waaronder 39,660 vrije
kleurlingen. Door 't N.lijk gedeelte loopt een tak van 't
Alleghany-geb. en dit gelijk ook 't raiddendeel, vruchtbaar; maar het Z. is vlak, zandig en met dennen bezet.
Behalve de Hudson en Delaware, die de W.- en NO.lijke
grenzen besproeien, heeft men er nog de riv. Raritan, Hackensack, Passaic, Salem, Cohanzey e. a. Hoewel een zeer
aanzienlijk gedeelte van dezen hi. Staat onvruchtbaar is,
heeft hij zich tot hoogen bloei weten op te werken en zich
verrijkt door ooftboomteelt, cider-bereiding, door aanbouw
van moeskruiden, die in de gr. steden New-York en Philadelphia een voordeeligen aftrek vinden, door een zeer levendige industrie in wol, boomwol, leder, papier, glen, rijtuigen, naalden, voorts door de opdelving en bewerking
zijner metaalschatten, inzonderheid van ijzer, koper, mod,
sink, van 't welk men in den N.lijken hock van den Stt.,
bij Stirling-Hill, gra. Suasex, milde mijnen heeft gevonden. In de heuvelachtige deelen wordt veel ice geteeld,
en kaas en boter zijn er hoogst belangrijke producten. De
akkerbouw levert er voornamelijk t,arwe, haver, male, rijst
en aardappelen. De handel is aanzienlijk en concentreert
zieh hoofdzakelijk in Jersey-City, dat echter tot het toldistriet van New-York behoort. Tot de belangrijkste werken, in de laatste jaren uitgevoerd, behooren het Morriekanaal, het Delaware- en Hudson-kanaal, de 4061 kilom.
epoorwegen, dos het betrekkelijk dichtate net. — Den Ski.
werd het allereerst gekoloniseerd door Hollander., en wel
in 't grs. Bergen, tusechen de jaren 1620 en 1630. HO kreeg
zijne eerste staatsregeling in 1776, nam in 1787 de conedtutus der Unie eenstemmig aan, en gaf zich in 1844 eene
nieuwe staatsregeling, volgens welke de regeering hermit
bij eenen goaverneur, een raad van 21, en eene vergadering van 60 leden. De etaataschuld beliep op 1 Nov. 1876
2,393,000 doll. Voor het onderwijs ht men 4 college.
(Burlington te Burlington, Coll. of New-Yersey te PrinceRutgers Coll. te New-Brunswick en 't r. kath. Seton Hall college me So. Orange; — 5 colleges voor meisjes, verscheidene normaalscholen, 1532 scholen voor lager
onderwijs, bezocht door 196,252 kinderen.
New-lient, grs. der V. S., Stt.Virginie, Tide-water-distr.;
hfdpl. N e e n t.
New-Lebanon, gem. en vl. der V. S., Ski. New-York,
gra Columbia, 7 u. ZO. Albany. 2536 mw. In de nabijheld zijn de beroemde N e w-L ebano n- spring a, warme bronnen, die druk bezocht worden en door een spw.
met den Western-spw., 2 u. van hier, verbonden nun.
New-London, 1) hfdpl. van 't gelijkn. gra. in de V.S.,
Stt. Connecticut, 1 U. van den mond der Thames in de
Long Island Sound,- met een der beide havens in de Unie;
spw_ stet.; aanzienlijke visscherij en eenige industrie. 9576
mw. — 2 ) zeeh. op het Eduards-eil., in de golf van St.
Laurens, can den ingang der Granville-baai.
Newmarket, 1) cog. mvl., gra. Suffolk en Cambridge,
4 u. ONO. Cambridge en 19 u. NNO. Londen, waarmede
bet gemeenschap heeft door den East-counties-spw. en een
tak van Chesterford. Hier worden 7maal 's jaars de wijdvermaarde wedrennen der Pocky-club gehouden. 4534 mw.
rneest stalhouders, stallrnecht., pikeurs en dgl. — 2) kl.
invl. en kersp. in N. Wales, grs. Flint, 11/3 it. NO. St.Asaph. 520 mw. — 3) iersch mvl., Munster, grs. Cork,
1114 u. NW. Kant-ark. — 4) id., Munster, gra. en 11/s our
ZZO Clare. — 5) gem. en vL der V. S.. Stt. New-Hampshire, grs. Rockingham, 31h u.. W.t.Z. Portsmouth (lenge
den aim.). 2230 mw. — 3) d. in Virginia, gra. Shenandosib, Woodstock; met groote fabr.
New-Mexico, gebied der V. S., sic Mexileo4Nieuw-).
Newnham, eng. mv1. en kersp., grs. en 4 n. Z W. Gloucester, aan de Severn; weleer van veel belang. 1325 mw.
New-Orleana, at. en rivierh. der V. S., Stt. Louisiana,
aan den Mississippi, 1. o., 28 u. van diens mood in de golf
van Mexico, weleer de hfdat. van den Stt. (nu is 't Batonrouge). Zij wordt ook wel de //Crescent-City" of Halvemaanstad geheeten, omdat de langs den stroom loopende
straten in de gedaante eener halve mean buigen. De at.
ligt op een moerasaigen, alluvialen bodem, die van den
stroom near 't meer Pontchartrain eenigszins glooit; wanneer de Missisuippi hoog water heeft, ligt zij 7 tot 12 decimet. lager dan is waterspiegel van den stroom, die bier
42 meter diep is, en de dijk ("levee") is dan niet altijd
een toereikende borstwering, gelijk de menigvuldige dijkbrenken ("crevasses"), die de at. dikwijls teisteren, genoegsaam bewijzen. De oude at., welker stichting door Bien.
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vfile in 1718 werd aangevangen en hares naam kreeg near
den hertog van Orleans, toen regent van Frankrijk, vomit
een langwerpig vierkant, dat rich 1200 met. langs den
stroom uitatrekt; maar de geheele lengte der at., ale men.
de 9 voorsteden met hare schoone, in oranje-tuinen schuilende gebouwen daarbij rekent, bedraagt 2 u. N.-0. heeft
fraaie, meest met parken versierde plemen (vooral het 62
hect. groote City park), maar prachtige gewrochten der
bouwkunet zijn hier near evenredigheid schaars; men kan
daartoe rekenen het muntgebouw der V. S., in 1835 opgericht; de stadabeurs, die tevens tot bankgebouw, hotel en
warenmagazijn dient; de handelbeurs; het St.-Charlea-h6tel dat de Amerikanen voor het prachtigste logement op
't W.lijke halfrond hidden, maar in 1850 geheel afbrandde
en later ten koste van 11/2 mill. gld. is herbouwd; verscheiden hospitalen, waaronder het nieuwe YCharity-hospitaar
en aFranklin's-infirmery" rich onderacheiden; drie prachtige schouwburgen; een nieuw granieten tolhuis, dat bestemd is om een der grootste gebouwen van de gansche
Unie te worden; het is met zijn vleugels nog 1/3 grooter
dan 't kapitool te Washington; voorts bet Ursulinen klooater, het college, het weeshuis. Onder de 70 kerken, die
hier in vergelijking minder talrijk zijn dan in andere grootere ateden der V. S., onderscheidt zich de kathedraztl of
St.-Louis-kerk op de Place-d'Armes, de Jeznieten-kerk der
Onbevlekte ontvangenis, de kerk der Preabyterianen en St.
Patrik. — ander de inrichtingen van onderwijs staat boven
aan de University of Louisiana met een school voor de rectaten, voor de medicijnen, een anatomisch kabinet, eon.; verder talrijke andere inrichtingen en 58 vrijacholen; het marine hospistaal bij Mac Donough, aan de overzijde des
strooms. Opmerking verdienen vooral ook de groote katoenpersen, zooals de "New-Orleans-cotton-press", waarin
gemiddeld ieder jaar 200,000 balen geperst worden en die
in hare lokalen 25,000 balen kan bergeu, alsmede de ,,Lever-cotton-preas", die jaarl. ook 200,000 balen perst. — Van
den Mississippi gezien, levert N.-0. een prachtig, eigenaardig, hoogst levendig gezicht op: achter de dijken verheffen rich onafgebroken, 1 uur ver, grootsche, door bun
uitgebreidheid treffende gebouwen; in den etroom zelven
ankeren honderden schepen, die de vlaggen van alle zeevarende natidn doen wapperen. V66r het bovendeel der
at. liggen meest rivierschuiten en kielbooten; verder afweans, dicht opeen, kl. zeeschepen, op welke lenge rijen
van Mississippi-stoomers volgen, en daarop, near de beneden-haven heen, een onafzienbare menigte brikken. schoeners en sloepen, meest voor de kustvaart in de Mexic.golf
en near W.-Indie bestemd; eindelijk volgen de groote zeeschepen, van welke vele 1500 ton meten. Op den atroom
heerscht onafgebroken beweging; nimmer rusten de veer8toombooten, die op Algiers (een snel bloeiende handelpl.
tegenover N.-0. ) en Lafayette (sic ald. 9) varen, en de
kaaien zijn, zoo ver het oog reikt, met koopwaren bedekt.
Naast de pyramiden van katoenbalen liggen er lenge rijen vaten milker en siroop, varkensvleesch en rijst, tabak,
meel en kale, en van Nov. tot Juni beeft geen andere
N.amer. at. zulk eene bont-gemengde bevolking, noch hoort
zulk een mengelmoes van talen al. N.-0. In de at. zelve
wonen Anglo-Amerikanen, Duitschera, Franschen, Spanjaarden, Negers en Kleurlingen, de laatsten van allerlei tint,
van den donkerbruinen Mulat tot de schier blanks, fijn,
gevormde, schoone Quarteronne. Geen andere etad heeft
talk een voordeelige ligging voor eene groote wereld-stapelplaata Zij heeft een groot en vruchtbaar achterland,
met stroomen, die vele honderden uren opwaarta bevaarbear Ain en een der weligste streken der aarde besproeien, terwijl Centraal-Amerika en de West-Indien om zoo is
zeggen voor hare deur liggen: 15 staten leveren hear bun-ne voortbrengvelen. De volgende cijfera geven een denkbeeld van wet en in de hfdst. omgaat voor den katoenhandel: katoen in 1877 geladen 1,396,896 balen tegen 1,583,064
in 1876, en tabak respectievelijk 9408 en 17,652 vaten. In
1877 kwam bier nit het binnenland en den vreemde voor
een waarde van 1441 /3 mill. dollars tan, waarvan tan gerookt
vleesch voor 1,092,609, tan barn voor 602,186, can varkensvleesch voor 1,197,834, aan male voor 2,903,123, tan meal
voor 4,105,413, can katoen voor 72,268,243, can suiker voor
15,646,434, tan tabak voor 2,791,251 doll. Geen andere at.
der Unie, uitgezonderd New-York, ken zich dan ook met
N.-0. ten opzichte van den uitvoer meten; doch de invoer
door dem haven is near evenredigheid veel minder, dear
een groot gedeelte der W.lijke landen, die hnnne waren
over N.O. verzenden, bun eigen invoer-artikelen over de Atlantische ateden betrekken. Het is in 't oog loopend dat
in dezelfde mate als de stoomvaart en 't telegraafwezen
zich uitbreiden, de invoerhandel van N.O. afneemt. De wearde van den invoer bedroeg voor eenige jaren nog 25, thans
nog slechts 9 mill. doll. In 1877 liepen bier nit zee 1092
achepen binnen, waaronder 356 etoomachepen, en 3000
stoombooten kwamen er stroomafwaarts aan. De handelsvloot telt ongeveer 225 zeeschepen met 46,697 en 410 Missiasippi-raartuigen met 47,613 ton. Be spw. in 't Noorden
hebben haren handel veel afbreuk gedaan, en reeds in
1850 gingen groote hoeveelheden producten uit Z.lijk Ohio
langs de spw. near New-York en Philadelphia; tabak van
Ohio en Cumberland, katoen van Nashville en Memphis
gingen ook dien weg op. 'Doch ook aan N.-0. hebben de
spw. goed gedaan: zij heeft thans 3 groote en 2 kleine lijnen. Verder heeft de at. ter uitbreiding van haren invoer
het denkbeeld opgevat van zich in betere en snellere gemeenschap te stellen met Texas, Centraal-Amerika, W. Indie en
vooral Brazilie, dat reeds veel korlie 'evert (4 mill. doll.).
Door atoombooten onderhoudt de at. gemeenschap met NewYork en de meeste groote handelsteden der W.-Indidn. —
Ondanks het ongunatig klimaat, door de naburige moerassen, die de at. inzonderheid des zomers voor elle nieuw-aangekomenen hoogst ongezond maken, terwijl er vaak de gele
koorte woedt ( in 1853 rukte deze 'Wine er binnen 4 5 b
maanden tijds 7900 menschen weg), is Web de bevolking ver
bazend and toegenomen: zij telde 4980 mw. in 1785, 22,552
In 1810, 49,826 in 1130, 102,193 in 1840, 119,283 in 1850 01*
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191,418 in 1870 (waaronder 50,418 kleurlingen). Het mad.
huh ligt op 29°
30's N.B., 80. 8' W.L.
ew•Paltn, gem. en vi. der V. S., Sit. New-York, pa.
'Ulster, 4-n, Z. Kingston. 3000 haw.
New-Philadelphia, d. der V. S. Sit. Ohio, hfdpl. van
Tun:wawa., spw. station;
't gra. Tnecarawas, aan de
groote fabr. an landbonwgereedschappen en wollen goederen. 3143 mw. I sht Duitechere)- New-IPlynsooth, kolonie op Nienw Zeeland, N.lijk ell.,
aan de W.knst 43 n. ZZW. Auckland.
Newport. 1) eng. at. en kersp :, pa. Hants, in 't midden van ?t ell. Wight, waarvan en de hfdat. is, aan
Medina, die hier bevaarbaar wordt, 5 n. ZZO. Southampton. Zij is bekoorlijk gelegen en heeft een onde keek, een
lat. school (in welke Karel I en de commisearissen van
parlement 't eVerdrag van Newport. sloten), een oud
nadhuis en markthms, een netten schonwburg, 4 gezelschapszalen, goede openbare bibliotheek, 3 banken en een
kantfabr. met 300 arb. In de nabijheid is het groote miMelee depot van eParkhurat barrake, nu grootendeels hersehapen in eene nationale model-gevangenus, en daartegenover een gr. industrie-huis your 't geheele eiland. N. is
beroemd om zijne landbouwwerktuigen. Er is veel handel
in granen, steenkool. 3556 mw. — 21 eng. at. en rivierh.,
gra. en 7 u. ZZW. Monmouth, aan de Usk, rnim 1 uur
van haren mond, aan den spw. van Monmouth near Cardiff; met een atheneum, inclustrieschool, prachtige dokken
en scheepstimmerwerven, ijzergieterijen en veel uitvoer van
steenkolen, beer en tin. De haven laat zeer groote achepen toe. 27,069 mw. — 3) eng. mvl., zeeh. en kersp., Z.
Wales, pa. Pembroke, aan de Iersche zee, 2 U. ONO. Fishguard. 1575 mw. De gelijkn. baai vormt een voortreflijke
haven. — 4) id., eng. mvl. en kersp., gr.. Salop, 5 n. ONO.
Shrewsbury; met aanzienlijke moutwerken, eene hulpbank
en in de nabuurschap steenkool- en ijzermijnen. 3200 mw.
— 51 eng. vl., voorst. van Launceeton, pg. Cornwall. 1068
mw. — 6) grs. der 'V. S., in 't SO. van Rhode-Island,
waartoe ook vele vruchtbare eil. in de Narraganset-baai
behooren; hfdpl. N ewp or t. — 7) at. en zeeh. der V. S.,
hfdpl. van 't gen. gas. en een der beide hfdst van den Stt.
(de andere is Providence), aan de ZW.zijde van 't eilend
Rhode-Island; omtrent 11/, u. van den oceaan en 8 u. ZZO.
Providence. Zij ligt op ten schoone en zachte helling tegenover de haven, die een der beste van de V. S. is en
door 3 forten wordt verdedigd. Zij is een geliefd zomerverblijf voor de aanzienlijke bewoners der Z.lijke streken,
die bier allerlei nitspanning en nitmuntend ingerichte peachtip hotels vinden. Haar onderwetech voorkomen heeft in
de jonpt verloopen jaren veel verandering cmdergaan door
't oprichten van nienwe gebonwen, wol- en katoenfabrieken, hotels, kerken., woonhuizen en bnitenplaatsen. De
/nom. gebonwen Ain: het staatshuis, met een sehoon afbeeldsel van Washington; 't gebonw van de Redwood-bibliotheek en 't athenteum, het markthuis, het tolhuis, de
vrijmetselaars-loge en een gr. getal kerken van velerlei seeten. Zij drijft een voordeelige visscherij in de vischrijke
Narraicanset-baai en hare bedrijvigheid heeft door de spw.
suet Fall-River, Bristol en Providence ten veel hooger
vlucht genomen. 12,521 mw. — 8) gem. en vi. der V. S.,
Stt. New-Hampshire, hfdpl. van 't grs. Sullivan, aan de
Sugar-riv, 10 u. W.t.N. Concord; met veel industrie, goede scholen en liefdadige inrichtingen. 2160 mw. — 9) id.,
SU. New-York; pa. Herkimer, 22 o. NW. Albany. 2020
— 10) id., Stt. Maine, gra. Penobscot, 16 11. NO. Augusta. 1559 mw. — H) at. in V. S., Stt. Kentucky, grs.
Campbell, aan den Ohio, tegenover Cincinnati, waarmede
bet door een beng verbonden is; 2 lat. echolen, aanzienlijke
nijyerbeid
Aide, ijzer en machines. 15,087 mw. (1/2 Duitschers).
Voorta hebben hfdpl. van dien naam: het gra.
Vermilion in Indiana; 't pa. Franklin in Missouri; 't gee.
Cocke in Tennessee.
Newport-Pagnell, eng. at. en kersp., grs. Buckingham, am de Ouse, waarover een brig, 11/2 n. ONO. Wolverton; met een seminarie voor Independenten, papier- en
kantfabr. 3655 haw. — Newport-1Pratt, iersch vlek en
zeeh, Connaught, grs. Mayo, aan de Newport-riv., 21/2 n.
WNW. Castiebar, met eene mime haven. 1000 inwon. —
Newport-Tip, Jere& vl., Munster, gra. Tipperary, 2 1 /2 U.
NO. Limerick. 1150
hive .
New-Portland, gem. en vi. der V. S., Stt. Maine, gra.
Franklin, 12 n. NNW. Augusta; met veel zaagmolens.
New-Provideree, 1 ) een der Bahama-eil., 48 n. O. Florida, lang 6 tt., breed 2 n.; met de hfdpl. N a es an (z. ald.).
— 21 gem. en vi. der V. S., Stt. New-Jersey, gre. Essex,
31 /2 u. SW. Newark. 1300 tow.
New-Benditsig, gem. en vl. der V. S., Stt. Ohio, grs.
Perry. 2000 law.
New-Roehoelle, gem. en vi. der V. S., Stt. en 5 n. NO.
New-York, aan Long-Island-Sound, 40 it Z. Albany; door
Franechen nit Rochelle het eerst gekoloniseerd. 2610 mw.
NeweT, at., rivierh. en kenp. in Iceland, Ulster, grs.
Down, en Armagh, eau Newry-Water, waarover hfer 8 braggen liggen, spw. stat. en eau 't Newry-kanaal, 10 u. ZW.
Belfast. Zjj heeft een progymnasinm voor 't Maynooth-college, groote infanterie-kazernen een unie-weeshuis, tolhuts. em. Be haven laat tot Wiirrenpoint, rnim 1 u. beneden de at., groote schepen toe en 't kanaal is geschikt
voor vaartnigen van 600 ton. 14,148 mw.
Now-Solens, gem. en .1. der V. S., Stt. Massachusetts,
pa. Franklin, 20 n. W.t.N. Boston. 1405 low.
New-lksotland 1 ) gent en vl. der V. S., Stt. New-York,
pa. en 21h n. W. Albany. 3900 tow. — 2) schiereil. in
eng. N. Amerika, zie Nova-Seotia.
N•w-Sharou, gem. der V. S. Stt Maine, grs. Franklin,
aan de Sandy-riv. 1920 tow.
1115ew-Illikorehans, gem. der V. 8., Stt. Rhode-Island, gra.
Newport, bevattende het ell. Block-Island. 1400 law.
Newsteasl, 1) schot. d., gra. Roxburgh, bij Melrose,
san de Tweed; met sporen van een Tom. legerplaate. 250
mw. — 2) gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, pa. Erie,
6 u. NO. Buffalo. 3100 mw.
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Niewtie, west. in Brits& Indie, Bombay, distr. Z. Comeau, 11 n. NNW. Goa.
Newton, 1) eng. gem., grs. Chester, bij Middlewieh.
1675 law. — 2) id., gee. Lancaster, spw. stet., 34 0. NO.
Manchester; met een lat. school, fabr. van calieots, kalumen en zijden stoffen. en chemicalien, ijurgieterij, spw.werkplaataen, enz. 8 -244 low. — 3) schot. kersp., grs. en
1 U. 0. Edinburg; met steenkoolmijnen. 175e mw. Een
aantal kl. deepen en gehnchten in Eng. en Schotl. drapu mede dims num. — 4) gra. der V. S.., Stt. Missouri;
hfdpl. Neosh o. — 5) id., Stt. Mississippi; hfdpl. D e c at n r. — 6) id., Set. Georgie; hfdpl. C ov in g t o n. — 7 )
nienw are. in Arkansas. — 8) gem. en vi. der V. S., Stt
Maseachusetts, gra. Middlesex,
. 2 n. W. Bolton, waarmede
aan de Charles-riv., welhet door een spw. verbonden
ke bier twee watervallen (U p p e r- en Lo w e r-F a 1 1 s)
heeft, die tal van fabr. in beweging brengen. Men vindt
bier een theol. instituut der Baptisten, een hoogere school
en normaalechool. Deze pleats is het beroemde Nona nt tt m der Indianen., een heilige plek, wane de eroode mannen van 't wood" het eerst luieterden near de leer van.
Christus en het centsbedehnis voor hen in Nieuw-Engeland verrees. 12,825 mw. — 9) id., Stt. New-Jersey, grs.
Sussex, 17 U. N. Trenton; met veel kerken, een hoogere
school en lyceum. 3400 inw. — 10) id., zelfden Stt. grs.
Camden, aan de Delaware, 21/2 n. ZO. Camden. 2403 mw.
— 11) id., Stt. Ohio, grs. Muskingum, 17 u. 0. Columbus.
2800 mw. — 12) id., Stt. Ohio, grs. Licking. 2241 inw. —
Een aantal andere nog kleinere plaatsen in de V. S. dragen mule dien naam.
Newton-Abbot (met Newton-Bushell), eng. mv1.,
gra. Devon; met een station aan den Exeter-and-Plymouthspw., 11, U. SW. Teignmonth. 5347 inw.
Newton-Bridge en Newton-Junction, twee stations
op den eng. North-Western-spw., tusschen Warrington en
Liverpool.
Newton-in-Makerfield, eng mvl., gra. Lancaster, aan
den Manchester-and-Liverpool- en aan den Grand-Junctionspw., 41/2 u. WZW. Manchester; met fabr. van katoen, papier, glue, suiker. 6100 low.
Newton-Stewart, of N.-Douglas, schot. st., grs. ell
21/2 u. N. Wigtown, spw. stet., aan de Cree, waarover een
brng; met katoenspinnerij, looierijen en handel in wol met
Lancashire. 2873 mw.
Newton-upon-Ayr, echot. vi . en kersp., gra. en tegenover Ayr, aan de Ayr en de golf van Clyde; met scheepsbouw, tonwslagerijen, zeilmakerijen, beer- en kopergieterijen, katoenfabr. en gr uit,per van steenkolen. 4000 mw.
Newtown, 1) eng. mvl. en kersp., N. Wales, gee. en
21(1 u. ZW. Montgomery, spw. stat., aan de Severn en aan
't Montgomery-kauaal; met groote fiend- en machine-fabrieken, en markten 5744 low. — 2) gem. en vi. der V.
S., Stt. Connecticut, gee. Fairfield, 7 u. WNW. New-Ha.
yen; hiertoe behoort het bloeiend d. Sand y-H o o k. 3580
low. — 3) id., Stt. New-York, gra. Queen's, 43 u. Z. Albany; met 2 of 3 eilandjes in de East-riv. 7600 tow. — 4
Id., Stt. Pennsylvanie, gra. Bucks, 61/2 u. NO. Philadelphia. 1000 low.
Newtown-Ardes, at. en tech. in Ierland, Ulster, gm.
Down, aan 't N.einde van Lough-Strangford, 3 n. 0. Belfast; met de ruinen van een oud kasteel en van vele kloostergebouwen, infanterie-kazernen en veel weverijen. 9562
low. — N.-Barry, iench mvl. en kerep., Leinster, grs.
Wexford, 1 n. Z. Clonegal. 1307 low. (in 't vl.).—
milton, id., Ulster, pa. en 22/2 n. SO. Armagh. 1220 mw.
(in 't vi.) — N.-1Limavaddy, id. Ulster, pa. en 41/2 u.
NO. Londonderry, spw. stet., stan 'de Roe; met eeu mitewerkhnis, tuchthuis, brander(jen en toenemenden handel
In tarwe en vlas. 2762 low. — N.-Stewart, id. Ulster,
grs. Londonderry, aan de Mourne, 11/2 n. W. Gorton; met
ondbeden in de nabijheid. 1400 low.
Newtyle, schot. d., grs. Forfar, 3 n. NW. Dundee; met
Dundee, Forfar en Perth door spw. verbonden. 1141 tow.
New-Uhn, hfdpl. van 't gee. Brown, V. S., SU. Min.
sots; nitsluitend duitsche, and in bloei toenemende nedenetting. 1310 mw.
New-Utrecht, gem. en vi. der V. S., SU. New-York,
grs. King's. 2 n. S. Brooklyn. 2200 inw.
Mew-Westminster, hfdpl. van Britsch Columbia, Canada, vroeger Queens b or ough geheeten, aan de Frazer-riv. r. o., onmiddellijk aan een tak van het NoordkanaaL Zij weed in 1859 door den overate Moody aangelegd.
New-Windsor, gem. en vl. der V. S., Sit. New-York,
gr. Orange, 1 n. Z. Newburg. 2600 inwon. — Zie ook
Windsor.
New-Year's-Island, d. i.Nienwejaars-Eiland, ell.
van N. Nieuw-Holland, bi,j de knit van Arnhems-Land, 17
U. NO. Port-Essington. — New-Vear's-IsIands, groep
kl. dl., Z. Atlant. oceaan, ten N. van 't Staten-ell., op 54.
41' Z.B., 64° 28' W.L., door Cook due renoemd. — NewYear's-ran,e, bergrij in Centraal-Nieuw-Holl., op 30°
21' N.B., 146. 231/s' O.L.
Neer-'Work, 1) een der V. S., wel niet de grootete, maw
toch de best bevolkte, de aanzienlijkste en machtipte staat
der Unie, gelegen tumehen 40° 30' en 45° N.B., 71 0 56' en
790 56' W.L. begreusd ten N. door de britsche prov. Canada. ten 0. door
Vermont, Massachusetts en Connecticut,
'
ten ZO. door den Atlant. °mean, alwaar Long-Island er
toe beboort, ten Z. door New-Jersey en Penngivanie, ten
W. door de meren Erie en Ontario en ten NW. door den
St-Laurensstroom, die hem van Opper-Canada scheidt; gr.
2210,7 0 m. 'met 4.382,759 mw., waaronder 52,081 kleurlingen 130,000 in 1701, 586,752 in 1800, 1,918,608 in 1830,
2,428,228 in 1840, 3,098,818 in 1850); hfdpl. Albany. De oppervlakte van dozen St t. vertoont veel verseheidenheid,
mane is meest een hoogland; de 0.4ke afdft.11ng, bevattende de W.lijke belling der Taghlutniebenten, de waterscheiding tusschen de bnwateren van den , Hudson en den
Long-Island-Sound, vormt eon langen mnallen gordel, beginnende be) 't ell. Manhattan, waaeop de et. N.-Y. ligt,
en eindigende btj 't sneer Champlain: in 't N. loop* de
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Clinton-keten. die bid Little Falls in 't dal van den Mohawk begint en etch NOJijk rigt near Trembleau-Point aan
meer Mamplain; in de Adirondack-bergen. die de weterscheiding tusschen den Hudson en de St.-Laurens vormen, verheft sich een der kruinen tot 1740 meters boven
den seespiegel. In de Zdijke afdeeling loopen 3 bergketeus:
de Highland., Schawangunk en de Catskillbergen. Een
menigte statige rivieren stroomen in allerlei richting door
den Stt. of bespoelen ziine grenzen; de voorn. daarvan is
de Hudson; voorts de Mohawk, Genesee, Black-River, Saranack.. Amiable, Oswegatchie, Oswego, St.-Laurens, Delaware, Suninehanna, Allegheny en de Niagara met hear wijdvermaarde prachtige watervallen. Overrijk is ook de Stt.
sum schilderachtige meren: daartoe behooren vooreerst gedeelten van de groote binnenzeeen Erie, Ontario en Champlain, verder de meren Oneida, Skeneateles, Cayuga, Seneca, Crooced-Lake en Canandaigua, die alle met het Eriekanaal gemeenschap hebben; eindelijk het Chatauque-meer,
dat in den Allegheny afvloeit en dna tot bet stroomgebled an den Mississippi behoort. Van al deze wateren
weet de nijvere bevolking van New-York voor haar handel
en fabriekswezen nitstekend partij te trekken, terwijl de
daardoor aangeboden natuurlijke gemeenschapswegen nog
op een verbasende wijze vermeerderd zijn door het van
staatswege nitvoeren van groote kunstwerken. De eerete
dier trotache ondernemingen was het E r i e-k anaa 1, in
1817 aangevangen en in 1825 ten koste van ruim 171/2 mill.
gld. voltooid; het loopt van Buffalo near Albany, een atstand van meer den 100 u., en verbindt de Hudson-riv. met
het Erie-meer; daarop volgden het Champlain-, Oswego,
Cayuga-en-Seneca-, Chemung-, Crooked-Lake- en Chenango-kanaal, welke tea een uitgave van 121/ 2 mill. gl . eischten. Later zijn nog voltooid: het Genesee-Valley-kanaal,
van Rochester near Olean, en het Black-River-kanaal. van
Rome aan den Erie tot High-Falls. Het Delaware- en Hudsons-kan. van Rondout ( grs. Ulster tot Honesdale (Penneylvanie) is een particuliere onderneming en voltooid ten
koate van 42/3 millioen gulden. Talrijker nog dan die waterwegen zijn de groote en kostbare ijzerbanen, die den
voorspoed van New-York bevorderen: een gansche reeks
van hoogst gemakkelijke spoorwegen, met tal van zijtakken onder verschillende namen, loopt van de hfdst. naar
Buffalo, en van de laatste St. strekt zich een spw. over den
Niagara-val tot Lewiston nit, wear hij door een stoombootlinie met Oswego is verbonden; er zijn ook spw. tusscben
Schenectady, Ballston-Spa en Troy; de Hudson-en-Erieepw. ( van Newburg en Piermont aan den Hudson tot Dunkirk aan 't meer Erie) is tusschen 120 en 150 u. lang en
heeft tel van verreikende armen; nit het grs. Stenben loopt
er een near de steenkoolmijnen van Blossburg in Pennsylvanie, terwijl nog vele andere in aanbouw of ontworpen zijn, zoodat de tijd niet ver at is, dat geheel de Stt.
ah met een net van ijzerbanen overdekt cal wezen. In
1875 bezat N.-Y. 12,252 kilometer spw. Te gelijk heeft hij
zich door een menigte linien van stoombooten met WestIndie, Centraal-Amerika, Californie en Europa in verbinding gesteld, en aldus tallooze vertierwegen voor zijne natutu- en kunstproducten geopend. Wet de eersteu, de natuur-producten, betreft, New-York is er rijk mede gezegend; in 't Z. is de bodem wel wat licht en meer tot weidan bouwland geschikt, mane near 't N. wordt hij beter,
en 't W.lijk gedeelte is een hoogst vruchtbare streek. Tarwe,
male, rijat, haver, boekweit, gerst, enz., ook aardappelen en
allerlei moeskruiden en vruchten worden er in overvloed geteeld, terwijl de bosschen rijk zijn aan veelsoortig, voortreflijk timmerhout; paarden en rundvee zijn er talrijker dan in
eenigen anderen Stt., en 't getal der schapen wordt op 41/ 2
mil.gestd;n'brwvatNO.ligenrbzd
rijkdom aan ijzererts, dat ook elders in ruime mate wordt
aangetroffen; in 't grs. Lawrence zijn groote beddingen looderts; te Ticonderoga en elders wordt uitmuntend potlood
gevonden; zout, gips, marmer, balk- en zandsteen en graniet sijn in verschillende oorden almede overvloedig voorhanden, maar van koper en steenkolen zijn tot dos Terre in
den Stt. slechts enkele sporen ontdekt. Al die ruwe grondatoffen worden in tallooze werkplaatsen tot voorwerpen
van dagelijksche behoefte, van gemak of weelde en tot belangrijke handelsartikelen vervormd, en millioenen kepiteal zijn gestoken in fahrieken van wollen en katoenen
stoffen, van linnen, metaalwaren, zout, leder, glas, stroowaren, hoeden, papier, aardewerk, manner, enz., in branderijen, brouwerijen, machine-winkels, korenmolens e. dgl.
Geen andere Stt. der ITnie drijft een z66 veel omvattenden handel, een .66 uitgebreide scheepvaart. Reeds bij zijn
ontstaan was N.- Y een wezenlijke handelstaat, want hij
weed niet, els zoo vele andere, door politieke vluchtelingen of door godsdienstpartijen, maar door speculanten
(vooral Nederlanden; ) gekoloniseerd, en in de laatste jaren
vooral heeft er de handel een verbazende uitgebreidheid
gekregen. De kusthandel tot aan Nieuw-Orleans en Galveston wordt door dezen Stt. beheerscht, en ook de W.lijke en N.lijke Staten zijn in handelsverkeer van hem afhankelijk. Er zijn 12 havenplaatsen, waarvan 4 oceaniech zijn,
nl de stad New-York, Sag-Harbour, Greenport en ColdSpring (de 3 laatsten op Long-Island ); de andere liggen
aan de meren Erie en Ontario en aan den St.-Laurens, en
aim: Champlain, Sacketts-IIarbour, Oswego, Niagara, Genesee, Oswegatchie, Buffalo en Cape-Vincent. De Stt. N.-Y.
weed het eerst ( gelijk wij reeds boven aanstipten I gekoloniseerd door een gezelschap nederl. kooplieden, die in 1610
een klein fort bouwden in de Hudson-riv., niet ver van de
plants, wear Albany ligt; zij richtten in 1612 een ander fort
op ter plaatse van de tegenwoordige st. New-York, en 't
gansche gebied weed then Nienw-Amster dam geheeten. In 1664 namen de Engelschen het land in bezit,
op wie bet in 1603 door de Nederlanders werd hernomen,
doch reeds in 't volgende jaar door deze aan de Britten
werd teruggegeven, die het tot op de amer revolutie behidden. In 1777 kreeg het tune eerste staatsconstitutie,
die eent in 1822, later in 1846 werd herzien. De gouverneur en de 33 aenatoren worden om de 2 jaren, de 128 le-
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den van de vertegenwoordiging (Acme of assembly") ieder mar door het yolk verkosen. De Staat is verdeeld in
50 gra., die gezamenlijk 2 senatoren en 34 vertegenwoordigers near 't congres zenden. De geheele staataschuld beliep den laten October 1876 23,315,000 doll. Voor 't lager
onderwijs wordt gezorgd door ongeveer 12,000 scholen met
19,000 onderwijzers, 9 normaalscholen; de 292 r. bath echolen werden in 1875 bezocht door bijna 95,000 kinderen; —
seeder zijn er 222 academies, enz. en 24 scholen voor boogee onderwijs, waaronder 6 voor r. katb.; nog 14 scholen
voor de medicijnen, 7 voor verschillende vakken, 4 voor
de rechten, 12 voor de theologie ( waarvan 2 r. bath.); ook
de stommen, dooven en blinden zijn geenszins vergeten. —
2) st en grs in den boven beschreven Stt., de grootste,
bloeiendste en volkrijkste st van geheel Amerika en na
Louden de aanzienlijkste handelplaats der aarde, gelegen
op 't eil. Manhattan, can 't ZO.einde van den Staat, toeschen den mood van den Hudson en de street East-river,
die Long-Island van 't vasteland scheidt en Long-IslandSound met de haven van N.-Y. verbindt, 40 u. Z. Albany
en 64 u. NO. Washington. Ofschoon eene zeest., is zij toch
door eene groep voorliggende eilanden volkomen tegen den
stormachtigen oceaan beschut, terwijl de haven tevens licht
toeganklijk is en door vestingwerken gedekt wordt. Ook
nit het oogpunt van veiligheid bat zij, nadat men in de
East-River de onderzeesche rots Hell Gate ( eigenlijk Hurl
Gate) heeft doen springen met 52,000 pond der krachtigste
ontploffingsstoffen ( 24 Sept. 18761 niets meer over. Over de
East-River ligt sedert 1878 een trotscheijzeren hangbrug voor
spoorwegverkeer en voetgangers (1800 met. lang en 41 met.
boven den vloed) near Brooklyn, dat even als Jersey City
en Hoboken op den r. o. van den Hudson voorsteden van
N.-Y. zijn, ofschoon zij er staatkundig van gescheiden zijn.
Verder gaan nog van N.-Y. onmiddellijk I spoorlijnen nit;
want de in Jersey City en Hoboken uitloopende lijnen
voor N.-Y. tellen niet mede, omdat het daarmede door 22
stoomschepen in onafgebroken verbinding staat. Naar het
ZO.; tusschen Long-Island en Staten-Eiland, liggen de //Narrows", de smalle, maar voorn. in- en uitvaart der st., terwijl zij ook genaakbaar is nit Long-Island-Sound en door
de Raritan-baai tusschen Staten-Eiland en 't vasteland; al
deze toegangen zijn versterkt. Be landtong of 't eil. Manhattan, waarop N.-Y. zich verheft, is van N. tot Z. omtrent
4 u. lang en gemiddeld 1/2 u. breed, beslaande ruim 1 C_
m.; in 't N. wordt het begrensd door de Haarlem-rivier,
een smalle straat, die de East-riv. met den Hudson verbindt. 't Voorn. gedeelte der st. beslaat het Z.liike gedeelte van 't eil. Dat N.-Y. zich sterk heeft ontwikkeld en nitgebreid ziet men nit de vergelijking van het aantal mw.
over verschillende jaren en even zoo is het ook gegaan met
die plaatsen, welke men als voorst. van N.-Y. beschouwt, nl.
Brooklijn, Jersey-City, Brighton en Tompkinsville, Williamsburg, Greenpoint, Hoboken, Astoria, Morrisania en New-Village. De st zelve, die in 1731 slechts 4722 mw. had, telde cc
10,381 in 1756, 21,170 in 1773, 33,131 in 1790, 60,4S9 in 180 ,
96,372 in 1810, 123,706 in 1820, 202,589 in 1030. 312,710 in
1840, in 1850 517,846 zielen, terwijl er in 1875 1,041,886 mw.
voor de gem. N.-Y. werden opgegeven; — in Brooklyn was
de bevolking van 46,233 in 1840 gestegen tot 96,850 in 1800,
en tot 402,493 in 1875, en Jersey-City telde in laatstgen.
jaar reeds 109,227 mw. Deze 3 steden maken eigenlijk
slechts eene handelst. nit. — Het grootste gedeelte der at.
heeft zeer regelmatige straten, vooral het binnen N.lijke
deel. Aan 't ZO.einde ligt de zoogen. Batterij, een halvemaanvormig plein van omtrent 4 / u. bonder, fraai versierd met grasperken en belommerde paden en door velen
om zijn heerlijk uitzicht op de baai en naburige kusten,
steden en dorpen sour de schoonste wandeldreef in de V.
S. gehouden. Uit dit plein loopt de beroemde, 25 meter
breede "Broadway", een van de heerlijkste straten der wereld, near //Union-square", de groote slagader van N.-Y.,
omtrent in 't midden tusschen den Hudeon en de East-River;
— 'Pearl-street", tusschen den Broadway en East-River,
loopt halvemaanvormig /3 u. ver en is 't hoofdtniddelpunt
voor de nering in ellen- en metaalwaren, die nob in ,Cedar-" en ,,Pine-street" gedreven wordt. eSouthstreet" is
't middelpunt voor de reeders en zeevaarders en heeft veel
pakhuizen en kantoren; zij ligt lanes East-river en heeft
dokken, hellingen en een dicht maatbosch v66r zich; oWaterstreet" en ,,Front-street", tusschen de Pearl-street en
East-riv., hebben de meeste commissionaire en handelaars
in koloniale waren; ,Wall-street", die van Broadway tot
East riv. Inapt, is bezet met wisselkantoren, banken„ as
surantie- en makelaars-kantoren, couranten-bureaux, enz.;
bier is oak de beurs en het tolhuis. De ',Bowery" is een
breede street ten 0. van Broadway. Behalve deze en vele
andere straten, die schaars hare weergae vinden, tnaken
ook de zoogen. ',avenues", hoofdstraten, die van de bovendeelen der st near de Haarlem-riv. loopen., op elken vreemdeling een indruk van bewondering; zij zijn ten g,-tale van
16, hebben over 't algemeen ruim 30 meters breedte, en
worden, te beginnen N. van Houston-street, onderscheiden
met de namen van late, 2de, 3de enz.; in de 4de en 10de
vindt men ijzerbanen met dubbel spoor, en loch blijft er
op beide zijden niet alleen ruimte genoeg over, dat 3 rijtuigen elkander passeeren kunnen, moan lungs de huizen
loopen trottoirs of hooge voetpaden, op weike 6 menschen
elkander ongehinderd kunnen voorbij gaan. Met de reeds
gen. Batter;), de plaats van 't oude fort, maar die nu geene fortificatien meer heeft, slant een ander ruim pen,
//Castle Garden", de landingsplaats your de landverbuizers,
door eene brug in verba.nd; zij is overdekt, wordt tot tentoonstellingen en vergaderingen gebruikt en kan aan 10,010
menschen als in een amphitheater piaats geven. Op den
"Bowling-green", aan 't lager of Z.einde van Broadway,
stood v66r den vrijheidsoorlog een bodes standbeeld van
George IV, dat ben tot geweerkogels is vergoten. Ann het
"Park", een 3hoekig plein van 4 bund. grootte, tusschen
de Broadway-, Chatham- en Chain ber-straten, staat de
,City-Hall" of het stadhuis, met I of 3 andere prachtgebouwen.. Behalve deze pleinen heeft N.-Y. nog aWashiti.g.
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ton-square", raim 3 ,fe bnnd. groot; 4%km-square", am n 't
boveneind van Broadway; eGlrammercy-park" bij Unionsquare; oTomkine-square" in 't NO., bet grootate van de
st.; oReservoire-ersare", waarop 't kristallen paleis voor de
werebitentoonstelling van 1853 prijkte; — behalve no eerdgo andere. Onder de openbare gebouwen onderecheiden
deb: de reeds vermelde heerlijke City-Hall in 't Park, UM
1803 tot 1812 opgetrokken ten koste van ruim 11/4
oen gld.; de Alan of Records" of het gebouw der arehieyen, ten 0. van de City-Hall, made in 't park; de eMerchants-Exchange" of koopbeurs, eon kolossaal granieten gebouw, grootendeela op de pleats der mule ,boors, die bij
den grooten brand van 16 Dec. 1836 in de each word gelegd; het heeft 4112 mill. gld gekost; bet aCustom-house"
of tolhnia, op den hock van de Wall- en Nassau-streets,
op de pleats der onde Federal-Hall ( bondsgebonw, wear in Washington met de waardigheid van President word bebleed), van 1834 tot 1841 near 't model van 't Pantheon te
Athene gebouwd, geheel van marmer en graniet Kinder "t.
minste hont; — 't bOtel van justitie„ wegens siju bonwtrent ethe Egyptian Tombs" of coke! "'the Tombs" geheeten, in Centre-street, en vale andere. 't Getal der kerken
in N.-Y. beliep in 1871 ongeveer 350, wasrvan 58 r. kath.
en onder doze de geheele nleuwe goth. kathedraal St. Patrick (van 9 mill. doll.), van St.. Paul, van St. George van
den Verloseer. 'Van de 27 synagogen verdient de in Moorschen stijl gebouwden tempel Ismannel bijzondere opmerking. Onder de Overige bedehuizen is er nanwelijks don,
dat den stempel eener eerwaardige oudheid vertoont; de
episcopale eTrinity-church", aan Broadway, tegenover Wallstreet, in 1846 voor 1 mill. gld. voltooid, is een der peachtipte, hoewel niet een der smaakvolste; zij heeft alechts zitplaatsen veer 800 toehoorders; van hear hoogen toren overziet men de at. en haren omtrek als een panorama sonder wedergae. — Van de tallooze wetenschappelijke inatellingen noemen wij het eColumbia-college", de nniversiteit
van N.-Y., gesticht in 1830; met hear is een mediache faeniteit verbonden; het theol. seminarie der Anglicanen en
dat der Presbyterianen; Rutger's eFemale-Institute" — elle
met kostbare boekerijen; 't college van Geneesheeren en
Wondheelers; de ,,New-York-Society-Library", met een bibliotheek van 60,000 deelen; in hear achoon gebouw hondt
de Nationale Teeken-academie, die sedert 1826 bestaat, hare tentoonstellingen; — de eHistorie.al Society", met een
koetbare boekerij van 17,000 deelen on cone verzameling
van indiaansche ondheden; de ',Mercantile-Library-Association", in 1822 ontstaan, ten behoeve van jonge kooplieden, met een bibliotheek van 131,000 deelen en een leeszeal; de ',Apprentice.' Library", in 1820 opgericht voor
jonge handwerkslieden, met 14,000 deelen; de boekerij van
't ',Mechanics' Institute" met 3110, en 't ,,American-Institute" ter bevordering van landbouw, handel, fabrieken en
ktmsten, met 6000 deelen. Boven al die verzamelingen
blinkt echter de ',Astor Library" nit, die met haar schoon
gebouw nit eon legaat van John &cob Astor van N.-Y.,
greet 1 mill. gld., sedert 1836 tot algemeen en kosteloos
gebruik is opgericht; zij telt nu reeds 60,000 deelen. Onder de museums onderscheiden zich het ',American Museum", tegenover 't hotel Aster-House, met een observatorium, Peale's museum, de galerij der schoone knnsten en 't
chineesch museum. N.-Y. heeft eon aanzienlijk getal assurantie-maatschappijen en spaarbussen, 15 marktpleinen, aan
welke jaarlijks een waarde van omtrent 60 mill. gld. aan
landelijke producten wordt aangebracht; 20 achouwburgen
en ken circus; plaatsen van uitspanning voorts:
Garden" bij de Batterij, Vauxhall-garden, Hoboken, aan de
overzijde van den Hudson, de d. Haarlem, Manhattanville,
Bloomingdale ens. Even talrijk als prachtig zijn te N.-Y.
de hotels of logementen; eAstor-House" aan Broadway, tegenover 't Park, is door den reeds gen. burger Astor ten
koate van 1,875,090 gld. opgebouwd enaging voor 't grootste en voortreffelijkste van Amerika, zoo niet der gansche
wereld door, totdat het deter dagen in de schaduw weed
geateld door het nienwe ',Metropolitan-Hotel", bij 't boveneind der at. De 500 groote, zoowel ale de menigvuldige
kleinere vertrekken van dit verbazingwekkend, 6 verdiepingen hoop gebonw worden alle van gas, beet en koud water, stoom enz. voonien door den dienet van pijpen, ter
gezamenlijke lengte van Vie u.; de 550 spiegels, om van 't
antler huisraad to zwijgen, kosten 37,500 gld, en het glaa
voor de venaterrniten is met 87,500 gld. betaald; bier wows' als in Astor-House, vindt men eon eigene drnkkerij rooe
de spijskaarten en tafelmenn's. Ben der reusachtige weeken van algemeen nut is de Croton-waterleiding, die de
gansche at. tot in de bovenste verdiepingen der huisen van
eon barer eerste behoeften vooniet en bier en dear bevellige fonteinen of watersprongen voedt; zij heeft aan de at.
3 mill. gekost en levert dagelijks ongeveer 50 mill. gallons water. Het gets! der Wrichtingen van weldadigheid
bedraagt ongeveer 100, en daaronder 41 hospitalea, 13 weeshuisen, 10 annenbuisen, 4 werkhnizen, 9 huizen van toevlucht, 4 asylen moo onden en gebrekkigen, 4 inrichtingen vo00 bunden en doofstommen, ens. Voor het bateloos vollsonderwijs zorgt de in 1804 gevormde aFreeschoolSociety"; or waren in 1876 308 openbare scholen met 207,838
leerlingen en 3204 onderwijsers; en in 1846 weed sane vrij
school van hooger orde onder den naam van oFree-academy" opgericht, wier gebouw 1000 scholieren kin bevatten.
— De onmiddellijke gemeenschap der st. met het omliggende land wordt onderhonden door 15 veerstoombooten,
die onophondelijk van verschillende punten der stad near
Brooklyn, Williamsburg, Staten-Lifland, Jersey-City, Hoboken ens. stoomen; doze, ge_paard ass 't nooit =stead aankomen en vertrekken van allerlei soon t van zellschepen, van
stoombooten op de tafloose comraunicatie-lijnen, van =dial roeibooten voor pleisier-partijes, =ken de haven tot

met oilmen 130,000 werklieden, die your 839 mill. doll.
waarde prodnceerden. Zij omvat de lakenweverij (taurinolaken, token nit koehaar, your tapijten en overkleeden), katoen, goad, silver, user, • leder, kanten, horloges, chem.,
mathem., musikale instrnmenten, machines, rijtuigen, ens.
ens. Voor den scheepsbonw zi,jn er 12 werven met workplaatsen voor het opzetten van machines. De beteekenis
van den handel van N.-Y. blijkt als men ziet, dat in de
22 clearing-havens der V. S. voor 39 milliarden word omReset, waarvan alleen in N.-Y. ruim 29 milliarden dollars.
In het scheepsverkeer telt men 15 it 20,000 vaartuigeu met
meer dan 10 mill. ton. N.-Y. is ook eon middelpnnt van
den amerik. boekhandel: meer dan 60 boekwinkels en 50
drnkkerijen. Er verschijnen 409 dagbladen en tijdschriften.
— Het been in N.-Y. is in den hoogsten greed materieel en
biedt derhalve weinig verkwikkenda tan. Het volksleven
gent op in het Jason near den dollar en het zingenot,
yerbonden met stuitende rnwheid. — De City-Hall ligt op
40° 42' 40° N.B., 74 0 1'50 W.L. De gemiddelde temp. is
51°,6; zomer 700,3; winter 30°,1 Fah,
New-Vork-Milla. belangrijk fabr.d. der V. S., Sit.
New-York, gra. Oneida, 27 it WNW. Albany. 1270 mw.
Nexoe, deensch atadje en seek. op de 0.kust van 'toll.
Bornholm; met eon haven en bierbrouwerij. 1600 hew.
Nevem, fr. gem. en vl., dep. Opper-Vienne, kant.hfdpL,
arr. en 3 n. St.-Yrieix. 2855 hew.
Neyva, Neiva, of Neyba, 1) et. in Z. Amer., Columbia, dep. Cnndinamarca, prov.hfdat., aan de Magdalena,
wear die de Neyva-riv. ontvangt, 38 u. SW. Bogota; met
handel vooral in cacao, terwijl de Indianen or vealmesson, spiegels en galanterie-waren koopen. Zij heeft in 1837
reel door een aardbeving geleden. 10,000 hew. — 2) at. op
Ha1ti, arr.hfdpl., 20 u. 0. Port-Republicain, in eon vlakte„
beeproeid door de riv. Neyva, die zich ontlast in de Neyvabaai op de Z.kust, na een loop van 22 n. — Eon kl. riv.
van Portugal draagt den zelfden naam.
N'gami, groot meer in 't binnenland van Z. Atrika, aan.
welks bestaan door velen na 't bericht der eerste ontdekking, door Livingston en zijne makkers ()mei en Murray,
getwijfeld weed, doch later door verscheidene reizigers bezocht is. Net ligt 200 40' Z.B. en tusschen 22° 40' en 23°
16' 0.L., heeft een lengte van 17 en eon breedte van 4 n.
Het is grootendeels weinig diep, ontvangt van 't N. de Tinge, van 't 0. een tab van de Tamalochan; Livingston houdt
de Saga voor de afwatering. De oevere van 't moor zi,jn
vlak, met riot bedekt, of zandig en moerassig. De omtrek
is vruchtbaar, heeft reel host en weide en wordt drnk bewoond door Beetsjoeanen. Het moot, volgens hen, met de
talrijke daaraan ondergeschikte stroomen al de vereischten
voor een uitgestrekt network van binnenlandsche scheepvaart bezitten. De inboorlingen aan de boorden van 't moor
spraken van 13 groote riv. binnen eon afstand van ruim
100 u. ten N. van de riv. Zambezi.
Ngan-hoei, 'An-boei of Gan-byway, binnenlandsche
prov. van China, tusschen 29 en 34° N.B., 113 en 119° O.L.
omsloten door Kiang-soe, Tsje-kiang, Kiang-si, Hou-pe on
Hou-nan; met 36,596,988 mw. De meestal vlakke grond wordt
besproeid door de riv. Yang-tse-kiang on Heel-ho, met hare bijrivieren. Tot de producten behooren edele metalen,
koper, mut, thee uit 'de Z.lijke distr., inkt, het baste vernis en vole andere zoo ruwe al bewerkte stoffen. tin
hoofdpl. is N gh an -k h in g, 46 u. ZZW. Nanking. —
Ngan-lou, of 'An-lou, chin. st., hfdpl. van 't gelijkn.
dep. in de prov. Hon-pc, aan den Han-Kiang, r. o., WNW.
bij Woetsjang. — Ngan-Sjoen. of 'An-Sehun, id., dep.
hfdpl. in de prom. Kwi-tsjoe. — Veel andere steden, van
welke wij weinig of niets weten„ hebbea 't woord N g anof 'A n- voorop.
Ngantang, d. van de afd. Malang, in de resid. Pasoemean, oil. Java; met tempelruinen.
Ngrowo, eon der 6 afdeelingen van de resid. Kedirie op
Java. De hfdpl. is T o elo e n g-A go en g, waar de assietent-resident on de Regent wonen, aan de Kali Trengalek.
Nba-trang. of Vateang, st. on seeh. van Anan, prov.
hfdst.; met een goede haven aan den mond eener nit., op
120 19' N.B. 1000 20' O.L.
NUN of Non's, et. in Be. Indik NW.Prov., distr. en
WNW. Agra. Zij bereidt mut nit de nabnrige bronnen.
Niagara, 1) riv. (misschien lever strain) van N. Amerika, die eon deel der greenvan de V. S. on den Stt. NewYork tegen Opper-Canada uitmaakt on de wateren van 't
Bovenmeer, Michigan, Huron en Erie in 't Ontario-moor
outlast; sij heeft tuaschen de beide laatetgen. moron eon
N.waartschen loop ter lengte van 80 u. en in 't geheel
een verval van omtrent 102 meters. Zij bevat vale ellenden, o. a. Grand-Island, groot 6800 bundera, Navy-, Bird-,
Squaw-, Strawberry-, Beaver-, Rattlesnake, Tonawanta-,
Cayuga-, Buckhorn- en Goat- of Iris-Island. Bij 't laatstgen. oil., 41/e u. van 't moor Erie, vormt de stroom de wereidvermaarde cataracten of watervallen van
Ni a gar a; aldaar stories sick de wateren van vier grooto binnenseeen piotseling over eon breeders rand van silorischen kalksteen in eon diepen afgrond, on doze ontsaglijke ml, waarvan het geraas gelmal van duizend dondera
verdooft", on bij Z.wind te Toronto, op eon &Maud van
13 in. hoorbaar is, wordt door gen. eilandje in twee deelen gesplitat, van welts de Hoefkizer-.111 son do Canada-

dichten drom van landverhuizers, die bier nit Europa aankomen (in 1876 nog 71,265). De indnstrie is seer uitgebreid. In 1870 telde men or 7624 industrieele inrichtingen

wordt, eon maalstroom doet ontstaan (Whirlpool). Juist
beneden do venal ligt eon 386 met. lenge, 42 met. boven .

eon tooneel van doubts en gewoel, dat ails lbesebrijving to
boven pat en nog aanzienlijk vermeerderd wordt door den

ache zijde eon breedte van ongeveer 600 en een loodreckte diepte van 46 met. heat, terwiji de Amerik. ml, 346
met. breed en omtrent 50 met. bow, nog weder door Pen
attend* (Iris) gedeeld wordt, zoodat or eigenlijk 3 'ellen
sun. Men heeft berekend, dat em elks seconde 11,000 M.
water over den val near beneden !Aortas. De oevers der
N. verbeffen sick tot 55 met. perpendicnlaire hoogte en scas
met Mite's ea villa's liedt.kt, en Ilan betas sijden benedeu
de watervalles vormt de vloed, beslotea binnen eon bedding van skchts 146 met. breed, eon enelatronining (orepie"), die op son pleats, wear eon same book gemaakt
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gem over den stroom. En van hies nit heeft men bet fraaiste
icht op dit schonwspel der natunr. Ben hangende brng
met. lang en 75 met. boven den waterspiegel, ligt
, I2 U. lager, Wet over den Whirlpool; en bier hebben verscheidene koordendansers hunne nzingwekkende kunsten
vertoond, onder anderen in Jell 1878 Maria Spelterini die
geblinddoekt er over ging en achterwaarts, doch niet geblinddoekt, over de koord terugkeerde). Een weinig boven den
cataract heeft men op em n hoogte van 70 met. een ijzeren
kabel-hanFbrug van 244 met. spanning geworpen, over welke eene bzerbaan voert. De N. is nit het meer Ontario
tot Lewiston en Queenstown bevaarbaar. Zi,j neemt I. de
Welland of Chipeway, r. de Tonawanta op. — 2 ) gre. in
New-York, aan 't meer Ontario en Niagara-riv.; hoofdpl.
Lockpor t. — 3) gem. en vi. in gen. grs.. aan de Nianra-riv., r. o.. bevattende Goat-Island en een deel van de
Niagara-val, 31/2 U. W. Lockport. 3000 mw. — 4) (vroeger
Newa rk ), at. in Opper-Canada, distr.hfdpl., aan de Niagara, 1. o., bij haven mond in 't meer Ontario, tegenover
't fort Niagara in New-York en eindpunt der Erieen N.baan. •Zi3 is wel gebouwd en drijft een levendigen
handel door stoom met New-York, Toronto en Kingston.
In de nabijheid worden jaarlijks wedrennen gehouden.
3693 mw.
Niagara-Falls, vi. in 't grs. Niagara, bi,j den waterval;
met 4 prot. en 1 r. kath. kerk, 9 gr. hotels, en fabr. van
laken, stoommachines en papier koren- en zaagmolens. Hier
' spoorwegen van Buffalo
ontmoeten en vereenigea zich de
en Lockport. 4000 inw.
vroeger als staartmenschen in 't binnenland van Afrika bij geruchte bekend yolk, cent door Naggia, later door Schweinfurt bezocht. 't Volk woont tusachen 4 en 6° N.B., ten W. der Tondji-rivier. Hun huid is
roodachtig, bijna koperkleurig, het haar seer lang; bijzondere groote, opene oogen, en.. Gemidd. grootte 11/3 met.
Nianra, zie Oekerewe.
Nias, of Groot-Nias, een der grootste eil. langs de
W.kust van Sumatra, benoorden den evenaar, tusschen 1°
36' en V 18' 54" N.B. en 97° tot 98° 0.L., lang 20, gemiddeld breed 4 tot 5 u., met een oppervlakte van 120 0
m., bewoond door ruim 230,000 zielen, die can verschillende inlandsche opperhoofden gehoorzamen en elkander
vaak beoorlogen. Sedert de Nederlanders, die dit Wand
tot de resid. Tapanoeli brengen, zich in 1856 te Lagoendi
gevestigd hebben. zijn de geweldenarijen, althans in 't Z.,
aanmerkelijk verminderd. In de N.lijke havens van 't eil.
hebben zich ook Maleiers en Atjineezen neergezet. Het
levert rijst, peper, aardvruchten, veel varkens en gevogelte
op. Aan de 0.kust ligt een vi. van denzelfden naam.
Niazepetrowsk. rugs. mvl., gouv. Perm, aan de Oefa,
23 u. OZO. Brasno-Oefinsk; met groote ijzerwerken.
Nibbiano, 1) ital. vl., 3 u. OZO. Como. — 2 ) ital. vl.,
Emilia, prov., distr. en 21/2 u. Z. Piacenza. 4200 mw.
Nibbirwoude, Nubirwoude, ned. d., prov. N. Hull.,
arr. Alkmaar, kant. en 2 U. Z.t.W. Mederublik; met een
r. kath. en een geref. kerk. 280 mw. (met de buurt W ijz e n d). Het vormt met het d. Hauwert de gem. N i bbixwond e-e n-li an w er t, die 1221 mw. telt.
Nibe, de,en.sche at., Jutland, stift, amt en 31/4 u. WZW.
Aalborg, aan de Liimfjord; met hanngvanpt. 1500 mw.
Nicandro (St.-I, 1 ) ital. at., Napels, prov. Capitanata,
kant.hfdpl., op 't schiereil. Gargano, 3 n. 0. Lesina. 7995
mw. — 2) ital. vl., Napels, provincie en 3 n. ZW. Bari.
5314 mw.
Niearagua 1) een der staten van Centr. Amerika meeat
' 11° en 13° 45' N.B., 83° 40' en 87 0 35''W.L.,
gelegen tuaschen
bepaald ten W. door den Stt. Guatemala, ten N. en 0.
door 't Mosquito-gebied, ten 0. en ZO. door de Caralbiache
zee en Costa-Rica, en overigens door den Stillen oceaan;
grout ongeveer 2736 0 m., met 300,000 inw., die 1/3 nit
Indianen nit Mulatten en Negers en de rest sit klenrlingen bes
taan. Dit land bevat een der grootste vlakten in
Centr. Amerika, ook het meer N. en de vulkanen Guanacaure, Viejo en Maaaya. Het wordt besproeid door de riv.
. Nueva-Segovia, Realejo, Tosta en Nicaragua. Het
San-Juan,
klimaat er beet, maar in den drogen tijd ( van November
tot en met Mel, en van half Juli tot half Augustus) gezond; in den regentijd, wanneer onweders, orkanen en aardbevingen vaak voorkomen, heerschen er veel koortsen, vooral can de kust. De bodem is meestal zeer vruchtbaar; tot
zijne voorn. prod. rekent men indigo, katoen en milker,
alle van voortreflijke qualiteit, tabak, koffle, cacao, rijet,
ma% oranjes, bananen, limoenen e. a. keerkringsvruchten;
voorts levert het palmboom- e. a. brandhont, honig, was.,
schildpad, gom-elaetiek, zlldegras, perubalsem, sarsaparilla en vele andere medicinale planten. Te Matagalpa bij Segovia wordt door de Indianen Teel gond gewasschen, en
Segovia zijn gond-, zilver., koper-, loud- en ijzermijnen.
Men treft er schoone muilezels en goede paarden can, in
enkele districten ook schoon rundvee, in de rivieren zeekoeien en velerlei viech, in 't binnenland veel wilde kalkoenen en eenden. De krokodil, tijger, slang, muskiet,
zandvlieg en vooral de chigoa of zandvloo, een seer lastig
insect, dat zijn eitjes under de nagels van 'a menschen leenen legt, waardoor hevige ontstekingen kunnen ontstaan,
behooren er tot de landplagen. De artikelen van nitvoer
bestaan vooral in gom-elastiek, koflle, huiden, geel braziliehout, enz, De uitv. had in 1878 een waarde van 1,335,000
doll., de invoer bedroeg 1,005,000 doll. Ingevoerd worden
britsche en N. amer. manufacturen, eenige zijden atoffen,
handschoenen en wijnen nit Franknjk, linnen en glaswarest silt Duitschland; de andere invoer-art. komeu meest nit
Peru, Chili, enz. Be haven van Corinto weed in 1876 bezocht door 35 schepen, de boot. der Pacifique Mail niet
medegerekend. Zoowel de landbouw als 't fabriekwezen zijn
er nog in acbterlijken toestand; de gedurige omwentelingen, waaraan deze republiek sedert een lenge reeks van jaren is ter prooi geweest, hebben een noodlottigen invloed
op hare welvaart gehad en haar tot een der armste etaten van Centr. Amerika gemaakt. In 1877 werden lands
inkomaten slechts op 1,750,000 doll. geraamd. Be nieuwste
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weg over N. tussehen de beide oceanen is in 1851 geopend
en heeft de kolonisatie der omliggende gewesten ten gevol.
ge gehad. In 1852 is N. nit den bond van Centr. Amerika getreden, doch 't is er thane weder lid van. Bet wordt
verdeeld in 7 departementen. De hfdst. was vroeger Leon,
doch nu Managua; de voorn. havens zijn Realejo en SanJuan-del-Norte. Er is den hoogeschool, 3 colleges, 180 yolksecholen met 4500 leerlingen. Met New-York en San-Francisco bestaat geregelde stoombootgemeenschap; deze van
Realejo, gene van San-Juan-del-Norte sit. — 2) (doorgaans
Rivas geheeten), at. in gen. Stt., part.hfdpl., op 1/, n. afstands van de W.kust van 't gelijkn. meer, 11 u. ZO. Granada. Zij was eena residentie van den president, den Indiaan Pinega (die bier winkelnering dreef), en bevat omtrent
38,000 mw. — 3) (Meer-van.), grootste meer van Centr.
Amerika. meest gelegen tusschen 11° en 12 0 12' N B., 84
en 86° W.L., omtrent 31/, u. van den Sullen oceaan no 26
U. van de Caraibische zee, in weike het zijn overtollig water door de riv. San-Juan ontlast. 't Is van NO. tot ZO.
40 u. lang en gemiddeld 12 u. breed. Daar het 15 vademen diep is, ken het de grootste schepen dragen. Het bevat een aantal bevallige eilanden, o. a. Omotepe (met den
vnlkaan Omo ), Madeira en Salentalamo. De oppervlakte
ligt 37 met. boven de Caraibische zee . ongeveer 40 met.
boven den Stillen oceaan; maar het omliggend land, dat
slechts golvend is, verheft zich nergens meer dan 14'3 met.
hooger, en de San-Juan is doorgaans bevaarbaar; om deze
en andere redenen heeft men den voorslag gedaan om door
dit meer een gemeenschap te scheppen tusschen de beide
oceanen, waardoor dan de moeielijke en langwijlige vaart
om Reap-Bourn vermeden zoo worden. Aan 't W.einde is
dit meer door een kleine rivier verbonden met het meer
van Leon ( of Granada), nit hetwelk men almede heeft
voorgeslagen een kauaal te graven of een spw. aan te leggen near den Stillen oceaan. (lie ook Panama). — 4)
(San-Juan-de.), of Greytown, zeeh. van Mosquitia,
tie onder San-Juan.
Nicaria, [Ikaria, Icarus]. (in nieuw-grieksch A c h ikria), turksch eil. in den griekschen archipel, 31/2 u. W.
Samos, op 37° 35' N.B., 26° 10' 0.L.; gr. 2l/ 0 m., met
1000 mw. De grond is bergachtig en brengt vooral timmerhout voort. Het heeft slechts weinige dorpen en geen
voorwerpen van veal belang. 't Is in de mythologic yenrnaard, dewijl Icarus op zijn bekende luchtreis hi( dit ell.
zijn graf vond in de zee, die deswegen Icarische•zee
geheeten weed.
Nicastro, ital. at., Napels, prov. Calabria Ult. II, distr.
hfdpl., can de W.zijde der Apennijnen, 7 u. Z. Cosenza. Zij
is de zetel van een aartsbisschop, is verstrooid en slecht
gebouwd, maar door muren omgeven, buiten welke vele
olijfboschjes en boomgaarden liggen. In hear kasteel sat
Hendrik, soon van keizer Frederik II, gevangen. 13,181 mw.
Bij de aardbeving van 1638 heeft deze st seer veel geleden.
In hare nabijheid zijn minerale baden.
Nice, Nicea, tie Nirza,
Nicholas. 1) grs. der V. S., Stt. Kentucky, aan de Licking-riv.; hfdpl. Carlisl e. — 2 ) id., Stt. Virginie, TransAlleghany-distr.; hfdpl. Nichola s. — 3) havenpl. in Neder-Canada, aan de N.zijde van den mood des St.-Laurensstrooms, op 49° 18' N.B., 67° 40' W.L. — 4 ) (St..), cog.
eil., het zelfde als Drake's Island.
Nickerie, W.lijk gedeelte der kolonie Sariname, Nederl.
Guiana, ten W. bepaald door de grensriv. Corantijn, en
verdeeld in Opper- en Neder-Nickerie, die door een dicht
bosch gescheiden zi,jn, vele katoen- en suikerplantages bevatten, en semen omtrent 3071 mw. tellen. Het wordt door
de r i v. Nick erie besproeid, die r. de Aroarawa-. I.
de Maratakka-kreek opneemt en deli in den Atlantischen
oceaan outlast.
Nicobarische-Eilanden, Nikobaren, bij de Male-era P o el o-S am b illong ), eil.groep in den Indischen
oceaan, ten Z. van de golf van Bengalen, tusschen 6° 40'
en 9° 15' N.B., 92° 45' en 94° O.L. Zij vormen met de
Andaman-Eilanden de voortzetting der groote vulkanische
landstreek van Java en Sumatra, en tellen misschien 10,000
mw. van maleisch ran. In de Z.lijke groep ligt Groot
Nicobar, 8 n. lang en 3 u. breed; K1 e I n-N i cobs r,
Nancovery (Chowry), Katsjall, Camorta, Terresta, Bar-Nicobar en nog een 12tal andere zijn elle veel kleiner. Al
daze met hoomen bedekte eil. zijn seer vruchtbaar en geven overvloed van kokosnoten, oranjes, suiker, tabak en
bamboes. Uit het dierenrijk vindt men er schorpioenen,
krokodillen, slangen, ratten, varkens, honden en katten.
De gemiddelde jaarstemp. is er 70° Fah, Zij liggen bloot
voor geweldige orkanen; het regenseizoen duurt en 9 meanden en 't ongewone verschijnsel van herhaalde regens ook
In 't droge seizoen (van Dec. tot Fehr. ) maakt hen seer
ongezond. Herhaalde pogingen ter koloniaatie under Maria Theresia in 1771, en vooral door de Denen, die se F r eder ik 5-0 e r heetten, zijn dan ook tnislukt en opgegeven.
Sedert 1869 hebben de Engelschen op Camorta een misdadigera kolonie aangelegd en in naam de heerschappij over
de eilanden opgenomen.
Nicodemus, 0.ind. eilandje, ten Z. van de baai van Boni (Celebes), ten 0. van het eil. Saleyer.
Nicola (San.), 4 vl. en d. in Italie, Napels: 1) Calabria Ult. II, distr. Monteleone. 2255 mw. — 2) Calabria
Ult. II, distr. Cotrone. 2479 mw. — 3) Principato Ult.,
distr. Arian°. 1000 mw. — 4) Terra di Lavoro, distr. Caserta. 3631 mw. — San-Nicola is ook een vulkanisch
ell., Adriat. zee, een der Tremity-eil.
Nicolas. (St..), 1) (fr. S t.-N icola a), belg. gem. en
at., prov. 0. Vlaanderen, hfdpl. van 't gelijkn. kant. en
arr., 22/3 u. N.t.O. Dendermonde, 52/40. ONO. Gent; kruispunt van spw. tusschen Gent en Antwerpen; in 't midden
van 't land van Waee, zoo bekend out zijne nitetekende
vruchtbaarheid. Zij heeft een rechtbank van koophandel,
een schoon stadhuis, een kerk met echoone schilderijen,
een hoepitaal en vele andere ltefdadige inrichtingen, een
gevangenis, groutmarktplein, een lat. en andere openbare scholen, belangrijke fabr. van katoenen, wollen en zu-
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den stoffen, van hoeden, kousen, seep, leder, tabak, ens.,
zontraflinaderijen, pottebakkerijen en bronwerijen, aanzienvlasmarkt, groote jaarmarkten en veel handed.96,165
mw. —2) ( port. 1 o-N icola o), een der Kaap-Verdidisehe-eil.. Aaiun. oceaan,_ ongeveer in 't midden der groep,
be. 41/e u, met
op 16° 35' N.B., 24° 1W W.L_ Icing
oPPerdakte bergaehtig. De hfdpl. S io6°1 ° Inv'.
• c ol a o heen 1400 inw. en is de resid. van den bissehop der SaapNerdische-ell. De inwon. maken katoenen
stoffen, konsen en mutaen. — 3) haven Ban de NW.sijde
van 't ell. Zea, Griekschen archipel. — 4) kanaal aan de N.zijde van 't eil. Cuba, 17 U. hug en 91/ . n. breed. — 5) ell.
in de N. Stille zee, suns de knst van Nienw-Californie; de
W.kaap op 33° 16' 30" N.B., 119° 34' 39" W.L.
Bileolaasga ned. d., prov. Frieland, arr. Heerenveen, kant. en 2 n. N. de Lemmer, gem. Doniawarstal;
met een greet. en een r. kath. kerk. 93 ) low. (met onderhoorige bnurten).
Nieolaan-hoek (St,),NW.lijkate punt an Java, aaa den
N.lijken ingang van Straat-Soenda. 5° 52' Z.B., 106° 2' O.L.
Nicola° 11 I San-), fr. gem. en vi., dep. en eil. Corsica,
kant.hfdpl., arr. en 6 n. van Bastia. 331 inw. — 2) (Waal,
Heap Verdisch eil., tie Nicola/Ls (St.-) 2).
Nicolas (St.-), 1) -d'ALliermont. fr. gem. en d., dep.
Beneden-Seine, arr. en 21/2 u, ZO. Dieppe; met pendulesfabr. 2315 mw. — 2) -de-Bourgueil. id., dep. Indre-enLoire, arr. en 3 n. N. Chinon. 1905 mw. — 3) -de-laGrave, id., dep. Tarn-en-Garonne, kant.hfdpl., arr. en (1/ 2
U.NWCastel-SrindGaoe,r.278mw
— 4) -de-Itedon, id., dep. Beneden-Loire, kant.hoofdpl.,
arr. en 51/) u. N. Sevenay, aan de Vilaine, I. o. 2025 low.
— 5) -des-Port, fr. gem. en at. dep. Meurthe-en-Moezel.
arr. en 2 U. OZO. Nancy, aan de Meurthe 1. o. en 't RijnMarne-kanaal; met een achoone goth. kerk, een krankzinnigen-geaticht, spinnerijen, weverijen en metaalgieterijen.
4119 mw. — 6) -pres-Granville, fr gem. en d., dep. Kanaal (Manche), arr. en 5 u. NW. Avranches. 1174 mw. —
7) belg. gem. en d., prov., arr. en kant. Luik. 12(0 mw.
— 8) kaap en dorp op de NW.kust van 't ell. Haiti. —
Zie ook Nicolaas. (St-).
Nicolo (San.), 1) at. en hfdpl. van 't ell. Timos, Griekschen archipel, aan de ZO.kust, zetel van een bisschop,
met eene sedert 1820 gebonwde kathedraal. 20f8 mw. —
_2) dalmatiseh ell., (driat. zee, kr. Cattaro. 42° 15' 42"
N.B., 18° 51' 32" O.L. — 3) stadje op 't dalm. ell. Mortar°, kr. Zara. 451 mw. — 4) havenph aan de 0.kust van
't Ioniscb eil. Cerigo, NNO. bij Hapsali. 400 mw. — 5 ) of
Porto-Gai, havenpl. op 't Ionisch ell. Paxo, hfdpl. van
't eil.; met Pen vnurtoren. 1500 mw. — 6) id., op 't Ionisch eil. Tiaki.
Nicolosi, ital. vi ., Sicilie, prov., distr. en 21/, u. NW.
Catania, aan de Z.lijke helling van den Etna. 2949 mw.
Nicopolis, (d. I. ristad der overwinnir,", of Nikopoli,
(Nikop o 1, Tsjinganikale), [iicopolis ad Istrum], at. van Eur. Turkije, Boelgarije, sandsj.ht Ipl., aan
den Donau, 16 n. W. Roestsjoek. Zij weed door Trajanna
gesticht en bestaat uit een hoogte, omsloten door wallen
die met grof geschut beplant zijn en door een kasteel verdedigd worden. Zij beeft eenige groote gebouwen, moskee•
baden, enz., maar is over 't geheel slecht gebouwd, terinj1 hear handel geenszins bloeiend is. 15,0110 inwon. De
Tnrken sloegen bier de Hongaren under Sigismund, 28 Sept.
1396. Den 14 Juli 1877 werd zij stormenderhand ingenomen door de Bunsen under Krudener. — 2) oude at. van
Epirus of Albania, welker overblijfsels, bestaande nit de
milieu van een schouwburg een amphitheater, sichtbear zijn omtrent 1 n. N. Preverra.
Nicosia, 1) ital. at., Sicilie, prov. Catania, 4 u. NO.
Caatrogiovanni. Zi,j is de zetel van een bisschop, heeft veracheiden kerken en kloosters, eenige fabr. en handel in het
vee en koren van den vruchtbaren omtrek. 14,789 mw. Zij
beslaat de pleats van 't oude Erbit a. — 2 hfdst. van
Cyprus zie Lefkosia.
Niecitera, ital. at., Napels, prov. Calabria Ult. II, kant.
hfdpl., bij de golf van Gioja, 4 n. ZW. Tropes. Zij bestaat
nit eene bovenst. met een kasteel en bissch. paleis, en eene
benedeust., meest door 'whackers bewoond. 6347 mw. Zij
weed door de aardbeving van 1783 gedeeltelijk verwoest.
Nieoya, schiereil., bad, riv. en 2 eteden in Centr...Amer.,
Sm. Costa-Rica. Het schiereil., op 9° 40' N.B., 85 0 W.L.,
bepaalt ten W. de bassi, in welke de riv. nick ontlast. De
bdde steden liggen: de eerate 22 ts. WNW. en de tweede
28 n. W. Carthago. De lasstate, op het achiereil. gelegen,
is de hfdpl. van 't geltjkn. department, heeft veal *cheepsbouw, eenige lakenweverijen, Wendel in sulker en 3000 mw.
Sisinu , Nydaw, twit. stadje, kant. en 41/2 n. NW. Bern,
aan 't N.einde van 't Bielermeer. 1010 low.
Nidlia, 1) riv. van Centr. Duitschl., in de pr. prov. Hessen-Nassau, ontapr. can den Vogelaberg, en valt as een
ZW.lijken loop van 15 n., bij }What, r. in den Main. —
2 ) ornmunrde at. in Hessen-Darmatadt, prov. Opperhessen,
kr.hfdpl., aan de Nidda, stat. der Opper-Hess. apoorbaan,
51/2 u 10. Giessen. 1753 low. In de nabijheid ligt het
geh. Sala h anse n, met een zontwerk, chemieche fabrick en mineraalbad.
Nid-Elf, 1) riv. op de Z.kust van Noorwegen, amt Ne des**, 30 u. lang, vormt eenige meren en watervallen en loopt
alt bij de at. Arendal. — 2) id., Noorwegen, amt Dronthelm, 20 n. lang, vormt ook meren en verscheiden prachtige watervallen en loopt nit in de Drontheimer fjord bij
Drontheim.
Nidgull, at. van Britrsch Indle, Dekan, gebied Maissoer,
13 n. O. Tsjittledroeg.
Nidoki, mvl. in Russ. Polen, gouvern. en 14 at. WNW.
Wilms. 1600 low.
Niebert, ned. d., pro.. en an. Groningen, kant. en 2
U. ZW. Zuldhorn, gem. Hiram. 600 pref. low.
vervallen sp. at., prov. en 5 u. NO.
Melaka,
Huelva, ttan den Tinto. Si) heeft een seer onde brng, ern
io puin gezonken kasteel en eenige andere vestingwerken.
en is de hfdpl. van een gra., vroeger een vorstendom. 946

Niepatoer
inwoners. In de nabijheid zijn uitgebreide kopermijnen.
riv. van Frankrijk en Rijnpruisen, ontstaat in 't
dep. Moezel, nit de vereeniging der bronriv. 14 i e d-f r angels. en N e d-a 11 emend e, en volt na een NNO.h3ken loop van 14 ts. in de Sane, 2 n. NW. Saarlonis.
Niedleggen Niedeeken, pr. mvl., Rijnprov., regdst.
Aken, hr. Mich (Gun), can de Hoer; met linnen- en lakenweverb. 704 low.
Niedensteln, Neidenstein, overoud stadje in HessenNassau, regdatr. en 21/2 U. ZW. Hassel. 542 mw.
Niederms, sake. d., kr.dir. en 5 n. NNW. Dresden; met
een station aan den apw. van dear op Leipzig. 530 mw.
Nieder-Aula,pr. my!. in den kr. Hersfeld, regdst. Kassel,
can den mood der Anla in de Fulda. 1200 low.
Niederbronn, gem. en vi., in Neder-Elzas, kr. Hagenen, 21/2 n. ZO. Wiasembourg, aangenaam gelegen in een
dal der Vogeezen. Het oh heett wel bezochte minerale bronnen en fabr. van steal en staafijzer; van ,ware stukken geschut en machinerie; spw. near Straataburg. 3182 low.
Niedernball, wort. stadje, Jaxtkr., 9 n. NW. Ellwangen,
aan den Kocher; met een zoutbron. 1400 law.
Niederstetten. wnrt. stadje, Jaxtkr., 21/2 U. ZO. Mergentheim; met bet resid.s(ot H al ten b er gstetten van
den vorst van Hohenlohe-Jaxtberg in de nabijheid. 1700 inw.
Niederp 1) (Nieuwe-1, ned. gem. en d., pray. N. Boil.,
arr. Alkmaar, kant. en 13/4 n. ZW. Schagen. 1621 low. (met
't d. 't V el d, wear een r. kath. kerk is, en eenige onderhoorige gehnchten). — 2) (Onde.), ned. d., zelfde prov., arr.
en kant., 1/2 u. ZW bet vorige; met een geref. en mennon.
kerk. 300 low. Met het d. Zijdewind en eenige gehuchten
vormt het de gem. Onde-Niedorp en-Z ij d e w in d,
die 1216 inwon. telt. Beide d. liggen, met Winkel, in de
Niedorper-Hogge.
Niefern, d. in Baden, kr. Carlsruhe, aan de Enz, 51/2 n.
OZO. Carlsruhe en can den spw. 1300 jaw.
Nieheim, pr. stadje, prov. Westfalen, regdst. Minden, 5
U. ONO. Paderborn. 1563 low.
Niebove, Nyehove, ned. d., peer. en arr. Groningen,
kant. en 1 U. NNW. Znidhorn, gem. Oldehove. 300 mw.
in de kom.
Niekerk, 1) ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en
3/4 U. ZW. Zuirlhorn, gem. Oldekerk. 551 low. (met de b.
Eekeburen) — 2) id.. prov. en Groningen, kant. en 3 u. W.
Onderdendam. gem. Ulrum, bij 't Reitdiep. 220 mw.
Niel, 1) Niehl, pr. d., Rijnprov., regdst. Diisseldort kr.
en 2 u. WNW. Kleef. 1300 mw. 2) bele. gem. en dorp,
prov. Antwerpen, arr. en 21/2 u. Z. Antwerpen, aan de
Rupel. 4834 low. — 3) twee belg. dorpjes, prov. Limburg
waarvan een bij Asch (209 mw.), en het andere bij St.Truyen, arr. Hasselt.
Nieland 1) lOoster 1, ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en 33/4 u. ONO. Onderdendam. gem. UithuizerMeeden. 260 low. — 2) (Wester-), id., zelfde provindie en an.. kant. en 2 u. NW. Onderdendam, gem. Eenrum. 600 mw.
Niemaheira, (eng. Neemaheir a), at. van Hindostan,
Radsjepoetana, 6 U. Z. Tsjittoer.
Niemeek. Niemegk, pr. at., prov. Brandenburg, regdst.
en 8 n. ZZW. Potsdam; weverijen en branderijen. 2299 low.
Niemen. of Memel. Münael. riv. van Russ. Polen,
ontspr. in 't gouv. Minsk, vloeit NW. door 't gouv. Grodno,
tusschen Wilna en Augustowo, voorts onder den naam van
Memel door 0. Prnisen en valt no emu geheelen loop van
wel 150 u. met twee monden (Russ en Gilge) in het Koerische (Jeff, 8 u. beneden Tilsit. Haar bijriv. ziju r. de Beresina, Meretsjanka, Wilia, Pevnija, Dubitza en Suva, 1. de
Schtchara, Zelwa en Szeschuppe. Zij is altijd bevaarbaar
en is het hoofdkanaal voor den handel van Litthauen en
Volhynie. Talrijke kanalen verbindr n het stelsel van den
Niemen met andere riv.: Onginaki-kan. door de Schara met
de Jazolde; bij Grodno is zij door een kanaal met de Bober en Weichael vertonden., enz. Op hare wateren bij Tilsit hidden de keizera Napoleon I en Alexander in Juni 1807
een merkwaardige samenkomst.
Niementajin, Niemeczyn, russ. mvl., gouv. en 4 1is
U. NNO. Wilna. 1800 low.
Niemes, bob. mvl., distr. BOhmisch-Leipa, stat. der boheemsche N.baan, 5 n. NNW. Jung-Bunzlan; met een fraai
slot, veal lakenfabr., gr. katoenfabriek, branderijen van rosoglio, glasslijperij. 4653 mw.
Niemirovv, 1) mvl. in Galicie, kr. en 7 n. SW. Zolkiew.
1718 mw. — 2) rues. at. in Neder-Podolie, JO. bii Drohitcan den Bog; met talrijke fabr.. vooral in katoen en
leder, levendigen handel en jaarmarkten. 3000 mw. In
1737 werd bier de vrede tuasehen Rusland, Oostenrbk en
Turkije geteekend.
Niensla, (cog. Neem 1 a), of Ninaba, at. in Afghanistan, 11/2. u. 0. Gundamuck. Bier weed in 1809 Sjah-Soedsjah vertlagen en nit Kaboel gedreven door de troepen van
Futteh-Khan. — Niemra, (N eemra ), is evil d. van Scinde,
12 n N. Larkhana.
Niemokstry, russ. mvl., gouv. Wilna, 41(2 n. WNW.
Rosienna. 1700 jaw.
Niemtslchitz„mvi. inMoravie,kr.Preran,3u.NO.Warachan.
Nienantsch. (cog. N eemut cis ), at. in Hindostan, Raasjepoetana, 101/2 U. 80. Tsjittoer; met een goeden bazaar.
NW.waarts is een britach kantonnement.
Niealturg, 1) pr. at., prov. Hannover, landdr. en 81/2 u.
NW. Hannover, hfdpl. van 't grs. Hoye, aan de Weser, die
hier den Meerbrch opneemt en een steenen brng beeft, en
can den spw. tussehen Hannover en Bremen. Iii heeft fabrieken van linnen, =On en cieborei, tabaksbonw en eenigen handel in timmerhout. 5655 low. — 2) Kloster- of
Monelhen-N., of N.-an-der-Saale, at. en amtszetel in
't hertd. Anhalt, aan de Seale, die bier de Bode opneemt
en eene brue beeft, 3 n. NW. Bathes; met een slot, seheepvaart en visscherij, 2 suikerfahr, ijzergieterij en machinecab., en in de nabijheid gips- en steengroeven. 2000 mw.
— 31 of Nienhorg, pr. vl., prov. Westfalen, regdst. en 7
U. NW. Munster. 1000 inw.
Niepataer, (cog. Neepa t.o o ri„ at. van Britsch In

Niepolomice
die, Madras, distr. S. Arcot, aan den Punnair, 24 1/a nut
NW. Pondiehery.
Niepolomiee, vi. in Galicia, kr. en 4 n. NW. Bochnia,
bij de Weichsel, r. o. 3294 mw.
Nieppe, fr. gem. en vi., dep. Noorden, arr. en 4 u. 0.
ilazebrouck; met potasch- en azijnfabrieken. 4871 low.
Niergoend, (eng. Neergoon d), aterk heuvelefort in
Britsch Indie, Bombay, distr. en 10 u. ONO. Dharwar. —
Aliermul, (cog. Neermul), ligt in Dekan, gebied en 34

n. N. Haiderabad.

pr. en ned. riv., ontspr. bij Keienburg,
Rijnprov., kr. Erkelenz, vloeit NW. voorbij de at. Stichteln, Wachtendonk, Gelder, Wees en Goch, neemt aan de
tied. grens de Kendel op en valt na een loop van 18 'our,
vraarvan 12 bevaarbaar zijn, voorbij Gennip in Limburg r.
Niers. %sem,

in de Maas.

Wierstein,aanzienlijk d. in Hessen-Darmstadt, prov. Rijnbessen, aan den Rijn, bij Oppenheim, stat. der Hessische
Ludwigsbaan, 22/e u. ZZO. Mainz; met beroemden who
bouw en in de nabijheid het zwavelbad Sir on a, welks
water suede drak verzonden wordt. 2866 mw.
Nies•in, Niesehin, Niejin, (N ej in(, russ. at., gouv.
en 10172 u. ZZO. Tsjernigow, distr.hfdpl., aan den Oster
en den spw. Koersk-Kiew. Zij heeft een kathedraal, een
20tal andere kerken, 3 kloosters, een hospitaal, een in 1789
geaticht college, een gymasium, 2 distr.scholen, fabr. van
seep, leder, ook bereiding van likeuren en parfumerien, die
door geheel 1; usl. gezocht zijn, en druk bezochte jaarmarkten. 20,590 low.
Nieskv, pr. dorp en Hernhutters-kolonie, prov. Silezie,
regdst. Liegnietz, 3 u. WNW. Gorlitz; met een theol. seminarie, museum en katoenfabrieken. 1260 mw. — Een gelijkn. Hernhutters-kolonie vindt men op 't deensche W.ind. ell. St.-Thomas.
Nieaoeajataji, Niesuchntsehi, rues. mvl., gouv. Volhynie, 3 U. NNO. Bowel. 1500 low.
es •
grensNieswies, Nieszwiesz, Neoviseh,
st. in Russ. Polen, gouv. en 161/2 u. ZW. Minsk, aan de
Oesja (bijriv. her Niemen). Zij behoort den vorst Radziwil,
heeft een schoon slot, een voorm. Jezuieten-college en een
Benedictijner abdij. 6042 mw.
Nieswiller, Nijewiller, ned. d., prov. Limburg, arr.
Maastricht, kant. en OZO. bij Gulpen, gem. Wittem; met
ten kasteel. 315 mw.
Nieueappelle, belg. gem. en d., prov. W. Vlaanderen,
arr. Dixmuide. 750 low.
Nievil, fr. gem. en d., dep. Charente, arr. en
4 n. ZW. Confoiene. 1337 low.
Nieukerken, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen arr.
St.-Nicolas, kant. St.-Gilles-Waee. 2730 low.
Mead, 1) fr gem. en d., dep. Beneden-Charente, arr.,
kant. en 11/4 U. N. La Rochelle. 1516 mw. — 2) id., dep.
Opper-Vienne, kant., arr. en 13/4 u. NW. Limoges. 821 low.
Nieuwaal, Nieuwwattl, ned. d., prov. Gelderl., arr.
Tiel, kant. en 3/4 u. W. Zalt-Bommel, aan de Waal, 1. o;
425 low.
Nieuvv-Brittauje, (eng. New-Britain (, eil groep
in den Stillen oce.n, tusschen 4° en 6. 30' Z.B., 149° en
152° 0,L., ONO. Papoea of Nieuw-Guinea. Zij bestaan hoofd-

zakelijk uit I groote bergachtige, houtrijke en wel bevolkte
ell., die in 1699 door Dampier ontdekt werden. De inwoners behooren tot het Papoea-ras. Het aanzienlijkste eii.
der groep N jeu w-B rittanj e, hi)de inboorlingen B
r a r a geheeten, wordt door de street van Dampier van
Nieuw-Guinea en door 't St.-George-kanaal van Nieuw-Ierland geacheiden. — Sommige aardrijksbeschrijvers rekenen
tot deze groep ook Nieuw-Ierland, Nieuw-Hannover en de
Admiraliteits-eilanden.

Nies. w.113runawij (cog. N e w-B runswic k, dnitsch
Neu-Braunschweig), prov. van 't Dominion
of Canada, in N. Amerika, tusschen 45° 5' en 48 ' 40' N.B.,

63° 50' en 68° W.L.„ bepaald ten W. door den Stt. Maine
(V. S.) en Neder- Canada, ten N. door Chaleur-baai, ten 0.
door de golf van St.-Laurens en de Northumberland-straat
en ten Z. door de Fundy-baai, terwijl het in den ZO.lijken bock met Nieuw-Schotland eamenhangt door eene landengte van 4 u. breed. De grootte is 1284 0 m., de bevolking 285,594 zielen. De grond is over 't geheel golvend;
slechts enkele punten verheffen zich tot 900 en 460 met.,
b. v. de Bear-Mount. De voorn. riv. zijn de St-John, Ristigouche en Miramichi. De bodem is vruchtbaar, maar nog
over verreweg het grootste gedeelte met dichte wouden bedekt, en tot dusver is de uitvoer van timmerhout de belangrijkate tak van bestaan in dem prov. geweest. De landbouw levert er vooral aardappelen, voorts tarwe, mats, haver, boekweit en gerst. De veeteelt is toenemend; de viascherijen in de Chaleur-baai, St.-Laurens-golf, de Fundybaai, de groote rivieren en meren zijn hoogst belangrijk,
en de seheepsbouw wordt met kracht te St.-John, Miramichi, St-Andrews gedreven. Men vindt er overvloed van
manganesium en bur, ook eteenkolen, kalk en gip.. In
1871 beliep de waarde van den uitvoer 15 mill. gld., die
van den invoer 25 mill. gld. Het bestuur berust bij een
luitenant-gouvernenr, een read van 9 leden en een wetgevende vergadering of parlement, bestaande uit een boogerhula en een lagerhuis van 40 leden, die te Fredericton bijeen komen. Ten opzichte van 't onderwija is N.-B. de mente andere britsche kolonien vooruit: men vindt er 't Kings
college" te Fredericton en 't college der Baptisten, 14 lat.
wholes) en (in 1875) 1053 gemeenteacholen. De low. zijn
nicest afstammelingen van de Engelschen en leren; ook
vindt men op de 0.kust nog enkele kleine nederzettingen
van Franschen. De kolonie wordt in 14 gra. verdeeld. De
voorn. steden zijn St.-John. Fredericton de hfdat.), St.Andrews en Dalhousie; Chatham. aan den Beneden-Miramichi, en Liverpool aan den Richibucto beteekenen nog niet
veeL Bij den vrede van 1764 weed N.-B., met Canada,
aan de Engelschen afgestaan.
Nieuwe-Diep, ned. kusthaven, prov. N. Hell., kant.
en gem. den Helder, aan den mood van 't N. Boll. kan..
weleer slechts eeue kreek, maar nu een der schoonste ha-
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Tens van Europa, die door eene kunstmatige inrichting
steeds den zelfden wateratand behoudt. Zij is 2000 meter
lang, 100 tot 150 met. breed, deelt zich in het droge dok,
het natte (300 met. lange en 133 met. breede) dok voor de
zwaarste achepen, de koopvaardij-haven en de beerlijke
ligplaats voor schepen, die de reede van Texel aandoen. De
4 sluizen in den havendijk zijn ware meesterstukken wan
kunst en worden op een schrander uitgedachte wijs door

de baren zelven gesloten; een nieuwe koopvaardera-schutsluis brengt haar in gemeenschap met het N. Holl. kan.
De vroeger onbebouwde afstand tusschen deze haven en
den Helder (omtrent 1/2 u.) is tegenwoordig geheel met
huizen aangevuld (zit Willemsoord.) Sedert 1 Jan . 1853
is er van bier geregelde stoombootgemeenschap met Texel
en Harlingen.
Nieuwe-dorp (het). ned. d. en haven, prov. Zeeland,
arr. Middelburg, kant. Goes, 13/4 u. W. Heinkenszand, gem.
'5 Heer-Arendskerke. 551 low.
Nieuwendam, ned. d., prov. N. Holl., arr. en kant.
No. 3 Amsterdam, en 3 u. ZZW. Edam, tegenover Amsterdam; met een groote scheepstimmerwerf, een nieuwe geref.,
een r. kath. en een menn. kerk. Met het d. Zunderdorp
vermt het de gem. Nieweliclam-en-Z un derdorp.
1610 low.
Nieuwenhagen, ned. gem. en d., prov. Limburg, arr.
Maastricht, kant. en 1 u. ONO. IIeerleu. 1213 low.
Nienwen-Iloorn-en-%ieuwe-Groote, ned. gem.,prov.
Z. Holl., arr. Rotterdam, kant. Brielle, met het d. N i e uwe n-H o o r n, 1 u. Z. Bridle, aan den straatweg van dear
near Hellevoetsluis en tevens door een anderen straatweg
In verband met het Voornsche-kanaal. 1520 low.
Nieuwerkerk, 1) of N.-in-Duiveland, !real ned. d.,
prov. Zeeland, arr.. kant. en 1 u. 0. Zierikzee. Het vormt
met het gehueht Kapel 1 e of K. in Duiveland de gem.
Nieuwerkerk-Kapelle-en-Botland, die 1368
low. telt. — 2) of 1%.-o1..den.1Jaei, ned. d., prov. ZuidRoll, arr. en u. NO. Rotterdam, kant. Gouda, 3/4 u. afstands van den Rijnspoorweg. Met Kort en oor d, geh.
aan den IJsel, r. o. met groote ateenbakkerijen ) en een
gedeelte der burnt 's Gravenweg (doorgaans Schraweg geheeten) vormt het de gem. Nieuwerkerk, die 2360
inwoners telt.
Nieuwerkerken, 1) belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr. Aelst. 2437 mw. — 2) prov. Limburg, arr. Hastwit, kant. St.-Truyen. 734 mw.
Niettwersluis, I ) belangrijke ned slums en geh. aan den
N.lijken mood van 't Voornsche kanaal in de Nieuwe-Maas,
behoorende tot de gem. Heenvliet, kant. en 11/2 u. OZO.
Bridle. De drukke doortocht zoo van schepen als reizigers
tuaschen Hellevoetsluis en Rotterdam doen deze plants gedung in aanzien en welvaart toenemen. Er is van trier geregelde stoombootgemeenschap met Rotterdam en Bridle. —
2) ned. fort en schutsluis, prov. Utrecht, aan de Vccht. gem.
en 1/2 U. ZZW. Loenen; het stet aan den Rijnspw. ligt 10
min. W. van de schans. 200 law.
Nieuwer-ter-Aa, (in de wandeling Draai geheeten),
ned. d., prov. en arr. Utrecht, kant. Breukelen-Nyenrode,
3/4 u. ZW. Loenen, gem. Ruwiel.
ned gem., prov. Groningen, arr. en
kant. Winschoten; met het fort Nieuw e-Sc haus of
Lang e-A kkerschan s, aan de basin. grens, en de gels.
Ou.dezij1 en Hamdijk. 1320 inw.

Alien weaehoot, Nijeschoot, ned. d., prov. Friesl., arr.
kant. en 3/4 Z. lieerenveen, gem. Schoterland. 351 low.
Nieuwe-Tonge, of Nieuvre-Iierk-in-Grijpsoord,
ned. d., prov. Z. Boll., arr. Rotterdam, kant. en 1 u. Z.t.O.

Sommelsdijk. Het vomit met onderh. gronden de g e m.
Nieuw e-T o n g e-e n-K link erlan d, die 1485 inw.telt.
Nieuw-Hannover, ell. in den Stillen oceaan, op 23°
Z.B., 150° 0.L., door een smalle street van de NW.kust,
van Nieuw-Ierland gescheiden. 't Is boschrijk, heeft van
binnen booge bergen en is sterk bevolkt.
eigenlijke naam van bet grootste dl.
van Australie, 't welk men als bet vasteland van dat werelddeel kan aanmerken en dat tegenwoordig, in navolging der Engelschen, meestal self Australre wordt gebeeten, gelegen ten Z. van den Aziatischen archipel, tusschen
10° 43' en 39° 11' Z.B., 112° 30' en 154° 10' 0.L., bepaald
ten W. door den Ind. oceaan, ten 0. door den Stillen oceaan en ten N. door de zee van Timor en de Torres-straat,
die het van Timor, Papoea, enz. scheiden, terwij1 het ten
Z. door de Bass-straat gescheiden wordt van Tasmania. De
lengte van 0. tot W. bedraagt ruim 700 u., de grootste
breedte ruins 530 u., en de geheele oppervlakte 136,529 0
m. De ingekomen bevolking bedroeg in 1873: 1,686,841 zielen, waaronder 34,322 Duitschers en ongeveer 70,000 Chineezen; terwijI de inlandeche bevolking anel afneemt en wellicht spoedig .1 uitsterven. Het getal wordt op nog slechts
enkele duizenden gesteld. Gelijk het vasteland van Aftika
en Z. Amerika, is ook Nieuw-Holland weinig ingekerfd door
armen van den oceaan en heeft ook Keen breed,. riviermonden. De voorn. insnijdingen zijn ten N. de golf van Carpentaria, een seer aanzieulijke seeboezem, tusschen kaap
York en kaap Wessel, met sea 75) kilom. langen boog, van
Diemensgolf (tusschen het schiereil. Coburg [met de haven Esaington) en 't ell. Melville), Queens-channel en de
golf van Cambridge; ten 0. de baaien van Halifax en Moriton, ten Z. Port-Philip, de golf van St.-Vincent, van Spencer en de Austraalboexem (iinig. Australian-bight I, en ten

W. de Geog,raphenbaai, de *Men- of Zeehonden-baai (cog.
Shark-hay), Exmouth-b.i, Kingsund, Collierbaai, Brunswickbaai, Yorksund en eenige andere. De Boteny-baai en
Jervis' baai, a. de ZO.kust, sijn kleine inhammen, zoo
als men er een menigte aantrett, en waarvan sommige, gelijk mede de monden der grootete rivieren, een veilige
achuilplaate voor de echepen aanbieden; doch over 't geheel zijn N. H's kusten arm ass goede haven.. Onder de
vormen der oppervlakts, die men bij ijverige en volhardende nasporingeu heeft w.rgenomen, neemt die van het
aagl an d de eerste pleats in; d.rna komt de gemengde vorm van het berglan d. De berglanden van het
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continent maken geen saneengesleten geheel nit, man*:
door inzinkingen of armen van 't laagland zoodanig van
Mender gescheiden, dat Ids de spine der we eenige hon.
derden voeten hooger werd bet geh Vasteland eau groep
tdlanden van seer verschillende grootte sou worden. Dem
Wieland= zOn &mittens benvelachtlee hooplakten, bfj
*Use van parken i5k bedekt met dennen en gremlin, wonden condor onderhout, zooids die atm de Anstr. natiur zoo
eigen sijn en de veeteelt zoo seer begunstigen. De riviercialen die hen doorsidgen, hebben meestal eon vruchtbaren biodem en zen voor den landbonw seer geschikte pleatBen, want het bebonwbare land is in Australia in 't algeMeeti ideate sporadisch en owe-vormig verdeeld. — Bij de
verdeeling deter berglanden ontwaart men dit eigenaardige,
dat_ hoofdzakelijk langs de kustenom 't binnenland ligtm;
in 't binnenland is er nog :belts den gevonden. 1. net
bergland van Victoria en Nienw-Zuid-Wa1 e begint bij de riv. Glenelg en eindigt bij de Herveyheal. Naar de knit dealt het sten at en wordt gebroken
door de kustrivieren- near 't W. dealt het met terrassen
near 't lnagland al. 'In Victoria atrekken etch de 0 r a mpiens in 't W. en de Anstralische Alpen of 't
Warr ogong ge b. nit, met prachtige gezichten en echoo.
ne dalen. Een N.lijke uitlooper is het Bunion geb., dat
tot aan het dal der Mnrrumbidgee reikt ( toppen: Kosciusko,
2320 met., de met sneenw bedekte Hotham, 2340 met.). In
't Z. dalen .15 near 't Gippaland, in 't 0. hebben zij de
Manerobergen. Ten W. der Alpen ligt de Alexanderberg,
eta welks Z.zijde zich eon gondgewest bevindt. Olijk van
de Pyreneeen emit deb de Wanderer-range noordwaarts aan 't Gurrock geb. 'tCullaringeb. tot
aim de Blauwe Bergen (met' hout bedekte onvruehtbare hoogvlakten). Hiertaan grenst Wlijk het Teel vruchtbaardere en gondrijke hoogland van Bat bur it, het bronland
der Macquerri. Dear beeft men roadom de hoogten de
Squatting-districten., zeer rijk in weiden en kudden vee.
Het dal der Goulburn of de boven-Hunter, in eon diepe
scheidt de gen. hoogylakten van de Liverpool
et e n, die zich, in tegenstelling met de overige ketenen van 't 0. near 't W. nitatrekt en waarin men aantreft:
bit.bgl
ey,den brandenden bergWinger,Mt.Exmouth,W.waarts
loopt de A r but hn -r ang e, NO.waarts volgt het bergland N4e w-E ngl and, dat ziju hoogsten top heeft in Ben
Lomond (1600 met.) en near 't W. in 't laagland van Beardy en Byron ove!gaat. —2. Het bergland van Queens1 a n d begint bi,1 26° Z.B. en loopt tot 17° Z.B. Op 21°
Z.B. wordt het in 2 dean' geschnden: a. het Z.deel bestaande nit een reeks gedeeltelijk vruchtbare en echoone,
hoog gelegen en voor de veeteelt seer geschikte vlakten,
wattrop zich gelsoleerde enkele bergrijen verheffen (Ex pedition-keten); b. het N.deel beginnende bij de Balyando en bestaande ook nit evenzoo yrachtbare hoogvlakten, die nochtans
hooger zijn diux de Z.lijke. Z•• worden in de lengte gesneden door 't dal van de Burdekin, de hfdriv. van dit deel
van Queensland, terwijl de N.hellingen besproeid worden
deor de riv. Mitchell. — 3. Net bergland van N.
stralia is nog weinig bekend. — 4. Het b e r g•
land •an NW. A uat r al i e is nog minder bekend. —
5. Het bergland van W. Australia gaat van 21°
Z.B. tot aan de Zuidkuet. In 't N. heeft men groote vlakten met doorgaans vruchtbaren bodem en enkele bergketens: Hammersleig h, Berle e; — in 't Z.dee), dat
aan de midden-Murchison begint, en in 1878 door Al. Forest
onderzocht werd, is de toestand zeer onganstig voor elken aanbouw: wijde vlakten met enkele vruchtbare plaatsen, wear
men water, boomen en gras vindt, overigens met scrub
bedekt; een hoofdkaraktertrek des lands is het groote sante' meren, die bijna doorgaans zontwater hebben en wearschijniijk met zeer gebrekkige rivierstelsels samenhangen;
by. de boven Zwanenriv., de Blackwood in 't Z.
Op 19° Z.B. is Warburton or in 1873, op 24° en 30' Z.B.
Odes in 1876 en 1875 en op 26° Z.B. is Forest er doorgetrokken in 1874. Ketenen tongs de W.kust in het Z. gm:
Victoria, Herschel, Darling. — 6. HetbergL
van Z. Au strali a, klein en sane], loopt van de Z.kust
bij de Backstairs-Passage near 't N. tangs de 0.1rnet van
de golf Vincent en Spencer, in 't 0. door 't ZO. laagland,
In 't N. door de naeren van het Torrens-gebied omgeven, 't
S. onderseheidt het sick door vnichtbaarheid van den bodem
en door rijkdom van metalen, vooral koper. Van den berg
Arden af loopt het gob., dat bier den naam knjgt van
Flinders k et e n, war 't NO., met breeds, ketenvormige bergmassa's, *lamp seer gesehikte vlakten voor de
veeteelt; van den berg S er le af vermindert de hbogte tot
in 't dal van Taylor-Creek. — 7. Het centraal Au. t r.
b er glen d of de bergachtige etreken, die van 30 tot 18°
Z.B. en tusschen 130 en 136° O.L. loopen. Doze reeks is
van N. near Z. good nagespoord; bier ligt den ook de telegraafdraad, die van Port Darwin near Port Augusta gaat.
Die bergland wordt door de NVI.—ZO. loopende Stuar tketen van 't Gairdner Meer en door de bronrtjke Dentson-keten die seer gunstig Is voor nederzettingen van herders) van het Eyre-meer gescheiden. Noordelijk van 24°
LB. is de vorm in de oppervlakte plotseling geheel enders.
Verschillende bergrijen, vrij wet begroeid, liggen bier achter elkander: Macdonnell, Reynoldi t_Forster,
Craw for d,Da•enport,Marchison,W hitti ngt o a, A sh bur to n, yearn& zij bij 't dal va.n de Newcaatle
Water gelled ophonden.
Het binnenland van het kontinent bestaat grootendeels nit laag•lakte n, die ook op enkele pluton',
wear do. berglanden van den kustrand van elkander ge-

seheiden aim, door die openingen tot aan de bust reiken.
Doze behooren in den regel tot de vreeslijkste en verschrik-

kelijkste woeitijnen, die men op aarde kent: *mamba'.
kleilge bodent van roue klenr on silt; meestal bedekt met

scrub (euealypten en walla); gebrek aan water; pen 'grouses, alleeo enkele regenvlagen, die den Sedan moeguesig
makes, tempi de droorte hem eteenliard doet worden. —
Daarbd komt, dat de nvieren, die tilt de berglanden van
den kustzoota near de laselakte vloeien, zoo gebrekkig
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en oncolkomen in vorming zijn, dat men hear: gelijkea
1171:s Ilgcl i e n /tilt':
a. Het SO. laagland of dat van Murray en
Dar lin g,_tusschen de W.hellingen van 't bergland van
Nietnr Z. Wales on de 0.hellingen van Z. Austral.* loopende in 't N. tot aan 't dal van de Barkoe en in 't Z.
tot aan de knit, die het raakt in de rnimte tinschen de
nionden van den Murray en den Glenelg. Het bestaat grootendeels nit woeste, waterlooze vlakten, die doorgaans bedebt sib met dicht strnikgewas, dock widen wouden hebben of open pleinen met kruidaardige planten. — b. Het
laagland van het Torrens-meer of den beneden Berko e NW. van 't vorige en bingo den Nlijken
rand van 't Z. Adm. bergland, waarin eon reeks van meren:
Torrens, Eyre, Gregor', Blanche. Dit land om en aan de in
deze moron nitloopende stroomarmen en rondom de meren
zelve is eon der verschrikkelijkate woestenijen van Australie:
heuvelketens van los sand vol laag struikgewas, doch conder spoor van water. — e. Net laagland aan het
Gairdner-meer is mhider woest en onherbergzaam
dan de overige laagvlakten van Anstralie: de bodem is nicer
steenachtig dan leemig-zandig, alechts gedeeltelijk bedekt
met dicht struikgewas, op Teel plastsen gras en kleine boomen, minder arm aan water, daarom beter voor de veeteelt geechikt. — J. Het laagland van Burk e,
tunchen het Centraal-Austr. bergland en de W. hoogten
van Z. Queensland, loopt in 't Z. tot aan 't dal van de Cooper, in 't N. tot den landrug van Carpentaria, is nog slechts
weinigbekend. — e. Het laagland van Carpent aria wordt Z. begrened door den landrug van Carpentaeta, eon breeds, zacht near 't N. en Z. hellende hoogte;
deco rug heeft op vole plaatsen vrtiehtbaren, oogenschijnlijk
tot landbonw geschikten bodem, daarbij eon rijken en fraaien
pbintengroei en betrekkelijk veel water. Dose laagvlakte
onderecheidt deb seer voordeelig: grootendeela vruchtbaar,
met fraaie boomen en gras bedekt, good geschikt voor de
veeteelt; or zijn dan ook reeds vestigingen van herders.
Ook het schiereil. Y o r k, het Nlijk deel van 't bergland
van Queensland, behoort or toe. — L Het W. 1 a a g1 a n d. Hier vond Alex. Forest in 1879 tusschen 15 en 17°
Z.B., alluviale vlakten met welig gras en good water; van
20 tot 24° is het een groote zandwoestijn; ten Z. van 27°
Z.B. ligt de groote Victoria woestijn. — Gelijk wij boven
meldden, bezit N.H. weinig riv.; onder de voorn. telt men:
de Murray, die over 270 uur bevaarbaar, 150 meter breed
en 12 met. diep is, vereenigt zich met den Darling en valt
In de Encourterbaai. Stoombooten varen tot Albury; sijriv.: de 270 tt. lenge Goulburn, de goudvoerende Loddon,
Murrambidgee, Lachlan, Darling. Aan de 0.kust loopen
nit: Shoalhaven, Hawkeabury ( die tot Windsor bevaren
wordt ), de Hunter ( door etoombooten bevaren tot Maitland, de Manning, enz. Aan de Z.kust: de Glenelg, Barwon, Yarra-Yarra; W.kust: de Zwanenrivier ( in den comer
droog, in den winter overstroomend ). Murchieon, GaReyneriv. Ashburton, Fortescue, Yule, de Grey, Fitz Roy. —
't jElimaat is eigenaardig en aan groote afwieselingen vas
temperatunr onderhevig. De N.lijke helft des lands als
zijnde meestal binnen de keerkringen en in de streell der
moessone gelegen, wordt des zomen (tusschen November
tot April ) door hevige regens bezocht, die evenwel sonder
regelmaat vallen en maar weinige uren daags aanhoudea.
In andere oorden van N. H. heeft men jaren van volstrekte
droogte, opgevolgd door Jaren van aanhoudende aware regene; maar bier gaat de hitte doorgaans met het droge
seizoen gepaard, eon omstandigheid die voor de gezondheid voordeelig is. De NO.winden, die over de zandwoestijnen van 't binnenland blazen, zijn droog en beet, en doen
den thermometer tot 80 en 110° Fahr. stilgen; daarentegen
On de ZO.winden yank zeer bond, en in de laaglanden
heeft men eomtijde vorst zelfs in Inn). Tot de 'morn. minerals producten behocrren graniet, zandsteen kalksteen,
steenkolen en lei. Had men in 't begin der 19e eenw de
kolenmijnen in N. Z. Wales ontgonnen, sedert de stichting
der kolonie Z. Awn, zijn dear njke kopermijnen gevonden, yooral bi,j Capunda en Burraburra. Boven idles onderscheiden zich de sedert 1851 in het alliniale land van
N. Z. Wales ontdekte gondlagen ( aan de Macquerrie en
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Shoalhaven en later in Victoria (in 't dal Ballarat en aan
den Alexanderberg). De stoot door de ontdekking der gondvelden is eonig on zonder voorbeeld, ja zelfs in Amerika,
Wat voor SO Jaar nog kolonie van misdadigers watt, is thans
een derbloelendite leaden, al heeft het ook zijne ache-

duwzijde. Wear vner dims tijd slechta bier of dear' een men*
schelpke waning to slen was verheffen etch nu talri)ke
steden Adelaide, Melbourne, Ballarat,
'
Sidney, Brisbane.,
Perth, en. Duizenden handelsschepen kruizen in de omliggende zeeen. N.H. Mast om zoo te zeggen geheel op eigen beenen; de afhankelOkheid van 't moiderland is goring,
en misschien is eon anstr confederatie eon kwestie van
tijd. — Gob in N. Austr. Ain in 1870 vent beloovende gondvelden gevonden. Van de rtdm 6000 in N. H. cmtdekte plan.
ten. zijn er moor dan 5500 alleen aan dit vasteland eigen. Varenkruiden, netels en grassoorten, sommige van munchtige grootte hard bout, gem- on harsboomen, met palmen,
, pUnboomen, en een menigte geurbte knitmyrten, ceders
den en grasplanten zfijn de voorn. prodncten van 't groatend rijk; maar 't is oputerkenswaardig, dat men er, op eon
of twee uftsonderingen us, geenerlei fruit santreft. Set

timmerhout is over 't geheel van mindere qualfteit. Met
good gevolkateelt men or mak, tame, vies, tabak,
druives, o wen en in commito streken mikes en boomwol;
mitar de se penfokkere is de bloeiendste tab der bade*
be Industrie, en eel nog de gonthatinen ontdekt wares, was
't vooral ale wolgevend gewest, dat N. H. vigor den handel
reel belangrtkheid kreeg. Thane telt men 61 mill. echepee, nib mill. stake runtime. 1 mill. parlay neer dam
ije mill. varkens. Vleeseh cravat Jan cot reeds vent near
de trade wereld getonden. nail 3 mill. beet. grand worden bebouwd. Voor de ontdekkingsnizen in het btnnenland
worden nu reel kameelen gebruikt. Be tot des verge be.
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kenie inheemsche viervoetige dieren behooren tot 150 Booren: en deze skin bijna alle ( waaronder de kangaroe, wom"t en andere buideldragende dieren ) geheel aan N. H. en
de nabnrige °Vanden eigen. De sonderlinge ”ornithorrhynehus paradoxes", een zoogdier met een eendensnavel en 4
evremvoeten, wordt alleen op N. H. aangetroffen,.en men
nag zeggen, dat hier de natuur in menigerlei opzicht Tormen aanneemt, die zij in geen ander gedeelte des aardbola
vertoont. De inboorlingen worden door velen ale een bijzonder ras van het menechelijk geslacht beschouwd, zij hebben eene geel- of bruinachtig zwarte huid, aluik of licht gekroesd hear, maar niet wollig als bij de Negers, een laag en
vol voorhoofd, breeden neus, dikke lippen, een korte maar
cht
slanke gestalte, en zijn over 't geheel meer tot vern
mgen van vlugheid dan van kracht in ataat. Zij leven bij
rondzwervende etammen; dat 't hun echter niet aan verstandevermogens ontbreekt, ofschoon zij in zedelijkheid
veelal nog op den laagsten trap der menschheid staan, blijkt
nit hnnne vrij beschaafde taal; hunne talrijke dialecten hebben geenerlei merkbare verwantschap met eenige andere
taal,• de woorden zijn veellettergrepig, de klank is welluidend en de woordenschat rijk eon schilderachtige uitdrukkingen; namen voor afgetrokken denkbeelden ontbreken. Vele
etammen gaan grootendeels of geheel naakt en hebben te
nauwernood eenig begrip van eene godheid of van meatschappelijke orde en kunsten. Evenwel zijn zij niet onhandelbaar, niet ontbloot van goede eigenschappen, niet onbekend met de rechten van eigendom en huwelijk. Dat die
rechten onder hen zoo vaak verkracht worden, is 't gevolg
der gedurige oorlogen, welke de stammen met elkander
voeren en die, gepaard aan schaarsheid van voedsel en aan
de gevolgen hunner veelvuldige aanraking met de blanken,
de trapsgewijze vernietiging van het ras ten gevolge moeten hebben. Wij zeiden reeds boven, dat hun getal, bij de
enropeesche kolonien, niet boven eenige duizenden gaat, en
als men de betrekkelijke schaarsheid aan water in 't bin
nenland nagaat, die voor de Europeanen een groote hinderpaal is om in het binnenland door te dringen, wordt
de twijfel geboren, of het land wet in stoat is, een groote
onbeschaafde bevolking te onderhouden. De kroon van Groot
Brittanje beschouwt het austr. continent els haar eigendom, dat zij in versehillende kolonien heeft verdeeld, die
zich echter sleehts tot de kustlanden uitstrekken:
Nienw-Zaid-Wales 14,513 0 m., 662, -212 inw.
Victoria
4,160 #
860,787 #
Queensland
03,0s3
31,432 s
Zuid-Austra.lie
236,844
17,902 a
27,838
West-Anstralie
45,898 #
't Statistisch bureau van N.-Z.-Wales geeft voor 1 Jan.
"/9 op 2,557,061 zielen, met inbegrip van Nieuw-Zeeland. —
Wetenschap en kunst zijn nog achter, eveneena het schoolwezen. Intusschen bestaan er reeds 3 nniversiteiten. Ook
de industrie is nog in hare kindsheid, weshalve de behoeften van then kant bevredigd moeten worden door aanvoer
nit Europa, vooral nit Engeland. In 1877 bedroeg de invoer 40,035,000 p. at. (stet. bur. 50,545,966 ), waaronder bijna
de helft nit Engeland; de uitvoer 37,640,000 p. at. (idem
44,196,757), wearvan 18I/3 mill. near Engeland. Inkomsten
13,814,518, uitg. 11,995,493 p. at. Schuld 671/2 mill. p.a. In
de havens der 5 kol. liepen in en nit 13,174 schepen. Er
waren torn 3777 kilom. epoorw. in exploitatie en 1622 in
aanbouw; 31,573 kilom. telegraaf, met. inbegrip van dien beginnende bit) Port Darwin (N.kust), loopende dwars over 't
continent tot Port Augusta ( in 't Z. I. Be postverbindingen sijn elechte tusechen de aanzienlijke kustpleatsen bevredigend; doch buiten de spw. en stoombootlijnen seer
onvoldoend. Naar Her. bestaan regelmatige posten over
Suez en Panama, ook near Batavia, 0. Indie, Amerika,
enc. — Voor den ontdekker houdt men vrij algemeen den
provencaalschen stnurman Guillaume le Testn, nit Grasse.
— De Nederlanders waren de eersten, die in 1605 de kusten van dit groote vasteland naspoorden, maar het attnvankelijk met Papoea verwarden en het den naam van
.Groot-Znidland" gaven. In 1616 ontdekte de Nederlander
Dirk Haring de W.kust en in 1627 werd bijna de gansche
Z.least door zijn landgenoot Pieter Nuyts onderzocht. De
Boll. 0.Ind. Compagnie zond in 1642 Abel Tasman on ontdekkingen in de Z.zee uit, en dem deed o. a. de N.kust
en vele gedeelten van de W.kust aan en gaf het eerst aan
dat land de naam van N i en w-H ollan d, die thane, als
zoo vele andere geographische namen, welke den naijveri.
gen vreemdeling te luid den roem van Oud-Nederland schijnen in verkondigen, meer en meer verdrongen wordt. De
Engelschen Dampier (in 1688 en 1692) en Wallis, maar
vooral Cook (in 1770), onderzochten verder de verschillende kusten van N. H.,• doch deze was in 't onzekere gebleyen of Nienw-Z.-Wales at of niet met van Diemene-LAnd
samenhing. 't Was de echeeps-chirurgijn Bass, die dezen
twijfel oploste door 't vinden van de 'treat, waaraan hij
sijn naam gat Later hebben Furneaux (in 1773 ), Vancouver in 1791), d'Entrecasteaux, Benin en Flinders nieuwe
verkenningen gedaan. Van 1818 tot 1822 onderzocht kept.
King met veal nauwkeurigheid de N.ku.st. Freycinet (In
1818) en Dumont d'Urville (in 18271 hebben nienwe bescheiden bij die hunuer voorgangers gevoegd. Van 18?9-43 was
Stookes op de kusten werkzaam, in 1940 sag men Eyre in
't binnenland, dan Sturt (1844-46), Gregory en L. Leichhardt, die na 1844 driemaal in het binnenland doordrong,
maar in '48 spoorloos verdween. Was Burke in 1861 op de
reia van Z. near N. bezweken, Mac Donal Stuart alitagde
in 1862. In 1166 en 67 werd het merengebied onderzocht
door Warburton en Meissel. Met den zelfden Over ale de
Ettropeanen van ooze dagen de nog onbekende gewesten
van Afrika en het binnenland van Azle onderzoeken, actten de austral, kolonisten het onderzoek in bun eigen gewesten voort. Reeds zijn de groote witte vlakten meerendeels van de kaarten verdwenen en het overige zal wet
spoedig denzelfden weg volgen. De austr. kolonisten zijn
mannen van de dead; zij weten zelfs van de dorre streken
parti,j te trekken. Door de kunst geopende bronnen, watervergaderbakken,die wegens de in de beddingen der creeks op-
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geworpen danamen het regenwater opnemen, geven aan duizenden schapen het noodige drinkwater. De gewesten aan do
Herbert- en Mulligan-Creek, op de grew, van Alexander en
Queensland, die in 1875 en 76 your 't cent door Hodakin.
son betreden werden, sijn reeds zoo druk bewoond, dat
men er aan denkt om niet alleen can haven aan te leggen
in de nabijheid van de Albert-rivier (17° Z.B. en 139° 30'
0.L.) wear er zelfs een spw. te maken. — jongste expeditiIn: Barclay in 1878, Winnech in 1878-79. De Britten hebben 't eerst blijvende kolonien op N. H. gevestigd: die van
Nleuw-Z.-Walea of Sydney had pleats in 1788; die
van West-Anstralie of van de Zwanen-ri•ier
in 1829, die van Z u i d-A natr alie in 1834; deze imitate
strekt zich nit tango de knst van de Vogelaars-baai (eng.
Fowler's-bay) ten W. tot Keep-Northumberland, of van
132 tot 141 0.L., en heeft Adelaide tot hfdst.; de kolonio
A extra a-F e of P or t-P hili p, hfdst. Melbourne, werd in 1837 geeticht en behoorde under Nieuw-Z.-Wa.
lea; N.-A It tr al i I weed in 1838 gekoloniseerd, en A utralind op de W.kust, omtrent 23 n. Z. de Zwanenrider, in 1141. De ontdekte goudschatten lokten gansche
mermen landverhuizers nit Europa near 't Z. van N. H.
been, en de overvoer dier duizenden menschen (102,813 In
1877), de voorziening in hunne veelvuldige behoeften, zoowet als de aanvoer van de bouwstofren, van het huirrand
enz. ja van geheele huizen voor de als met een tooverslag
verrijzende of aangroeiende steden of plaatsen hebben voor
den handel en de scheepvaart eene ntenwe en belangrijke
baan ontsloten. I Men leze de art. Australia, Nieusw.
Zuid-Wales, Adelaide, Melbourne, Sydney, Wan.Diemens-Land, Victoria).
Nieuw-lerland, ale terland (Nieusw.).
Nieuwkoop. grout ned. d., prov. Z. Holl., arr. Utrecht,

kant. en 2 u. NW. Woerden; met een geref., em n remonstr.
en 1 r, kath. kerk en em n fraai raadhuis. 650 inwon. Het.
von= met het d. Noorden, de Noordensche buurt en een
Tedeelte van de buurt Meye de gem. Nieuwkoo p-e nNoor d e n, die 2618 inw. telt.
Nieuwkuik, ned, d., pray. N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. en 12/3 U. Wealwijk. 111),) inw. Met het
geh. Onzenoort en de Z.zijde van 't geh. Hoeven vomit het
de gem. Nieuwknik-en-Onzenoer it. 1388 inu.
Nieuwe-land, 1) Nijland, ned gem, en d., prov. Z. Hall.,
arr., kant. en l3/ n. NNO. Gorinchem. 534 inwon. — )
litriels-Nieusrland, ned, d., zelfde prov., arr. Rotterdam,
kant. en 1/2 u. ZZO. Bridle, gem. Vierpolders. — 3) Ni•.
land. id ., prov. Friesl., arr., kant. en 1 u. NW. Sneek,
gem. Wijmbritseradeel. 675 mw. — 4) ned. gehncht in devoorm. gem. Nieuwland-Kortland en 'a Grave1 a n d, thane gem, Kethel en Spaland, prov. Z. Boll., arr.
Rotterdam, kant. en bij Schiedam. 360 mw. — 5) ned.
prov. Zeeland; ale Joosland
Nieuvrolda, ned. gem. en d., pray. Groningen, arr. Winschoten, kant. en 2 u. NO. Znidbroek. 2134 mw. (met onderhoorige gehuchten)
Nieuwpoort, 1) ( vlaamsch Ni enp o rt), belg. gem. er.
versterkte at., prov. W. Vlaanderen, arr. en omtrent 2 n.
NNO. Vettrne (Fumes), kant. Haringhe, kortelings opgekomen seebadpleats, aan de Yperlee, bij haren mood in de
N.zee, aan welke zij een kl. haven heeft, terwijl sij door
kanalen met Vettrne, ()gentle en Brugge in gemeenschap
staat. Hare Industrie bestaat in de viescherij en 't vervaardigen van kant, zeilen, tonwwerk en netten. 3121 inwon.
't Was bij dean at., dat Maurits van Oranje op 2 Juli 1600
een roemrijke overwinning op de Spanjaarden onder Albert
van Oostenrijk bevocht, en dat de Spanjaarden andermaal
in 1688 door de Franschen onder Tnrenne geslagen werden.
— 2) ned. gem. en plattelandetadje, prov. Z. Boll., arr.
Dordrecht, kant. Sliedrecbt, aan de Lek, 1. 0., schnins over
Schoonhoven, weleer versterkt en bloeiend, doch no Tema.
len; met hoepelmakerij, looierij en visecherij. 629 low.
Nieuw-Siberia, eil.groep in de N.lijke IJszee, bij de
N.kust van Siberie, gouv. Jakoetsk, tusschen 73° 12' en
76° 20' N.B., 135° 20' en 150° 20' 0.L. Iii beats-an nit
Kotelnoi, Fadiewskoi, Nieuw-Siberie, Liachow en eenign
kleinere cit. Nien w-S iberi O., het 0.1ijkste dezer eiL,
its omtrent 22 n. lang en 9 breed, en heeft fossiele overblijfselen nit de voorwereld (schatten van mammouthbeenderen). Zij werden eerst in 't laatst der vorige en in het
begin van deze eeuw ontdekt.
Nieuwetad (de), of Strooie-Dorp, ned. gob., prov.
N. Boll., arr. A)kmaar, kant., gem. en 1/ n. ZO. den Helder. Omtrent 700 law. Napoleon I wilde bier cane at. doen
bv.uwen.
Nietawstaidt, Nustadt, ned. :gem. en d., prov. Limburg,
arr. Maastricht, kant. en 1 u. N. Sittard. 822 low. (met
bet geh. Millen en het hula Beukenboom).
Nieuwween, ned, gem. en d., prov. Z. Holl., arr. 's Ham.
kant. Alphen en 12/3 u. ONO. Woubrugge. 1212 low.
Nieuwveld of Nieuwereld, bergrii van Z. Afrika,
Kaap-kolonie, distr. Beaufort, tusschen 32 en 33° Z.B.,
,mtakt de N. grens der Groote Karroo nit, rust in den
Komsberg tot ruim 1700 met . heeft in 't W. 't Roggeveldgeb. en is in 't 0. door den Winterberg met het Sneettwgebergte verbonden. Al dem ketenen vormen semen de Z.
waterscheiding van de Orauje-rivier.
Nieuwrliet, of Sint-Pier, ne& gem en d., prov. Zed,
arr. Middelburg, kant. Oostburg en 2 n. NNO. Sluts. 725 law.
Nieuver-Zeelaad, (eng.N e w- I eala koloniale bezitting der Engelschen, beataande nit eene keten van 3 ei •
landen, waarbi,j ook kleinere, in den Stillen Oceaan, too:when 34° 12' en 47° 20' Z.B., 166° 36' 30" en 178° 39'
0.L. 36' 35", ongeveer 400 u. ZO. Nieuw-Holland. De twee
voorn. eil strekken zich van NO. tot ZW, in een onregel.
matige langwerpige gedaante over een lengte van 352 bi)
een gemiddelde breedte van 40 n. nit en beslaan eene oppervlakte van ruim 4904, doch met de Chathams-eil. 4933,9S
0 m. In -1874 weed het getal der inboorlingen (Maoris)
op 45470 gesteld, terwijl dat der kolonisten 299514 bedroeg.
Het N.11jltete cit. (door de Engelschen New-U late r of
North-Island, bij de inboorlingen Eaheino-
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many a of Ikanam*wi geheeten) wordt an het
midden ell. (mg. New-Munster of Middle-Ise.
land,bjj do inhoorl: Taw a i poen am o e) gescheiden
door de CoMes-straat; en het veel kleinere Z.14ke (nag.
241-ew-Leinster of Stewart-Island), dat ongeveer 18 u. hag en even zoo breed is, wordt wetter van
't volts door de Foveau-etraat gescheiden. Het N.lijke ge&eke van 't N. ail. vomit een eigen klein sehiereil. dat
Beluga. De 0.kust heeft veel diepe golIn
Haurakigolf, Plentygolf. Hawkabam, ens.)
yen
met nitmunt e havens; de W.knet daarentegen is vrij
eenvormig en ontbloot van havens. Nochtans zijn hier op
de groote N. landtong en in de near 't Z. open &len reeds
op veal punten kolonian aangelegd; dock greets nitgestrektheden van den beaten grond worden nog niet door het 'touter
van den landmass gesnedsn. be bride °everts der Cook'sstreet zijn sten en hebben goede havens, zooals Nicholson
N.kust ), de Blindbaai en koningin Charlotte-sent (Z.kust ).
Ook de Oostknst Van 't Z. 'Mend is atoll met goads havens :
Victoria en Akaron op 't Banks-schiereil. Otago ,• daarenn 't
tegen is de W.knst arm aan havens en sheen
i bieden de Duskybasti en Chalkybaai weder nitmuntende ankerplaatsen. Het N.lijk ell. heeft doorgaans lug henvelen plateaubuol, dat het midden inneemt en de 0.ziade ;
de bergachtige 0.zijde is nog weinig onderzocht, doch
St middelste deel, een bijzonder merkwsuudig gewest, is
vrij goed bekend an bier treft men den ook de beroemde
natnurlijke warme baden en de warme meren (Ohinemoctoe, Roto-mahana, ens.) aan (oostelijk van de riy.
Wakari). Menu heeft 't N. ell. em n groot (Tanpo) midden in 't land en een klein (Roto-iti) daarvan.
Talrijke riv. dowstroomen bier de in alle richtinpn aangetroffen vlakten. Hooge bergtoppen vindt men er "list;
op 't N. ell., wear de bergrijen parallel loopen, heeft men
den 2988 met. hoogen Roeapaha en den noordel. daarvan gelegnn werkenden vulk. Tongariro, 2111 met. Het
Z.lijk eiL 'Munchen heeft hooge bergroen, met steile hellingen en getakte rotstoppen, in parallelle ketenen, gesclaeiden door diepe lengtedalen en rechthoelig gebroken door
rotaige kloven' over de geheele lengte heeft men veel
sneenw en gletschers,
i
bergmeren, trotache stroomen en watervallen, nanwe passen en donkere door berptroomen
doorkruiste kIoven. Welk awn rijke drijfkracht voor nijvere
inrichtingen 1 Lange de W.ktun (Z.eil.) loopen verscheidens samenhangende bergketenen en dalen atoll in zee af;
op de 0.ztjde liggen groote vlakten met meren. De berg
Mount Cook, 4023 met., met tel van verbazende gletschermuse's,
. Mount Tyndall en Kaimatan, Unn, Franklin; in
de nog dichter bij de bust gelegen evenwijdige keten de
berg Amu, hi)
gelijken meer Arias. De ell. zijn van
trap- en vnlkanische formatie, met lei- en zandsteen. Be
voorn. minersden zijn koper, mangaan, steenkolen en (in
1857 entdekt) good en User. Be bodem in de tafellanden
en de valleien, ook bij de kusten, is vruchtbaar, en de oppervlakte is wel van bout voorzien. Be bergen dragen
mental geen wooden, maar zijn bekleed met varenkruiden
en graspla,nten. De temperatnur Is gemiddeld 58°, 2, en
houdt etch tussehen 39° tot 74° Fahr. Be gemiddelde regenval bedraagt 91 tot 101,5 centimeter. Sneeuw valt er
In de laagten zelden, maar hedge regenvlagen en eterke
winden hebben mempuldig plants; een regensaizoen is er
echter Met. Be heenchende winden zijn ZO. en ZW.;
de NO. winden brengen regen aim. Men vindt er ens menigte bronnen en rivieren ond,er demo onderscheiden etch
de Manawatoe en de Theems. Be bodem geeft aanleiding
tot can goeden plantengroei. Eene vlasplant (ph o rm ium
tenaz),eeneetbaarvarenkraid(pteris esculenta),
de mete aardeppel, de kauri-pijnboom en velerlei ander
timmerhout abn de voorn. inheansche producten van 't
groeiend rijk. Be tarwe e. a. door de kolonisten ingevoerde granen when er we) gedijen, en de graslanden
bieden 't gansche jaar door goede weiden aan. Varens
telt men er mess dim 140 gooney, van welke sommige
zoo hoog al* bocunen worden. Vrnchtdragende boomen djn
or weinig. In 't algemeen draagt de flora een eigenaardig,
Van andere land= scherp gescheiden karakter; moor dan
de heLft der bier groeiende planten komt ook bier alleen
Inhnmsche viervoetige dieren heeft N.Z. niet. Bjj
•
de ontdekking vond men slechts een snort van bond, die
Met blaft, en sea kleine rat, terwijI Haut oakum een
op een otter plijkend dier vend. Magian en schildpadden
ontbreken. Vftris :On er talrOk, en 't gebeente van een
reusachtigen yoga (d iv or ni s), in den -alluvisden bodem gevonden, bewijst, dat er sulk een dier in een niet
verloopen tiddperk bestond. De zee Is rijk aan visch,
waarom de vischvangst den ook een der hoofdbedrijven
van de bewonen is. De veeteelt maakt thane ook een
voorn. middel van bestaan nit. Cook voerde het varken in
en in 1876 telde 't Z. ell. reeds 113/4 milL sehapen., 405,000
rwaderen en 100,000 paarden. De voorn. delfsteffenzOn bier
goad, Ozer, steenkolen, petroleum. De gondmtnen, vocral
ude golf van Hauraki en in de prov. Westland. Otan en
Nelson gelegen, werden in 1857 geopend en leverden in 1873
nog op 505,337 omen good (1 ons 65 a 70 gld.) Be inboorDagen aim see kloek, welgemaakt, vlug en schrander ras
van de maleische familie. Teen kept. Cook in 1769 N.Z.
begoeht, warns it Innate kannilsalen, en nog is under hen
bet menschen-eten niet gene' verdwenen, hoewel skj in
andere npziehten leerzaam zijn, geneigd tot het aannemen
van beschaafde zeden en seer vatbaar voter godedienst-onierwAjs. — Be eerste Europeaan, die, zoo Ter men lent,
N.Z. bezocht, was de Nederlander Abel Taman, die in
1642 nit Batavia under zeil ging, om in de Z.zee ontdek'Lumen te does. Cook. die het meermalen &indeed, gaf er
het !tent sneer eanwkeurige berichten van ; wear eels jams admen's seneses due eiL de opmerkzaambeid te ontsaaepen en warden onkel door walvischnarden 'antedate,
totdat de Oesslecben bet begonnen is kolenteeereg, em it
sin tor looPo, meet ood.rt 194 0, toes bet veer cone britarks kolonle weed rerklaani, op meer regehnatige wijze.
1844 atomism de inboorlingen onder bun aanvoerder
•

Heki tegen 't britsehe geng op, maar, weldra bedwongen,
zijn ztj rustig gebleven tot 1863, toen wegens landverkoop
de oorlog nitbrak, die tot 1866 dunrde, maar eindigde met
de onderwerping des Maori's. — In 1852 kreeg de kolonie
harm' tegenwoordigen regeeringsvorm. Tot 1876 was zij verdeeld in 9 prov.: Auckland, Taranaki. Wellington en Hawbes-baai op 't N.eiL, M.arlborough, Nelson, Canterbury, Otago
en Westland op 't I ell. Be prey. gelden thane voor distr.
en zin verdeeld 1n63 gra.: 32 op 't N., 30 op 't Z. en 1
op stewarteil. Aan 't hoofd der regeering staat de gouverneur en chef, die in Wellington resideert en de algemean aangelegenheden leidt met een parlement een wetgev. rand van 24 leden, door de britsche kroon voor hun
leven gekozen en een huh' van vertegenwoordigers, door
de kolonisten root 5 jaar gekozen. De bevolking bedroeg
op 1 Jan. 1878: 417,622 sidles, waaronder 12,987 in 1877 ingekomenen. Br waren in 1874: 241,082 prot.,40,371 r. kath.,
1215 israelieten, 4264 heidenen, 4367 pereonen van een anderen godsdienst en 7715 personen wier godsdienst niet bekend was. Het budget stelde de inkomsten 1343944, uitgaven
3822426 p. at., schuld 20691111 p. at. Ofachoon de Britten
niet gewoon zijn een grout lager in hnnne kolonien te onderhouden, is het getal troepen bier wegens den strijd
tegen de Maori's nog vrij aanzienlijk : 1000 man. Be handel heeft etch gelijktijdig met de kolonie gunstig ontwikkeld. In 1877 werd nitgevoerd voor een waarde van 5,321,000,
ingevoerd voor 6,973,000 p. et., terwij1 in dat mar 1660
schepen, met ruim 7 mill. ton uit- en inliepen. Reeds
liggen in exploitatie 1535, in aanbouw 352 kilom. epw.,
5322 kilom. telegraailijnen, met 184 stations. Het onderwijs wordt bevorderd door 4 hoogere ( New-Zealand university en museum in Christchurch) en ongeveer 700 lagers
echolen. De kfdst. der kolonie is thane Wellington
aan Port Nicholeon, de belangrijkste handelsplaats der kolonie;verdere steden:Auckland,Dunedin, Christ-church, Nelson.
Nieuw-Zuid-Shetland, (eng. N e w-South-She
1 a n d), een archipel en gedeelte vasteland in den Stillen
oceaan, op 61° tot 64° 30' Z.B., 53° W.L. ongeveer 170 u.
Z. Tierra-del-Fuego of het Vuurland van Z.-Amerika. Be
vooen. eil. On Smith of James, Livingston. Greenwich of
Sartorius, Robert of Mitchell, Nelson of Strachan, KingGeorge, de Olifants- of Barrows-eil., Cornwallis en Clarence. Be eerste ontdekker van deze afgelegen wereldstreek
was de Nederlander Dirk Gerrits in 1599. Later weed zij
bnocht door Cook en Wedell, door Palmer in 1821, door
Biseoe in 1832 en door Sir J. Ross in 1842. Zij is vulkanisch, schier zonder eenigen plantengroei, maar rijk aan
robben en zeevogels.
Nieuvv-Zuid-Wales, eng. N ew-S o u t h-W al e s),koloniaal gebied van Gr. Brittanje. dat in den rnimsten sin
geheel het 0.1ijk gedeelte van Nieuw-Holland ten Z. van
28° 29' Z.B. en ten 0. van 1410 O.L. bevat, en alwo ten
N. grenst aan Queensland, ten 0. aan den Oceaan, ten Z.
aan Victoria en ten W. aan Z.-Australie. De grootte bedraagt 15,214 0 m en de bevolking in 1877 6 ,12,212 zielen.
Het binnenland is een door ationderlijke bergketens: Stanley, Peelrange, eon. afgebroken woeste vlakte, waarop lick
nog enkele hoogten verheffen, am s : Mt. Lyell, Hopeless,
enz. Naar 't 0. wordt het land steeds hooger en bier loopen ketengeb. evenwijdig met de kust, Z. de voortzetting
der Austraal-Alpen (Mt. Boaciuszko ) tot aan de Murrum•
biagee en parallel de Sonth-Coast-range. Naar 't N. volgen
een reeks ketengeb. die no eens meer, dan eens minder
de kust naderen ; liacgueril, Hunter, Liverpool, Harting,
Engeland-range. Be voorn. 0.waarts stroomende riv. zim
de Hunter, Hawkesbury met hare bijriv. Nepean en Clwyd,
Macdonald, Shoalhaven, Manning, Heating. en Mac-Leap,
waarvan de mate voor middelmatige schepen tdt op emugen afatand landwaartsin bevaarbaar zijn. Zij, die W.waarts
loopen, behooren alle tot he. atelsel van den Murray, die
zelfs de Z.grens van N.Z.Walee uitmaakt ; hiertoe brengt
men : Villabnng, Wakpool, Murrnmbidgee, met Lachlan,
Darling of &await. In de geb vinit men enkele meren
Lake George; aan de kusten en in de vlakten veel stilstaande
wateren, dock beak of ziltig. Lange de knat zijn verscheiden
beaten en goede havens, vooral aan de riv. monden ; de
voorn. daarvan zijn : Port-Jackson, Port-Hunter, Port-Stephan's en Port-Macguarrie, en de baaien Bateman, Jervis
en Botany. 't Klimaat is vrij beet en droog, maar niet ongestadig ; de gemiddelde jasrstemp. te Port-Jackson is
660,8 ; winter 55°,5; tomer 74°,2 Fahr. Be lncht is zniTer, vrij van schadelijke dampen en over 't geheel seer gezond; maar 't land Indt vaak aan droogte en is meer tot
dan tot bonwland ges!chikt. Tarwe, male, gent, haver, hoot en aardappelen min de hoofdprod.. ook wordt er
tabak gehonwd, vooral in 't N., en klimaat' en pond ztjn
wdI geschikt your den wOnbonw ; dock your eigen verbraik komt nog veel te kort, 't welk nit meer Z.lke ItoIonian en met rijst nit India moet aangevuld wooden. De
schapenfokkerij is de hoofdtak der landelijke industrie; is
1876 telde men er rnim 24113 mill. schapen, benevens rnim
3,100,000 stub hoornvee en 351,709 paarden. De wol is
van de bests gualiteit. Te New-Castle worden eenige nee.
kolen gedolven. Be walvischvangst is van eenig belang ;
sowde andere visschertjen, zoo ook de wijnbonw en 't fabriekwezen, ziOn onbeduldend, ofschoon de Industrie etch
took vrij wel ontwikkelt. Handel en scheepnart werden
noeger enkel met Gr. Brittanje, Nienw-Zeeland, Mauritius
e. a. britsche kolonian gedreven ; maar sedert de opheffing
der sag. navigatie-acte en de ontdekking der rijke goadaders te Bathurst en Wellington (1851) wooden de havens
deter kolonie door Itchier ails zeevarende volken, ocik door
de Nederlanders, desk bencht, terwijl het getal der kolonisten aanhoudend en nes* vermeerdert. In 1877 intense": nog 351,628 immigrauten binnen. In datzelfde jaar bedram de tanner 14,607.000, de uitvoer 13,126,000 p. st.; 4662
schep.„ met 2,237,961 ton, nape° tn ea nit ; de inkomsten
bedrositen 5,748,241, de Wag. 4527,979 p. st. de sekuld
'
11,724,419 p. st. Spoorwegen mopes over 1035 kilom.:
van
de hfdst. Sidney near Goulburn. near Bathuret. naar Windsor, van New-Castle ass Port-Hunter near de kolenmd.
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nen, ens. Nog sijn 360 kilom. in stanbonw. Het bestunr
kerust bij een gonverneur, eels nitvoerenden en een wetgevenden read, near eng. atatuten. ( Verg.
land, Sydney, Victoria, enz.)
Nievre, 1) fr Ti,., dep. Nievre, ontsp. nit 2 beken bij
Onerigny en valt na 8 u. loops r. in de Loire te Nevem —
2) dep. van Frankrijk, gevormd nit de oude prov. Nivernais en een deel van Orleannais, omgeven door de dep.
Loiret, Cher, Allier, Saline-en-Loire, Cete d'Or en Yonne,
tueschen 46° 40' en 47° 35' N. B., gr. 123,8 0 tn., met 146,823
mw. in 1876 ; — hfdpl. Nevers. Het dep. ie bong en bergachtig in 't 0., wane de Monte du Morvan in den Pr6nelay nog 350 m. bereiken • overigena ligt het grootendeels
in 't stroomgebied der LOire, roaar ook in dat der Seine,
en wordt besproeid door de Yonne met de Beuvron en Cure,
en door de Loire met de Allier, Nohain, Nievre en Aron ;
het kanaal van Nivernais vereenigt de Yonne met de Loire.
Tot de mineralen behooren tizer, ateenkolen en marmer ;
minerale bronnen zijn er menipuldig. Bijna een derde
gedeelte der oppervlakte is met bout bedekt, dat Pelto
gedeeltelijk van brandstof voorziet ; de graanbouw is er
ontoereikend, de wijnbouw meer dan genoegzaam voor
eigen verbrnik ; ook oogst men er veel hennip en vruchten. De veeteelt, vooral van runderen en schapen, is van
belang. De hoofdtakken der industrie zijn de opdelviug
en bewerking van 't ijzer en het kappen en verzenden van
't bout ; voorts de vervaardiging van linnens, aardewerk
en poreelein, darmsnaren en bijouterien. Het dep. wordt
verdeeld in 4 arr. (Chiteau-Chinon, Comes. Clamecy en
Nevers), in 25 kantons en 313 gemeenten. Het is begrepen in 't ressort van het oppergerechtehof te Bourg. en
't behoort tot 't Site legerkorps.
Niezijl, N yezijl, ned. d., prov. en arr. Groningen,
kant. en 1 U. WNW. Zuidhorn, gem. Grijpskerk. 550 inw.
Niftrik, ned. d., prov. Gelded., arr. Arnhem, kant. Nijmegen, gem. en 3/4 IL ZW. Wijchn. tan de Maas, r. o. ;
met een ponteveer op Ravestein. 250 meest roomsch katholieke lawoners.
Nigdeh, Nikdeh, Nidech, [Cadyna], at. van K.
Azie, Karamanie, sandsj.hfdpl., op een hoogte, 131/ 2 e,
NO. Eregli. Zij is 't vertilijf van een pasja, heeft 3 sterke
kasteelen, eenige monkeeen, een turkech college, merkwaardige gegraven holen en andere oudheden. 5000 mw.
De vlakte van N. strekt zich ZW. ruim 14 u. ver nit.
Niger, beroemde riv. van W. Afrika, ontspringt nit een
klein meer aan de N.helling van 't Kong-geb., in 't land
Genova bij 7 0 50' N.B., en 7 0 15 W.L., onder den naam
Ahmar, loopt langs den N.voet van 't Kong-gebergte, vervolgens N.W. en vereenigt zich onder 10° met de Timbi, die
van 't geb. Loma komt, en voor een hoofdbron van den N.
word; gehouden; nu buigt hij NO. door de Mandingolanden, ontvangt veel torroer en neemt den naam van Bajaliba aan. Bij Bammakoe ziet men reeds groote vaartuigen. De bergen van Senegambie vergezellen hem nog een
mind wegs. Beneden de koopstad Sego verlaat hij de Ianden der Mandingo's, treedt het gebied der Foelah binnen
en beet dan Isaa of Majo belle o. Onder damn naam
gaat hij lenge de steden Sills, Dsjinni, haat en vormt
een door achepen druk bezochten handelsweg. Weldra verdeelt hij zich in veel armen, loopt door of vormt het
Dibbi-meer en komt tot in de nabijheid der vermaarde at.
Timboktoe, neemt van dear onder den naam van Quorra
e.erst een ZO.lijken, dan Z.lijken en eindelijk ZW.lijken
loop, zoodat hij een grooten near 't N. gekeerden bong beschrtjft, en valt ten laatste in de bocht van Benin (golf
van Guinea). Op dien laatsten tocht ontvangt hij r. de
Oly en Mums 1. de Tidier van Sokoto, Jauri, Majarrav,
Romfi en ten laatste
'
de Binoee of Tsjadda. Van 't Dibbisneer af zijn de oevers meestal vlak, met overetroominFen
in den regentijd. Tusschen Timboktoe en Janri veal schietstroomen en kleine watervallen, dun niet bevaarbaar. Beneden den mond van de Binoee treedt de N. in een enge
dalkloof van het Konggebergte; doch 3(1 mill van zijn eigen monding begint de laatste stroomsplitsing. Van de
'23 bekende armen zijn de voorn.: Formosa of Benin, Escrayon, Forced. of Wan, Ramos, Dodo, Pennington, Middleton, Nun of de visor de vaart gebruikte mond, Bento,
St. Nicolaas, Ste Barbara, S. Bartholomeus, Nieuw-Calabar, Bonny en Adony. De hierdoor gevormde delta is de
grootste der wereld, en tusschen 4 en 6° N.B., 5 en 7°
(XL. ligt. De geheele loop der riv. word; ten minste op
',aim 900 n. gerekend. Een groot gedeelte daarvan is door
Park, Clapperton, Caine en Lander onderzocht, later in 1851
door Barth, die de Binoee ontdekte en aanleiding gaf tot
de expeditie van Baikie in 1854, welke den Binoee hewer.
Een nieuwe expeditie onder Baikie in 1857 bevestigde de bevaarbaarheid van den N. tot Rabba. Tegenwoordig word; de
N. geregeld door stoombooten bezocht tot aan den mond
van de Binoe, wear een kleine Engdsche kolonie lip.
Nigriti e of Soedan, i'r a k r on r, arab. Bele d-e 1Soeda n, d. 'I. aLand-der-Zwarten"), een wijd uitgestrekte
maar nog hoopt onvolledig bekende landstreek van Centraal Afrika, welke men acht bepaald te sijn ten 0. door
Kordofan, ten Z. door den parallel van den Aden ( anderen
den 10den) greed N.B., ten W. door Senegambie en ten
N. door de woestijn Sahara, waarvan het door inn breeden gordel steppenland gescheiden is. Het N.lijke gedeelte
bevat den loop des hoven-Nigers en het .0.1ijke het stroomgebied van 't meer Tsjad en van 't meer Tittre. Het land
splitst zich in een aantal zoogen. koninkrijken, zooala in
het W.: Sego, Massene, Say, Sokoto, Kano; in 't midden:
Baoessa, Borgoe, Adamaoea, Bornoe, Baghirmi Kanem; in
'
't 0. Borgoe, Dar-Salei of Wadai, Dar-Koelia. Het
overige
0. is bijna geheel bij Egypte ingelijfd. Ofschoon weinig
bekend, kan men toeh zeggen dat de bodem van dit deel
van Afrika de grootste verscheidenheid aanbiedt in den verticalen vorm, 't klimaat en de producten. Men spreekt van
een long loostell(k ) en hoog ( westelijk) Soedan. 't Mineraalrijk lever; good, zilver, koper, titer, doch heeft gebrek
eau tout. 't P1antenrijk geeft durrha, main, rijst, indigo.,
katoen, oliepatmen, en.. Ook de dierenwereld is rijk: niji-

paard, nenshoorn, krokodil; roofdieren van alien wird: leanwen, panthers, jakhalzen, hyena's; in de graerijke streken ook
ollfanten, enz. Getemd worden kameelen en runderen. De
oorepronkelijke bewonera waren Negera, dock zij zijn in
't 0. door de Noeba, in 't W. door de Foelah onderworpen, die tevene in pleats van den fetisch-dienst het mohammedaniame hebben verspreid, dock daardoor geenszins
den elavenhandel doen ophouden.
Nigteveeht, ned. gem. en d., prov. en arr. Utrecht,
kant. Breakelen-Nyenrode, en 11/g our N. Loenen, aan de
Vecht, L o. 482 inw.
Nigna, v1. op Haiti, aan de Z.kuat, 3 u. ZW. St.-Domingo en bij den mond der riv. Nigua in de CaraIbische zee.
Nijar-7-11nebro, sp vl., prov. en 4 u. ONO. Almeria;
met fabneken van paardedekken en dgl. 2038 inw.
Nijawier, Nijewier, ,Vieuwier. ned. d., prov. Fried.,
arr. Leeuwarden, kant. en 41/3 u. NO. Dockum, gem. OostDongeradeel. 340 mw. (met onderhoorige buurten).
Nijbroek, Nienwbroek, ned. d., Gelderl., arr. Zutfen,
kant. en 2 u. NO.t.N. Apeldoorn, gem. Voorst. 770 mw.
Nijeberkoop, ned. d.. prov. Friesland, arr. Heerenveen,
kant. Beetsterzwaag, 1/2 U. ONO. Oldeberkoop, gem. Stellingwerf-Oosteinde. 190 mw. — Nijega, 1 ) id., zelfde prov.
en arr., kant. en 21/1 u. NNW. Beetsterzwaag, gem. Smallingerland. 364 mw. (met onderh. buurten). — 2) id., id.,
arr. Leeuwarden, kant. Bolsward, en 2 U. OZO. Hindeloopen, gem. Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde. 430 mw.
— 3) of Ouweter-Nijegn, id., id., arr. Heerenveen, kant.
en 23/4 u. NNO. de Lemmer, gem. Doniewarstal. 160 in sv,
— 4 ) of Mabel (d. i. Roode He I), weleer d., nu geh.,
1/2 u. ZO. het vorige, aan het Tjeuke-meer, arr. en kant.
Heereuveen, gem. Schoterland. — Nijehaske. Nieuwebask., d. in Frieel., arr., kant. en W. bij Heerenveen,
gem. Haekerland; met spw. stat. en velerlei industrie en
ongeveer 1600 mw. — Nijeholtpade, id., arr. Heerenveen,
kant. Beetsterzwaag, en 1/4 our W.t.Z. Oldeberkoop, gem.
Stellingwerf-Oosteinde. 270 mw. — Nijeholtwolde, id.,
zelfde arr., kant. en gem., 2I/1 u. WZW. Oldeberkoop. 300
mw. — Nijehorne, id., arr., kant. en 2 OZO. HeerenTeen, gem. Schoterland. 350 inw. (met het geh. Bontebok).
— Nijemirduni, id., arr. Heerenveen, kant. en 2 n W.t.N. de Lemmer, gem. Gaasterland. 200 (nw. — Nijetrijne, id., arr. en kant. Heerenveen, 4 u. ZW. Oldeberkoop,
gem. Stellingwerf-Westeinde. 130 mw.
Nijeveen, Nienwveen. ned. d., prov. Drente, arr. AsBen, kant. en Ia u. N.t.O. Meppel; met een geref. en can
afgesch. kerk en veil veeteelt. 400 inw. Het vormt met
het d. Kolderveen de gem. N ij eve e n. 1188 mw.
Nijkerk 1) -op-de-Velawe, ned. gem. en open stad,
prov. Gelderl., arr. Zwolle, kant. Harderwijk, 71/2 u. NW .
Arnhem, aan den street- en spoorweg van Amersfoort near
Zwolle, te midden van tuinen, tabaks- en korenvelden, en
3/4 U. van de Zuiderzee: waarmede zij door een goede havan gemeenschap heeft. Zij beef; een geref. kerk met fraaien toren en klokkeepel, een r. kath. en een afgescheidene
kerk en aynagoge, een weeshuis, goede inrichtingen voor
het onderwijs, een werkfonds ter wering van bedelarij,
eenige industrie, en handel in tabak, koren, brandhout, bezems en vee. 7680 mw. ( met onderhoorige bnurten). —2)
of Nijekork, Ooster-Nijekerk. ued. d., ploy. Friesl.,
arr. Leeuwarden, kant. en 1 1 /1 u. NNO. Dockum, gem. OostDongeradeel; met een armhole en eene vaart near Paessens.
500 intr. — 3) of Weeter-Nijkerk, id., zelfde prov. en
arr., kant. Berlikum. en 11/4 n ZW. Holwerd, gem. Ferwerderadeel; met cichoreifabr. 260 mw.
groote
Nijl, (fr. en hoogd. N i 1, eng. N i 1 e),
en beroemde riv. van 0. Afrika, gevormd door de vereeniging van den B a h r-e 1-A biad (Witte-riv.) en den B a h rel- A sr ek (Blauwe-riv.). De eerste, then men ale den
eigenlijken Nij1 besehouwt, in de afvloeiing van het meet.
Oekerewe op 33° 44' O.L. en 0° 20' N.B., vormt daar de
Riponvallen, richt zieh dan near 't N. en valt onder 1° 30'
N.B. in het nicer Ibradm Pascha. Dit verlaat hij door can
anal rotsbed, 100 meter breed, gaat met een korten boog
door 't N. near 't W., breekt door 't bergland met de waterTanen van Karuma en Murchison en yak bij Magungo in
't meer Mwoeten of Albert Nyanza. Dit nicer verlaat hij
aan 't N.einde es een bevaarbare stroom; doch op 31/e
N.B., treedt 1. het Rego-geb. bij Defile en Ibrahimia, en
noordelijker r. 't Madi-geb. dicht aan de oevers. Door dit
bergland baant zich de riv. een weg in talrijke watervallen, die alle acheepvaart onmogelijk waken. Bij Ledo, even
beneden Gondokoro, tot wear de schepen stroomopwaarts
kunnen varen, treedt hij ale Bahr-el-Gebel ( welke
naam hem reeds door anderen bij de uittreding nit 't mean
Mwoetan gegeven word;) in een wijd vlak land, dat hi)
In NW.richting met talrijke armen doorstroomt. De motrassige oevers zijn bier met wooden bedekt, de stroom
word; dikwerf tegengehouden door net en papyrus. Op
den linker oever neemt hij verscheidene riv. op, die nit
het land der Niamniam komen en nog weinig bekend zijn.
Ook stroomt hem van then kant toe de Bahr-el-Ghasal of
Gazellen-riv., die versterkt is geworden door de Bahr-elArab en anderen. In den nu O. loop neemt hij den voor
de acheepvaart zoo belangrijke Bahr Seraf op en keert den
na het water van den Sobat te hebben ontvangen N.waarts
onder den naam van Bahr el Ablad. Zijn bed is breed,
rijk can eilanden; de oevere zijn dan eens zandig en moerassig, dan weder met wooden bezet of met heerlijke weiden omzoomd. Te Khartoem vereenigt hij zich met den
B a h r-e 1-A z r e k. Deze imitate ontapr. in Abessinie op
10° 59' 25" N.B., 36° 35' 39" 0.14., vloeit 16 u. ver N.waarts
en valt dan in 't ZW. van 't meer Dembea of Zana, het
welk hij weder in 't ZO. veriest, dan eenen 1,00g beschrijft
die cent Z.-, vervolgens W.- en eindelijk NW.waarts is gekeerd, waarbij he riv. door verscheiden bergketenen breekt
en eindelijk met talrijke watervallen in de vlakten van Nobit afdadt, alwaar zij lenge Sennaar etroomt. Het doorbeide riv. tot Khartoen toe ingesloten land word; Dsjesireh el Dsjesireh (ell. der eilaaden) genoemd. De semenvloeiing met den Bahr-el-Abiad doet den Nijl ontstaan; dic
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van daar NO.-, N.- en NW.waarts vombij
*Indy
ell Berber loopt, tot op 19° 20', alwaarMi sigh ZW.waarts
richt met cone wede bemusing, die de *poet. %oche' wordt
phaeton. Op 18° N.B., veldt he sick cinder 141.waarts en
vloeit in die rlehting
Amara en abeambed, treedt be Assomin
vftorb
f typ
eneVa' om sift van
dear in meet NNW.leken loop, tangs seh, Flutioet,
Weft* ( Gireek), Sioet, Mini& ea Cairo naar de Midse. te speedos, in wake hij sick (mama door twee
hoof& en verseheidene setakiess, die met *Pander de reads
in de geese ondheid vermaarde delta vormen, welke op
30° 7' Noorderlireedte begint. Op desen weg heeft de rivier
van Khartoem af gerekend 6 groote watervallm, _die seer
ees Yew de eeheernart, soodat de kandel tweethinderitn
al met.
Yawn door de woestan pleats heeft. In de egr-

et. groote kromudng neemt de N. even boven Berber npg
de A there op, die ook van de Abs... Alpen komt, W.
van 't Satua-meer. Dit land tossehen den B.-el-Asrek, Atbars en Mitts het oude land Nero& De 2 hoofdmonden
sen de W. of Bozette-tak en de 0.1eke of Dandettetak; van e enders sun de Boerlos en de Dile de voorminute. Ben 0.1ijke seestromning reset het slek ens. Van
denan. near de Syrische ktust, waardoor de havens aldaar

versandenoerwal die van Alezandrie van die aanslibbing

hewed blbven. Van het vereenigingspunt der beide bronrivieren tot can gesegde delta wordt de bedding des strooms
gerrmd door 2 parallele bergketens, die nu eens elkander
vro dicht naderen en snelstroomingen doen ontstaan, dan
weder rich verwijden en tunchen sick en de Ay. de schoonate vlakten open mien. Den lsten watered l vindt men (de
tinier opvarende) bij Ansoean, op 24. 10'. den tweeden op
21° 521 20", en den derden op 19° 40' N.B. In Nubia sea

de severs van den stroom meestal hoot; in Midden-Egypte
tan ze reel lager en in de delta ten ski geheel Oak. Van

Assoean tot tan zee is het gemiddeld verval Mina 18 centimeters en de gemiddelde snelheid ongeveer 4700 meters
per nut. De watermaasa is intusechen seer verschillend:
in Mei rekent men een nitstorting van ongeveer 3000 113,
in Sept. bens, 20.000 Me per seconde. Be lengte van het
bronmeer limp den stroomdraad tot aan zee bedraagt 1100
U. 't Gebied des Nige maakt erne uitzondering op dat der
andere hoofdstroomen; hem opvarende ontmoet men over
sene lengte van 400 n. geen enkele berivier, want de seeate is de Atbarah of Tacasze in Nubia, die er 8 U. Z. Berber van de rechtersede instroomt. He is de eenige groote
tropiache tinier die door rune geregeld en petiodieken aan.
voer van water n
eve
eigenl. overstroomingen) vruchtbaarheid
sehenkt aan eene landstreek, die lanp eon groot gedeelte
Tan senen loop door sandwoestenen is omgeven. Zbne waterm bwinnen in Juni te zwellen en zakken in September (sic Egypte). Bayle Saint John segt, dat de Nig niet
overstroonat, mane dat het water in zekeren zin doordringt
in het land; de lagers streken worden allengn vochtig en
de gedrenkte grond gaat over in imperils. Diepe gaten, die
's zomers hard zijn, veranderen in pu.tten en vijvers. De
velden slurpen het vocht op gelijk een spons of ontvangen
het op een kunst:fledge wipe. 't Is zeldzaam dat een geheel gewest werkelijk overstroomd is. Ben groot gedeelte
van den oogst komt nit die streken, welke nooit door water worden bedekt. Wel wordt bijna 't ganache land, self, de
kantons voor de palmboomen tot cub; mace 't son een poets
dwaling zijn van te veronderatellen, dat Egypte elk mar een
watervlakte werd. En de Lesseps zegt ook: De Nel overstroomt
niet; ale hij overstroomt son hij groote schade aanrichten;
hij bevochtigt het land door knnstmatige besproeiingsmiddelen. Begint de Nij1 te wassen, dan nemen de voornaamste kanalen onmiddeUek de watrren van den stroom op, die
lanp kleine kanalen nch verspreiden en aan afgelegen streken lever en vrachtbaarheid brengen. Er sbn in Egypte
nitgestrekte busies beneden den spiegel van den hoogen waterstand; daarin wordt het water afgelaten. Begint nu de
Nel • te zakken, dan shut men 't bekken af om de male iregatroomIng te beletten, de son doet het water verdampen on er
hleft nicht glib over. Hierin matt men het gram:, tat den
rekdom van Egypte uitmaakt. — Sedert onhengelbke tijden

hebben de Egyptenaren Lich vin kanalen bediend out de
aangevoerde hoeveelheid water nit is breiden en is regelen.

Het waseen van den Nal is bet gevolg van de peviodieke
regens, die van Juni tot Sept: in de tzopische gewesten van
Afrika vallen. In Egypte bedraaat de rating der rivier 9 en
te Caro 73/4 meters loodrechte hoogte. De Nel I. door
twee seheepyaartkanalen met het Sneskanad verbonden.
Nijmegen Allwalwegen, 1) kant. der net. prov.
derland, arr. Arnhem,
'
verdeeld in de gem. Nijmegen, Groesbeck, Millingen, Monk, Overamelt, Wychen. Henmen,

goy en Bamingen. — 2) [Novionsagmwa, Oppiduns,
tavesruwa], it. en hfdpl. van gen. kant„ 3 n. Lt.W. Arnhem, aan den 1. o. der Waal (die bier enne gierbrng heart),
osageven door de schoonste en levendigste natnurtafereelea. BO ligt op en longs 7 ahnsienlijke henvels. De oxide

poorten tan verdwenen. Be vestingwerken tan grootendeels
geslecht en op enkek punter stet men reeds treat. gebonwen verrijsen. De nienve straten gen gedeehelek getraceerd,

de pleinen aangewezen en ten deele reeds beplant, zoodat
de et. aim de Z.zede, wear den ook het station (help-) I.
geplaatst veer den staatsspw. N.-Arnhem en den spw. Namegen-Eleef, een gebeel dam aanzien beeft gekregen. be
spoorbrug over de Wad heeft 3 bop., welker spanning (132
met.) nit die van Knilenburg de grootste in ons land is. Onder

bare 24 groote en kleine pleinen en markten in de st. onder',atilt sick het fraai beplante en belommerde wandelplein
bet Valkhof, met de sehoon gelegen soeieteit Burgerlust
op den Lindenberg; 'miner geakte die plein met de graze,
alstoriseb seer merkwaardige bin .vaa dies naam, welke
op voorstel der gelderethe vertegenwoordigers in 't teat.*
de! IOW* wow teed gads*" waardnor Nederland een
ondhedeli en de
eadanks ban logeIft tenet, hear roma en krona angst derven. Skala twee
overblaftels, de soogen. beidensehe impel en de mine, sijn
voor de doopzucht diet Wendel= beveiligd gebleven. Tot
de room: gebouwen der St. behooren: het in 1280 gerestan-

rserde stadhnis, waarin ten jare 1678 de Nijmeegsche reeds
weed gesloten, met eenige standbeelden van roomsche
sers en koningen in den voorgevel, een kunst* nnrwerk,

een babied van rm. ondheden en meet bezienswaardige

• de Groote- of St.-Stev enskerk der Geref., een
goth. bsailIek met tongewelf, gedragen door 35 sullen, de
teethe en 't in koper gegraveerde beeld van Anna Catharine van Bourbon en een feast klokkespel in den torso;
behalve daze bah, hebben de Fransche gemeente, de Luth.,
de Wenn. en Israel. er Ceder eel:, en de R. Beth. 4 kerken en
kapellen; courts het hnis van arrest, de kraan, de(vernienwde) schouwburg, de kazernen, 't nienwe gymn., het arsenaal
(op de plants der voorm. munt), het hospitaal e. a. militaire
gebonwen, benevens een menigte sehoone huizen, societeikaiak:then, ens. zoo eau de Groote-Markt ski elders.
be beroe.nde haled Belvedere, aan 't einde van 't Heiken.beech. 51reegt een boos gebonw, van welks plat dak men
een weergaloos heerlijk nitzicht op de it. en den omtrek
heeft: Betnwe, Berg en Dal, Hem, Ooy, Land van Knyk,
ens. Talrek en goed gen te N. de liefdadige inrichtingen„
waaronder het buitenpwoon ftaaie en seer rijke ond-burthuis, voortrelloke en reke weeshnizen, 16 bijzondere
rn,o onder welke eene christelijke normaal-school, 1 van
sg:r
christel. Broeders en 5 seer geroemde kostscholen; 7 openb.
scholen; H. B. School met 5 jarigen cursus; de lat. school, ccdart 1842 in een gymn. veranderd, is thane reeds als gymn.
volgens de wet op 't H. 0. ingericht. In 1879 is de Rijkskweekschool moor hulponderwijsen geopend. be room.
fabrieken der et. leveren hoeden, leder, gond- en silverwaren, seep,. oils, soot, tabak en cigaren, kachels, haarden,enz.;
seer sanenlijk
n
is 't getal doozen van geel en rood koper,
bilk en nienw silver, die selft near Engeland worden afgeleveed; de schrenwerkersstand is bnitengemeen bloeiend; terwel de drnkke doortocht en 't verblijf der reizigrts, die
de alleraangenaamste omstreken van N. komen bezoeken,
de landbonw en de expeditie-handel de overige bestaanmiddelen nitmaken. N. heeft 1 ijmergietere, 2 stoomkorenmolens, 1 stoomlooierij, 3 knnstboterfabr. Er is een gemeentegasfabr., en sedert 1879 ook eene gemeente-waterleiding
( die circa 3 tonnen goods kost). De st. heeft eene binnenhaven en eene poets buitenhaven buiten de Hezelpoort.
Ook de aanlegplaats voor schepen en stoombooten is door
het maken van een strekdam reel verbeterd. De gem. N., die
nit de st. en het Schependom N. of de d. Hatert, Rees en
Neerbosch) bestaat, telde in 1879 24,251 inwon. 114,433 in
1822). Pit getal ml, near men hoopt, spoedig reel toenemen, wanneer eenmaal de 35 hect. bonwgrond van de 55
beet. groote gesloopte vestingwerken het eigendom sullen
geworden zen van particulieren of maatschappeen, en de
spoorweg op 's Bosch en Venlo, over Rhenen en Amersfoort naar Amsterdam en van Elst near Dordrecht sal
ten aangelegd, waaraan reeds ijverig wordt gewerkt. — N.
was reeds ten tijde der Romein en eene aanzienlijke pleats.
Later weed zij door handel en scheepvaart machtig en behoorde ander de vrije keizerlijke rijkssteden. Zb moest
menigmaal room het krijpgeweld bukken en had ook rank
van overstroomingen veel te lijden. Zij was reeds v66r 1810
met al het land ten Z. der Waal bij Frankrijk ingelijfd.
Onder de greets mannen, bier geboren, telt men Claudius
Civilis, de keizers Hendrik IV en VI, den zeeheld Isaac
Sweers, den veldheer Fagel, den luitenant-gen. Kraayenhoff en vele andere.
Nijnii, rum. woord, dat ',lager" of Nneder" beteekent
en de namen van vele plaatsen vooropgaat. Men zoeke me
bier op N i sj n I i of op 't volg. woord van onderscheiding.
Nikrerdal„ ned. geh., prov. Overijsel, arr. en kant. Almelo, gem. en 1/1u. ZO. Hellendoorn, aan de Regge en
den straatweg van Zwolle op Almelo. Het onderscheidt zich
door de groote fabriekgebouwen moor apinnen en weven,
die er in den laatsten tijd verremen ten, en onder walks
die der HR. Salomonson met een borstbeeld van boning
Willem III prekt. In de hier gevestigde stoomweverij weeken doorgaana 5 k 600 man.
Niki et. in Centr. Affika, Ott. Borgoe, W.waarts Wawa.
▪ wordt ale groot en volkrijk genoemd en most de tete'
nen van eon der machtipte beheerschers van 't Borgoe-rijk.
Nikita, d. in Z. Rua., gonv. Taurie, 71), u. Z. Simferopol; met eon schoonen tom, in welken nitheemache planten gekweekt warden. — Nlkiti.kaia, rucs.
mvl., gonv. en 11% cur ONO. Orenburg. — Nikitowkw,
2 ruse. mv1., het mat gonv. en 10 u. WNW. Kharkow, met
1600 mw.; — het andere gouv. Woronesch, 81/2 nnr ONO.
Walyki, met 1400 taw.
gebied op 't eil. Nipon, ongeveer 20 it. N. Tokio oen vulk. koneergte van 't bergland Nikkozan. Veel
schoonheden in di natuur van 't laudschap; nog beroemder
is het em ten. tompels, waardoor het tot de meest besochIs bedevaartplasseen behoorde van geheel Japan. Sedert
de alleenheerschappe van den Mikado hebben de bedevaarten bena geheel opgehonden.
Miklasberg, bolt. mennadje, be. en 5 n. NW. Leitmerits.
Nikoloi, fpoolseh M I k olo w), pr. at., prov.
regdst. en 1611 U. ZO. Oppeln, stat. der Opper-Silez. bean;
fabr. van vardnde blikken lepels en pakpapier, I bzerwerken met fabricatie van dread spekers en gietwttren; reel
roomach katholieke kerken. 1699 low. St..Nikolai, ale
Miklos (liessat,4.
111111tolaieve. Mzollajoor„ versterkte rugs. at., irony. en
11 n. NNW. Ekeeson, Sall de samenvloedng ran den 'mod

en Bog, 6 n. boron de uitwatering der laatste riv. in den
Dniepermond; elude van de spoorw.lanen Xharkow-N. Zij
weed in 1790 gestieht, is door mares ontringd, wet gebonwd en de standplans van de ram admiralitea en aloes

veer de Swart. tee. Bare voornaamste merkwaardigheden
ten de knthedraal, het stadhuis, het admiraliteits-gebonw
met museum en eon bibliotheek, 2 gymnasiums, resatdistr.sebool, **den 1100r de seevaart en 'root sotten oliervatorium, hospitalen en gr. keine'. seheepstimmerwerven. be st telt met de voorsteden
82,806 in*. — Nikolaiewka is de seam van vele kl.

rossische steam.

Nikolaiken
Illikolantess, pr. st.,prov.Pruisen,regdst. Gumbinnen . aan
een arm van het Spirding-meer,31/2 u.OZO.Senaburg.2192inw.
NIkolsietsd, nieuwe naam der in 1852 afgebrande, dock
OP een andere pleats opgebouwde at. Wass, de Vat. van
't gout. Wass in Finknd, ligt aan de golf van Bothnie,
heeft een haven, werf, handel in woudproducten. 4500 mw.
Nikolajewsk, 1) you. it., gout. Samara; groote toutmagazOnen. 10,000 low. — 2) ram at., distr.hfdpl. in het
AmoerUnd, aan den Amoer, dicht bij den mond; sterk beveatigd; metal van den gouvernenr, talrijke regeeringsgebouwen, bibliotheek, 2 acholen. 5300 mw.
Nikoleiburg, (Mikulow ), at. in Moravie, spw. stet.,
kr. en 8 U. Z. BrUnn. Zij heeft een prachtig kasteel van
den vorst Dietrichstein, met een bibliotheek van 20,000
boekdeelen en vele kostbare MSS., kabinetten van schilderijen en naturalien, een philos. academic, een piaristen-college, gymnasium en vele andere openbare scholen, fabr .van
wollen e. a. stoffen en levend. handel. 7173 mw. ( 1600 Joden ).
Nikolsk, rum. st., gouv. en 56 u. 0. Wologda,. distr.hfdpl. aan den Joeg, een moerasaig oord. 1731 mw.
Nik;npol, rues. vi., gonv. en 19 u. ZZW. Jekaterinoslaw,
aan den Dnieper. 8800 mw. — Nikopoli, z.
Nikor-Zimisdar, rues. vi ., Trans-Causcasie.", Innretie,
setel van een griekeclen bisschop.
Nikmr, Nigiassr, [Neo.Ceessres], at. van Kl. Azle,
ejal. Trapezunt, 81/2 U. NO. Tokat, tan den weg naar Erzeroem. Zij ligt op een hi. hoogte, aan den voet eener
meer N.lijke bergreeks en is door boomgaarden omgeven.
Zij bevat 600 turksche, 120 armenische en 60 grieksche huigen, en 10,000 mw., heeft een citadel, met de voorn. bazaars en gebouwen.
Nik.iki Niskiki, Nikselbie, vi. in Montenegro, hfdpl.
ijkn. distr., 10 u. NO. Cattaro, aan de grens tusvan een gel
schen Montenegro en Herzegowina.2000 mw. In 1877 belegerd.
Nils. een der bewoonde Zuidooster-eil. van Banda, op
70 12' Z.B., 129° 39' O.L.
Nile., 1) gem. en vi. der V. S., Stt. Michigan, gem. Berrien, aan den St.-Joseph en den Michigan-Centraal-epw., 46
u. WZW. Detroit. 4630 mw. — 2) id., Stt. New-York, gem.
Cayuga, 3 U. ZO. Auburn. 2220 mw.
Nilgerry, (cog. Neilgherry- of NeelgherryMo tin tain s), bergrij in Z. Indie, Madras, aan den samenloop der 0.- en W.lijke Ghauts, waar zij een oppervlakte van ruim 30 0 m. beslaan, hebbende ten Z. den
merkwaardigen Paulgautcherry-pas. De hoogete pick verheft zich tot 2675, vele andere tot 1509 en 1800 met. Vele
cijnsbare wateren van den Coleroon, alsmede eenige kleine
rivieren van 't naburig Malabar-distr., ontspringen in dit
bergoord, dat europ. granen en groenten voortbrengt en vele
bebouwde streken bevat. Tusschen deze bergen liggen de
plaatien Oetamacund, Kotagerry, Dimhutty en Coenoer, die
wegens de uitstekende gezondheid van hear klimaat druk
door Europeanen bezocht worden. — 2 ) distr. van Madras,
een met welige wooden bedekte hoogvlakte, uitmuntend door
yruchtbaarheid, zuivere Incht en gezond klimaat, daarom
hier veel gezondheidstations. Door de spw. MutapalamCoimbatore si het in verbinding met de lijn Madraa-Baipoor.
Nilkantka, at. in Hindos3an, Nepal, 101/2 u. N. Khatmandoe, drnk bezoeht door Hindoe-pelgrims.
Nil-St.-Vieseent, belg. d., prov. Brabant, arr. Nivelles,
kant. Perwez. Met N 1-S t.-11 ar tin vormt het een gemeente van 1343 mw.
vl. van Tibet, aan een bijriv. van den BovenGanges, op 31 0 6' N.B., 78 0 39' 0.L., 3384 met. boven de zee.
Alunar, distr. van Indie, tueschen de Vindhya en Smutpoera-bergen, omvattende het grootete gedeelte van het
Indore-gebied, met stukken van Gwalior, Dhar, Dewase en
andere. De voorn. stedcn zijn Mundleeir en Mbeysoer,
aan de Nerboedda.
Ninahurg, (W iczem ilo w), bob. at., distr. Podiebrad, op een eil. der Elbe, stet. der Oostenr. NW.baan, 41/2
ZO. Jung-Bunzlan; met epoorwegwerkplaateen, suikerfabr.,
mans. green- en paardemarkten. 3124 mw.
Nimes, Niotnes, [Nemansuo], fr gem. en et., hfdpl.
van 't dep. Gard, aan den spw. Parijs-Lyon-Middell. zee en
den Gard-spw., 81/2 U. NO. Montpellier en 126 u. ZO. Parijs. Zij bestaat nit de oude at. en S vriendelijk gebouwde voorateden, die van de eerste gescheiden zijn door fraaie
beplante singels. Be at. zelve is slecht gebouwd en duet
vet voor hare voorsteden onder. Gem n andere at. in Frankrijk heeft zoo veel schoone mm. overblijfselen; de meekwaardigste daarvan zi,jn het amphitheater' ("lea Arenea"),
lang 133,28, breed 101,40, hoog 21.82 meters; de scho3nate
korinthische tempel, om mime langwerpig vierkante gedaante ale Maison carree" geheeten, waarin men no een museum van oudheden en schilderkunat aantreft; de ruInen
van een prachtig nympluenm of bad, de atempel van DiAugustus, e. a. Tot de voorn.
ana" genaamd; de poort van Augustus
gebouwen van later tijd behooren de
het algeineene hospitaal, het paleis van justitie en de kerk St.Pant; de aCours Fencheres" is een schoone, met boomen
beplante wandeldreef, in 1847 met een prachtige fontein
versierd. N., de mete) van een biadom, heeft een oppergerechtshof, acne universitaire academic voor de dep. Gard,
',mere en Vaucluse, een bissch. paleia, achouwburg, colicge seminarie, normaalschool, teekenschool, bibliotheek van
50,0
0 0 boekdeelen, verschillende genootschappen, een bank,
een geref. kerk, ens. Hare belangrijke fabr. leveren vooral
zijden, katoenen en wollen stoffen, ajaals, foulards, handschoenen, canteen, brandewijn, maim, ens. en honden ruim
8000 man bezig; zij is de atapelpl. der fransche zijde en
drijft inzonderheid handel in wijn, brandewijn, zijden stoffen, geneeskrachtige planten en verfstoffen. 63,001 inwon.
(met de voorsteden), waaronder 16,000 pent. — N. kwam
reeds 120 jaren v66r Chr. onder 't gezag der Romeinen, en
had under Augustus 9000 met. in omtrek; zij weed achtereenvolgens door Frankett, Wandalen en Noormannen geteisterd, had in de 14de eeuw ontzettend veel van de godsdienetoorlogen te lijden, berrees under Frans I ale nit hare
asch, maar =meat in de 16de eeuw wader zwaar boeten voor
hare aanhankelijkbeii aan 't protestantismus. Nog in 1815,
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na de herstelling der Bourbons, was zij het tooneel van
een bloedige vervolging der Protestanten door de zoom.
Banda) Votes. In 389, 886, 997 en 1096 werden at concilien gehou.den. Zij is o. a. de geb.pl. van kaiser Antonini,
amok van Nicot, die in Frankrijk bet carat het gebruik
van den tabak ("herbs Nicotiana") invoerde.
stad van Mi. Azie, Anatolie, omtrent 61/2 nttr
ONO. Smyrna. In de nabijheid van daze pleats heeft men
het monument ontdekt, dat op last van Sesoetris went gebeiteld en door Herodotus beschreven Is. Het bestaat nit
acne rettaachtige menschen-lignur, ale bas-relief gehonwen
op het vlak caner rots.
Nimmersatt, N.lijkst d. der pr. monarchic, aan de ma.
grene, 21/2 u. N. Memel. 210 mw.
Nimphonburg, Nymphenburg, beier. d., kr. Opperbeieren, ruim 1 u. NNW. MUnchen; met een kon. luatelot,
2 kerken, 1 kapel, een instituut voor jonge dames en een
kon. porselein-fabr. 1880 low. Hierbij de kon. lustsloten,
Amalienburg, Badenburg, Pagodenburg en Hirschgarten.
Nimptoch, pr. et., pent. Silezie, regdst. en 8 u. W.
Breslau, kr.hfdpl., aan de Lobe; met weverijen. 2069 low.
Nimy, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr., kant. en
N. Mons (Bergen), aan de Maas. 2030 low.
Nindiri, et. en vulkaan van Centr. Amerika, Nicaragua.
De zeer schoone, ttutschen hoog geboomte gelegen stad is
vaak door dichters bezongen.
Ning.hio en Ning.kore, twee dep.hfdet. in China: 1 )
pent. Kan-Soe, bij den Grooten-muur, 60 u. NNO. Lantsjoe;
— 2) prov. Ngan-hoei, man can bijriv. van den YangtzeKiang, 22 u. Z. Nanking; met gr. papierfabrieken.
Ningo, vervallen (eertijds deensche) kolonie op de kust
van Guinea, 21 U. ONO. Acera, bij welk imitate het dorp
Klein-Ningo.
Ningoeta, Nimgnta, aanzienlijke et. van Mantajoerije,
aan een bijriv. van den Amoer, 41 n. NO. Kirin-Oela,
oord van de nog in China heerschende dynastie.
Ning-po, chin. at., prov. Tsje-kiang, een der 5 havens.,
die in 1842 voor den buitenlandschen handel geopend werden, aan de riv. T a k ia of N i n g-p o ( welker mond recht
tegenover Tsjoezan is), 27 u. OZO. Hang-tsjow-foe„ op een
landtong, ter pleat. waar gen. rivier, die bier een schipbrug draagt, een andere opneemt. De st. heeft omtrent 2
n. in omtrek, muren van 71/2 met. hoog met 6 poorten, en
is door een schoone vlakte vol dorpen en wateraderen omgeven. Men stet er we' voorziene winkele, een gr. tempel,
een 6hoekigen toren, een in 1843 geopend zendelings-hospitaal, voorts veal zijdefabrikatie voor den uitvoer near Japan en veel aanbouw van jonken. In 1878 liepen bier in
en nit 672 stoomschepen, met. 453,000 ton, en 419 zeilschepen, met. 40,670 ton, terwijI in 1877 werd ingevoerd
voor 634,000 en uitgev. voor 19,000 tails (= f 3,95). Zij
ward in 1841 solider wederstand door de Engelschen ingenomen, welke bij die gelegenheid een aware kink buit
maakten, die nu is 't britsch museum is. Een stoombootlijn brengt hear in verbinding met Shanghai. 120,000 low.
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iuians (St..), echot. vi ., gra. en 5,13 u. Z. Stirling,
makende met Bannockburn het gelijkn. kerep. uit, dat vele
fabr. van wollen stoffen, leder en spijkers en milde steenkoolmijnen heeft. 9850 low.
Ninive, vermaarde at. der oudheid, welker ruInen een
gr. ruimte beelaan condom het d. Noenia, aan den 0.Iijken
oever van den Tigris, tegenover Mosoel in Aziat. Turkije
en omstreeks 80 n. NNW. de ruInen van Babylon. Zij moet
mnren van 30, toren. van 70 met. hoogte, een omtrek van
8 u. en 600,000 low. gehad hebben.
Ninove, belg. gem. en at., prov. 0. Vlaanderen, kant.hfdpl., arr. Aalst, en 5112 U. 0.t.Z. Oudenaarden, aan den
Dander, 1. o. an den staatsepw.; met een achoone kerk,
het eenig overblijhel caner in 1826 gesloopte abdij, garenfabrieken, olauwververijen, brouwenjen, zoutziederijen en
handel. 6309 mw.
Nio, [10.), ell. van den Griekschen archipel, nom. der
Cycladen, 5 u. ZW. Naxoe; gr. 21/20 m., met 4000 mw.
De oppervlakte is bergachtig, en de bodem brengt koren
(ontoereikend ), boomwol, olie en wijn voort; ook wint
men er honig. Men wil, dat Homerus bier gestorven en
begraven is, maar men vindt geene sporen van zijne grafstede. Aan de Waijde ligt het vi. met de baste haven in
den archipel en overblijfaels van 't nude Ios. Een andere
havenpl. is Manganar i.
Nioetselhwang, chin. at., prov. Sjingking (Z. Mandajoerije), 51/2 u. van de mood der Liao; sedert 1859 is hare
haven, die dicht bij den gen. mood ligt, voor 't buitenland
opengesteld; metal van een eng. en amerik. consul. De invoer (vooral opium en sulker) bedroeg in 1877 252,000
Oasis (= 3,95 gld.).
Niort. fr. gem. en at, hfdpl. van 't dep. Beide-Sevres
("Deux-Sevres"), aan de Sevre-Niortaise en aan den Orleana-spw., 64 0. SW. Parijs. Zij ligt bevallig aan 2 henvelhellingen, omgeven door fraai beplante wandeldreven.
Men vindt er can oud kasteel, dat nu tot gevangenis dient
een goth. kerk, markthuis, schoone fontein, nieuw lattel
ler prefectuur, 2 hospitalen, kazernen, schouwburg, open.
bare bibliotheek van 30,003 boekdeelen, openbare baclen,
gem.college, atheneum, kruidtuin, museum van nat. hist.
an female kunsten, verschillende genootschappen en can
rechthzuk van koophandel. Er zijn belangrijke fabr. van
leder en seem, schoenen, handechoenen, wollen stoffen, ens.;
an de atad is een stapelpl. voor de wijnen der Gironde,
voor timmerhout, wol, huiden an vee. 20,923 low.
Niphon, Nifon, Nipon, (door Marco Polo Z i pa n go
greheeten ), voornaamat eil. van Japan, het Z.lijk deel op
23° 26' N.B., 135° 36' 0.L., gescheiden ten N. door de atraat
Maternal van 't ell. Jesso, ten Z. door smalle zeeengtsn
+ate. van der Capellen, Suwonada) van 't all. Sioe-Sioe en
door can archipel van verbazend kleine eilandjes van Sikok,
an ten ZW. van Korea door de strata van Korea, die 36
U. breed is. De gedaante is onregelmatig; de lengte bedraagt omtrent 240, de breedte getniddeld 60 u., terw(9 is
oppervlakte 4031,3 0 m. en de bevolking 25,473,834 haw
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bedraagt. De kusten zijn stell en menigvuldig door zeeboezems gekerfd. In 't N. vormt de kwomori-baai een diepen
inham; op de 0.kust vindt men de golf van Sendal; op de
ZO.kust die van Jeddo (waarin men komt door 't I/raga-ken.),
Sarum Isenaunti; op de W.ktust de baal Wakes.. Tusenonmi.
Tot dit eiL behooren ook de eil. op de W.kust Sado, Oki
en eenige kleinere op de ZO.kust, ten Z. der beat van jeddo. Zen bergketen inept overlangs door 't ell.; zij is meest
van middelmatige hoogte, doch verheft zilch in den pick
Vomits= tot 4800 met., en de hellingen zijn meestal zorgvtddig bebouwd. Men vindt op N. de voorn. riv. van Japan, het heilige meer Fakonea en verseheiden ralkanen.
Tot de prod. behocren tarwe, gent, boekweit, amandelen,
vijgen, paper, gember, boomwol, tabak en kamfer, voorta
paarlen, ambergrijs, een voortreffelijk paardenras, good,
silver, koper, steenkolen, naphta en porseleinaarde. Ala
voorit: steden kent men Jeddo of Tokio en Miako, de zeehavens Osake, Fitats, en Foyama, terwig men van een mufti andere steden zooals Nitta, Nomi, Jagami, Jakoni,
Jama-Isoekoeri, Januda, Jamanaasiro, Jamaseta, Jana, Jao,
Jebara, Jekiemokori, Jengoko, Jenne, Jokaite, Joki, loneSaws, Josida, doeringi, enz, weinig meer dan de onzekere
namen west. Spw. zun er van Tokio n. Yokokama, Higo n. Osaka, Kioto n. Osaka (in 't geheel 105 kilometer).
Zie ook bij Japan.
Nipising, meer in Opper-Canada, can de NO.zijde van
't Huron-rneer, lang 14 n. en breed 10 u., met vele eil.
Het ontlaat etch in de Georgian-bay ( Huron-meer) door de
Fransche eta. (ilFrench river"), welker vaart door vele snelstroomingen wordt belemmerd.
Nipped', pr. vi, ijnprov., regdst. Kenlen, behoorende
tot de gem. Longer
ich, 20 mm. N. Kenlen., stat. en centraal-werkplaats van den Rhein. spw., fitbneken van porselein, sulker, steengoed, gom-artikelen, chemicalien, enz.
Nirraa, st. van Venezuela, prov. Carabobo, 14 n.WZW.
Valencia. 3000 inw.
Nina, st. in Perzie, prey. Fars, 24 u. 0. Sjiraz; met
fabr. van wapens en met uzermijnen.
turkzeh eil. in den Archipel, tusschen Stanchio
NW. en Piscopi ZO., op 36 , 35' N.B., 27° 10' 0.L.
Nisi, 1) rivier van Sicilia, prov. Messina, valt in de
Middell. zee, bij Ali, tut een 0.1ijken loop van 3 n. Aan
hare oevers liggen het vl. Fiume-di-Nisi en eenige no onbewerkte mijnen van lood, koper, slain, zilver en marksabet. — 2) griekach vi., Morea, 2 U. W. Kalamata, in een
ongezonde streek.
Nisib, Nesbi, stadje of vl. in N. Syria, ejal. en 18 u.
NO. Aleppo, W. den Enpliraat, alwaar Ibrahim-Paaja in
1832 een turkache legermacht sloeg. 1000 inw.
Nisibin, Nizibin. of Nesib, [Nisibis, het Zoba des
Bijbels. vgl. 2 Sam. VIII vs. 3], stadje in Aziat. Turkije,
26 U. SO. Diarbekir. Zij heeft een ouden triumfboog, een
kerk, van St-Jacobus e. a. oudbeden. Men schrijft hare
stichting aan Lucullus toe en houdt haar voor de begTaafpleats van den prefect Eliza.
Malta, (Neal's], eil. van Napels, 1 u. ZO. Pozzuoli, in
de golf van Napela. Marcus Brutus had eene villa op dit
eil., alwag nu eene quarantaine-inrichting is.
Nisjapoer, (cog. Nishapoe r), per. at., prov. Khorassan, in een der schoonste valleien, 111/2 n. WNW. Mesjid. Zij is door een cal en gracht van rnim 112 n. in
omvang omsloten, ligt gedeeltelijk in pulp, maar drijft een
bljzonderen handel in turkozen nit de mijnen, die omtrent
11 U. WNW.waarts liggen. IJzer en zink zijn mede prod.
van het district 3000 inw.
Nisjnii-Dewitak„ Nisehnei-D-, 1) rues. st., gem. en
10 n. 'WSW. Woronetsch, kr.hfdpl., can de Dewitza. 2284
inw. — 2) 111.-kolysaskoi, rues. vest., gone. Jakoetsk,
bij de Kolyma-monding in de IJszee. Hier plaatat men de
konde pool voor 't 0.lijk halfrondi 0,5° jaarstemp. Boyen 140 komt de temperatunr nooit. Wrangel vertoefde
bier 3 jaar. 680 31' 59" N.B. — 3) N.-Lomovv. rues. at.,
gouv. Pena, can de Lomow, met industrie.
9500 mw.
Nisjnii-Newsnrodl, Nisehnei-N. of Nishegorod, ook
enkel Niejni, afi j n vigor o d, zie Nikaii), 1) gone.
van Centred Rusland, meest tunchen 540 26' en 570 6'
N.B., 41° 40' en 46° 38' 0.L., hebbende 0. bet gone. Kagan,
Z. Tambow, Simbirsk en Penza,, W. Wladimir en N. Kostroma; gr. 9311ja 0 tn., met 1,271,564 mw. De grond is doorpans vlak en vruchtbaari 't Z. van de Wolga gelegen deel
Is henvelachtig, 't N.deel is meer moerassig en boschrijk.
De room. riv. zijn Wolga, met hare btjriv. Oka, Wetloega,
Soera en Pima. De wooden elan zeer nitgebreid. De greenproductie overtreft verre bet eigen verbrnik, ook wordt er
'eel hennip en visa geteeld en heeft men er talrijke kudden van randeren en paarden. Aanzienlijk zijn er de fabr.
van grove linnens, zeildoek, touwwerk, euz., zoo mede de
ijzerwerken, branderijen, looierijen, zeepziederijen gliablazerijen en dgl. Uitgevoerd worden voornamelijk koren
"
en
meel, vee, paarden, leder, talk, linnen, zeildoek, tonw, 1jzer,
bout, potaach en glee. Het gone. wordt verdeeld in 11
kreitsen. Spw. van N. naar Moskou. De room. steden zlin
Nisjnii-Nowgorod, Balachna en Arsamas. — 2) hfdat. van
gen. goav., can de Wolga, wear die de Oka opneetat, 76
• 0.t.N. Moakon en can den weg van Moskou near Siberia, eindpunt van den apw. van Moskou, terwijl een spw. n.
Azle sedert hug ontworpen is Zij bestaat nit een boven
en beneden st.; de eerate, of de citadel, op eene hoogte
ten Z. van de Wolga, heeft een indrukwekkend voorkomen
en eenige goede straten, 2 kathedralen, de gouvern. gebouwen, verscheiden kloostera, openbare scholen en kerken,
met een obelisk van 23 met. bong. De beneden at., die
zich op vlakken grond hinge de Wolga uitstrekt, is meet t
van bout gebouwd en heeft door middel van eene set*,
ling over de Oka gemeenschap met eenige groote baleen
en steenen bazaars. die bier na den brand van Makaigetv
(zie ald.) door keizer Alexander opgericht, in verschiltende
afdeelingen voor ondersebeiden goederen verdeeld en door
een rivier CO een kansel omgeven zijn. In dezen hock
, door ophooging tegen overstrooming beveiligd ) wordt, se-
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dert 1817, elk jaar een 2maandsche markt, beginnende met
half lull, gehouden, die gewis de grootste jaarmarkt der
wereld is. Er liggen in 12 rijen 2530 steenen koophallen
met galerijen, gedragen door 8000 pilaren, en dan nog 3
400 beaten loodsen, die telkens afgebroken worden; bier
komt de fr. eng., duitsche koopman met dien nit Azie semen en de Rio
speelt de rol van makelaar. Meer dan 1/4
'
millioen menscben stroomen some bier been. Na de mis
verdwijnt cut levee en N.-N. keert in zijn eentonigheid terug. De markt van 1875 wordt als een der drukste beschonwd. Aangebrachte goederen geschat op 168 mill. roebels, waarvan 25 mill. aan katoenen atoffen, 13 aan meteal, 91h mill. can wol en zijde, 9 mill. aan thee en 5 3/10
mill. veer prod. nit Boekhara en Khiwa. Lange de epw,
werden vervoerd lie mill. poed (= 161/3 kilo), bangs de
riv. en kan. 40 mill. peed. -N.-N. heeft gentelijke en militaire academien„ 1 evang. en 38 grieksche kerken, 1 moskee, velerlei instellingen van wetenschap en liefdadigheid,
fabr. van Hones, laken e. a. stoffen, looierijen, brouwerijen, metaalgieterijen enz. en een uitgebreide sekeepvaart op
de Wolga. Sedert 1820 varen van hier etoombooten op die
rivier tot near Astrakan en sedert 1847 de Kama op tot
Perm. In den tomer loopen bier can ongeveer 5000 yeartnigen, die een waarde van 50 mill. roebels brengen. De
gezeten bevolking bedraagt rnim 40,000 zielen. 56° 19' 43"
N.B., 440 0' 58" O.L.
Nuojnii-Tagilak, rms. st . in 't Oeral-geb., gouv. en 45
U. 0. Perm, voornaamate mijnplaats der familie Demidow,
can den Tagil. Zij is seal gebouwd, heeft hospitalen, echolen, ook voor den wijnbouw, een observatorium, uitgebreide emidsen, good- en platitut-wasscherijen en fabrieken
van machinerie.
Nispen, ned. d., prov. N. Brabant, arr. Breda. kant. Bergen-op-Zoom, 21/2 ZZW. Oudenbosch, gen Rootsendaal-enNispen., bij den spw. van Antwerpen op Rotterdum. 1000
kath. mw . (met de geh. Borteldonk en Rietgoor).
Niue, 1) Nischa, Niels, Maisons], versterkte st. in
Servia, aan de Nisaava of N i Behar a ( bijriv. der O.lijke Morawa, 37 u. ZO. Belgrado; met warme bronnen.
16,000 inw. In den Serv.-Turks. oorlog 1876 steunpunt der
tnrksche operatien tegen Alexinath. Tueschen Alexinath en
N. van 18-23 Aug. 1876 bloedige gevechten tueschen Serv.
en Turken. In den Serv.-Turkschen oorlog 1877-78 capitnleerde N. 11 Jan. 1877 aan de Turken. — 2) [Niesea],
grieksche it. aan den Z.lijken ingang tot den pas van Thermopylae, met het slot Broja, dat hem dekt.
Nisse, ned. gem. en fraai d., prov, Zeeland, arr. Middelburg, kant. Goes, 1 u. ZO. Heinkenszand. 665 how.
Niseim-fjord, hoezem of kustmeer van Denemarken can
Jutlands Nr.kust, amt en 41/2 U. N. Rinkhaping, 4 n.lang
en ruim 1 u. breed; met het d. Niseum can de Z.zijde.
Nistelrode, ned. gem en groot d., prov. N. Brabant,
arr. 's Hertogenbosch, kant. en 11/4n. ZZO. Oes. 2182 r.
kath. mw. (met verscheiden geh. ,
Ni-tao, eil. in de Gele-Zee, Z. Korea; hfdpl. N a n-T a o.
Nith, [Nevins], schot. nv. , ontspr. in 't gra. Ayr,
vloeit ZO. Lange New-Cumnock, Kirckonnel, Sanquhar,
Thornhill en Dumfries; en valt na een loop van 18 n. in
de Solway-golf met een mond van 11/9 n. breedte. Hare
N it hsdal e, vormt het W.lijk gedeelte van 1
grs. Dnmfries.
Niti-Ghaut, bergpas van den Himalaja, tusschen Tibet
en 't britsche distr. Kumaon, op aerie pleats 5110 meter
hoog. Het d. N i t i, Z.zijde, op 39. 47' N.B., 79 0 56 0.L.
Nittenau, beier. d., kr. Opperpalts-en-Regensburg, 4 u.
NNO. Regensburg, can de Regen; parelvisscherij. 1330 mw.
Nive, fr riv., ontspr. in de Pyreneeen, 3 u. Z. St.-JeanPied-du-Port, en valt na een NNW.lijken loop van 13 u.
langs St-Jean en Ustaritz bij Bayonne L in den Adour.
Nivelle, 1) fr. gem. en d., dep. Noorden, arr. en 7 u.
ONO. Valenciennes. 1200 mw. — 2) riv., die in de sp. proc.
Navarra bij den berg 'Urdache ontspringt, weldra in Frankrijk treeet en bij St.-Jean-de-Luz in de golf van Biscaye valt.
NiveIles, (vlaamsch Ny v el ), belg. gem. en oude St.,
prey. Brabant, arr.hfdpl., 5 n. Z. Brunel, can de Thienne.
Si.) heeft de heck St.-Gertrude, met een lompen toren, op
welken een verguld-koperen hamerrnan of ejaquemart",
Jean de Nivelles geheeten, de uren aanslaat; eene kweekschool voor onderwijzers en fabrieken van onderscheidene
stoffen. 9825 how.
Nivernaia, oude centrale prov. van Frankrijk, die no
meest in 't dep. Nievre is begrepen, hfdst. Nevers. — 't K an a al-van- N., 13 u. lang, verbindt de Loire met de
Yonne en Seine.
Nivea, belg. gem. en d., prov. Luxemburg, arr. Bastogne en bij Neufchateau, kant. Sibret. 700 mw.
Nieillae, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 8 u.
ZO. Vannes. 3290 mw.
Nivillers. fr. gem. en d., dep. Oise, kant.hfdpl., arr. en
1112 u. 0. Beauvais. 250 mw.
Nixdorf, of Groas-Nikoledorf„ gr. fabr.d. in Bohemen, kr. en 91/e n. NNO. Leitmeritz; met fabr. van stealwares, messen, chir. instrumenten, wollen en linnen stoffen, passementwerken, kunstbloemen, enz.,minerale baden,
een grenstolkantoor en handel. 5228 mw. —Klein- N.
ligt er dicht bij.
Nista. 1) port at., prov. Alemtejo, 6 u. NW. Portalegre,
bij den Tang. 3060 low. — 21 of %Rae, d. in Ear. Turk.,
Albanie, ace de baai van Delvino, tegenover Corfu.
Nizarn I Gebied-van-des-), ook Koninkrijk-Dekan en Koninkrijk-Golconda geheeten), zie
Illayderabad.
Nizaaspatam,teest. in Britsch India, Madras, N. Circars,
S&) a. ZZO. Guntoer; met levendigen kusthandel.
Maier I St..) 11 .d'A zerg nes. fr . gem. en d., dep.
Rhone, arr. en 4 our WNW. Villefranehe. vroeger hfdpL
an 't gelijkn. kanton (nu is 't La 91 u r e). 1600 jaw.
-de-1F'ornaa, id., dep. Loire, arr. en 41/2 u. Z. Montbrison. 1000 inwon. — 3) -le-ifooehoux, id., dep. Ain,
err. en 4112 u. ZW. Bourg. 1680 inc.
Nizza, (fr. N i c e), [Niesza], hfdst. van 't fr. dep. Zee-

Nizza-Monferrato
Alpen, 28 n. ZW. Tnrijn, met een nitmnntende haven. Zij
Iigt op beide oevers van den Paillon, die bier in de Bai
des Anges (Midden. zee) valt, aan den voet van de Z.
nitloopers der Zee-Alpen het begin der Riviera die Ponente; stat. van em n tak 'der baan Parijs-Lyon-Midd. zee,
Tegelmatige stoombootverbinding met Genoa, Marseille en
't eil. Corsica; zeer bekend ale klimaat-badplaats. De stad
bestaat nit 4 duidelijk van elkander onderacheiden deelen;
drie daarvan liggen op den 1. o. der Paillon, de vierde of
nienwe at., neemt den r. o. in tot aan den spw. en overtreft de andere deelen in bonwtrant en bevolking, want
't is de eigenlijke vreemdelingen-stad. Over de Paillon, die
freak kaden heeft, liggen 5 bruggen. Wandelplaatsen: de
Jardin public in de Nieuwst., de promenade des Anglais,
promenade du Midi. N. is de zetel van een bisschop, van
een hof van appel en een handelstribunaal. Hare voorn.
gebouwen zijn -de kathedraal, 't hotel van den governeur,
de kloosters en hospitalen, een schoone triumfboog e. a.;
ook vindt men er 2 schouwburgen, een Jezuieten-college,
theob seminarie, secundaire scholen voor de rechten en medicijnen en een engelsche kerk. De schoone ligging van
N. en hear gezond klimaat lokken voortdurend een menigte
vreemdelingen herwaarts. Er zijn fabr. van zijden stoffen,
parfurnerien, papier, olie, likeuren, leder, enz. Be handel
is
vrij levendig; uitvoerart.
. versche en ingemaakte zuidvruchten, olijfolie (rum m 1 mill. kilo in 1878), parfumerie
en wijn. De invoer overtreft den uitvoer doorgaans 6 k 7
maal, en daartoe behooren vooral granen en andere levensmiddelen, ook steenkolen. In 1878 liepen bier binnen 12 ,8
schepen, met. 121„469 ton en uit 1187 met. 116,909 ton.
53,397 mw. — N. is vaak door de Franschen genomen en
was onder 't eerste fr keizerriik de hfdpl. van 't dep. ZeeAlpen (”Alpes maritimes"). Geb.pl. van den schilder Vanloo, den sterrekundige Cassini en van Garribaldi.
Nizza-Monferrato. of N.-della-Paglia, ital. st., Piemont, prov. en 5 u. ZW. Alessandria, aan den Belbo, die
bier de Nizza opneemt; met zijdespinnerij en levendigen
handel in den wijn der nabuurschap. 3128 mw.
Njaeoba. Jaeoba. at. in Centr. Afrika, Soedan, hfdst.
der Fellata's, op 10° N.B. volgens Overweg).
Njurunda riv. van Zweden, lan HernOsand, in haren
bovenloop L j u nga geheeten, valt na een 0.1ijken loop
van 50 u. in de golf van Bothnie, 21/2 u. ZO. Sundsvall.
Aan haren mond ligt het d. en haven Nj urund a.
Noaillau, fr gem. en d., dep. Gironde, arr. en 2 our
WNW. Bazas. 1900 mow.
Noaillea. fr gem. en vi., dep. Oise, kant.hfdpl., arr.
en 2 1/2 u. ZO. Beauvais. 1352 mw.
Noakote. (N a v a cat a, ”het nieuwe fort"), at. in N.
Hindostan, Nepal, 4 u. NW. Khatmandoe.
Noale, ital. mvl., prov. Venetie, 4 u. NO. Padua, distr.
hfdpl., aan aan den Marcenego. 4232 mw.
No:tenger en Noapoera, twee steden in W. Hindostan, Baroda-gebied: de eerste prov. Guzerate, 61/2 u. ZW.
Dsjoeria, met eenige lakenfabr. en ververijen; — de tweede
17 u. 0. Surate.
Nobend-dajan, verwoeste at. in Perzie, prov. Rhoezistan, ten N. van Kazeroen.
Noble, grs. der V. S., Stt. Indiana; hfdpl. August a.
Nobleborough, vi. der V. S., Stt. Maine, gm. Lincoln,
10 u. ZO. Augusta, aan de bron der Damariscotta; met reederij en scheepsbouw. 1618 in w.
Noises, afdeeling van Midden-Tibet, doorgaans rum m 3300
met. hoog, maar volkrijk en wel bebouwd; met een fort
en d. op 340 38' N.B., 77° 10' O.L.
Nobressart, I ) belg. gem. en d., prov. Luxemburg., arr.,
kant. en bij Arlon. 1445 mw. — 2 ) (Petit.), d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant. Redingen, en 11/2
W.Ospern,gm.El
Noce, fr. gem. en d., dep. Orne, kant.hfdpl., arr. en
41/2 u. ZO. Mortagne-sur-Iluine. 1600 inw.
Noeera, [Nueeria Catnellaria], vervallen at. en bisschopszetel in Italie, prov. Umbrie, distr. Foligno, station
der mm. spoorbaan, 6 u. 0. Perugia, in de oudheid vermaard om eene fab?. van houten vaatwerk. 6277 inwon.
In hare nabijheid minerale bronnen. — 2) -del-Pa.
sani, [Nueeria Alfaterna], ital. at., prov. Principato
Cit., aan den Sarno, sp -w. stat., 21/2 u. NW. Salerno. Zij
ligt aan den voet van een heuvel, bestreken door de citadel
en de wallen der nude at., heeft eenige kloostera, een hospitaal, kavallerie-kazerne en fabr. van linnen en wollen
stollen. 19,389 mw.
Noehitzlan, at. in den mexic. staat Oajaca, part.hfdpl.,
NW. Oajaca; met zilvermijnen en handel. 300 huisgezinnen.
Noel, ital. vi ., Napels, prov. Terra d'Otranto, S1/2 our
ZO. Bari; met een gr hospitaal en handel in wijn, olie,
zijde en koren. 7686 mw.
Nockamixon, gem. en vl der V. S. Stt. Pennsylvanie,
grs. Bucks., 111/2 u. N. Philadelphia. 2600 mw.
Noedsjrabad en Noodzilfgur, ( eng. Nujihabad en
Nuj i fghur ), twee at. is Britsch Indie, NW. Prov.: de
eerste distr. Moradabad, 26 n. NO. Delhi; — de tweede distr.
en 6 u. ZO. Cawnpore, aan den Ganges.
Noe-Gariep, ( cog. N u-G a rie p), ook Zwarte-Rivier
en Crodock, rivier van Z. Afrika, tusschen 't gebied der
Raap-Rolonie en 't Land-der-Hottentotten; zij valt na een
NW.lijken loop in de Gariep- of Oranje-rivier op 29° 5'
N.B., 24° 23' 0.L., en vormt de N.lijke grens van de distr.
Aliwal North, Albert, Colesberg en Richmond.
Noekahiwa, (eng.Nooaheeva),of Noehiwa, NonIca-Hiva. het grootste der Marquesas-eilanden, Stillen
oceaan, hi) het midden der groep; de W.punt op 8° 53' Z.B.,
139° 49' W.L. Het is bergachti e,,
.. met wooden bedekt en
heeft verscheiden watervallen en baaien. 18,000 inw. ( ? )
Noekhur, (cog. Nook lin r), mt. van Britsch Indie,
NW.Prov., prov., distr. en 5 u. WOW. Serahunpoer.
NoM, fransche benaming your 't cog. Ch ri a t in as s, ma.
Noelgondaja, versterkte at. van Hindostan, gebied Oude,
41/, n. WZW. Lucknow; met fabr. van koperen vaatwerk.
Noerabad, eng. N oora bad 1, (ode wooing des Lichts"),
vl. in Indie, gebied en 4 u. NNW. Gwalior_ waarbij een
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door Aurnngzeb aangelegde tom. — Noereondy is een vl.
in Dekan. 11 u. ZZW. Bedsjapoer; met een ateenen fort.
Noerdingen, Nordingen, (fr.N oerd ang e), d. in 't
gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekireh, kant. Redingen, en 1 n.
Z.t.O. Osperen, gem. Beckerich. 182 mw. — Noertzingen, (fr. Noertrang e), id., arr. Luxemburg, 1/2 nor
ZW. Bettemburg.
Noesa-Lant, Noesa-Laoet, een der Ambonsche ell.,
het kleinste der Oeliassers Molukken, ZO. van Saparoewa„
30 40' Z.B. en 128° 47' d.L.; gr. 1 0 m., met 4023 maw.;
't behoort tot de afd. Saparoewa en Haroekoe. Men vindt
er het fort Beverwijk bii den NW.hoek, met de dorpjes
Leinitoe en Sila; het d. Titaway, aan de Waijde, en de d.
Nalahia, Amit. Akoon en Aboeboe, alle door Christen=
bewoond, die kerken en scholen hebben.
Nogaiak, of Dajalangadaeh, ook Obitoechnedeeh,
rues. vl., gouv. Taunt, hfdpl. van 't gebied der NogaierTataren ( eig. Turken ), in de Nogaische steppe, aan de zee
van Azof. 181/2 u. ZZO. Orikhow. 3000 mw. — De Nogaiache steppe loot van de loode en Voile zee in 't Z. tot
den Dnieper in 't N.
Nogaro, fr gem, en at., dep. Gers, kant.hfdpl., arr. en
742 u. ZW. Condom, aan de Midou, 1. o. 2329 mw.
%oast. 0.1ijke bevaarbare arm van de rivier de Weichsel, bij haar delta in W. Pruisen, welke den hoofdstroom
31/2 our N. Marienwerder verlaat en na een NNO.lijken
loop van 91/2 U. met verscheiden monden, waarvan de Stubasche (W.) en de Breitfahrt ( 0.) de belangrijkste nun,
in 't Friesche-Haff valt.
Nogent, 1 ) -l'Artattd. fr gem. en d., dep. Aisne, arr.
en 2 , /2 U. Z. Chiteau-Thierry, aan de Marne, 1. o.; met
eon station aan den spw. van Parijs naar Straatsburg. 1359
inw. — 2 ) -le-Bernard, id., dep. Sarthe, arr. en 3 u. ZO.
Mamers. 2950 mw. — 3) -le-Roi, a] fr. gem. en stadje„
dep. Eure-en-Loir, kant.hfdpl., arr. en 3 n. ZO. Drenx, aan
de Eure, I. o.; met messen- en staalwerkfabr. 1412 mow.
— 4) 13] id., dep. Opper-Marne, kant.hfdpl., arr. en 4 u.
OZO. Chaumont; middelpunt van messenfabr. in ongeveer
110 in den emtrek gelegen kleinere plaatsen. — 5 -leRotes., fr gem. en at., dep. Eure-en-Loir, arr.hfdpl., 9
U. WZW. Chartres, aan de Huine en den W.lijken spw. Zij
is zonderling gebouwd, hebbende slechts 4 straten met eene
weide in 't midden, waarop 't standbeeld van den bij het
beleg van Sebastopol gevallen generaal St. Pol. Zij heeft
een gem.college aan den voet eener hoogte, die met de overblijfsels der eens door Sully bewoonde aterkte prijkt; een
hospitaal, door Sully gesticht en waarin v66r de revolutie hij met zijn gemalia rustte; een bibliotheek van 8000
deelen en eenige industrie en handel. 7638 inwon. — 6)
-aur-Marne fr. gem. en d., dep. Seine, arr. en 2 n. ZO.
Sceaux, aan 'de r. o. der Marne, stat. der 0.baan, die bier
op een 800 met. langen viaduct over de Marne gamt; met
talrijke villa's, fabr. van rijtuigen, chemicalien en een
stoommachine, die het Marne-water in de naburige gemeenten brengt. 7559 mw. — 7 ) -Seine,
-Seine id., dep. Aube,
arr.hfdpl., 12 u. WNW. Troyes, aan de Sein
e, L o. en aan
den spoorweg van Troyes op Montereau. Zij heeft eene
groote parochiekerk met een hoogen toren, waarop een
kolossaal standbeeld van St. Laurent, een fralie schouwbumaal, een schoone steenen brug van een boog, korenmolens en handel in hoot. 3435 mw. Te Quincey, minx
1 our OZO. liggen de rulnen van Paraclet, de door Abellard gestichle abdij. In 1814 werd N. door de Geallieerden ingenomen.
Nohueira, port. vl. Estremadura, bij Setubal. 1820 inw,
Noirmoutiera, 1) til
er of Merin], fr eil. in den Atlant. oceaan, dep. Vendee, van de fr knst gescheiden dooreen smallen zeearm, Fromentine, die bij laag water droogis, lang 3.(2, br. 1 u. Het heeft rijke soutmoerassen en zeer
vruchtbaren bodem, vooral in een gedeelte, dat ruim 4
met. beneden den zeespiegel ligt en door zware dijken wordt
beschut. De Nederlanders veroverden het in 1674, de Yendeers in 1793. — 2) gem. en at., hfdpl. van 't kanton, dat
door gen. eil. gevormd wordt,. arr. Sables, aan de NO.kust,
met eon fort en haven. 5787 mw.
Noisseville, d. in Elzas-Lotharingen, regdstr. Lotharingen, kr. Metz, aan eeu zijriv. der Moezel, 11/2 u. 0. Metz..
219 inw. — Slag tusschen de duitsche belegeraars en 't belegerde Metz, den 31 Aug. en 1 Sept. 1870.
Noisy 1) -le-Grand, fr gem. en at., dep. Seine-en-Oise,
arr. en 8 u. WZW. Pontoise. 1400 mw. — Was gedurende't beleg van Parijs 1870/71 door de Wurtembergers bezet.
2 ) -le-Sec, id., dep. Seine, arr. en 21/2 u. ZO. St.-Denia;,
met een station tan den spoorweg yin Parijs near Straatsburg. 3170 mw.
Noja, 1 ) ital. at., prov. en 11/2 0. ZO. Bari. 7600 mw.
2) ital. vl. Napels, prov. Basilicata, kant.hfdpl., 4 n. ZZW.
Tursi. 1500 inw.
Nokere, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.
Oudenaarden, kant. Cruyshautem. 1403 mw.
Nola, ital. at., Napels, bisschopszetel, prov. Terra di La.
voro, stat. van den mom. spw. 4 u. ONO. Napels, in een
wijde, vruchtbare vlakte. Zij heeft
'
16 kerken, verscheiden
kloosters, 2 bospitalen, een kon. college en seminarie, gr.
kavallerie-kazernen, een oud paleis en een gr. marktpiein.
Nola was oudtijds een der grootste steden van Magna
G r w c i a, werd door Hannibal na den slag bij Canine belegerd en was de pleats, Natter Augustus en M. Agrippa
stierven. Echter heeft iii weinig overblijfsels der oudheid,
zijnde al hate marmer aangewend tot het maken van nieuwe gebouwen. In den jongsten tijd zijn bij opgravingen
fraaie campaansche vazen voor den dag gekomen. Volgena
een kerkelijke overlevering zijn hier door den bisschop St.
Paulinus in de 4e eeuw de klokken uitgevonden. 11,695 mw.
(in de at. 7499).
Nolay. 1) fr gem. en vl., dep. C6te-d'Or, arr. en 3 u.
WZW. Beaune, tan de Cuzance, in een streek, die bijzonder vruchtbaar aan uitmuntenden witten wijn is; met looierijen en hoedenfabrieken. 2494 in w. Geb.pl. van Carnot,
— 2) fr gem. en d., dep. Nievre, arr. en 3 u. NO Nevers.
1800 mw.
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.u, itaL it., prov. Gana, 11ir u. ZZW. Savona, mand.bfftl., sin de golf van Genus. 1760 mw.
noftssdk, Nell, ram. at., gouv. en 18 u. Z. Wiatka,kr.= WI den /Wert*,leeln, of de samenvloeiing van de
es Doebrowka. 2700 low.
Iloilo, *dm. van. den Achter-Rijn, kant. Grauwbunderland, loopt nit dicht bij Tuais; verwoest door hare mesa/Invert hare oeverlanden, en kleurt met hue
kerig water den Rijn over Lien emote length.
watlea
litay
swart
Nossuanelandl, het N. distr. van 't Keiferland, ZO. AMU, aedert 1878 door de Eng. met de Kaap-kolonie vinebesproeid door de riv. Umdmvnbo (St.-Johns), ball acbelg dock met vette weilanden.
een der 'artier-ell., 0. van SandOe, lang 2, hr.
st.; met een gellitins. dup.
Nolgo, ind. at., Gwalior-gebied, 81/a u. WZW. Oedsjein.
Illonalwo-ge-Dien, 1) st. in Mexico, dep. en 17 u. 0.
Durango; met rifte silverniijnen in de nabiSheid. 6800 inw.
— 2) haven van Columbia, dep. Isthmus, aan de Caraibische
see, 111IaU. NO. Panama.
Nonsen7, fr. gem. en stadje, dep. Meurthe, kant.hfdpL,
arr. en 4 n. N. Nancy, aan de Seine. 1225 low.
Nomeren d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant.
Mersch. Met de d. Cruchten en Schronten 1112-0. NAO.
weiler, buffing eenige geh. vormt het de gem. N o m er e n. die 998 low. tell.
Nona, (elan. N in), [Agssona] , vervallen at. en binchopszetel van Dalmatie, hr. en 21/2 U. N. Zara, in seer ongesonde ligging; met een kleine haven. 610 low.
Nonaneourt, fr. gem. en at., Eure, kant.hfdpl., arr.
en 51/, n. Z. Evreux, spw. stat., eon de Avre; spinnerijen,
weverijen. 1750 law.
Nonsustola, vL in Modena, 21/2 u. NO. Modena, aan
den Panaro; met graanbouw. 5535 low.
None, ital. d., Piemont, .prov. Turijn, distr. Pinerolo,
mand.hfdpl., 311a u. ZW. Turgn, aan den Torto. 2934 law.
Noniron, fr. gem. en at., dep. Dordogne, arr.hfdpL,
n. N. Perigneux; met looiergen en messenfabr. 3427 low.
Nooribeelt, ned. gem. en d., peon, Limburg, arr. Maastriclat, kant. en Ph U. ZZW. Gulpen; met een kerk en kapd, brouwerij en bleekerij. 837 mw. (met 7 of 8 geh.).
Noora, naam, onder welken de Maas (3ferwe) van Dordrecht naar Krimpen vloeit, en door, vereenigd met de Lek,
den n.aam van Nieuwe-Maas aanneemt.
Noordbroek, ned. gem. en d., prov. Groningen, arr.
Winschoten, kant. en $/4 n. N. Zuidbroek; met een geref.
en ten menu. kerk, verscheiden linnenweverijen en andere
Industrie. 2443 low. (met 4 onderhoorige gehuchten).
NO.
Neerstilijk, ned. d., prov. err, kant. en 3/4
Groningen, aan het Boter- en 'het Dameterdiep. 220 mw.
Met de d. Engelbert en Middelbert benevens eenige geh.
vormt het de gem. Noordd ij k, die 1527 low. telt.
Nooedeloos, ned. d., peon. Z. Holland, arr. Dordrecht,
kant. en 11/2 U. N.t.W. Gorinchem: met een geref. en en
afgesch. kerk. Met het geh. Over-Slingeland vormt het de
gem. Noordeloos-en-Over-Slingeland. 975 low.
Neorden, ned. d., prov. Z. Holl., arr. Utrecht, kant. en
2 u. N.t.W. Woerden, deels gem. Nieuwkoop-en-Noorden,
deels gem. Zevenhoven; met en geref. en een r. kath.
kirk. 600 low.
Noorder-kananl, (eng. Nor t h-C hannel ), seearm
In den Britschen-archipel, tueschen Schotland en Iceland,
ten N. van de Iersche see, die daardoor met den Atlant.
oceaan samenhangt. Dit kanaal, dat op stn smalst gedeelte,
tusschen den Mull- of -Sentare in Schodand en Fair-Head
In Iceland., slechts 31/2 u. breed is, vomit de golf van Belen de IerL
golf van Clyde
fast in
i n Schotl., en bevat de
nil. Arran en Bute.
Noorillgonwe, ned. gem. en d., prey. Zed., arr. en kant.
Eieriksee, $/4U. ZZO. Brouwershav en. 805 inw.
Nonealsolhinasek-kanaal, en der schoonste en aansienllikste kanalen van Europa, dat van 't Nieuwe-Diep
aan Hollands N.pr.nt longs Alkmaar en Purmerend tot in
loopt en alzoo een
de Volenwijk teTover
Jige en gemakke - ke waterbaan in de pleats stilt van de
kedge en genarlijke vaart door de Zulderese met hare ondlepten en sandbanken. Het is Taira 14 u. long, au de oppervlakte 40 en op den bodem 10 met. breed en van 5tot
7 met. diep. Dit reusenwerk, dat van 1819 tot 1825 veer
acne sent van 121/a mill. gL ward tot stand gebracht, heeft
den naam van den ontwerper en volvoerder Jan Blanken
wreeuwigt. Later heeft het nog veil verbeteringen onderSnan en is ook nog en tweede dub in de Vo(enwijk aangelegd. Dit kansal voldeed Miter nut mew aan de behoefte. Groote schepen moisten am n den Helder lichten en
men besloot tot den sank, van eon ander ken.: Hollandop-skjn-smalst of Noordsee-kanaaL ook kanaal van Velma
genaamd.
Neordkorn, ned d., pron. en arr. Groningen, kanton,
gem. en his U. N.t.W. ZuWlsoen, met sane gent. an eene
kirk. 700 low. (met eenige onderhoorige buurten).
oordlkaap, 1) N.lijkste punt van Europa; derageroS.
— 2) N.lijkste punt van Nieuw-Zeeland, op 34 26' LB.,
1720 57 55" O.L. — 3) N.punt van N.amerik. ell. CapeBreton; — ook de num van kapen op Prince-Edward-eil.,
op Meuse-Georgie, in Bugatti, op Van-Diemens-Land ens.
illoordiaren, med. L, pew., arr., kant. en ruins 2 our
ISO. Groningen, gem. Boren. 600 low. (met onderiu geb.)
Noowdaelhote, brig. gem. en d., pron. W. Thanderen,
arr. Dizmonden. 378 low.
ItloordwoUe, Red. gem. en d., pron. Zeel.,arr. en kant.
Bronwersbaven. 341 low.
isk
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Noorwegen
moeielijkheden en gevaren, den doortocht volbracht, en inboorlingen aangetroffen, veil noordelijker don men en tot
dus yerre te Walliston, Victoria-Land en op Prins-Albertsland had ontmoet. Hij vend de straten Prins .Wales en
Banksetraat, doch wegeus de voile Vamooses nun au niet
bevaarbaar. Beide straten komen nit in de Melville-aont
en hebben door de Barrowstraat en den Lancastersont gemeenschan met de Ballinsbaai. Nog bestaat een andere weg:
door de Dolflju- en Uniestraat, de Coronation-golf en de
Deasestraat laup de N.kust van Amerika's continent.

Noordwijk, 1) N.-Rinnen, ned. d., peon. Z. Holland,
arr. 's Rage, kant. en 2 n. NNW. Leiden, met een nude en
schoone geref. keel, waarin de tombe van den bier geboboron Janus Donn, Leidens wakkeren verdediger, prijkt;
een fraaie r kath. en een chr geref. heck, em n St.-Joris
doelen, ene waag, een weesbuia, en levendigen handel in
de bier gekweekte bloembollen, geneeskruiden, groenten
en vruchten. 2200 inwon. — 3 ) N.-Beiten, of N.-nanZee, d., °introit 1/2 n. WNW. het vorige, bij de N.zee;
met en geref. en een afgesch. kerk, een gasthuis en haring- en kustvisscherij. 1000 inw. De beide gen. d. inaken
met de geh. Langeveld en Offem de g e m. Noordw ij kBinne n-e n-B uite n-L angev el d-e n-O ffem uit, die
3630 mw. tell. — 4) ned. d., peon. en arr. Groningen, kant.
en 21/2 u. ZW. Zuidhorn, gem. Marum. 400 mw. (met het
geh. Lucaswolde ).
Noordwijkerbont, ned. d., peon. Z. Roll., arr. 'a Gravenhage, kant. Leiden, 34 u. N.t.O. Noordwijk-Binnen; met
een geref. een r. kath. kerk en het adellijk huis Leonwenhorst. 380 low. Het vent met de geh. de Zilk en Hooge-Boekhorst de gem. Noordwijkerhout-Zilk-enHoog e-B oek hors t, die 1516 inw. tell.
Noordwelde, 1) ned. d.. peon. Friesland, arr. en kant.
Heerenveen, 1 1 /2 Z.t.O. Oldeberkoop, gem. StellingwerfWesteinde; met aanzienlijke veenderfuen. 330 mw. — 2)
id., prov. en arr. Groningen, kant. en 11/3 u. Onderdendam, gem. Bedum. 220 low. — 3 ) naam van het 0.1ijke
gedeelte der friesche grietenij of gem. Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde, bevattende de d. Nyega, Oudega,
Elahuizen en Kolderwolde.
Noordeee, (doom de Duitschers Deutsche Meet,
door de Denen Westze e, door de Franschen Mer Ge rmanique geheeten), [Geronanieum Mare], dat
deelte van den Atlant. oceaan„ 't welk zich van 't Nanwvan-Calais tot aan de Shetlandsche dl. uitstrekt. Zij heeft
Noorwegen en Denemarken ten 0., Duitschland, de Nederlanden, Belgie en Frankrijk ten Z., en Groot-Brittanje ten
W. Door deze ligging is zij your de scheepvaart van groot
gewicht, hoewel de kusten van de Z.- en 0.zijde zeer verzand zijn en vele havens daardoor niet de gewenechte bruikbaarheid hebben. Hare lengte bedraagt 200, hare grootste
breedte 120 u., terwij1 hare oppervlakte op 11,510 0 m. gerekend wordt. Haar water bevat in 't N.lijk gedeelte 1/7,
in 't Z.lijke 1/20 zoutgehalte; nil vriest nooit toe, gelijk de
()zee. De voorn. rivieren, die zij ontvangt, zijn de Schelde, Maas, Rijn, Eems, Weser, Elbe, Eider, Gina-elf, Glom-.
men-El(. Theems. In 't ZO. vormt zij de golf der Zuiderzee, en de baaien Lauwerzee en Dollart. In 't NO. heeft zij
een breedem arm, het Skage r-r a k geheeten, 18 u. be.,
welke Noorwegen van Denemarken scheidt en waarvan het
Kattegat eon Z.waartsche voortzetting is. Dit Kattegat,
door Zweden ten 0., door de deensche eil. ten Z. en door
't schiereieil. Jutland ten W. bepaald, is het smalst aan zijn
Noordeinde, wear het tusschen Kaap-Skagen en Illarstrand
elechts 10 U. breed is, en het wijdst in 't Z., waar het Unschen Randersfjord en Laholmberg een breedte van omtrent
20 n. heeft. Het heeft met de 0.zee gemeenschap door de
3 straten: de Send of Ore-bend, de Groote- en de KleineBelt, en bevat de eil. Less0e, Anholt en Sams0e, bij welke
Imitate het eilandje Kyholm ligt, dat sedert 1831 eon geneto foutrantaine-ligplaats is veer al de schepen, die de Deenache seen invaren. In 't Z. is zij door 't Kane al (L a
Manch e) verbonden met den Atlantischen oceaan; men
wil dot no bier nog in historischen tijd een afgesloten
bocht is geweest. Zen hevige vloed zoo den dam tuncben
Frankrijk en Engeland hebben weggedagen. Zeker is het,
dat in vroeger of later tijd de lage kusten Van Nederland,
Duitschland en de Deensche cit.groote verwoestingen hetiben ondergaan. De diepte der N.Z. wisselt aan de kusten
of tusschen 20 en 30 met. en neemt in 't algemeen nautet
N. toe. De soogen. Trechter (tueschen de Shell. ei). en de
Noorw. knot) is 150 met. diep en tuaschen de ZW. en Z.Irast
van Noorwegen loopt een 300 it 600 met. diepe goot. In 't Z.
wisselen deeps met ondiepe plaatsen (banken) of. Onder de haulm skin de meest gevreesde: de Onrust op de
Heats, de &Lunde Bol bij den Helder, de Noordvaarder
bij Terschelling, de Hinder bij den Maasmond, de Vlaamfthe banken veer dv Zeenwsche en brig. kusten, 't Goodwinssand op de 0.kust van Kent, e. a. In de N.Z. heeft
men eb en vloed. In dubbele richting, door 't Kanaal
en door een trechter komt de vloed binneu en is sterkat
aan de Eng. en Nederl, kust; gemiddeld bereikt hij S meter. De streaming in de N.zee joint aan de W.kust Z.waarta,
aan de 0.kust N.waarts. De N.B. is rijk aan viseh en see.
tens. De aansiedijice scheepvaart is nit hoof& van de vile
zandbanken gevaarlijk, dock wordt gemakkelijk gemaakt
door de vole vnurtorens, lichtachePelh bekens. eon. Minden zijn en weinig, en alleen lugs de kuaten. HavenpIaatsen nun er velen. ( Zie ook Atismatiselse
Noorwegen, ( noonch Norge, sweedsch Norrige,

cog. Norway, iloogdnitech Norwegen, fr.Norw6g e, akhielgon, deel Taft Seanillisavia), koninkrijk van
N. Europa, ardent 1814 met de keen van Zweden vent:
nitmakende het NW.lijk gedeelte an het Scandina
vials schiereil.; hooftlat. Christiania. Het etrekt :Lich nit
van Hasp Lindeman op 57° 37' 8" tot aan de N.kaap op
0
71 ID' r fill, on tomb= 4°3O' en 3P 15' 0.1, en
ma bepaajd sea 0. door Vied= ea Russ. Lapland, ten W.
door de Itsee en den N.lijken Atlantischen oceaan, ten N.
door de lime en ten Z. door het Skager-rak. De Iengte
bedraagt 330, de bnedte van 6 tot 75 n. — N. wordt ver.

Noorwegen
deeld in 20 districten of amten, die zich weder in fogderi
en aorenskriveri splitsen, en semen 6 luth. biadommen uitmaken. De volgende tabel geeft de grootte en bevolking
der hoofddeelen aan.
Grootte Bevolking
in 0 m. 1 Jan. 1875.

Akmten.

Christiania (stad)
Agershuus
Smaalenene
Hedemarken .
•
•
Christians
.
•
•
Buskened
.
•
•
Jarlaberg en Laurvik .
Bratsberg
.
.
Nedenis
Lister en Mandel
.
Stavanger
.
.
.
SOndre Bergenhuus .
Bergen (stad)
.
.
Nordre Bergenhus
.
Romsdal
.
.
.
SOndre Trondhjem
.
.
.
.
Nord re .
Nordland
.
.
.
Tromso ....
Finmarken .
.
.
Totaal

•

•

.

Bi•doinmen (Stifles).

Christiania
Hewer
.
Chrietiansand
Bergen .
Trondhjem
Tromso

Totaal

.
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0,16
93,26
72,80
472,05
454,83
266,17
40,48
268,44
181.33
113,96
160,93
275,32
0,02
331,35
265.79
333,20
413,61
639,58
457,17
861,04

76,054
116,365
107,804
120,618
115,814
102,186
87,506
83,171
73,415
75,121
110.963
119,303
33,830
86,208
117,220
116,804
82,271
104,131
54,019
24,075

5731,48

1,806,900

472,88
926,87
724,66
699,38
919.90
2007,79

489,915
236,432
342.672
284,061
271,575
182,245

5751,48

1,806,900(1

( a) Van dem behoorden 1,799,662 tot de Luthersc'ne- of
Staatskerk, 502 tot de r. kath., 2759 zijn methodisten,
enz. Er waren slechte 34 joden. Volgens de nationaliteit
onderscheidt men naast de eigenlijke Noree 7593 Kwenen
of nit Finland ingekomenen, 14,645 Lappen, en z. In 1878 is
bij de wet bepaald, dat alleen de koning en de ministers
tot de staatskerk moeten behooren; overigens vrijheid van
godsdienst. Alleen academisch gevormde pereonen worden
tot ambten toegelaten en nu vindt men de meeate academisch gevormden onder de r. kath.
Het groote schiereil. Noorwegen en Zweden bestaat nit
een samenhangende, met valleien doorsneden bergmassa.
Deze bergen, de Seandina•iache Alpe n, bedekken
meer dan de belft van Noorwegens oppervlakte en strekken
itch van 't N. near 't Z. nit. W.- en 14,1ijke gedeelten van 't
echiereil. vormen een samenhang end plateau, dat steil a fdaalt
near 't W., terwijl de bergen aan de andere zijden eene
sachte glooiing naar 't ZO. hebben. Op de hoogvlakten, die
gedeeltelijk kaal, ook gedeeltelijk met aneenw bedekt zijn,
verheffen zich enkele bergen boven 1700 meter. De dalen
schijnen ale het ware verlengingen der fjorden te zbn„ daar
zij met scherpe kanten in de fjelden enijden, zoodat men
hen van de hoogvlakte at eerst gewaar wordt ale men aan
den rand komt. Zulk een overgang uit een langzaam klimmend dal in een gelijkvormig op de an,dere zijde van het
plateau, beet kj 0 1 ikio, waaruit den naam van K I 01 en
is ontetaan voor de uitgestrekte hoogvlakten, een naam, die
bier volstrekt niet op zijn pleats is en daarom op de nieuwe kaarten ook niet meer wordt aangetroffen. Door die
dalen wordt 't bergland in natuurlijke groepen verdeeld: 1.
't Finmarksche gebergte, van Varanger-fjord tot aan den
West-fjord; gemiddeld 900 met.; op 't eil. Seiland liggen de
noordelijkste gletschers van Europa; — 2. 't Norlandsche of
N. Trordhjemsche gebergte tot aan den fjord van Trondhjem
( dit stuk beet dikwijle Kj 0 1 e n); groote velden steken bier
boven de aneenwlijn (110(0 met.) nit; zij komen dicht bij
de zee en de bergen der ell. zijn met gletschers bedekt. Op
670 2' N.B. stijgt hierin op Zweedsche zijde de Sulite 1m a tot 1875 met. Hier heeft de gletscher Salijakne zijn
begin en dealt tot het meer Pjeskajaur. — 3. 't Centr. bergland, tot aan de Sognefjord, bestaat nit verschillende samengedrongen bergmassa's, die gedeeltelijk door jukken geecheiden zijn; bier heeft men de hoogste alpenpartijen in
de Horsinger- en Lamsgebergten, waarin zich verheffen: de
Skagetolstind (2650 met.), de Glitterlind (2466 meter), de
Galthopig (2700 met.), de hoogate van Skandinavie. In de
Dovrefjeld viudt men under 62° 3' N.B. den 2200 met. boogen Sneehatta n. Over dit bergland leiden de meeet bezochte paesen, zooals de weg van Christiania near Drontbeim over den Dovrefjeld lenge den Sneehattan; van Christiania naar Bergen over den Filefjeld, lenge den Soeloetind,
eon. De pa. van Romsdalen is 648 met. hoog; de hoogste
pae van 't Dovrefjeld ligt tusschen Hon gsvold en H j e rk i n, het punt van bijeenkomet voor site Dovrefjeld-reizigers
(1291 met.). Tueechen de Faa en de Sognefjord etrekt zich
de JOstedal s-B raen nit (61° 5' N.B.) met de groutste sneeuw- en gletschervelden van 't schiereil. (rarer dan
20 u. lang). — 4. De Z. Noorw. bergen hebben alleen in
'I N. nog de Alpennatuur; de Hardangerfjord dringt diep
landwaartein en scheidt de Hardangerfjeld van de Folge

Tonden of het gletschers vormende sneeuwveld in dat deal
van Noorwegen. Naar 't Z. sluiten zich aan de heidevlakten, die allengs dalen dan gesneden worden door lengteen dwarsdalen, de vruchtbare, druk bewoonde streken van
Telemarken. — Vlakke landen zijn hooget zeldzaam. De
bergen van N. bevatten een grooten mineralen rijkdom,
maar wegene de bezwaarlijkheid van 't vervoer worden er
geene andere mijnen. dan van zilver, koper, ijzer„ kobalt en
chronium bewerkt. Het hoofdprod. is ijzer, waarvan de mijnen meest tan en bij de golf van Christiania liggen; de
zilvermijn van Kongeberg is tegenwoordig een der rijkste
van Europa en na de kopermijn te Roraas de aanzienlijkste
van het rijk. De voorn. dalen liggen op de 0.1ijke helling der Scandinavische Alpen; het langste in bet door den
Glommen besproeide Oeterdal, dat met tune voortzettingen,
Solo en Oudal, een lengte van 62 u. heeft; daarop volgt
het Guldbrandsdal, door den Longen gedrenkt, het vruchtbaarst van alle. Smalle strooken tueschen de kusten en
het begin der plateau's zijn de eenige laaglanden in N.,
en de helanF;Tijkste daarvan On die door welke de golf
van Drontheim ommomd wordt. In de
' W.kusten dringen
een itchier tallooze menigte fjords of baaien ( eigenl. b e ddingen van vergane gletschers), die bier en daar tot
diep in het tafelland voortloopen. De voorn. daarvan zijn,
van 't Z. naar 't N., de Christiania-, Lyse-, Bukkefjord, de
Hardanger-, Sogne-, Faa-, Molde-, Trondhjem., Salten-,
Ofoden-, Porsanger- en Varanger-fjord. De aanzienlijkste
golf op de Z.kust is die van Christiania. Onder de overgroote menigte van schiereil., die de fjords van elkander
scheiden, zijn die van Kaap Nord-kyn in 't N. en van KaapStadt in 't W. de merkwaardigste. Sommige van de fjords
( die 300 kilom. lug en 10 br. zijn) bieden voortreflijke
havens aan; maar de tallooze bergachtige eil , rotsen en klippen, die de kust ommomen, maken de toenadering moeielijk. De grootste under deze eil. zijn die, welke den archipel der Lofoden uitmaken; hooger N.waarts zijn het de eil.
Mager6e, Sortie, Ringvalstie, Hvaltie en Senjen. Hitteren,
v66r de golf van Drontheim, is het grootste eil. ten Z der
Lofoden. Tusschen dem eil.frroepen en 't vasteland is een
mime doorvaart voor kustschepen. Men heeft berekend dat
in Noorwegen 1/20 met water is bedekt. Een groot gedeelte van Noorwegens 0.kust is met vischrijke meren bezet,
die echter meestal klein van omvang zijn en op aanzienlijke hoogte in het tafelland liggen; de Bygdinsee, van 4
tot 6 u. lang, ligt bijna 1100 met. boven de zee. De Mjtisenate, in 't bed der riv. Vormen, en de Fwmundsee, tan
de grew; van Dalarne, zijn de grootste. De rivier-systemen
van N. zijn van 't grootste belting voor de de huishouding
des lands: de kleinere waterloopen brengen het machineweek der mijnen, koren- en zaagmolens in beweging en strekken tot het afvlotten van bout naar de groote rivieren, en
deze, wanneer zij des winters met aterk ijs bedekt zijn,
dienen dan ook als de voorn. middelen van gemeenschap.
De grootere rivieren vindt men aan de 0.1ijke belling van
't plateau, naar 't Skager-rack vloeiende; zij zijn de Glommen, Lougen of Vormen, FEemund, Laaven, Beina, Namsen
en Tana. In de raonden van enkele dezer rivieren kunnen
schepen 2 a 3 u. hoog opkomen, maar geen van alle zijn
zij bevaarbaar wegena de watervailen (to s), die zij in menigte op haren loop vormen; under deze zijn de beroemdate: de Sarpenfos in den Glommen, bij Frederikstad, de Rukanfos in "edistr. Tellemarken; de VOringsfos in 't distr.
Hardanger, die den Niagara-val in hoogte overtreft, daar
hij van weer dan 280 met. loodrecht nederstort.
't Klimaat van Scandinavie is gezond. maar koud, ofschoon
de koude aanmerkelijk getemperd wordt door de nabijheid
der zee en op de W.kust vooral door den invloed van den
Golfstroom. De sneeuwlinie rijst er reel hooger dan op overeenkomatige breedten in Andere landen: op 61 0 is zij 2015
met., op 67° 1170, op 70'1050 en op 71 0 15' nog 740 met.
boven de zee. In Siberie houdt de graanbouw reeds bij den
63° op, terwijl hij in Noorwegen tot den 70° gedreven
wordt. De gemiddelde jaarstemperatuur is aan den zeespiegel bij de Noordkaap 32°, te Drontheim (op 63° 5'1 40.; te
Ullensvang aan den Hardanger-fjord op 60°1 45.; te Christiania (op 59° 54') 41° Fahr. De zee bevriest nooit, zelfs
aan de N.kaap, maar het ondiepe water van 't Skager-rack
wordt no en dan des winters met ijs overdekt. Omtrent
1/38 van Noorwegens oppervlakte behoort tot het gebied der
eeuwigdurende sneeuw, en groote gletschers (brae") dales
van 't Z.lijke plateau af; de aanzienlijkste onder die hasten zijn de Folge-Fond, ten Z. van den Hardanger-fjord,
op 60° N.B., die tot op 1550 met. afdaalt, en de Justedalabreeen of SneebrEeen ten N. van den Sogne-fjord. Het jaar
wordt schier geheel ingenomen door den zomer en winter,
want een lente-seizoen kan men er te nauwernood bespeuren, en de herfst, die reeds met October een einde neemt,
is koud en guur; van 't begin der Novembermaand tot op
't einda van Maart is de grout met sneeuw bedekt. In Januari en Februari staat de thermometer meestal tusschen
14 en 18° en vaak zelfs op 20 Fahr. De tomer duurt van
Mel tot September, en dan rijst de thermometer niet zelden tot 108° Fahr. In Maart bestrooit men de oppervlakte
der akkers met asch, aarde of zand, waardoor de sneeuw
le epoediger wegsmelt, en alit dit heeft pleats gehad, zijn
somtijds wegens den aanzienlijken warmtegraad en de lengte
der zomerdagen, 8 tot 12 weken toereikend om het veldgewas in 't binnenland nit te zaaien, te doen rijpen en in te
oogsten. Het klimaat der W.kust, hoewel zachter dan dat
van de Z.kust of van 't binnenland, wordt onaangenaam
gemaakt door de groote vochtigheid; de W.wind, over den
Atlant. oceaan blazende, voert waterdampen aau, die bier,
door de bergen gestuit, In de gedaante van regen, ten be-.
drage van 200 centimeters jaarlijks, nedervalien; in Bergen zelfs 2252 in M., te Christiania daarentegen slechts 538
m.M. De 0.wind daarentegen brengt overmatige droogte
aan. De plantengroei van N. verschilt naar gelang van kn..
meat en ligging. Oder de boomen zijn de beck en de populier er bet algemeenst en verst verspreid; de perste, dims
men onder 60° 20 N.B. op een boogie van 1240 met. asstreft en die nog under 70° 2', te Hammersfest, op 270 met.
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koogte wordt gevonden, maakt met den pijnboom (p 1 n us
▪ 1, est r s) den rijkdom- der nitgestrekte wouden In
Anerakems, Christiansand en Drontheim nit. De dennewonden reiken tot aan den N.pooleirkel en de pijnboomen nog
trerder. De elk vormt schoone beascheu in de amten
berg en Lanrvig en Tome In Christiansand. Onder de wetraise vrnchtdragende boomer' en struiken, die men als aan
eigen mag beschonwen. komt de noteboom en de salbessenstruik het menigruldigst voor; oak warden en veel
lessen, appelen en peren gewonnen. In de tninen van 't
Z. en W. wordt de loloemkweekerij met goad gevolg gedreyen Van de graansoorten is bet de gent, die bij nitnetnendheld in N. want en 'drier onder site breedten wordt geboated; ander. granen warden sheen in gunatige streken
van 't Z. aangetroffen. Op 59° 25' N.B. vindt men de cent
op 921 met. en op 64 0 16' nog op 245 met. hoogte; meer
N.waarts en tot op 70°, de grens van bare cultnur. rijpt
zij anew' op 20 tot 30 met. hoogte. N. bee-ft pan zijn eigen graanbonw niet gnnoeg: 3/4 der oppervlakte be-se-rat nit
gletachers, rotaen, bergweiden, hooge venen, enz.. ne is
met wond en boach bedekt en 3%, is bonwland; van den
aardappel heeft men oak bier veel werk gemaakt. be veeteelt is de hoofdbezigheid der bewonen der berg-distrieten:
gelijk de Zwitsers, verlaten deze des comers hunne doe-pen,
en brengen dat jaargetij met hunne kudden in de hooger
gelegen valleien (magnet') door; doch de opbrengst is qualitatief en quantitatief zqo gee-lag, dat vleescb moet Ingevoerd worden. Aan het quantitatieve slant in den weg de
schaarsbeid aan wintervoeder, dat vooral nit vischkoppen bestaat. De eenvondige zeden en matige levenswijs, gepaard
MUM het gezonde klimaat, brengen te weeg. dat bier de gemiddelde levensduur van den mensch dien van elle andere
enrop landen overtreft. Be Mae-den, van klein mane- sterk
ras, woe-den bij menigten naar Zweden, Engeland en Schotland nitgevoerd; de at...Impel' zijn van mindere soort en geyen een middelmatige wol. In 't N. is bet rendier de cone-n.
rijkdom van den Laplander; doch bet dreigt met de Lappen
en Kwenen nit te aterven. De schadelijkste wilde die-ten
*On de be-nine beer, de wolf en de lose-h, en op deze, alsoak op vossen e. a., wordt ter wine van hunne huil tiverig jgr.cht gemaakt. De se-end richt er zooveel verwowiting
onder de schapen en lammeren Alan, dat er zieh een bijsondere maatschappij ter uitroeiing van dien roofvog 1 heeft
gevormd. Allerlei wild is er in overvloed, en jachtwetten
bea tsan en niet. De herten, elanden, rendieren en haze-n,
Ilia minder de robben en vischottera op de kusten en onder de wird' de bee-k-, hazel- en sneeuwhoenders, rim
de
voorn cone-wee-pen der jacht. De kust we-me-it van zeevogels; de wilde gans en de eider-gans 'moral zijn er zeer talrijk; de mean verschijnt des winters op de Z bust en allerlei eendvogels woe-den bij zwermen zoo op de kusten els
In de race-en en rivieren aangetroffen. Op de kleine onbewoonde eil. aan de N.kuat came-it men bij verbezend groote
hoeveelheden de eieren der zeevogels in. De hoofdtak der
industrie is de vise-he-angst, !moral van haring ( van Stavanger tot Bergen) en kabeljanw (stokviech. labberdaan, khpvisch , in de Westiord. Uit den hierbij voorkomenden afval is de handel in evisch-guano" ontstaan. Na n dan
vangt men walvisschen op de kusten van Finmarken; calm
Is overvloedig in de baaien en re-ice-en; op alle kusten vindt
men trite( strekte oesterbanken, en ook de pareloester wordt
in vele rivieren aangetroffen.
Ben eigenlijk fabriekwezen Ian te nanwernood gezegd
woe-den te beata.an; de eenige vrij aanzienlijke nijverheidstakken zijn de branderijen en magmolens, waarbij m n nog
voegen mag die der smederijen en metaalgieterijen, welker
product in rnwen 'teat wordt verzonden, met mtzondering
van 't geen in de wapenfabrieken to Konesberg en in de
fabr. van ijzardraad en apijkers wordt gebezigd. De vervaardiging van laken en katoen, ook de be-ridding van huiden
en leder is aehier gebeel huislijke Industrie. De avenge
fabr. levee-en glas, papier, olie, buskruit, tarp, tabak en geraflineerde sulker. Wegens de nog bestaande mo ielijkheid
van vervoer, vindt men al de fabriekmatige inrichtingen,
ook de zagerijen, even als de steden, meest langs de knst
en vooral aan de golf van Christiania De sehr-epsbonw
wordt In de havens met ijver gedreven: op 130 were-en zijn
ongeveer 8000 menschen bezig. In de middeleeuwen be.
stood de handel van N. nitaluitend in den nitvoer van vise-h,
en dens is nog heden het aanzienlijkst handelsart; daarop
volgt de houtuitvoer, die door de Nederlanden in de 16de
eenw wend begolinen, en eindelijk de productie der ijzermijnen en metaalsmederijen. Het in 1875 nitgevoerde hoot
bedroeg 354,000 last ( texen 512,000 in 1873), ter waarde van
24 mill. gld., en vindt zijn voorn. markt in de V.r. Staten
1171/ mill. gd.). Visch woe-it door al de steden op de W.kust
uitgevoerd, mane- Bergen is de voorn stapelpl.; de belanerijkate takken van &nen handel zijn gedroogde visch en gezouten haring. Jaarlijks worth coon ongeveer 2% 1 26 mill,
gld. nitgevoerd. De nitvoer der minerals voortbrengselen
Is gwringer, dan men van 't farad mijnen verwacbten mu,
en bepaalt sick preest tot ijzer, koper en aliver. Uitgev.
werden 1875: zwavakies 774,810, kopererta 315,800, nikkelerts 114,710 eta., san silver wend gewonnen van 1871-74:
15,550 Mark tn. Ingevoerd woe-den voornernelijk tout, granen en koloniale ware-n. De totale invoer in 1875 bedroeg
140,348,•%00, de nitvoer 51,830.000 kronen l 66 cent). De
handel in 't binnenland wordt nog grootelijks bile-same-rd
door 't gebrek aan gemeensehapswegen, en de rivieren.
lijk veil reeds zeiden, aten enkel aan herrn mond be-vase
base. Goede wegen vindt men alleen tome-hen de ate-den van
de Z knst en de voornaamste valleien in Nordland en Finmarten; doch nitgaande van Christiania, is men met den
sante' van spoorwegen bagmeen en liggen dew al over
eta lengte van 200 n. Sr is rexelmatige gemeenschap te
water tussehen de voorn. havens der kust, van Cbrietianie
tot Hammerfest, en stoombooten klieven de golf van Christiania en de meren MjOsen en Tyrifjord. Seheep.aartbeweging: binnengekomen ache-pen 11,617 in 1577, mit, rele
1,943,3'23 ton, uitgeloopen 12,277, mete-ode 2,019.956 ton.
Sedert 1817 heeft Noorwegen een nationale diecontohank,
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die 't nitaluitend seat heeft inn papiergield nit te geven.
Bijna de gansehe bevolking van ''t koninkrijk bestaat nit
Norm of Normannen. De Lappet) en Armen bewonen geheel het N lijke gedeelte des lands: die der bergen, de talrijkste, leven van de opbrengst banner rendieren, en die der
kusten van de vischvangat. De taal der Noren of het Norsk
Is een der Tentoniscbe of Germaansche talen en nanw yenwant aan het Zweedsch en Deensch. De regeering is een
constitntioneele monarchic, de troon is erfelIjk in de mannelijke linie, en bij ontstentenis van oir, wordt de koning
door de volksvertegenwoordigers van Zweden en Noorwegen
verkozen. De staatsregeling van Eidsvold, gewijzigd door
den eStorthing" of de nationals vergadering, nadat zij het
tractaat van Kiel had aangenomen, is de grondwet dee
rijka; hare eerste voorwaarden ztjii, dat N. een vrije, onafhankelijke en ondeelbare staat is, die met Zweden alechts
den zelfden vorat geese-en heeft. Ala de storthing bijeenkomt, kiest hij nit AM midden ibt. der leden, ow den ',lagthing" of eente kamer van den storthing nit te make-n;
de overige afeevaardigden vormen den nOdelsthing of tweede kamer. Er zijn weinig leaden in Europa, want het lager onderwijs meer algemeen verapreid is dan in N.; elke
hoer kan er lezen, meestal ook schrijven en cijferen; de
wet verbiedt het huwelijk van ieder, die geen bewije van
lidmastschap der Kerk kan toonen, en dit bewijs wordt
aan niemand afgegeven, teuzij hij kunne lezen. leder 20jarig persoon, die nog geen belijdenis des geloofs heeft afgelegd kan near een verbeterhnis gezonden woe-den, om
dear het noodig onderwijs In ontvangen. In alle steden,
vlekken en dorpen heeft men lagere se-hole-n, en in vele
oak zondagse en bijzondere scholen In veel steien bee-ft
men ook a,ondscholeu voor arbeiders. Teen Noorwegen
van Denemarken wend gescheiden, had het alechts 4 klassieke scholen van middelbaar onderwijs. n1 de kathedraalscholen vau Christiania, Bergen, Drontheim en Christiansand. No hebben de meeste grootere plaatsen hoogere burgee-se-hole-n. In 1873 waren en 20. De hoofdzetel der geleerdheid is de universiteit te Christiania; nob he-eft men daar
een school, en te Frederikshaven een mevaartschool. De Steal onderhoudt 6 nommal-scholen. In de
steden vindt men voortreflijke oprnbare boekenjete museums en wetenschappelijke verzamelingen. De worn. letterkundige producten zun de tijdschriften. In al de ate-den
zijn hospttalen of gasthuizen, en bovendien bee-ft ieder amt
sun provinciaal hospitaal. Iedere gemeente moet voor hare men semen zorgen, en bedelarij wordt alit een misdeed
gestraft. Dc Staat onderhoudt reserve-magazijnen van granen, waarvan de inwoners het noodige ontvangen tegen
betaling in nature van een bepaalden interest. De krincs macht te land bednagt 12,00 man en 750 officieren; de
vloot telde op 1 Juli ;879 30 stoomsehepen met 2734 paardenkracht en 144 stukken; 2 cute-he-pen en 36 roei-lotnonneerbooten en 4 andere echeepji s; het pereoneel bedraagt
104 off., 3050 onderoff. en matron-n. Het budget van I *lull
1875 raamde de uitgaven op 58,773,300 kronen ( waarondee
14,703,900 voor den aanleg van spw.),de ink. op 5 ‘,441,70(0
kronen (= 66 cent). Staatssehulden heeft N. thane- 36,600,00fr
krontn. Sinds 183i zijn er elle dire-etc belastingen afgeschaft.
In 1380 vereenigde Olaf IV, verkozen Ironing van Dunemarken en erfgenaam van den troon van Noorwegen, de
kroner. der b-ide rijken op zijn hoofd, en deze vereeniging
bleef tot in 1814 in stand. Bij het verdrag van Kiel, op
14 Tan. 18,4, we-rd N., volgens den wil der verbondi n mogendheden, door den boning van D.memarken afgestaan en
bij Sweden gevoegd. De Noren verwierpen eerat din atstand. maar namen er later genoegen in, en de beide kronen van Noorwegen en Zweden werden op den 4den Nov.
i814 coot vereenigd verklaard.
Nootdorp., ned. d., prov. Z. loll., arr. 's Gravenhage,
kant Delft, 1 u. ZZO. Voorburg; met een geref. no een r.
bath. kerk. Met 't geh. Hone-eve-es en 't dorp Nienweveen.
vormt het de gem. Nootdorp c. a., die 751 mw. telt.
NootkaAllovandl, baai op de Westkust van Vaneouvers
ell., op 49 3V N.B., 126. 34' W.L. Zij vormt een uitmuntende haven, die 3 n. breed is, diep water en een menigte
eilandjee bee-ft.
Nor*, zweedsch bergstadje. lin en 5 u.IINW.(Erebro.,
aan 't gelijknamig meer; en den spoorweg; met ijzerhandel. 1295 mw.
Norherg, :weeds& d., lan en 11 tt. NNW. Westeras;
met beroemde ijzermijnen.
Morels, ital. at., Umbrie, prov. Perugia, 5 u. 0. Spur.
to, bieschopmetel, in een hoop dal, bij de bron der N
met gymn., seminarie, teehnische school, handel in vim,
olie en landbouw-producten. 5687 mill, Zi) is dOn met de
nude at. N tt r a i a. die bij Virgilius om hear bond klimaat
wordt vermeld en wear Sertorins was geboren.
Nord, d. I. Noovilen. Nitjkst dep. van Frankrint, in
1790 uit Fransch Vlaanderen gevormd, tame-hen eV 57' en
5 . 5' N.B., omgeven door de N.zee, lielgie en de dep.
Pas-de-Calais. Somme en Aisne, gr. 104 '6 0 m., met 1,512,585
inwon., — hnipl. Lille (Rijse1). De me-seal vlakke grond
wordt door vie- riv. besproein, wane-van de Schelde met de
Se-se-pc en Lys. de Sambre. As en Yzer de worn. zijn; boei-ndien vindt men bier meer kanalen dm in petite ander
gedeelte des lands 't Hlimaat is loud en voehtig. Er zijn
rulte mijnen van steenkool en Ozer, belangrifite mannerbonwsteengroeven en veenderijen. Be bodem is zeer
Ptt
...chanter en de best bebouwde van Frankrijk; hij ligt
buiten 't gebied van den wijnstok, maar brengt veel tarwe,
hennip, vlas, tabak, beetwortelen, vruchten en groenten
voort De paarden en runderen zijn er van se-boon ran
en de 'chap,. geven seer goede wol. Aan de kusten wordt
met ijver de snseherii gedreven (vooral kabeljauw en se-Ifs
walvisch) In induetrie stain dit dep. aan hoofd van al
de audere, en men Ire-ft er allerwrege de veelsoortigate fabrieken eon: sic belangrijkste vlaarvan levee-en gate-u, tulle,
kant, style. wellen zoederen, tafellinnen (eeambrai" ), kittoe-n, beeteuiker. plan, porselein, aardewerk. baksteenen,
bier, olie, seep. ens. De gezamenlijke waarde der Industrie-producteu wordt geschat op 400 mill. gold. Verse-hit

Nordborg
lende steden zijn kweekplaatsen voor kunst, wetenschap en
letterkunde, by. Rijsel, Douai, Cambrai, en.. en onder alle
fr. dep. vindt men bier de meeste geleerde genootschappen.
}tinder gunatig of liever alecht is in dit dep. de staat van
't lager onderwija: in 1878 waren er onder 100 mw. boven
6 jaar bi,jna 37 die niet lezen konden. — Het wordt verdeeld in 7 arr. A vesn., Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille en Valenciennes), in 61 kant. en 661 gem.
Bet is begrepen in 't ressort van 't hooge gerechtshof van
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Nordborg, of Nerburg, pr. vi., Sleeswijk-Holstein, kr.
Sonderburg, op de NW.kust van 't eil. Alsen, 4 u. ONO.

Apenrade. 1303 inw.

Norden, balm. at. en amtshfdpl., landdr. en 4 u. NW.

Auricb, 1 U. van de N.zee, waarmede zij door een kanaal
verbonden is. Zij is de oudste at in 0. Friesland, heeft
kerken voor gereformeerden, lutherschen, r. kath., mennonieten en hernhutters, een achoon en groot marktplein,
eenige fabr., talrijke bierbrouwerijen, paardemarkten en
handel. 6130 mw.
Nordenburg, pr. at., prov. Pruisen, regdst. en 14 u. ZO.
Konigsberg, aan een meertje; met weverijen. 2547 inw.
Norderney. pr eil. in de N.zee, lauddr. en 51/2 uur
NW. Aurich; gr. 1/4 m.; met zeebadinrichtingen, een gelijkn. d. en 2039 mw., die buiten den badtijd meest van
de visscherij leven. De smalle zeearm, die N. van 't land
scheidt, is zoo ondiep, dat men bij ebbe er door rijden
kan Overigens is er in 't badseizoen geregelde stoombootdienst met Geestemunde, Leer, Wilhelmshaven, Emden en
Noorddeich.
Norderoog, eil. bij Sleeswijk, W.kust, W. van Pelworm,
in de N.zee; weinig bewoond; het dichtbij gelegen Sude r0 o g is onbewoond.
Nordhalben, beier. mvl., kr. Opperfranken, aan de Rodach, 81/2 U. N. Baireuth; met spinnerijen. 1750 inw.
'Nordhausen, versterkte pr st., weleer rijksst., prov.
Saksen, regdst. en 11 u. NNW. Erfurt, kr.hfdp1 , spw.stat.,
in 't begin der Gouden Gouw, aan de Zorge. Zij heeft onde wallen met torens, 7 prot. kerken, een r. kath. kerk en
1 synagoge, 3 'hospiralen, een weeshuis, schouvrburg, gymnasium, hoogere meisjeaschool, fabr. van wollen en linnen
stoffen, lak, zeep, leder, en.. en yen l branderijen en oliealagerijen. 23,570 inw.
Nordheim. Northeim, 1) pr st., landdr. Hildesheim,
vorstd. en 31/ use N. Gottingen, ass de Ruhme en de
hann. Zuidbaan N.-Nordhausen en N.-Ottberger bean gelegen; met veel schoenmakerij, leerlooierijen, zaagmolens,
tabaksbouw en in de nabijheid een zwavelbad. 5663 inw.—
2)of Kalten4Vordheins. st. in Saksen-Weimar. amtshfdpl.,
aan de Fulda, NO. Eisenach; met linnenweverijen en een
gr.hert. slot. 1650 inw. — 3i beier. d., kr. Nederfrankenen-Aschaffenburg, landgericht Volkach, met een veer over
den Main. 1040 mw. — 4) N. - vor - der - Rhon, id., zelfden kr., aan 't RhOngebergte en de Streu; met tuarktrechten, 2 sloten en gr. linnenfabr. 745 mw. — 5) of MarktN., beier. mvl., kr. Middenfranken, heerlijkheid Hohenlandaberg; met brouwerij, klokgieterij, steen- en gipsgroeven. 550 mw. — 6) wart. d., Neckarkr., opperamt Brackenheim. 1170 mw.
Nordhorn. pr at. en amtszetel, landdr. en 121/, our
WNW. Osnabruck, aan de Vecht, 1. o., bij de nederl. grens;
met eon fabriek van chemicalien, kartondozen, enz., en een
ond slot. 1710 inw.
Nordkyn. N lijkste punt van Noorwegen en tevens van
Europa's vasteland, 13 u. 0. de N.kaap, op 71 0 5' N.B.
Nordland, Norrland amt of groote afdeeling van Noorwegen, ascent tusschen 65 en 70° N.B., 12 en 22' 0.L., hebbende ten Z. Drontheim, ten N. Finmarken, ten 0. Zweden
en ten W. den Atlant. oceaan; gr. (met de Lofoden) 689,6
m , met 103,7 ,8 inw. De kusten zijn menigvuldig ingekerfd, dock bijna overal beschut door de groote menigte
kleine en grootere eil., die or langs liggen. Tot dit amt
behooren ook de Lofoden en Vesteraalen. Tusschen de Z.
eil. der Lofoden Egt de Maalatrsom; oult tusschen de andere eilanden heeft men stroomen. De merest en riv. zijn
talrijk, en de bodem is overdekt met takken der bergketens, die het ten 0. bepalen. De hfdpl. is BodOe.
Nordlingen, versterkte beier. at., weleer rijksat., kr.
Zwaben-en-Neuburg, hoofdpl. van eon landgericht, aan de
Eger, 141/, U. ZW. Neurenburg, met eon stat. aan den spw.
tusschen DonauwOrth en (Ettingen. Zij heeft een schoone
goth. kathedraal met merkwaardige monumen , en en actinderstukken en eon zeer hoogen toren, een stadhuis, met
fresco-schilderijen, een weeshuis en aanzienlijke lab, van
leder, vloerkleeden, sullen stoffen, en drijft een uitgebrei4,n handel in vederen. ganzen en varkens. tow. N.
kwam in 1803 aan Beieren en is hint. merkwaardig door
den veldslag van 1634, waarin de Oostenrijksche en Beierache 'eget.. de Zweden en hunne bondgenooten sloegen.
alsook door de nederlaag, die de Oostenrijkers in )796 tie•
van de Franschen leden.
Nordrach, dorp in Baden, kr. Offenburg, amt breuKei.
barb. 1571 inw.
Nordstetten. wurt. d., Schwarzwaldkr., tegenove, Huf ;.
aan den Neckar; met eon slot en synagoge. 1173 itt10.
Nordstrand, pr. oil., hij de W kust van Sleeswijk,
genover Husum; gr. 3/4 0 m., met 2146 (prot.) in w., afatti.,
melinges van Nederianders, die in 1652 herwaarta dr wij'
names, en van le.hdhouw, zeevaart en handel leven. Voo
den vreeslijken eked kan 11 October 1634 duidde de snot'
Nordstrand ern vrel grouter gebied aan; het toes daarva,
losgerukte eilandje Nordatrandise h-M 0 o r ligt ten
N. en Pohnshallig ten 0.; gezamenlijk vormen zij 't la n d
scha p Nord atran d. Al Je eil. hebben vruchtbaret,
marsgrond; alleen Pellworm ip door dijken tegen de zee
beaehut.
Nfirenberg. pr stadje, pros. Pommeren, regdst. en 11 1 /2
U. 0. Stettin, aan 't sneer Enzig. 2776 inw.
Norfolk. I I gee. Ian Eng. 0.kust, omgeven door de N.
zee, de Wash en de gee. Suffolk, Cambridge en Lincoln; gr
99340 tn., met 438,6.56 mw. (405,124 in 1841). De vlakke
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of zacht golvende grond wordt besproeid door de Grooteen Kleine-Ouse, de Nene, Waveney, Yare en Bure, en is
een der beat bebouwde van geheel Engeland. De hfdprod.
zijn gent, rapen en tarwe, rnnderen on schapen. De geringe fabr.nijverheid levert wollen en zijden stoffen, krip,
kousen e. a. geweven goederen. Het grs. wordt doorsneden van den Norfolk spw. on van zijtakken der East-An-

glian- en East-counties-spoorwegen. Het bevat 33 //hundreds". De voorn. ateden zijn Norwich, de hfdst., Yarmouth.
Dyn en Thetford. — 2) gra. der V. S., Stt. Massachusetts,
grenzende gedeeltelijk aan Boston-harbour; hoofdpl. D e dh a m. — 3) idem, Stt. Virginie, aan de Chesapeake-baai;
hfdpl. Norfol k. — 4) of N. - City, at. en hfdpl. van het
laatstgen. grs., voorn. zeehaven van Virginie, aan de riv.
Elizabeth, 21/2 u. boven baron mood in Hampton-Roads.
Zij ligt laag, is vrij onregelmatig gebouwd, heeft 8 of 10 kerken, een markthuis, schouwburg, weeshuis, banken on as
surantie-kantoren, eon //academy" en een atheneum met
eon deftige bibliotheek. Hare ruime en gernakkelijke haven, die schepen van 51/g met. diepgang toelaat, wordt door
2 fortes, Munroe on Calhoun, verdedigd. Ligplaats van de
vloot. Veel spw.verbinding. Drukke uitvoer van katoen,
zeeproducten, enz. Tegenover N. ligt Port amout li, onmiddellijk daarboven Goapor t, een der belangrijkste
scheepswerven in de V. S., en op /3 U. afstands vat N.,
op Washington-Point, het marine-hospitaal der Unie. 19,22.)
inv. (10,920 in 18401. — 5) gem. en vl. der V. S., Stt. Connecticut, gra. Litchfield, 7 u. WNW. Hartford. 42 r) inw.—
6 I id., Stt. New-York, grs. St.-Lawrence. 5 u. N. Canton,
aan de riv. Rachel. 7) vl. en fort in Opper-Canada, grs
Norfolk, distr. on 16 u. OZO. London, ass de N.kust van
't meer Erie. — 8) eon der Gallapagos., il., op 0° 29' Z B.,
89° 57' W.L. — 91 eil. in den Stillen oceaan, tusschen NieuwZeeland en Nieuw-Caledonie. op 29° Z.B., 168° 0.L
Het heeft eon vruchtbaren bodem en een gecond klimaat,
word door Cook ontdekt en dient nu den Engelschen al'
strafkolonie voor de zwaarste misdadigers. — 10, baai anti
de ZO.kust van Tasmania, 6 u. 0. Hobart-town; met die)/
water en vele eilandjes. — 11) (Nowl, distr. van Tasmasin, tusschen de distr. Clyde, Richmond en Hobart-Town;
gr. 70 0 m ; met vruchtbare streken langs de riv Jordan
en Derwent en met de kolonien Hamilton en N e w-N o r f o 1 k, 6 u. WNW. Hobart-Town. — 12) (New-), vrorgere naam der kustlinie van Russ. Amerika, tusschen de Admiraliteits-baai en 't em!. Baranov. — 13) N. - Sound, eerie
baai ass laatstgen. kust, op de W.zijde van King-George's
archipel; met de St. Sitka of Nieuw-Archangel. — 14 ) N. Plains, distr. op Tasmania, aan de Bass-straat, grunt 107
m.. besproeid door de Mersey, Rubicon, W.river en Liffey; met de plaatsen Latour en Westbury en de forten Frederick en Sorell.
Norg, ned. d., prov. Drente, arr., kant. on 3 u. NW. t.N. Asses, met het bosch Norgerhout on de grootste jaarmarkt der prov. Het is wel 2 u. lang, en vormt met het
rijksgesticht Veenhuizen, 't dorp Eon en de geh. Langelo,
Peest, Zuidvelde, Norgervaart en Westevelde, de g e m.
N o r g, die 3i31 inw. telt.
Norinsk, mv.I. in Russ. Polen, gouv. Volhynie.
Norische Alpen„ dat gedeelte der groote Alpenketen,
't welk zich van de RhEetische Alpen, op omtrent 12° 15'
0.L., in 0.Iijke richting naar Weenen on Presburg uitstrekt
en met zijne takken zich uitbreidt over Stiernaarken, Salzburg, Z. Ooatenrijk en eon gedeelte van Karinthie, welke
landstreken alle begrepen waren in 't oude Nori c u tn. De
hoogate spits dozer keten is de Gross-Glockner (3894 met.),
die in Jan. 1853 voor de 2de maal beklommen word door
de eng. reizigers Sharpe en Thompson; de lste maal, 50
jaar vroeger, deed het de oustenr. geoloog Warlopf.
Norka„ gr. russ. d.,gouv. Saratow. 4>0 I inw., meest luth.
Norma, (Norba]. ital. vl., prov. Rouse, distr. Velletri.
2 u. NNW. Sezze. 2282 inw.
Normanby, pro. in Nieuw-Holl., Victoria, 28 u. Wes;
Port-Phillip; gr. 150 0 m., net )0,921 inw. De voorn. plaatsen zijn Portland, Belfast en Warnambool.
Normandir, Normandije, [Normannia, Neustriaj.

voorm. prov. van Frankrijk in 't NW., verdeeld in Opperen Neder-N.; hfdst. Rouen en Ca, n; no verdeeld in de dep.
Calvados, &Ire, Kanaal (Manche ., Orne en 13eneden-Seine.
Doze landstreek word in de 9de eruw door de Noormannen
in bezit genomen, en nadat haar vermaarde hertog Willem
de Veroveraar den eng. tenon had beklommen, bleef zij /tan
Engeland tot 12 4 , toes zij door Philips-Augustus met
Frankrijk weed vereenigd. De Engelscheh hebben haar nogmaals van 1419 tot 1425 in bezit gehad.
Normandische - Eilandsn. (ewe. Norman - Isle,
Channel Islands, fr. Iles-Normandes), ass
Engeland behoorende eii.groep in 't kanaal bij de kust van
Normandie, en tot tee gra. Southampton gerekend. De
yours. oil. ziju Jersey, Guernsey, Alderney, Berm, Seek on
Jethou izie die art.). Groot 25/9 0 m , met 90,596 inw.,
oud-Normanisch, duct ook Eng. on Fr, spreken, on
door de verdreven Hugenoten tot de pest. kerk behooren.
Zij zijn het eenig gedeelte van 't hertd. Nortnandie, dat
aun de eng. kroon is gebleven, behooren echter niet tot
het rijk (Realm) en hebben ook gem n vertegenwoordiger
in 't parlement. House eigen staatregeling is geschoeid op
de lcost der cog. Aan 't hoofd ataat eon gouverneur. Veel
fransche bannelingen houden bier hun verblijf.
Noroy - le - Bourg, vroeger l'A rche•êriu e),fr.gem.
en vl., dep. Opper-Stione, kant.hfdpl., arr. en 2 U. Vesoul;
net steenkooldelving. 1200 law.
Norrent - Fonter, fr, gem. en vi., dep. Pas-de-Calais,
cant.hfdpl., arr. en 3 it. NNW. Bethune. 1400 inw.
Norridgewock, gem. en vl. der V. S., Stt. Maine,
ufdpl. van 't g-rs. Somerset, aan de Kennebec, 8 u. N. Au4usta. 2000 inw.
Norristown. 1) gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvauie, hfdpl. van 't grs. Montgomery, 4 , /2 u. NW. Philadelphia_ waarmede het vi. sedert 1935 door eon spw. is verbonder., anti de Schuylkill, die eene schoose brug h-eft
vole katoen-, Ozer- en machine- fabrieken, zaag- on koren-
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molena in bewegieg brengt. Het vlek is schoon gebonwd;
heeft yerscheidene fraaie kerken, een "academy", een
minarie voor jongens en een openbare bibliotheek. 10,753
mw. In de nabiLjheid groote kolenmijnen. — 2) d. in Arkansas, hfdpl. van grs. Pope, 20 u. NW. Little-Rock.
Niorritms, gem. en •I. der V. S., Stt. Pennsylvanie, gee.
Montgomery, aan de Schuylkill. 8000 mw.
Norrkoping, zweed. it., lan Linkoping (OstergOtland),
can de Motala, die bier verschaiden bruggen draagt, 1 our
van haren mood in den Br ii•ike n, een golf der 0.cue, stat. der Zweed. staatsbanen, 24 u. ZW. Stokholm. Zij
is een der regelmatigste en schoonate steden van 't land,
heeft een gymn. en reaabschool, technische school, 3 kerken, een synagoge, can schonwburg,tuchthuis, verscheiden
scholen en weldadige inrichtingen, vele fabr. van koper- en
bzerwaren, van linnen, katoen en grove wollen stoffen.
handnchoenen, stijfsel, papier en leder, snikerraffinaderijen, oliemolens, scheepstiromerwerren (waarop ook monitors,
stoomkanonneerbooten en stoomachepen gebouwd worden);
levendigen handel met ruim 50 eigen achepen, en een aanzietilijke zalmvisscherij. 26,457 mw.
Norrtelge, zweed. st en zeeh., lin en 11 u. NNO. Stokholm, aan de 0.zee; geweer- en lakenfabr. 1620 inw.
sort, fr gem. en et., dep. Neder-Loire, kant.hfdpl., arr.
en 4 u. Z. Chateaubriant, aan de Erdre, r. 0.; met steenkoolmijnen en handel. 5735 mw. (2250 in de at.)
Nortballerton, eng. vi . en kerap., gee. en 81/2 U. NNW.
York, W. Riding, aan de Wish; kruispunt van spoorwegen;
lat. school, (abrieken van wollen stoffen, leder, enz. 2663
inw. in 't vlek).
Northampton 1) (Graafsehap-). of Northamptonshire, North-Hants. centraal gra. van Engeland, omgeven door de grs. Rutland, Lincoln, Cambridge, Huntingdon, Bedford, Bucks, Oxford, Warwick en Leicester, groot
46,3 0 m., met 238,891 mw. in 1871 (199,208 in 1840 !. De
grond vertoont een aangename afwisseling van henvels en
(lalen, geboomte, buitenplaatsen en parken, en wordt besproeid door de Nene, Welland en Ouse. 't Klimaat is gezond. De landbouw is in tamelijk gevorderden staat. De
lifdprod. zijn tarwe, gerst, haver en boonen, reel runderen ljaarlijks naar Londen 100,000 schapen en 15,000 stuka
hoornveej, paarden en schapen. Het Grand-Junction- en
Grand-Union-kanaal,de London-and-Birmingham en de Nonliampton-and-Peterborough-spw. doorsnijden het gm. Het
bevat 20 ',hundreds" en 306 ',parishes". De room. plaataen zijn Northampton, Peterborough, Higham-Ferrers, Brackley en Wellingborough. — 3) [Camulodunum?3, cog. st.
hfdpl. van gen. gra., aan de Nene, waarover hier vele bruggen liggen, en aan den Peterborough-tak van den Londonand-North-Western-spw., 19 u. NW. Londen. Zij is goed
gebouwd, met vele breede straten en een marktplein, heeft
8 kerken, eenige hulp-kapellen, het siekenhuis en krankzinnigengesticht van 't grs., een unie-werkhuis, hospitalen,
een schouwburg, kazernen, een lat. e. a. scholen, een bibliotheek van 12,000 banden, banken, fabr. van leder-, zadel-,
koper- en liner-week en is de hoofdzetel van de laarzen- Len
schoenmakerij in Engeland, 41,000 inw. Zij weed in 1675
schier geheel in de asch gelegd. Geb.pl. van Fletcher. —
5) gra. der V. S., Stt. Pennsylvanie, Eastern-distr.; hfdpl.
East o n. — 4) id., Stt. Virginie, aan de Chesapeake-1mi;
hfdpl. East vill e. — 5 ) id., Sit. N. Carolina; hoofdpl.
Jackso n. — 6) hfdpl. van 't gm. Hampshire in Massachusetts, aan den Connecticut. 4 u. N. Springfield, over
welke pleats van hier een spw. op Boston loopt. Zij is regelmatig maar fraai gebouwd en een der bevalligste verblijven in Nieuw-Engeland, heeft velerlei kerken, letterkundige genootachappen, voortreffelijke scholen en vele fabr.,
vooral van naaizijde en lint. Met Hadley is auj door een
schoone brug, met Newhaven door een kanaal verbonden.
i0,160 mw. — 7) gem. en vl., New-Jersey, gm. Burlington.
4018 mw. — 81 id., Pennsylvanie, gm. Bucks, 6 u. N. Philadelphia. — 91 id., Stt. New-York, gas. Fulton, 41/2 our
NO. Johnston.
North-Heaver, gem. en vl. der V. S., Stt. Pennsylvanie.
gee. Beaver, aan den Hickory-creek. 2560 mw.
North-Bend, d. der V. S., Sit. Ohio, grs. Hamilton,
aan den Ohio, 41/2 u. beneden Cincinnati; met het landgoed
en het graf van den president der V. S. Harrison.
Northhorough, gem. en •1. der V. S., Stt. Massachusetts, gee. en 3 u. NO. Worcester, can den Asaabet; met
potaachziederij en lakenfabr. 1700 mw. — Northbridge,
id., zelfden Sit., gra. en 31/2 u. NW. Worcester, can den
spw. van Worcester naar Providence. 3774 mw.
North-Castle, gem. en vi. der V. S., Sit. New-York,
gra. Westchester, 2 u. N. White-Plains. 2150 mw.
North-Codores, vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie, gin.
York. 2200 mw.
North-East, 1) gem. en el. der V. S., Stt. New-York,
gin. Dutchess, 15 u. ZZO. Albany. 1800 inw. — 2) id., Stt.
Pennsylvanie, gra. en 3 U. NO. Erie. 3000 mw.
%orate., pr. mvl., landdr. Hildesheim, N. Gottingen,
can de Leine, met een weeahuis. 1300 meest r. lath. low
Northero-Cfneenen, benaming eener onde, tot het gonv.
van Madras behoorende pro,. van Britach Indic, die zich
uitstrekte lenge de W.zijde der golf van Bengalen van 15
tot 20° N.B.; gr. 800 0 at., waarvan 1/5 bebouwde grond,
weide en bet overige boech en done woestenij weed
gerekend. 't Klimaat is beet, ongezond, met yerschroeienwinden. De prov. weed in 5 dream these in verschillende zemindars verdeeld. De bevolking, alien Hindoes. bestaat nit 2 onderscheiden flatlets, de Telinga en Orissa, die
vroeger door den Godavery geseheiden wares, mace no vermengd leven. Be steden en dorpen zijn meest van aside en
lent, de wegen alecht en de akkerbouw is er nog in seer
achterlijken staat. Het gewest weed in 1765 door Lord Clive bij Britsch ladle ge•oegd.
Northfield, 1) gem. en •1. der V. S., Sit. Vermont, gin.
Washington, 3 u. ZZW. Montpelier, ass den spw. tuaschen
Ronton en Burlington. 3410 mw. — 21 id., Sm.. New-York,
4r1. en 1 U. N. Richmond. 41t5o inw. — 31 id.. Stt. New Hampshire, gra. Merrimac, 41/2 u. NNW. Concord, can den

spw. van daar near Montreal. 4410 inw. — 4) id., Staid
Massachusetts, gee. Franklin, can den Connecticut, limp
den spw. 101/2 n. W.t.N. Fitchburg. 2111 mw. — 5) idem,
Stt. Minesota. 2258 mw.
Northlleet, eng. kersp., gee. Kent, can de Theems, 1/.
U. W. Gravesend; met scheepetimmerwerven en Roche r• i 1 1 e, een zomer-Terlustigingsoord ',nor de Londenaars,
e. a. 5743 mw.
North-Hempstead. gem. en .1. der V. S., Stt. New.
York, gee. Queen's, 41 U. Z. Albany; met een academic,
glaablazertj, papierfabr.„•looierij, ens.
North-Huntingdon, gem. en vi. der V. S., SR. Pennaylvanie, gee. Westmoreland. 2873 mw.
North-Kingston, gem. der V. S., Stt. Rhode-Island,
W/2 U. Z. Providence, aan de Narraganaet-baai; met het
bloeiende d. Wick for d, dat ten goede haven en reel
handel heeft. 3568 mw.
Northlesteh, eng. mvl. en kerap., gra. en 6 u. OZO.
Gloucester; met een lat. school en weverijen. 1900 inw.
Northop, cog. kersp. en d.,. N. Wales; gin. en 1 u. ZZO.
Flint; met loud- en eteenkoolmijnen en visscherii. 3660 inw.
North-Providenee, gem. der V . S., Rhode Island, gm.
Providence; met het d. Pawtucket in. ald.) 20,495 inw.
North-Sew:ad.. gem. en vi. der V. S, Stt.Pennsylvanie,
gra. Beaver, 661/2 n. WNW. Harrisburg. 1200 mw.
North-Stonington, gem. der V. S., Stt. Connecticut,
gm. New-London, 14 n. ZO. Hartford; met het fraaie dorp
Milltown. 2:60 inw.
Northumberland, 1) N.lijkste gra. van Engeland, omgeven door Schotland, de N.see en de gm Durham en Cumberland; gr. 94,8 0 m., met 386,646 low. in 1871 (285,000
mw. in 1851). Aan see is het land vlak, in 't N. en W.
ataat de henvelketen der Cheviots. De kustlinie is deels
steil en row, deels met schoone rivierbaaien ingekerfd. De
room. rivieren zkin de Tyne, Coquet, Aine, Blyth, Wanebreck en Till. 't Klimaat is veranderlijk, in de bergstreken hood en vochtig. De landbouw duet hier room geen
der best gecultiveerde gm. van Engeland under; zijne hoofd.
prod. zijn tarwe, haver, boonen, gerst en rapen. Ook de
veeteelt, vooral van kortgehoornde runderen, wordt bier
met erkend beleid gedrecen, en de Cheviot-schapen hebben
een welverdiende vermaardheid. De visscherij op de kust
is zeer winstgevend. Uit het delfstoffenrijk bezit dit grs.
vooral steenkolen, die een hoogst belangrijk art. van nitvoer zijn; ook delft men em lood en ijzer. — Belangrijka
takken van het fabriekwezen zi,m productie van row- en
gietijzer, fabr. van machinerien, ijzerwaren, glas, chemicahandschoenen, hoeden schepen, ens. Verscheidene
spw. doorsnijden dit grs., lerwij1 een menigte kl. ijt,erbanen de steenkoolmijnen met de rivieren verbinden. N.
is verdeeld in 6',wards" die 97 ((parishes" uitmaken. Het
;(Ts. is rijk aan oudheien. Een der belangrijkste is de
Pictenmuur, die zich uitstrekt van Carlisle tot in de nabijheid van Newcastle en gebouwd werd door Agricolo,
Hadrianus en Severna. De voorn. steden zijn Newcastle,
Tynemouth, North-Shields, Alnwick, Hexham en Morpeth.
— 2) gin. in Nieuw-Zuid-Wales, 0. Nieuw-Holland, omgeven door de gra. Hunter en Cumberland en door den oce.
aan; gr. 110 1 /6 0 m., met 41,082 inst. De bergachtige grond
levert root-al steenkolen, die uit Newcastle aan den Hunter worden uitgevoerd; behalve deze st. vindt men er nog
Maitland, Singleton, Morpeth, enz. — 3 ) gin. der V. S.,
Stt. Pennsylvanie, besproeid door de Susquehanna; hfdpl.
Sunbur y. — 4) id., in 't O. van Virrinie; hfdpl. Heath sv i 1 I e. 5) gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, get.
Saratoga, aan den Hudson. 41/2 u. NNO. Ballston-Spa. 2000
inw. — 6 I id., Stt. Pennsylvanie, grs. Northumberland, aan
de Susquehanna, 16 u. N. Harrisburg; met aanzienlijken
handel. — 7) kersp. in Z. Nieuw-Holland, op 38° 3' Z.B.,
140° 37' 0.L. — 8) eil.groep bij de Oostkust van NieuwHolland, op 21 0 30' Z.B., 150° O.L. — 9) beat in Britsch
N. Amerika, ten W. van 't eiland Cumberland; de ingang
erreinkai.
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Breton scheidt.
North-West-Territory, (d. i. oNoord-West-Gebied"),
naam, dien men wel eens can Britsch N. Amerika, ten W.
van Canada, de groote meren en de riv. Moose geeft; ook
de naam van het Horo n-gebied (zie aid.) in de V. S.
North-Whitehal„ gem. en vi. der V. S.., Pennsylvanie,
gra. Lehigh, 27 u. ONO. Harrisburg. 3300 mw.
Northwieh, eng. mvl., gra. en 5 u. ONO. Cheater, aan
den Weaver en het Grimd-Trunk-kanaal; met ten latijnsche
school, unie-werkhnin, hulpbanken en gr. werven room het
bouwen van pramen tot verycser van het mut, dat in zeer
aanzienlijke hoeveelheid nit naburige mijnen en bronnen
wordt verkregen en waarvan gemiddeld jaarl. 401,000 tonnen
warden vervoerd. 15(0) mw.
Northwood, gem. en •I. der V. S., Stt. New-Hampshire,
gee. Rockingham, 6 u. 0. Concord. 1400 inw.
Norton, gem. en •I. der V. S., Stt. Massachusetts, gra.
Bristol, ass den spw. van New-Bedford naar Taunton, 4
U. Z. Boston; met ijzergieterij en katoenfabr. 2000 mw. —
Norton-shipping, rug. my). en kersp., gee. en 6 a. NNW.
Oxford, met ten lat. school en op een hi. a. afstands din.
idisehe overblijfsele. 3200 inw. in 't vi.) — Norton-Sound,
groote baai der Behring-zee, Aljaaka, tussehen 62 en 65°
N.B., 161 en 167° W.L., aan den ingang 57 u. breed en
even zoo lang, in 1778 door Cook ontdekt.
Norunga en Norungabad, twee eteden in Britsch
Indie : de eerste Neder-Bengalen, pro.. en district Baker,
23 u. ZZW. Patna; — de tweede NW.Prov., distr. en 11h
U. Z. Mathoera.
Norwalk, 1 gem. der V. S.. Sit. Connecticut, gee. Fairfield, can Long-Island-Sound, 17 a. SW. Hanford; met het
vL N.-Borough en het d. Old-Well, de aanle.gplaats room
de stoermbooten, die dagelijks van en naar New-York 'siren, aan den spw. naar New-Haven. 5000 inw. — hfdpl.
van 't gra. Huron in Ohio, 26 n. NNO. Columbus; met een
seminarie ea bibliotheek, papierfabr. 3000 inw.
Norway, 1) gem. en vi. der V. S., Sit. Maine, gin. O.
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Norwegian
ford, 131h n. W.t.Z. Augusta. 2200 inw. — 2) id., Stt. Newlock, grs. en 4 U. N. Herkimer. 1250 mw.
Norwegian, gem. en vi. der V. S.. Stt. Pennsylvanie,
gra. Schuylkill, aan den Schuylkill; met steenkoolmijnen.
4000 inw.
Norwich, 1) eng. at., rivierh. en biaa.zetel, hfdpl. van
't gr.. Norfolk, waarin zij een grs. op zich zelve ('city county.) nitmaakt, aan den hier bevaarbaren Wensum of Yare,
5 U. W. Yarmouth, door den Norfolk-spw. in gerneenschap
met den Eastern- en Northern-Counties-spw. Zij heeft omtrent 1 , /, U. in omtrek, onregelmatige straten, em n ruim
marktplein en verscheidene voorsteden. Hare voorn. merkwaardigheden akin: een normandisch kasteel, nu een gevangeniis; de kathedraal met een zeer hoogen toren; het his-

sch. paleis; vele oude kloostergebouwen, waaronder St.-Andrews-hall, dat nu bij openbare bijeenkomsten en feesten
client; het raadhuia, de nieuwe gevangenis, de korenbeurs,
de openbare bibliotheek, de schouwburg, de kavallerie-kasemen, een '-Sr. werkhuis, verscheiden hospitalen, weldadige instellingen, scholen, waaronder 66n visor blinden, en
lat. school, teekenschool, litterarisch institnut met een bibliotheek van 20,001 banden, en zulk em n gr. aantal kerken
(36 groote), dat N. daarin alien voor Louden onderdoet.
Hare fabrieken leveren voornarnelijk wollen en zijden stoffen, bombazijn, bandanas, sjaals, gaas, krip, enz., ook heft
sij user en kopergieterijen, snuif-, she- en korenrnolens,
bronwerijen en ververijen. Em n vermaarde mostardfabriek
werkt met 1000 arbeiders. 'Er is een tak van de mg. bank,
met verscheiden privaat-banken en groote assurantie-compagnien. 80,386 inwon. Geb.pl. van Samuel Clarke. — 2)
gem. en vl. der V. S., Stt. Connecticut, een der hfdpl. van
St grs. New-London, aan de Thames, die bier bevaarbaar
wordt, 41/2 U. N. New-London, met welke plaats, als ook
met Hartford en Worchester, zij door spoorwegen verbonden is. Zij is aan de helling van een hoogen rotsheuvel
gebouwd, zoodat de huizen zich in then boven elkander
verheffen en em n zonderling, schoon gezicht opleveren. Men
vindt er een recht- en stadhuis, een hoogere jongenschool
en een //academy" voor meisjes, nob reel industrie in katoen, wollen, papier, wapenen, machines. en handel. 16,65'3
mw. Op 1/4 U. afstands 0 ligt bet bloeiend d. Gree nv ii 1 e. — 3) gem. en vi., Stt. New-York, hfdpl. van 't try.
Chenango, aan de riv. Chenango, 25 u. WZW. Albany. 36 '0
mw. — 4) id.. Stt. Vermont, grs. Windsor. met Hannover
door een brug over den Connecticut vereenigd, aan den
Passumpsic-spw., 12 u. ZZO. Montpelier. 2211 mw.
Norwood (Upper- en Lower.). twee gr eng. d..
Surrey, 2 U. Z. Londen, met een stat. aan den Londonand-Croydon-apw.; met fraaie landgoederen, groote industrieschool en openbare tuinen. 7000 mw. samen.
Noapelt, d. in 't gr.hertd. in arr. Luxemburg, kant. Capellen, gem. Kehlen, 21/, u. NW. Luxemburg. 660 inw.
Nom•en. sake. at en amtszetel, kr.dir. n 5 , /. u. W.
Dresden. aan den Freiberger-Mulde; met ern kon. kasteel,
• eminarie voor onderwijzers, weverij, looierij en em n fabr.
van steengoed. 3034 inw.
Noss-Head. rotskaap op de 0.kust van Schotl., ors.
Caithness, 1 nor NO. Wick; de vunrtoren met draailicht
staat op 58° 28' 38" N.B., 3° 3' 5" W.L.
Nosaibe, ell. der NW.kust van Madagaskar, behoort met
Nossi-Mitzin sedert 1841 Ran de Franschen, is bergachtig,

loschrijk, bijzonder vruchtbaar, heeft uitmuntende koffie,

rijat, rijkdom van timmerhout, een gezond klimaat.
D e bust heeft reel goede ankerplaatsen. De grootte bedraagt 2,47 0 m., bevolking 7689 zielen; hfdpl. Belleville.
Nom-Island. een der Shetlandsche eil., 0. Bressav.
Notarearo, ital. d., Napeln, prov. Abruzzo Ult. I,.distr.
an 31/a th O. Teramo. 364a !ow.
Noto, 1) ital. st. op Sicilie, prov. en 41/2 u. ZW. Syracuse, fraai gelegen aan een heuvel, ruim 1/ 2 u. van zee. Zij
heeft verscheiden fraaie kerken en kloosters, een raadbuis,
hospitaal, lyceum en aanzienlijken handel in bores, wijn,
oils en zwavel, de prod. der nabuurschap. 16,590 inwon.
Omtrent 1 U. W. de st. liggen de ruinen van een amphitheater en van een gymnasium, schier de eenige overblijfsels van 't nude N e ce t u m, door een aardbeving in 1692
vernield. — 21 at. en kaap op 't japansche eiland Nipon,
12 u. NW. Yedo. — nude afdeeling van Sidle, in 't 90., no verdeeld tusschen de prov. Syracuse, Catania en Caltanisetta.
Notre-Dame, imam van vele fr. gem. en d., o.
1)
-de-Bondeville, dep. Beneden-Seine, arr. en 1 U. N. Rouen.
2418 mw. — 2) -de-Cenilly, dep. Kanaal (Manche), arr.
en Ms u. OZO. Coutances. 1893 mw. — 3) -de-Lieme.
of ILieme-mta-Marehaia, dep. Aisne, arr. en 2 3/4 tiur
ONO. Laon; met een miraculeua Mariabeeld en daardoor
bedevaartplaats. 1400 mw. — 4) -de-Mout, dep. VendOe,
arr. en 9 u. NO. Les Sables. 1340 mw. — 5) de Vaudreuil, dep. Eure, arr. en 1 u. N. Louviers, aan de Eure,
1. 0. CO den apw. 1000 mw.
Notre Dame-Bay, baai van de NO.kust van Newfoundland, tusschen 49° 32' en 50° N.B., 5P en 56° W.L., ten
bepaald door Rasp-St-John.
Nottawasaga, riv. in Opper-Canada, distr. Home, volt
na ens N.lijken loop van meer dan 17 U. in de Nott awasag a-b a a 1, door een inham in 't Z.einde van de Georgian-bay, meet Huron.
Notterile, eil. van Noorwegen, amt Agershuus, in den
Christiania-fjord, Z. Tonsberg, lang 2, hr. 1 u. 4500 inw.
Nottingham 1 )(Graafachap - )„ of Nottinghamshire,
of Notts, centraal gra. in Engeland, omgeven door de grm.
York, Lincolnshire, Leicester en Derby, gr. omtrent 352,

m., met 319,759 inw. De meestal zacht-heuvelachtige
oppervlakte heeft de breede vallei van Trent, het vruchtbare Belvoix-dal en aanzienlijke overblijfaels van 't nud,vermaarde wood Sherwood, en words besproeid door de
Trent met de Soar en Idle. 't Klimaat a bijzonder droog.
de 1andbouw seer gevorderd. Hoofdprod. tijn geanen, geret
haver, hop; steenkolen
kalksteen. Het grs is de honfd.
aetel der (abr. van katoenen kousen
kant. trrovt31 wen
Cr ook zijdespinnerij en weverij, ijtergieterij en machine-
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fabr. aantreft. Het wordt doorsneden van takken der NorthMidland-, Sheffield-and-Lincoln. en Great-Northern-spoorwegen en is in 6 ',hundreds" en 245 //parishes" verdeeld. tie
voorn. plaatsen zijn Nottingham, Newark, East-Bedford en
Mansfield. — 2) eng. fabr.st . en kersp., hfdpl. van gen. gra.,
waarin zij een gra. op zich zelve (ucity-county") uitmaakt,
Ran de bevaarbare Leen, dicht bij hare samenvloeiing met
de Trent, kruispunt van spw., 41/ 2 u. ONO. van Derby, 10
u. ZW. van Lincoln. Aan den met en aan de helling eener
rotshoogte gelegen, heeft zij vele ateile en tevens nauwe,
onregelmatige straten. Haar voorn. merkwaardigheden zijn
het kasteel, op genoemde hoogte, dat na 1831 in de plaats
van 't oude, door brand vernielde slot is gekomen; het
groote marktplein schoone nieuwe beurs. het gouvernementsbuis van bet grE., het stadhuis, de gevangenissen,
een algemeen hospitaal, het krankzinnigengesticht van het
gra., kavallerie- en infanterie-kazernen en een kl. tooneel.
Vele van hare bet-ken, waaronder de in (844 gewijde nienwe r. bath. kathedraal, zijn fraai, en talrijk zijn de ka-

pellen der Dissenters, de scholen, de gasthnizen e. a. liefdadige inrichtingen. N. is het groote middelpunt der fabr.
van kant en tulle in Engeland, daarenboven zijn en zijde-,
katoen- en vlasmolens, fabr. van bottom en machinerie,
Mote bleekerijen, mouterijen. brouwerijen, ververijen, ?Telden-, ijzer- en koperfabr. In N. zijn veel parlementen gehouden. 86,621 inw. — 3) gem. en vi. der V. S., Stt. NewJersey, gm. Mercer, 5 u. NO. Mount-Holy. 5100 inw. — Andere plaatsen van dies naam en New-Ilampshire, gm. Rockingham; in Ohio, gm. Harrison; in Pennsylvanie,grs. Chester, gm. Washington; in Indiana, ors. Wells.
Nottoway. 1) grs. der V. S., in 't ZO. van Virginie, bebesproeid door de riv. Nottoway; hfdpl. N ot tow a y, 13 u.
ZW. Richmond. — 2) plaats in Michigan, 3s u. WZW. Detroit. 1400 inw.
Creuse, arr. en 21/,
Nouaille (La), fr. gem. en d,
U. ZW. Aubusson; spw. stat. 1710 mw. — La Noue, d.
in 't (Iep. Opper-Marne, kant. en gem. St.-Dizier. 4>3 mw.
— La %twee, d. in 't dep. Morbihan, arr. Ploermel; met
hoogovens en smederij. 3213 inw. — Nouie, gem. en d. van
't dep. Opper-Vienne, arr. en 2 u. ZW. Bellac. 1510 in,
Nouart, fr d., dep. Ardennen, arr. Vouziers; met ijzermijn en hoogoven. 750 mw. — Gevecht tusschen Saksers
en Franschen, 29 Aug. 1870.
Nouojera, Nowajarra, naam van versch. kleine steden
en dorpen in den Pengab, Afghanistan en Scinde, vvaarvan
de voorn. zijn: 1) st. in Scinde, 20 u. ZO. Rorie, aan den
wee., van daar soar Haiderabad. — 2) st aan de riv. Baboel,
6 U. NW. Attock, waar de Afghanen in 1823 door Rundsjiet-Singh geslagen wet-den.
Nousioo 11 (Le). of N.-eas-Thierache, fr. gem. en
St., dep. Aisne, kant.hfdpl., arr. en 5 u. NNW. Vervins;
met fabr. van katoen en garen en veel kaasbereiding. 3272
mw. (2181 in de at.) — 2) N. - en - Poothieu ' fr. gem. en

d., dep. Somme. kant.hfdpl., arr. en 2 3/4 u. N. Abbeville.
N. - of Novion.en-Porcien, id., dep. Ar920 inw. —
dennes, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NO. Itt,thel. 1300 mow.
Nonvoiton, fr gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr.
Rennes, kant. Chateaugiron. 1900 mw. — Noncom, idem,
Ardennes, arr. en 3 u. van Mezieres, aan de Mouze; met
hoogoven, hamerwerk, ijzergieterij, wapenfabr. 5411 mw.
Novaia, russ. mv1.,gouv. en 25 u. WZW. Koersk. 1000 mw.
Novara. [ovaria]. ital. st , Piemont, hfdpl. der gelijkn. (1184/2 0 in. fr,roote en met 624.985 zielen bevolkte,
goed besproeide, door talrijke spw. doorsneden prov., op
een heuvel tnsschen de Agogna en den Terdoppio. Zij is
een kruispent van verseheidene lijnen der Opper-Ital. banen. Zij is gedeelteliik door wallen en grachten omsloten,
wordt door een nod basted l verdedigd en heeft een deftige

kathedraal, nog 10 andere kerken, een gr. hospitaal, vet ,

schilendog,bschpelijkmnar,ov-

dingsgestichten veor meisjes, boost- en ambachtsschool, een
banter van koophandel, een schouwburg, en fabrieken van
zijden en linnen steffen, hoeden en leder. 29,516 inwon.
(in de St. 14. 627).
Nova-Scotia. of Niew.Seotiand, (fr. Nouvelle'
Ecosse, of Aeadie, nederl. Nieuw-Sehotland),
schiereil van N. Amerika, prov. van 't Britach Do mi n io n of C a n ad a, tusscben 43° 35' en 45° 40' N.B., 60° 35' en
66° 10 W.L., met New-Brunswick ten NW. verbonden door
een landengte van 4 U. breed. gescheiden ten N. van Prin.
ce-Edward's-eiland door de straat van Northumberland en
ten NO. door de straat (ogat") van Canso van Cape Breton, terwij1 het aan di andere zijden den Atlant. oceaan
en de Fundy-baai met de Chignecto-bocht heeft. De grootte
bedraagt met het eil. Cap Breton, dat tot deze prov. behoort, 1022 1 ho 0 mij1 (landoppervlakte 9831/2, bassin des
Mines 199/10, binnenwateren van Cap Breton 183/4 0 ml;
de bevolking bedroeg in 171 387,800 zielen (in 1850 350,000),
want-van 102,000 r. bath., 35,124 anglikanen. De gansche
oppervlakte des lands is oneffen, maar rijst nergens hooger
dan tot 200 of 220 met. boven de zee. De rivieren zijn talrijk, en 't meet Rossignol in 't Z. heeft een lengte van 8
tot 9 u. De kusten skin onregelmatig en steil, maar hebben veel goede havens met diep water tot dicta onder 't
land. Het klimaat is seer gezond en veel zachter dan in
Canada. Tot nog toe is alechts een betrekkelijk klein gedeelte van den grond onder cultuur; doch in enkele oorden is
hij seer vruchtbaar ( vooral de W. en N. streken ) en get-ft
gentlest (gees tarw). aardappelen. rapt-n, appelen en fijn e
ooftsoorten. peulvruchten, mais, enz. Dc veeteelt ( hoof&

uitgebreidheid zakelischpnforj)emti-dan
toe. Tot den mineralen rijkdom behooren steenkolen ( voor.1 in 't user, koper, lood, en zout uit de bronnen.
Ook edele steenen worden gevonden, als jaspis, smethist,
chalet-dos, onyx, enz. ln 1S60 weed goielkwarts ontdekt.
De houthandel en de scheepsbouw (140 A 160 jaarl. I, de
ciaseherijea op kabeljauw, makreelen, walvissehen en robber., en de delving der mineralen tijn de voorn. beataanmiddeleo der pron. uitvoer bedraag-t jaarlijks geintddeld
20 mill. gld., waaronder vont 15 mill. aan visch; de invoer
35 mill. gld. 't Fahriekwezen is er nog onbeduidend; men
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meat er echter grove wollen stoffen, vloerkleeden en tonwwerk. De voorn. plaatsen zijn Halifax, de bidet. en voorn.
zetel des halide* Annapolis, Liverpool, Picton en Windsor. Met Cape-Breton vormt deze prov ddu bisdom. N.S.
word in 1497 door Cabot ontdekt, vervolgens door de Fransehm gekoloniseerd, die het A cadie heetten, en on vele
lotwisselingen weed het eindelijk in 1758 den Engelschen
afgestaan. In 1869 weed het een pr.. van 't D ID 13 ion of Canada.
/Veva.Zombls, (rms. N o w aj a-S e m lj a, d. eNieuwland"), eiland-gebied in de N. IJszee, dat tot Eur. R.I.,
en wel tot het gouv. Archangel wordt gerekend, gelegen
tusschen 70° 30' en 76° 30' N.B.. 52° en 66' 0.L.; groot
3000 1:1 m. Het wordt door de Karische-straat van 't eil.
Waigatz gescheiden, en hestaat nit twee eilanden, die de
smalle zeearm Matots c hi n-s j a r van elkaer echeidt.
Ann de W.zijde verheft de grond zich doorgaans tot ruim
600 en hier en daar tot ma) en 1100 met. boven de zee;
maar de 0.kusten zijn in vergelijking laag en woest. De
hoofdbestanddeelen den bodems zijn zwarte klei, schiefer
en kalksteen, even ale in 't Oeraliseh-geb., waervan men 't
ala een insulaire voortzetting ken beschouwen. De kusten
warden des win,u door walvisch- en robbenvangers en door
pelsjagers bezocht, mane tot 1877, then de cuss regeering
een Samojeden-kolonie bier aanlegde, nergens blijv.-nd bewooed. De 0.kust is nit hoofde van het vele drijfijs weinig genaakbaar; de W.kust ondergaat nog den uitvloed der
uitloopers van den Golfstroom. 't Klimaat is ruw; de winters zijn lang, de zomers kort, doch den worden op den
moerassigen grond nog vele soorten bessen rijp. In de dalgronden vindt men enkele mossoorten, weinige planten en
eene wilgenaoort. De N.kust en het binnenland zijn grootendeels nog onbekend. Men heeft bier onderaardsche steenlabyrinthen van hooge oudheid ontdekt. — 't Was in dit
onherbergzaam oord, dat de nederl. zeevaarder Heemskerk,
toen hij op het einde der 16de eeuw eenc NO.lijke doorvaart niter China en Indie zocht, met zijne mansehappen
mount overwinteren.
Novelda. sp. et ., prov. en 4 n. W. Alicante; met branderijen en kantfabrieken. 5431 mw.
Novelhara. ital. at., Emilia, prov. Reggio, 41/2 u. NW.
Modena, voorm. brat. van ef n gelijkn bend., dat in 1737
met Modena weed vereenigd. Zij heeft em n pains van den
podesta, een hospitaal, eenige zijde- en lederfabr., weekmarkten en een groote jaarmarkt. 7488 mw.
%events, 11 ital. vl., Venetie, prov. en 5 U. ZZW. Vicenza. 4960 mw. — 2) -di-Piave. d. aan de Piave, prov.
en 5 n NO. Venetie. 3563 mw.
Noyes, sp. at., prov. en 41/2 u. NW. Toledo; met fabr.
van wollen stoffen en em n hospitaal 2450 hew.
Noyes fr. gem. en mvl., dep. Monden-van-de-Rhene,
arr. en 5' u. NO. Arles, aan de Durance. 300 inw.
Novgorod, Novvgorod. Novogorod, 1 ) gone. van Rueland, tusschen 57 en 61° N.B., 3, ■ en 40° 0 .L. oulgeven
door de goer. Wologda, Jaroslawl, Twer, Pskow,St.-Peters'
burg en Olonetz; cr. 22213/4 0 m. met 1,101,000 inw. De
bodem is in 't Z. door 't Waldaidateau heuvelachtig, doch
vrachtbaar, rijk can wouden (oorspronkelijke wooden ; in 't
N. moerassig; hij wordt besproeid door de rivieren Wolkhow,
Meta, Sjekana, Mologda, Lovat e. a., en bevat tevens de
meren Bielo-Osero, Voje en Ilmen; terwijl het N 0 v g.
r o d-k anaa 1, dat de vaart over 't Ilmen-meer tort errmijden, de Meta met de Wolga, het Tikhvin-kan. de Tikhvinka met de Sominka, en 't Siae-kanaal de Sias m, t de
Wolkhow verbindt. 't Klimaat is over 't gebeel streng; de
bodem slechts ten deele vruchtbaar. Hoofdprod. zijn rijst,
haver en gent, hennip en vies. mane vooral hoot; de veeteelt is van weinig belting; de visscherij geeft veler handen
week, en de zoutbronnen van Staraia Roessa leveren toereikend stout roor dit go.. en dat van Twer. Delfstoffen
niju liner en eteenkolen. `t Fabriekwezen is er nog achterlijk en bepaalt zich tot eenige voorwerpen van koper, gins,
leder, wol, ens. Het gout. wordt in 10 diatricten verdeeld
en beeft tot voorn. plaatsen Novgorod, Waldai en Tikirrin.
— 2) of Weliki-111. d. I. eGroot-N."), ruas. st ., hfdpl.
van gen. gouvernement, aan de rivier Wolkhow, bll hare
nittrede nit bet Ilmen-meer, 23 nur ZZO. St.-Petersburg.
Zij splitst nick in de Torgovaia of marktstad, die het pa.
leis des gouverneurs en de meeate winkels en magazijnen
bevat; in de Sophiiskaia met fraaie gebonwen. Aan den anderen oever van de rivier, werwaarts em n seb.00ne granieten brag van 12 bogen voert, liggen, omsloten door een
aarden wal en gracht, de kreml of de citadel, de kathedraal St.-Sophia en 't paleis van den aartsbiaschoe, benevens eon aantal monniken- en nonnenkloosters. Men telt
or niet minder dan 63 kerken en vindt er run bazaar, een
seminarie, eenige fabrieken van zeildoek, leder, kaarsen,
en.. en handel in koren. N. was eenmaal de grootste st.
van 'Buil. en run der gewichtigste handelsplaateen van Europa. In 862 vestigde Rurik er zijnen zetel, en in or 12de,
13de en 14de mew was zij tot zulk een hoogte gestegen,
dat zij de stapelplaats van den ganschen russisch-ooeterschen
handel was, een aanzienlijken rang in de Hawse bekleedde.
400,000 inwon. telde en als hoofd van een machtigen vrijstaat, die 40,009 cutters in 't veld kon brengen, zulk een
ontzag inboezemde, dat het russisch spreekwoord van hear
zeide; nWie vermag lets tegen God en het groote Novgorod". Haar verve' begon in 1478 met hare onderwerping
aan de heersehappij der rms. grootvorsten, en later, met
de stichting van St.-Petersburg, kreeg haar handel den genadeslag. In 1871 telde zij 17,094 mw. — 3) -Semorskoio.
( d. I. oNoordelijk-N."), rms. at., gouv. en 31 n. ONO. Tjeroirow, weleer de hfdst. van 't voorm. head. Sewerie, nu
distr.hfdpl., aan de Desna; met handel in koren, hennip
en Yhts, en 3 gr. jaarmarkten. 6-300 law. — 4) fiVisinii-)
zie iej as11-1Ve exam&
Novgrad-VolYaski, Nesviirrad:Welymak.st.in Russ.
Polen, gonv. Vogt-yule, distr.hfdpl. aan den Sloetsch, 1. o.;
met handel in graan en bout. 9341 mw.
Nevi. 1) ital. gem. en at., prov. Alesaandrie, distr.hfdpl.,
In de vlakte van Marengo, aan den voet der Apennijnen, 4

Nowidwor
n. ZO. Alessandria en kruispunt der Opper-Ital. bean. Zij

heeft 'eel kerken, een college en hospitaal, fabrieken van
zijden, garen, een levendigen handel, daar zij de atapelpL
is voor de goederen tusschen Genua en Tulip. 12,160 sow.
Op de nabnrige vlakte werden de Franschen onder Joubert
in 1799 pelages door de oostenrijksch-russ. armee onder
Snwarov. Sedert 1851 wordt door eene fr. maatachappij
eene gondmijn in Novi's omstreken geexploiteerd — 2)
ital. vi ., Emilia, peter. en 6 u. N. de at. Modena. 7258 row.
— 3) ital. vl.. Nape's, prov. Principato Cit., distr. Campagna, 5 a. ZZW. Cappaccionuovo. 1692 sow. — 41 stad il3
Eur. Turkije, Bonnie, sandsj. en 121e, u. WNW. Banjaloeka, aan de NO.lijke green. — 5 ) vi. in 't Oostenrtjksch
knetland, 31/2 n. NW. Zengg, welks bisschop hier doorgenus resideert; met handel in wijn, olijfolie en zijde. —
6 ) gem. en viek der V. S., Stt. Michigan, 7 U. NW. Detroit. 1631 mw.
Novi-Bazar, (J eni-Baza r), at. in Europ. Turkije,
hfdpl. van een tusschen Servie en Montenegro gelegen sand.
sjah, dat even ale Bonnie door oostenr. troepen is beset
ne den teat:nen turkschen oorlog; zij ligt aan de Reschke,
een bijriv. der Morawa, 37 re NO. Boana-Serai. Zij heeft
een kasteel, 17 moskeeen en eenige winkels, mane is over
't geheel morale en armoedig, van weinig meer den leem
gebouwd, terwij1 de reenters meestal zonder glasruiten zijn.
900) mw.
Novidwor, mv1. in Polen, prov. en 101/2 u. NNO. Ma.
lysiok. l5O mw.
Novigrad, 1) Novegraelli, hi. at en zeeh. van 't bong.
Littorale, aan 't Morlacca-kanaal, 61/2 u. ZO. Fioeme. 1500
mw. 2) -Volyesk. zie Novgrad-Vol,nski.
Novale 11 -en-Al.rdenne, bele. gem en d., provincie
Luxemburg, arr. Neufchateate kant. en bij Bastogne. 1010
inw. — 2) -ire-Bole. id ., prov. en arr. Namen, kant. Eghezee. 1350 inw. — 3) -sur-Mehnigne. id., pros. Brabant, arr. Nivelles, kant. Perwez. 900 inw.
Novita, st. in Columbia, dep. Cauca, hfdpl. der prov.
Choco, 14 u. 0. den Stillen oceaan en 37 u. ZW. Antioquia, bll een pas der W. Andes. 2000 mw.
Novo-Berda, st in Fur. Turkije, Albanie, sandsj. Scutari, NNO. van Oeskoep ( Uskup).
Novodmitrievskoe, of Johan, runs. vi ., gnus. en 30
U. WZW. Saratow, aan de Jelan en Bezerovga 20 0 low.
Novedwinskaia, russ. vesting, gouv. en 5 n. N. Archange', op een eil. aan den mond der Dwina, in de Witte zee.
No ■ otsdorovica, of Be.gina, rues. mvl., gone. en
261/ . u. ZO. Koersk. 1700 mw.
Novo Gcorgieme.k. naam van Medlin, Z. aid.
Novogrod. st . in Russ. Poles, gone. Soewalki, aan de
Narew, 23/4 U. NW. Lomza. 3014 inw. ( z. ook Novgorod).
Novogrodek. Novvogrudok. ruse st., gone. Minsk, 23
0. 0. Grodno, distr.hfdpl., aan een bijriv. der Niemen. Veer
den brand, die hear in Aug. 1352 schier geheel vernielde,
had zij 420 in-., thane 7255.
Novoidoebassarii, ruse. vi ., gone. Kherson, distr. en
12 u NNW. Tiraspol, aan den Dniester. 2300 hew.
Novoi-Oskol. ruts. st ., gone. en 26 u. ZO. Koersk, distr.hfdpl., aan den Oskol; met vele kerken. 300 hew.
Noveivanovoka. of Tojernianka, runs. mv1.,

en 24 u. ZO. Koersk, aan den Oskol. 1500 hew.
Novokhopersk. Novvoehoper.k, russ. at., gouv. en
32 u. OZO. Woronesch, distr.hfdpl.. aan den K hoper. Zij
is door aarden wallet) omsloten, die met bebolwerkte torens
bezet thin, en heeft scheepstimmerwerven en aanzienlijken
houthandel. 508, inw. — Novokhoperskaia-Krepost,
dezelfde ale Chopersk, zie aid.
Novell, ital. vi ., Nape's, pros. Otranto, distr. en 2 our
WNW. Lecee. 4151 mw.
Novemesto. Novemiasto. Nosve-Miasto. runs. st.,
gnus. en 22 U. NNO. Tsjernigow, aan den Ipoet. 2100 inw. —
2) at. in Russ. Poles. gone. Warschau, hi; de Pilica. 1S00 inw,
Novo-Minsk, distr.lifiipl. en 't pool. gouv. Warechae,
aan den spw. Warschau-Brest. 2548 mw.
Novenairgerod. versterkte ruse. at., gouv. en 45 our
NNW. Kherson; in den vruchtbaren omtrek wordt wijn verbouwd. 4150 row.
Novonseskovok, versterkte russ. st , gouv. en 5 u. NO.
Jekaterinoslav, distr.hfdpl., are de Samara, r. o. 10,379 inw.
Novepetrovskee. ruse. novl., gone. en 16 u. NW. Kherson, aan den Bog. 1800 mw.
Novo-Redondo, zeeh. en fort in de port. bezittingen
van ZW. Afrika, aan den mond der riv. Redondo in den
Atlant. oceaan, op 11° 12' Z.B., 13° 44' 40" 0.L. Be et.
ligt op de kruin eener rots, 36 met. boven de zee, in een
vruchtbaar distr. Behalve 8 of 10 Enropeanen beetaat geheel de bevolking nit Negera.
Noverjes, Nosversevv, runs. at., gnus. en 191/2 our
NO. Pskov, distr.hfdpl., aan 't meer Podso. 2054 low.
a. mv1. in Z. RuaL. pros. Bessarabie, 8 n.
Novement.
OZO. Khotin. 3500 hew.
Nervosa. Novossil, rues. at., gonv. en 25 n. ZW. Toela,
distr.hfdp1., aan de Naroetsch. 3000 mw.
Novesjessninsk, Neyosehosehminsk. russ.mvl.,irouv.
en 27 u. ZO Kasen aan de Tajesma. 1500 sew.
Nove-Tsjerkask, rues. at., hfdpl. van 't Land-der-Donsche-Kozakken, aan den Don, 68 u. OZO. Jekaterinoslav,
in i806 gesticht. Zij is over 't geheel wel gebouwd, beeft
meestal houten, met in 't oog loopende kleuren beschilderde huizen; er is een schoone, ter gedachtenis van den het.
man Platow gestichte kathedraal en nog 7 andere kerken,
een gr. marktplein. arsenag, hospitaal. reel fabr-, branderijen, looiertjen„ college met een bibliotheek van 1200
boekdeelen en een distr.-school. 28,000 mw. De at. ia eerst
in 180$ aangelegd.
Nevraghor, 2 M. plaatsen in India.. Nagpoer-gebied,
respectieselljk 14 U. ZO. en 1311/2 U. VW. Ruttunpoer.
%.wawe. of Ploamsdknef, pr. Itolonistendorp van Bo.
hewers, prole Brandenburg, regdst en bij Potsdam; met
weverijen en naaldenfabr. 51 -43 mw.
Nosvidwor, Neyydwor, 1) twee vi. in Russ. Polen,
gouv. Grodno, WZW. bij Lida, en WZW. bij Volkowisk.

Nowo—,
2) at. in Polen, gonv. en 41/2 U. NW. Warschan, aan de
sansenvloeiing van de Weichsel en den Bog. 1500 inw.
Nowo—. Now—, zie Nov•—, Nov— of het onder-

seheidingewoord.

Nozabee, grs. der V. S., Stt. Mississippi; N.district;
hfdpl. Macon.
Noy:, of San.ttlartin-de-N., sp. A. en zeal., prov. Corubs., 6 n. W. Santiago, aan het diepst eener baai, Riad eNoy a geheeten, in welke zich de rivier Tambre outlast.
Zij beeft een acheepstimmerwerf en visscherij. 2537 inw.
Noyal I ) -Muzillae, fr gem. en d., dep. Morbihan, arr.
en 4 u. OZO. Vannes. 2415 mow. — 2 ) -Pontivy. idem,
zelfde dep., arr., kant. en 1 U. 0. Pontivy. 33 , 5 inw. — 3)

id., dep. Ille-en-Vilaine, arr., kant. en 12/3 u.
Z. Rennes. 1184 inw. — 4 1 -eur-Wilaine, id., zelfde dep.,
arr. en 2 U. 0. Rennes. 2595 mw.
Noyant, fr gem. en d., dep. Maine-en-Loire, kantonhfdpl., arr. en 3 rt. OZO. Bauge. 1518 inw.
Noyen 1) -ftur-Sarthe, fr. gem. en mvl., dep. Sarthe,
arr. en 3 u. N. La Fieche. 2562 mw. — 2) -eur-lrernie.
eon, of Nogent fr gem. en d., dep. Loiret, arr. en 3 u.
Z. Montargis. 550 mow.
Noyes..., 1) fr. gem. en at., dep. Yonne, kant.hfdpl., arr.
en 3 n. Z. Tonnerre, te midden van wijngaarden; met ecnige
fabr. en handel. 1697 mow. — 21 fr gem. en d , den. Neder-Alpen, kant.hfdpl., arr. en 2 u. W. Sisteron. 1060 inw.
Novon, [Noviomague). fr. gem. en et., dep. Oise,
kant.fifdpl., arr. en 4 rt. NO. Compiegne, tan Ic Vorse,
met een station aan em n tak van den N.spw. Zij is vrij
wel gebouwd, door tuinen omgeven, heeft een kl. seminarie, een nude groote kathedrael, fraaie openbare fonteinen,
fabrieken van katoen. linnen, mousselien, leder, enz. en
levendigen handel. 6439 inwon. Geb.pl. van Jean Cauvin
(Calvijn), wiens huis hier nog aanwezig is.
Nozay, fr gem. en et., dep. Beneden-Loire, kant.hfclpl.,
arr. en 5 u. ZW. Chateaubriant. In It nabijheid een door
mules Rieffel in een onbebouwde Iteuveletreek a.angelegde
tandbouwkolonie met landbouwscbool root jonge arms
werklieden. 38 -,7 inw.
Noseroy, Noser.t, fr gem. en et., dep. Jura, kant.hfdpl., arr. en 5 u. OZO. Poligny; met veel schoenen fabrikatie en de overblijfsels van een belangrijk kasteel. 900 inw.
Nozzano. ital. mvl., Toskane, prov. en 11/4 u.
Lucca, aan de Serchio. 2400 mow.
N'pal. afr. d., Senegambie, NO. St.-Louis, in een vruchtbare vlakte. 2000 inw., Incest Maraboets.
Nubre, land van Oak Afrika, tuaschen 11 en 24° N.B.,
s en 39° 0.L.; bepaeld ten 0. door de Roode zee, ten Z.
door Abessinie, ten W. even els Egypte door de GrooteWoestijn en ten N. door Egypte zelf. Be grootte wordt
gesteld op 15,700 0 m., de bevolking op 1 millioen. Het
wordt verdeeld in Neder-Nubie., dat zich van Egyptes grens
tot Dongola ( N.B.) uitstrekt, en in Opper-Nubie, dat
van Dongola tot Abeesinie reikt. N. ligt bijna geheel in
het Nide], 't welk hier .66 smal is, dat het geen ruinnte
ter bebouwing op de rivieroevers toelaat, zoodat men de
vruchtgevende streken in de laagten tusschen de bergen
en op de eilanden most zoeken. Eene woestijn van zand
en rotssteen, met enkele vruchtbare oasen, strekt zich van
Neder-N. tot aan de Roode zee nit. Minder woest is de
streek Bahi o eda op den I. o. van den NW; men vindt
er bier en dear nog bronnen. In Opper-N. me het land
sneer afwisselend; de Nij1 ontvangt hier zijne Ws., de Atbare of Tacazze. 47 our beneden de sarnenstrooming der
Witte- en Blauwe-rivier (de Alij1); tttsschen deze rivieren
liggen de gewesten Sjendy, Halfay en Sennaar, die uitgestrekte vruchtbare vlakten bevatten. Ofschoon N. niet geheel tot de heete luchtstreek behoort is 't klimaat van Noble toch tees heet; 't overtreft zelfs in Midden-Nubie (de
woestijn 1 alle andere gebieden der aarde. Het noordelijk
en middelste deel valt zelfs under den isotherm van 27-2S°C.;
maar over 't reheel is het eezond: men wil, dat de pest nooit
ten Z. van den tweeden Niil-waterval (22° N.B.) is doorgedrongen. Behalve de aan Egypte eigen dieren, heeft N. de
giraffe en verscheiden soorten van antilopen en vogels, die
tot het centraal plateau van Afrika behooren. De landbouw houdt bet grootste gedeelte der bevolking aan den
never des Nijle en zijne cijnsbare wateren bezig, en men
wendt hier, even ale in Egypte, de kunstmatige beeproei.
lug aan. De voorn. produeten zijn doerra (gierst), greet,
boomwol, indigo, tabak, senna, koffle en dadelen. Door de
Arabieren van de naburige woestijnen worden renderen,
schapen en geiten eeteeld; kameelen zijn als een noodzakelijk middel voor 't verkeer, in rnenigte voorhanden. Sulkerriet vindt men veel in 't wild langs den Nijl. De industrie bepaalt er zich tot voorwerpen van buieelijk gebruik.
Een uitgebreide transito-handel wordt gedreven met bet
binnenland van Afrika en met Egypte in stofgoud, senna
en struievederen. Tegen den alavenhandel is men allerwege en met alle rniddelen ijverig in de weer. Soeaki
aan de Roode zee is de eenige haven. — De Nubiere behooren tot Arabbsche en Nubische reasen; de herderstan,
men Ran de °evera van de Tacazze en boven-NijI spreken
Arabisch. Veer de verovering van N. door Ibrahim Penis, in 1521, weed het land geregeerd door een menigte onafhankelijke opperhoofden; doch sedert dat jaar staat het
under het gezeg van Egypte, dat zone veroveringen steeds
verder uitstrekt enKordofan,Sennear,Darfoer,
Darno eb a keeft ingelijfd. Thane draagt het met de veroverde landen gemeenlijk den neam van Egyp t is chSoeda n. De Romeinen drongen eenmaal vrij diep, tot
aan Napata, in N. door, mass- bezaten er nooit meer van
elan den N.1iiken zoom, dien zij fit thiopi a supra X.
gyptum noemde. Zij kenden bovendien een stain van
Nobates of Nube a. wearaan waarschijnlijk de naam des
lands ontleend is.
Nuddra. diets-. van Britech Indie, Neder-Bengalen, Presidency Division, in de delta van den Ganges, omsloten
door de distr. Moerejedabad, Birbboem, Burdwan, Hoeghly,
Dejessore en de 24 pergunnahs, gr. 160,9 0 m., met 1,ei
low. Be grond is uitermate vruchtbaar. De worn. steden
-aur-Seiellse,
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sijn Nudde a, de bfdat., aan de Hoeghly, 15 1/2 n. NW.

Calcutta, Kiejenagur en Plassev.
Nfidlingen. beier. d , kr. Necierfranken-en-Aschaffenburg,
landgericht Mennerstadt; wijn- en klaverbouw. 1300 hie..
Nudzjiena.Nodgyna„( eng.Nuggeena),st.inBritsch
Indie, NW.prov.„ 131/2 U. NNW. Moradabad.
Nueere Rio-de-lae-). riv. van Texas, valt in de Laguna-del-Madre, tusechen de distr. Refugios en San-Patricio,
35 n. N. den mond der Rio-Grande-del-Norte, na een ZO.lijiten loop van 120 u.
%linen 1) -essue-lee-Aubiere, fr gem. en d., dep. BeideSevres, arr. en I u. 0. Bressuire. 1769 mw. — 2) -sonsPa...avant, fr gem. en vi., dep. Maine-en-Loire, arr. en
5 u. ZW. Saumur. 1950 mow.
Nueva- (of Nieuw-) Segovia, 1) kl. etad in Centr.
Amerika, Stt. Nicaragua, eau de riv. Segovia, 32 n. NNO.
Leon. — 2) fraaie pleats op Luzon (Philippijnen), aan den
Tajo, in 't N. van 't eil. — 3) neam der Blew field er i v., Centr. Amerika.
Nuevae-Grande• en Nuevitas-del-Priacipe, twee
havens op de N.kust van 't eil. Cuba. — Las•Nuevitas,
havenbaai op de NO.kust van Cuba, 10 u. 0. Puerto-Principe, waerven zij de haven is. Eenige jaren geleden weed
dear een d. gesticht, dat er sanzienlijk is toegenomen.
Nnevo-Santander. volkrijke mexic. st„hfdpl. van 't dep.
Tamaulipas, aan de riv. Santander, 35 u. NW. Tampico.
Nuggur. Nagur, 1) sterk bevestigde st. van Hindostan,
prov. Radsjepoetana, gebied en 19 u. Z. Dsjeypoer. — 2) st.
in Bundelcund, 23 u. ZZW. Tsjatterpoer.
Nub.. ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en 21/4 U.
ZZW. Znidhorn, gem. Marum. 5'0 inw.
Nuke, fr. gem. en et., dep. C6te-d'Or, kant.hfppl., arr.
en 21/2 u NO. Beaune, aan den Meuzin en den epw. van
Dijon op Lyon, in een schoone wijnstreek. Zij heeft een
handels-tribunaal, fabrieken van wollen stoffen, kirschwasser, hoeden, leder en azijn, en veel bands-]. 3596 inw. Gevecht van de badensche divisie tegen de divisie Cremer, den
18den Mei 1870.
Nukerke, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr. en
kant. Oudenaarden. 2127 mw.
Nn1and, NoIland, ned. gem. en d., prov. N. Brabant,
arr. 's Hertogenbosch, kant. en 13/4 u. ZW. Oss. 1042 r. kath.
mw. I met eenige gehuchten).
Nuldinga, at. van Britsch Indie, Neder-Bengalen, Presidency Division, distr. Dsjessore, 21 u. NNO. Calcutta.
Notes. sp at., prov. en 3112 u. ZW. Castellon-de-la-Plana, niet ver van de Middell. zee; spw. stet. 4401 mw. Irt
de nabijheid eijn racer dan 590 rotekloven, die als greenmagazijn gebruikt worden.
Nultsjitty, (cog. Nulchitt y), vi. in Britsch Indid,
Neder-Bengelen, Dacca, distr. en 2 1 /2 u. NW. Backergondsje,
aan een arm van den Ganges. 't Is de voorn. markt van
't distr. en drijft sluikhandel in opium en unit.
Nuivi. ital gem. en d., Sardinie, prov. en 3 tt. OZO.
Sassari, mand.hfdpl. 2180 mw.
Numanedorp. of •niteneluis fraai ned. d., prov.
Z. Holt., arr. Dordrecht, kant. en 2 'u. Z.t.O. Oud-Beierl.,
met eene haven aan 't Hollandech-Diep, een veer op
lemstadt, een schoone geref. en eene afgesch. kerk. Met 2
geb. vormt het de gem. Numansdor p. 3025 mw.
Nunsnenl, bloeiende pleats van den Pengeb. aan den Indus, 7 u. 0. Bala-Belch; met sporen van steenkolen.
Nun. Noon, 1) kaap, d. en riv. van Marokko; de riv.
ook Akasaa geheeten, meakt een gedeelte der Z.grens nit
valt in den Atlant. oceaart, na een W.lijken loop van
37 u., 10 n. ZW. Kaap-Nun, die op 78° 46' N.B., 11° 3'
W.L. ligt. Op 13 uur afstands landweartsin van de kaap
ligt bet gr. en volkrijk d. N u n, als toefpleats der karavanen van belang. — 2) naam van den centralen tak des
Nigers bij zijn delta in de golf van Guinea. — 3) of Non,
riv. van Mantsjoerije, valt na een meest Z.lijken loop van
140 k 100 u. in den Steengari, 6 u. N. Petoene. Aan hare
oevers liggen Merghen en Tsiteikar.
%ands,. gem. en vi. der V. S., Sit. New-York, grs. Allegheny, 5 n. N. Angelica. 3300 inw.
Nundeal en Nunderbar, twee at. in Britsch Indie: de
eerste in Madras, distr. en 221/2 u. NNW. Cuddapah; — de
tweeds in Bombay, distr. Candeisce, 25 u. 0. Surat,
Nundydroeg. cog. N an dydroo gl, eterk heuvelfort
in Z. Indie, gebied Maissoer, 9 u. 0. Bangaiore; in 1791
door de Engelschen etormenderhand ingenomen.
Nuneaton, cog. mvl. en kersp., gm. Warwick aan de
Anker, met een Mat. aan den Trent-valley-spw., 4 u. NW.
Rugby. Het heeft een goth. kerk, lat. school en lintweverij. 7490 low. (in 't kerap.)
Nunen, Nuenen, gr. ned. d., prov. N. Brabant, arr.
'5 Bosch, kant. Eindhoven, en 1 1 /2 uur W.t.Z. Helmond;
met een r. kath. en een geref. kerk. Het vormt met de
d. Gerwen, Neder-Wetten, Opper-Wetten, benevere een paar
geh. de gem. Nun en-Gerwen-en-Neder-Wetten.
2552 mw. Enkele fabr.
Noise:. of Kakundy. (eig. Nunn o-T rie t Z 0), riv.
van W. Afrika, Senegambie, ontspringt in 't land der Foelab, valt na een W.lijken loop in den Atlant. oceaan op
100 40' N.B. 14° 40' W.L., alwaar zij door Kaap-N ue bepeald wordt. Aan hare woudrijke °evern vindt men
op 20 tot 24 our van zee de kolonien Walkeria, Cassette.
en 1 ,, %ucko.
Nunheim, Nunn's.. ned. gem. en d., prov. Limburg,
mrr., tent. en 11/4 u. NNW. Roes-mood; met een kasteel en
twee buitenplaatsen. 263 mw. ( met 2 gehuebten).
Nunisvak. eil. van 't voorm. Rue, Amerika, Behringzee, bij de kapen Avinov en Vancouver, op 60° N.B., 163
tot 167° W.L.
Nunepeet. ned. d., pros. Gelder!, arr. Zwolle, kanton
en 21/2 u. WNW. Harderwijk, cern. F.rmelo, stet. van den
Centraal-apw. en aan den straetweg eon Harderteijk op Elburg; met veel fraaie gebouwen, fabrieken en lendgoederes. Het telt e00 meest geref. blew. in de kom vain het d•
Nuorn, gem. en vi. op 't ell. Sardinie, prov. Sassari, 22
U. NNO. Cagliari, distr.hfdpi.; net een kathedraal, gyms..
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seminarie en levendigen handel in vee en kaas. 5740 inw.
Muir, stadje in Polen, prov. Flock, 18 u. ONO. Warerhan.
Mara, riv. in de Ital.prov. Parma, ontspr. in de Apenmenet en Tali na een N140.1ijken loop van 13 u. in den
re, 2 n. 0. Piacenza en ZW. Cremona. — Irente.Nsern is
een d. aan deze riv. en den /Emiliaanschen weg, 2 u. an
haven mend.
Blearpsper, It. van den Pengab, aan den voet van den Hinds* 17 n. NO. Amritsir; met een steepen fort, goeden
bazaar en sjaal-weverijen. 6 tot 8000 mw.
Narri. ital. d., Sardinie, pent. Cagliari, en 21/2 nur 0.
Isili. 233.) low.
Nsareleagketr, 1) st. in Indie, Bengalen, ZW.districten,
11 n. NO. Sammy. — 2) kl. stoat in de prey. Malwa 14
k 15 n. N. Oecbrjein. — Noraungpoer, st. in 't gouv. Bornbay, distr. en 26 n. OZO. Poena.
Nfirtiesgele. wurt. $t. en opperamtahtdpl., Schwarzwaldhr., son
son den Neckar, stat der Wurtemb. staatsepw., 4 U.
ZZO. Stuttgart; met een ond slot, seminarie voor onderwijzers, doofetommeninstitunt, rijk bospitaal en fabr. van
wollen en katoenen stoffen, machines, menbels, leder; verwen met turksch-rood, en.. 5078 mw.
Naar°, ital. at, Napels, peer. Principato Ult., distr. en
2 ii. ZW. San-Angelo-di-Lombardi; met een kathedraal en
kloostere. 4473 low.
Nualoeb, badenseh mvl., kr. Heidelberg, can de Bergstrasse, 2 nor Z. Heidelberg; wijnbouw en ijzergroeven.
3000 inw.
Nusadorf, 1) d. in Neder-Oostenrijk, aan den Donau,
11/4 tt. N. Weenen; met veel fabrieken en buitengoederen.
Al de mute Weenen bestemde riviervaartulgen en atoombooten leggen bier ann. 4160 iow. — 21 wort. d., Neckarkr., opperamt Vaihingen. 1200 mw. — 3) beier. d., Peltskr., landgericht Landau. 1400 mw. — 4) Neder- en Opper-N. I bong. A 1 a 6 - en Fela6-Dio a), twee hong.
d.
_ , corn. en 7 71/2 u. NO. Presburg; loodmijnen en wijnbouw. 2500 mw.
Nuselerabad, of Noseirabad, (eng.N tts seer ab ad 1,
twee steden van Britsch Indie: 1) prov. Bengalen, hfdpl.
van "t distr. Maimunsingh, aan den Brahmapoetra, 17 n. N.
Dacca; - 2) in Ratejepoetana, gebied en 3 1/2 rum Zuidoost Adsjemir.
Ntsmierpoer, of Aloaairpoer, (cog. N o a seerpoer),
at. in Seinde. 5 u. NO. Haiderabad.
Nuth. ned. d., prov. Limburg, arr. Maastricht, kant. en
11/2 U. WNW. Heerlen. Met het d. Vaesrade en eenige geh.
vormt het de gem. N u t h-e n-Vaeerade. 1241 inw.
Nuyte, kaap van Z. Nieuw-Holl., op 32° 3' 18" Z.B.,
132. 25' O.L. Zij bepaalt ten 0. het in 1627 door Nederlenders ontdekte Nuyt s-L a n d. Men noemt hear not
Kaap-Vaucanson ook 0.1ijke-Kaap-Nnyte, ter onderseheiding van eene andere of W.lijke-Kaape-Nuyta, die NuytsLand ten W. bepaalt en nu de Z.punt der cog. kolonie W.
Australid is. — Nu y ta -Archipel ligt 0 wsarts van
gen. 0.1ijke leap, tuaschen 133 en 134° 0.L., en heeft tot
voorn. eil, St.-Francia en St-Peter.
Nyack, d. der V. S., New-York, aan den Hudson, 31 rt.
ZW. Albany; met etoomvaart op New-York. 8 0 inw.
Nyasntz. Nianstz, ook Nemua, Minna, of Aliatroe,
at. n
i Moldavie, distr.hfdpl., op een heuvel, 11 u. NNW.
Jassy. Zij heeft groote jam, en weekmarkten, en een rijk
grieksch klooater, met eene kerk en een Maria-beeld, dat
vele bedevaartgangers herwaarts trekt.
Nyangwe hfdst. van 't rijk Manjuema (Centr. Afrika),
can den Loealaba, den bovenloop van den Kongo. die van
bier nit een 5° lenge N.richting volgt. Den 5de Nov. 1876
vertrok Stanley van bier om den Kongo to bevaren. Er zijn
belangrijke markten. [Zie Uitg. G. B. v. floor Zoom, Gouda].
Nyerpet, britsch ind. at., 181/2 u. 16W. Madras.
Nyneee, meer in 't binnenland van ZO. Afrika, strekt
itch nit van 9° 30' tot 14° 25' Z.B. en 33 0 20' tot 34° 20'.
Het ligt tusschen schoone berglanden, ongeveer 450-500
kilom. van de kuet van 't kan. van Mozambique, 480 met.
boven de zee; het groote N.lijk deel (Koeba ) hangt semen
met het kleine Z.lijke I Ndago) door een snuffle strook van
25 kilom. In 1859 weed bet voor eerat bezocht door Enropeanen en wel in 't N. door Bomber en in 't Z. door
Livingstone. In 1875-76 heeft Young het moor met eon
lkleine stoomboot bevaren en de mimic static Livingetonia
aangelegd.
11dyborg, deensehe at., oil. Filnen, aan de Groote-Belt,
5 it. OZO. Odense. RI' wordt door eon sterke citadel verdedigd, heeft scheepatimmerwerven, havens ( 'nerve. 1 in
1855 aangelegd) en reede (station veer de deensche oarlogsvlooth eon schoon raadhuis, bandel on scheepvaart. 4812
tow. N. is eon gewichtig punt op de verbindingslijn tusschen de deeneche eil. en 't vastehmd; van bier vaart men
doorgaans over near Korstier op Seeland, en de spw., die
van Kopenhagen op KorsOer loopt, is van bier over FOnen
voortgezet geworden, en sluit zich verder can den Sietewijkschen-spoorweg.
Nyir.lidesey, hong. mv1.. eon. Szabolcz. 3062 mw.
1197ir-111stor, hong. mv1., corn. Szabolcz, 81/1 u. SO. Debreczin. 4723 low. — Riyis,Egybasta, bon. vrijst. ( sedert
1807, reneger mv1.), zelfde corn., stet. der bong. NO.- en
Tbeiss-baan, ruim U. NO. Debreezin; met veracheiden kerken, een pref. gymnasium en eeminarie voor onderwijters,
soda- en tuelpeterziedertjen en een gezondheidsbad. 21,896
west geref. low.
1117kjobing, niyekjobing, drie kl. steden en zeelt.: 1
eil. Seeland, *an den Isef]ord, 11 n. WNW. !Copenhagen.
1548 law. — 2) hfdpl. van 't all. Fainter, MA den Goldborg•Sond, waaroeer sedert ISO eta free% brug ihrt; met
eon stet. van den spw. Laaland-Faister, eon gymnasium,
verscheiden fabr. en handel. 3645 low. — 3) op 't eilknd
More, in den Lihn-fjord, Jutland, stiff en 121/, u. WZW.
Aalborg; met ten goede haven. 2246 low.
Nykdkpimg, 11 bin of distr. van Sweden, in 't 0., berial4 ten ZO. door de golf van Bothnia, ten N. door het
male, en Hjelmar-meer, en verder door de lane °trebly,
Linkoping en Stokholm; gr. 1233/4 CI 111, met 1 40322

(Jase
De mental benvelacht ige grond beeft vruchtbare valleien en
Wert moor koren dan het eigen verbrnik vordert. De minerale voortbrengselen zijn van belong en bevatten Ozer,
koper, lood en eenig kobalt, welke met hout en granen de
hMtrt. van uitvoer zijn. De voorn. plaatsen zijn NykOping,
Strengnas en Eskilstuna. 2, at. en web., hoofdpl. van
Zen. lin, stat. van den spw. OxelOsund-Flen-Kolback, aan
den mood eener gelijkn. dr. in de 0.zee, die bier een hi.
bocht en in de at. een aanzienlijke-i waterval vormt, van
welken gebniik gemaakt wordt als drijfkracht voor verschillende werken, 15 u. ZW. Stokholm. Zij is een der schoonste steden van 't ri,jk. Zjj heeft 3 kerken, een prov. ziekenhuis, tuchthuis, de rulnen van eon hist. raerkwaardig hastee, fabr. van wollen en katoenen stoffen, kopf.rwaren, In bait, papier, spiegels, horloges, ens., aanzienlijken uitvoerhandel en in de nabijheid ijzerwerken. 4329 inw. (die, zegt
men, 't zuiverst Zweedsch spreken).
Nylen, belg. gem. en d., peon. Antwerpen, arr. Mechelen, kant. Heyet-op-den-berg. 2004 low.
Nyunreeil, at. van Britsch Indie, Madras, distr. Madoera, 5 u. NW. Ramnad.
Nyos, Mole, ( hoogd. N e tt s e, Newis), [1 ,110siodetmum, Ciwitams Evnestrum. Colonia Julia Equestria),
zwit. at., lutnt. Waadtland, 6 n. ZW. Lauaanne, aan den
NW.oever van 't moor van Geneve, stoombootstat., station
der twit. W.baan; met een slot, porselein- en fayence-fabr.,
looierijen en vole mm. overblijfeels. 3417 mw. ( waaronder veel horlogemakers).
Nyons, [Noriornagete3, fr gem. en at., dep. Drome,
arr.hfdpl., aan de Eyguea, aan den ingang van een bekoorlijk dal, 91/2 U. NNO. Avignon; met een citadel, een schoono rom. brug on tom. oudheden, fabr. van zijden en wollen stoffen, aardewerk, leder, en.. en in den omtrek steenkolen. 3578 low.
Nyalot. (hooch Sa wol in n a), ruse. at., Finland, lin on
u. N. Wiborg, aan 't Hippavesi-meer. 500 low.
Nyatad, russ. at. en tech., Finland, Um en 11 u. NNW.
Abe, can de Bothnische golf; met weverij, ren haven, bandel en scheepvaart. 3300 low. In 1721 werd bier de none
Zweden zoo nadeelige vrede gesloten.
Nyated, Nyeated, kl. deensehe at. en zeeh., can de
Z.kust van 't eil. Laaland, amt Maribo; met con haven,
overvaart op Heiligenhafen in Holstein on veel uitvoerhandel. 1336 tow.

Oajaea, vroeger Oaxnen, 1) een der 7 Mkt, rnexic. etaten, meest tussehen 15° 45' en 18. 20' NB, 95' en 98.
30' W.L., begrensd ten Z. door den Sullen oreaan, ten 0.
door den Centr. amerikaanschen Stt. Guatemala (dep. Soconuseo), en verder cangeven doer de ataten La Puebla.,
Vera-Cruz, Guerrero en Chiapas; gr. 1579 0 sp., met 718,194
mow. 't Is grootendeels bergaehtig door de N.lnke snortzetting van de groote Cordillera-keten, welke zich in Tehuantepec in twee armen verdeelt, die cameo het hooge bergvlak omsluiten, in welks midden de at. Oajaca ligt. Als
hoogste bergkruin geldt de Cerro-di-Zempualtepec I 3165
met.) bij Vilalta. De sort-a, riv. zijn de Rio-Verde en Tehuantepec. De bodem is leer vruchtbaar en levert inzonderheid tarwe, mals, sulker, boomwol, gom, indigo, cacao,
cochenille, zijde en de edele metalen. Het mijnwezen hr-eft
weinig to beteekenen, de ndustrie is goring on eochenille
Is het hoofduitvoerartikel. Lange 'de riv. Guazacoaleas is
een spw. ontworpen o'er den iethmus van Tehuantepec. De
voorn. steden ziin Oajaca, Tehuantepec en Guichicovi. —
2) of Ooajaca. hfdst. van gen. staat, can den Rio-Verde,
64 tt. WOO. Mexico, eon der schoonste steden van de fanache bonclarepubliek. Zij hr-eft eon broach. pale* eon Irathedraal, twee colleges, een seminarie, pen instituut voor
wetenschap en kunst, eon aantal klmsters, fain, van chocolade. zeep, parfumerien, on levendigen handel in sulker
en cochenille. 25,000 low.
Oakbam' Okelsans, cog. at en kersp., hfdpl. van het
gra. Rutland, in de riulte vallei van Catmos, met eon stat.
can den East-Midland-spw. 3 u. WNW. Stamford. Zi,j heeft
een schoone kerb, lat. school, bulpbank en groote weekmarkt. Eon kanaal verbindt hear met Melton-Mowbray.
2911 inw. — 2Lgem. en vl der V. S., Stt. Massachusetts,
gee. en 4 n. NW. Worcester. 1180 inw.
Oakhampton. cog. vi . en kersp-, ire. Devon, can de
Ocke, bij 't Dartmoor-woud, 6./2 u. WNW. Exeter 1900 inw,
Oakland. grs. des- V.S., Michigan; hfdpl. Pon eta k.
Oam, comb, wooed, waarmede men in st algemeen de
vruchtbare, welbeeproeide plekken gronds te midden eener
woestijn aanduidt en die men ale groene eilanden in de
zandzee kan aanmerken. Inzonderheid get-ft men dien main
can mike streken in de Libysche woeatijn onder egypt. gong: de Groote-Oase of Oase van Thebe (arab.
e 1-0 u a h, e 1- K her ge h ), [Oasis magma], 35 n. W. Thebe, tuesehen 25° 10' on 26 0 50' N.B., met gelijkn. hfdpi.;
zij bevat 11 bewoonde vlekken, 16 0 kilom. kultuurland,
5740 low.; — de W.1 ij k e-O a e e, (Oasis interior], 11 1 12
U. moor W.waarts, bet tegenwoordige Dc It h a 1 Itie aid.);
— de Klein e-O a s e. (arab. e 1-W a h of 0 u a h-e
y e h), COasis pans), ten N. van de voren on Nt h 30 n.
ZW. Fayoem, beeft 9 0 kilom. kultuuriand, 2410 low.; —
de kleinere flatten el-Hal x en e 1-F are fr e ZW,.. en
Z.waarts van de Kleine-Ouse. 60 0 kiloin. gr., doeb aleebts
3 bloat. beboowbare pond, 345 inn., boofdpi. Dakhel
Gaar,en de Om van Jupiter Ammon,nu Si.
w a h (z. aid.). Eli werden ander de Rovueinen ale verbanningsplaatsen gebruikt.

Oatlands
°attitude, distr. van Tasmania, omsloten door de distr.
Campbell-Town, Clyde, Richmond en Oyster-bay; gr. 43 0
in. Toorn. plaatsen: 0 a t lan d a, 111/ 2 u. N. Hobart-Town
en Jericho.
Ob. Obi, can der gr. rivieren van Siberie, gouv. Tomsk
en Tobolsk. Haar stroomgebied, tusschen dat van de Jenisei en 't Oeralisch gebergte gelegen, wordt op 55,500 0
m. geschat. Zij ontstaat nit de vereeniging van 2 bronrivieren, Bija en Katoenia, in den Rleinen Altai, bij 51°
N.B., 890 0.L., vloeit bochtig NW.waarts tot Samarowa, en
van dear doorgaans N.waarts in een dubbele bedding near
de golf van Obi, in welke ski op ongeveer 67° N.B. en 69°
O.L. zich outlast, na een geheelen loop van omtrent 400 u.
Hare voorn. bijrivieren zijn de Irtisch met den Tobol en
Isjim, de Tom, Tsjoelsm, Ret, Tym en Wakh. Dc groote
hoeveelheid us, die bier jaarlijks gevormd wordt, maakt
haar weinig geschikt ale handelsweg, ofschoon er sedert 35
Jaren stoombooten gebrttikt worden voor goederenvervoer.
— De Golf-van-Ob of Obi (Obakaia-Goeba) is
de wijde mond van gen. riv., die eene bocht van de N.lijke Ussee vormt, tusschen 66° 40' en 72° 58' N.B.. 69° en
76 0 O.L. Aan hare 0.zijde heeft zij eenen arm, die Tazowskbaai wordt geheeten. Ten N. wordt zij bepaald door de
kapen Chaen Jalmal) ten W. en Tarasol ten 0.
brig. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. Charleroi, kant. Seneffe. 1263 inw.
Oban, schotsch vi. en zeehaven, gm. Argyle, aan de
Oban-baai, 6 U. NW. Inverary; met een goede, diepe haven, fabrii ken en uitvoer. Stoombooten varen van bier op
ow, Greenock, Tobermory, Inverneas, Liverpool, eon.
24
26
Glasginw.
Obbicht. ned. d., prov. Limburg, arr. Maastricht, kant.
en 11/4, u. NW. Sittard; met een oud kasteel. 250 inw. Het
vormt met het d. l'apenhoven de gem. Obbich te n-P apen hov e n, die 785 meest r. kath. inw. telt.
Ohdam. ned. gem. en d., prov. N. Roll., arr. Alkmaar,
kant. en 31/ s u. Z W. Medemblik; met een r. kath. en een
geref. kerk. 1040 mow. (met gedeelten van onderhoorige geh.)
Obdorsk, Oebdorsk, N.lijkete pleat. in 't /IOU, Tobolsk, Siberie, bij den Obi, op 66° 30' N.B., 67° 20' O.L.
O'Becse, ( 6 beteekend lloud"), of Baca-Bees, bong.
mvl., coin. Bacs, aan de Thelma, 71/, u. NNO. Peterwardein; met graanhandel. 14,058 mw.
(d. i. oopper, boven" ), hoogd. voorv•egsel bij de
naratil van een menigte plaatsen. De hier niet opgenomene zoeke men op 't woord van onderscheiding.
Oberalp. zwit. bergpas en kl. meer, kant. Uri, aan 't
ZW.einde, bij de bronnen van de Rhone, Aar en Reusa.
Over den pas een postweg van Uri naar Grauwbunderland.
Oborbronn, gem. en d. in Neder-Elzas, kr. Hegenau,
en 3 u. ZW. Wissembourg; met een protestantsche conaistone. 1341 inw.
Oherdorf, beier. mvl., kr. Zwaben-en-Neuburg, station
der beier. staatsbanen, 13 tt. ZZW. Augsburg; met een bergslot. 1272 inw.
Ober-Dranburg. mvl. in 'Brie. kr. en 12 u. W. Villach, aan de Drave, 1.o.; met ruinen eener sterkte. 301(9 mw.
Ohergeetelen en Oberwald, de 2 hoogste d. in het
Rhane-dal, Zwitserland, Opper-Wallis; het late, 1325 met.
boven de zee, is de stapelplaats der kaas uit het Bernache bovenland.
Obergum, ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en
1 u. W. Onderdendam, gem. en tegenover Winaum, aan
Zijldiep; met scheepswerven en ateenbakkerij. 790 mw.
Oberhausen, d. in Baden: 1) hr. Carlsruhe, aan den
badenschen spw., 11/2 u. ZW. Ettenheim. 2400 mw. -- 2)
kr. en 4 u. Z. Mannheim. 1200 inw. — Vele andere kleine duitsche plaatsen voeren dien naam, o. a. een in de pr.
Rijnprov., regdst. Dfisseldorf, kr. Mtihlbeim aan de Ruhr,
stat.derReulen-Mindener-spoorbaan(hoofdlijn met vertakkingen near Ruhrort, Emmerik-N,derland, Munater-Hamburg),
de Berg.-Mark. zijbaan near Mablheim en een tak der
Rheinische lijn Duisburg-Quakenbrack; grootsch hoogovenweek (10 hoogovens), groot walswerk, inrichting voor bruggenbouw, zinkwalswerk, fabr. van zinkwit, gesmede buisen„ koolteer en asphalt, zwavelzuur, poraelein, glas, gleeslijperij, 4 stoommolens, belangrijke kolenmijnen, hoogere
bnrgerschool, waterleiding. 15,465 inw.
Oberbolfabriann, my]. in Opper-Ooetenrijk, 8 u. NW.
Weenen. 27 10 mw.
Oberkirch, nod stadje in Baden, kr. Offenburg, amtshfdpl., aan de Ranch, 2 u. NO. Offenburg; met de ruthen
van twee sloten, papiermolens en smederijen. 2705 mw.
Oberland, naam, onder welken men het gansche zwit.
kant. Bern ten Z. van 't meer Thun en de aanliggende dee.
len van Unterwalden en Uri begrijpt. In beperkten sin
yerstaat men er de dalen Haab, Grindelwald en Lauterbrunnen door.
Oberlin. bloeiend d. der V. S., Stt. Ohio, gm. Lorain, 9
U. ZW. Cleveland, in 1832 aangelegd, spw. stat.; met een
beroemd college, schoone buizen, seer groote presbyteriaanache kerk en veel nijverheid. 't Verkoopen van sterke dean.
ken is bier steeds verboden geweest. 3000 jaw.
Obermorten. d. in Henten-Darmstadt, prov. Opperhessen, 41 s U. Z. Giessen. 1750 mw.
Ohernai, Obernheim, of Ehenheine, at. In Neder-E1me, 4 u. N. Schelestadt, aan den Ehn en den voet van den
Hobenberg, spw. etat.; met een gem.college en fabrieken
van effen en gedrukt calicot, seep, kaarsen, vloerkleeden,
koperwaren, enz. 5100 inwon. In hare nabijheid ligt het
zoogen. Heidenen-kamp, of Mur.
Obernberg, mvl. in Opper-Ooatenrijk, Innkr., 121/a a.
W. Linz. aan den Inn. 176(l mw.
Oberniturg, beier. at., kr. Nederfranken-en-Anhaffenburg, hfdpl. van een landgericht, aan den Main, 10 uur
WNW. WUrzburg; houthandel en scheepvaart. 1708 mw.
Oberndorf, wurt. at., Schwanwaldkr., opperamtshfdpl.,
San den Neckar, waarover bier een brug, 121/2 u. ZW. Stuttgait; met een oude Augustijner abdkj, die nu tot een geweerfabr. en kanongieterij gebruikt wordt. 1350 mow.
Oberukirchen, pr. at., prov. Hessen-Nassau, regdstr.
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Kassel, aan de Anne, 21/? 0. Minden; met ateenkoolmijnea
en steengroeven in de nabijheid. 2754 mw.
Oberpablen, cuss. mvl., gouv. Lijiland, 15 u. ONO. Pernan; met een sterk kasteel, dat eertijds den hertog van
Holstein behoorde. Daarbij ligt het dorp Woisi k, met
een groote apiegelfabr.
Oberplanita, oaks. d., kr.dir. Zwickau; met slot, steenkool- en kjzerateengroeven; op de oppervlakte van een seden 150,, brandende eteenkolenlaag., aanzienlijke tuinbouw
in broeikasten. 425S inwon. — Niederplanitz grew
onmiddellijk aan Oberpl., met 5288 inn.
Oherried, zwit. kersp. en d., kant. St.-Gallen, 114 uur
Z. Alsetten. 3916 inw. in 't kersp.) — Oberrieden, d.
in 't kant. Zilrich, aan de W.zijde van 't meer Zarich.800 mw.
Obersitako, I poolsch Obrzyck o), pr. stadje. prov.
Posen, regdst. en 8 u. NW. Posen, aan de Wan-the. 1640 inw.
Oberstdorf, beier. mvl., kr. Zwaben-en-Neuburg, aan
de Iller, 81/, u. OZO. Landau; met ijzerwerken. 1750 inn.
Oberstein, vi. in Oldenburg, vorstd. en 2 u. ONO. Birkenfeld; met groote steenslijperben, een slot en stat. der
Nahe-baan. 4482 inw.
Oberstenfeld, wurt. mvl., Neckarkr., ZO. Heilbronn;
met een gesticht voor jonge dames. 1200 inn.
Oberweeel, pr. at., Rijnbrov., regdst. en 51/2 u. ZZO.
Coblenz, stat. van den Rheinischen spw., aan den Rijn, 1.o.;
met statige nude gebouwen; wijnbouw. 2580 mw.
Oberwinter, pr. d., Rijnprov. 3 u. ZZO. Bonn. 1400 mw.
Obi, Oebi. een der Molukke
n, tot de Ternataansche.
eil. behoorende, tusschenl° Is' en 1° 42' Z.B., 127° 28' en
1280 5' 0.L.; groot 39 0 m. 't Is hoog, bergacbtig, vruchtbur en met wooden bedekt. Tot de eilandjes, die 't omgeven, behooren Obi-Latta of Klein-Obi, N.waarte van
Obi; T a p a, NO. Kl. Obi ( de beide laatete hebben yenl
muskaatnotenboomen); My o, ZO. Tapa; Loj an g, Groo ten Klein-Gasses,Laoen ofKekek, 0. enNO.Obi;
Goman o, Z. Obi. — Zie Oh.
Obidos, 1) versterkte port. st. Estremadura, 13 u. N.
Lissabon; met een citadel en overbl
ijfsels eener rom. waterleiding. 3194 mw. In 1806 vochten de Franschen en
Engelschen onder hare wallen. — 2) at. in Brazilie, prov.
Para, aan de Amazonen-rivier, I. o., waar die vernauwd
wordt tot de street van Pauxi s, omtrent tj one breed;
pens van ebbe en vloed. Zij is regelmatig gebouwd en
drijft handel in boonawol en cacao. 30.10 inn.
Maio.). gm. der V. S., Tennessee, N. distr., aan den Mississippi; hfdpl. T r o y.
Obisfelde, pr. at., prov. Saksen, regdstr. IVIaagdeburg,
aan de Aller, stat. van den spoorweg Maagdeburg-Halberetadt. 1956 inn.
Obispo. kl. riv. van de landengte van Darien, valt in
de Chagres nabij Cruces.
Obladis Ladle, d. en badpl. in Tirol, aan den Inn.
Obligatio vL in de Plata-Staten, aan de riv. Parana,
bij Buenos-iyres. De ens. en fr. vloten bombardeerden 't
en brachten zijn batterijen tot zwijgen, 28 Nov. 1846.
Obeekhov, Obukhow, runs. mvl., gouv. en 7 u. ZZO.
Kiev. 2000 mw.
Obojan, rum. at., gouv. en 9 u. Z. Roersk, distr.hfdpl.,
aan de samenvloeiing der Obojanka en Psiol. Zij weed in
1650 gesticht ale em n bolwerk tegen de invallen der Krimache Tataren, en heeft verscheiden kerken, echolen en liefdadige instellingen, met levendigen handel in vee. 6150 inw.
Obok, kl. havenst. aan den ingang der Tasjurra-baai, den
W.lijksten uitlooper der golf van Aden, tegenover de britache Mnschasch-eil. In 1862 van een der hoofden van Danakil gekocht door Frankrijk coon 56,000 fr.
Obornik, Obernik, pr. at., pros regdst. en 5 n. NNW.
Posen, kr.hfdpl., can de Warthe. 2396 inw. (1/ 4 Joden).
Okra, pr. riv., prov. Posen, ontspr. bij het d. Obra
• Rozmin en valt na een W.- en NW.lijken loop door
moeramen en meertjm 1. in de Warthe, een weinig W.
Schwerin. — Een andere riv. Obra ontstaat bij Wollstein
in 't zelfde regdst., bij het kloosterd. Obra, vloeit eerst
NW., vervolgens ZW., vormt bij het d. Schmullin, door 't
opnemen van een ander water de F a ule Obr a, en vale
verder in de Oder.
O'Brien's-Eilanden, groep in den Nieuw-Zuid-Shetlands-archipel, op 61 0 32' Z.B., 52° 22' W.L.
Oliva, Obwa, of Obvinsk, rues. at., gouv. en 16 U.
NW. Perm, aan de gelijkn. bijriv. der Rama. 6000 mw.
Ocaiia, 11 Oleania, of Altbisa, seer vervallen sp at.,
prov. en 8112 u. 0. Toledo; met eenige fabr. van seep, laken kousen; kasernen en een waterval van rom. bouw.
5500 inw. De Franschen onder Mortier aloegen bier de
Spanjaarden op. 19 Nov. 1809. — 21 sp. d., prov. en 9 u. N.
Almeria. 1000 inw. — 3) et. in Z. Amerika, Columbia, dep.
Magdalena, 17 u. NW. Pamplona; met uitvoer langs de riv.
Canaverales. 5000 mw.
Oeataboola. riv. en d. der V. S. Louisiana: de riv. is
cijnsbaar aan de Waehira, en het d.
' look Harrisonburg
geheeten) ligt can de samenvloeiing, 8 u. WNW. Natchez.
Occhiobello, ltd. mvl., Venetie, prov. en 4 uur ZW.
Rovigo, dietr.hfdpl., can den Po. 4183 inn.
Oeeimiano, ital. d., Piemont, pros. en 31/a n. NNW.
Alessandria, mand.hfdpl., bij de Grana. 2315 inn.
Ocean, gra. der V. S., in 't Z. van New-Jersey.
°champs, belg. gem. en d., pros. Luxemburg, arr.
Neuf-Chateau, kant. en bij St.-Hubert. 723 inw.
Oehansk, rum. at., guns. Perm, distr.hfdpl. can den
hoogen oever der Kama; met verscheiden druk 'bezochte
markten. 1201 mw. — In het distr. verbazende bijenteelt.
()chill
bergketen in 't sehotsche gr.. Perth, en
in Ben Cleugh 717
'
met. hoog en Is rkik in silver, koper
en &jeer.
Oehrida, Okhrida, of Ochri ii (Meer-wan.), ilLyebn idua Lacue), voorn. meer van Albanie, Eur. Turkije,
op 41 0 N.B., 20° 45' 0.L., lang van N. tot Z. 5 a., grootate breedte 21/a u. 't Is door bouge bergen omgeven en bij
uitstek schilderachtig. — 21 (111.echnidue), et. aan den
N.oever van gen. meer, livahfdpl., IC u. N. Janina. Yroept. was 't de zetel van een gr. bisschop. 10,000 inn.
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Oeksenfnrt, beier. it., r. Nederfranlien-en-Aschaffenburg, hfdpl. van een laiidgericht, aan den Main en den
staatsspw., 3 U. ZO. Vittrzburg; Main-echeepvaart,
vets- en ooftbouw. 2446 mw.
Ochsenbaueen, wurt. mvi., Donankr., eau den Bottum;
met een nude Benedietijner-abdij, landbonwschool en moussellenfebr. 1600 mw.
Oehseakopf, to in 't Fichtelgelt., in 't beter. regdstr.
Oppertranken. In 't160. de bronnen van den Witten Main
en de fichtelgeb.
(Denims. Veleta., ned. d , prov. Gelderl. arr., kant. en
2 n. 0.t.N. Tie], gem. Ecbteld, aim de Waal: r. o. 1100 mw.
Oektrup, pr. stadje, of mvL, prov. Westfalen, regdet.
en 7 n. NW. Minster, eau de Veeht. 3283 inw.
Oeker, Oker, riv. van Duitschl., in Brunswijk. Hannover ea Ads. Saksen, ontspr. in den Harz, vloeit N.waarts
voorbij Wolfenbtittel en Bruns** en valt r. in de Aller
bij Celle, 11111 een loop van 17 n. — Het d. Ocker aan
die rt.., 11/4 U. NW. Hamburg, heeft aansienlijke metaalwerken en behoort tot Brunswijk, kr. Wolfenbtittel, stet.
der brimsw. spw.
Oelasier, °clash., (mtg. 0 cl a seer), et. in Britsch
India., Bombay, district en I% nur Z. Barotsch, aan de
Nerboedda.
Ocesedgee, riv. der V. S., Georgie, gm. Gwinnett en Dekalk, vloeit omtrent 60 n. mead ZZO., en vereenigt zich
met den Oconee am den Alatamaha te vormen. Zij is voor
atoombooten tot Macon bevaarbaar.
Oeona en °cope, 2 plaatsen in Peru: 1) dep. en 26 n.
W. Arequipa, aan den Stillen oceaan; — 2) dep. en 12112 u.
NNO. Huaneabelieg.
Oconee. riv. der V. S. Georgie, vloett meest ZZO. en
vereenigt zich met den Ocmulgee om den Alatamaba in
vormen, 57 0. beneden Milledgeville, tot welke pleats zit
voor atoombooten bevaarbaar is.
Oeonto, gee. der V. S. Stt. Wisconsin, in 1851 van
Brown afgenomen.
Oeosingo, verwoeste at. van Mexico, Stt. Chiapas, 181h
U. ZO. Ciudad-Real; met overblijfsels, door Stephan in zijn
yeentral America" beschreven.
Oeysier, belg. gem. en d., prov. Lnik, arr. Huy, kant.
Hamoir. 837 mw.
Oeteville, 1) fr. gem. en vi., dep. Kanaal (Manche),
kant.hfdpl., arr. en 1h U. ZW. Cherbourg. 2350 mw.
• fr. gem en d., dep. Beneden-Seine, arr. en 11J n. N.
Havre. 2161 mw.
Odalengo (Grande- en Piccolo.), 2 biteenliggende ital.
d., Piemont, prov. Aleasandria, W. Casale. Semen :1 (00 inw.
Odensien, port. at., prov. Alemtejo, 161h U. ZW. Beja,
aan de Odemira, die van bier tot aan zee bevaarbaar is.
'3000 law. De riv. 0. ontspr. in de Sierra Monchique en
valt na een W.lijken loop van I k 8 u. in den Atlant. oceaan, 11/2U. beneden Villa-nova.
Odenheias, d. in Baden kr. Carlsruhe, opperamt en 3
U. NO. Brucheal en aan den spw. 2200 mw.
Odenkirchen. pr. stadje, Itijnprov., regdst. en 5 uur
WZW. Desseldorf, stet. van den Berg.-Mirk. spw., aan de
Niers; met aanzlenlijke fabr. van zijde., halfzijde, wol, hatoen, katoenspinnerij, drukkerij, ververij, looierij, asphaltdekpapierfabr., enz. en vlasbouw. 7850 mw.
Odense, deensehe at., hfdst. van 't eil. Ftinen en zetel
des gouverneurs van 't stift Ftinen, aan een gelijkn. kleine
rivier bij haren mond in den Odense-fjord, san bet Odense-kanaal en nun den spw. Jutland-Ftinen, 251/2 U. WZW.
Kopenbagen, waarmede zij door can stoombootdienst in
verbinding ataat. Dem fraai gebouwde at., die voor de ondate van Denemarken wordt gehouden, ale zijnde 70 jr. vear
Ch. door Odin gesticht, heeft een hon. slot, 4 kerken,
waaronder de bezienswaardige kathedraal, door Kanut den
Helligvn geeticht, met bet graf van dezen in 1086 vermoorden koning, een kathedraalschool of gymnasium, een vrouwenklooster met bibliotheek een tncht- en werkhuis, fabr.
van ijzerwaren en wollen atoffen, moral van de gezochte
deenache handscboenen en zeehandel. 21 ;300 mw , die, zoo
men wil, het zuiverat &nisch spreken. — In 't naburig
d. Sk a ar u p is een kweekschool voor onderwijzers. —
0- fjord (Stigestrand), golf van 't Kattegat, N.kust 101can, met Teel kL en. (Lange, Boger6), door een kan. met
de at. verbonden. In den fjord valt 0. An.
Otleniskolna, rues. eil., aan den ingang der Finsche golf,
'8 ZW. Revel; met eene in 1H3 vernienwde vnurbaak, op
590 18' 17" B.B., 23° 22' 1" 0.L.
Odenwald, hermit-reek in W. Dnitschland, in Baden,
mane meest in Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg, tusschen den Neckar, die hear van 't Schwarzwald, en den Main,
die hear van den Speasart scheidt, sick van N. tot Z. 13 u.
Ter nitstrekkende en bear hoogste punt in den Katzenbuckel (708 met.) bereikende. De schoonste dalen iindt men
in 't hese. gedeelte en onder deze is dat der Lauter 't voorn.
Men vindt in deze streak veal overblijfsela van mm. forten.
Lange de eBergatrasse" die hear ten W. bepaalt, draagt zij
reel wilnatoliken; aan deze zijde is het geb. ook dicht begroeid met beuken, eiken en naaldhout. Voor 't verkeer in
't geb. heeft men een good wegennet aangelegd; ook spw.
loopen er in 't N. door.
Oder, 1) [Viadrns„ &ulna, Glattalusl, Kr riv. van
Duitschl., die in een ink der Sudeten, in Illoravie, WZW.
bij Rodenstadt ontspringt, emit ZO., d,an NO. tot Oderberg
vloeit en zoo gedeeltelijk de pens tusschen Pruisen en
Oostenrijk vormt; vervolgens treat di geheel in pruieisch
gebied, doontroomt Sileste, Brandenburg en Pommeren,
loopt door bet Stettiner-Haill, •66r 't walk de beide elanden team W. en Wollin 0. liggs'n, en heeft so. een drievoudige verbinding met de 0.zeet door de Di e•enow ten
O., door de Peen e ten W. 'esi'dairtitssehen door de win e. Hare lengte tot Stettin bedraagt cmgeveer 130 n. over
welke sit meest bevaarbear is. Vilattutgen van 40 tilt SO
ton varen hear nit de 0.zee tot Breslau op. Hare bijriy.
zijn r. de Klodnitz, Malapane, St6ber, Mistake, Weida,
Bartsch, Obra, Pleiska, Warthe, Mined, Plane, Ihna, Stepnits en Bohn.; I. de Oppa, Zinna, Hotsenblots, Neisse, Oh-

Odeypoer
Lohe, Weieerits, Katzbach en Bober. Door het Fi.
now-kansal is sij met de Havel en Elbe, door het Fried.
rich-Wllhelm-kanaal met de Spree, en door de Warthe, Netse, eon lemma van Nackel mem Bromberg en de Brake met
de Weichsel verbonden. Zij besproeit achtereenvolgens 0.
Bellboy, Kosel, Krapitz, Oppeln, Bring, Breslau, Aurae, Steinsu , Koben, Glogau, Benthen, Krossen. Frankfort,
Ktistrin, Schwedt, Gars, Stettin en Politz. Haar stroomgebied bedraagt 2400 0 m. — kl. riv. in Hannover, landdr. Hildesheim, vloeit voorbij Lauterberg en Scharzfele en
outlast sich NW. bij Lindan in de Ruhme
Oderan. Odrau, at in Oostenr. Silezie, kr. en 51) 2 u.
ZZW. Troppan, aan de Oder,- met linnen-, wol- en katoenweverijen, fabriek van handschoenen, gomwaren, pijpen,
ens. 4221 mw.
(Mechem, 1) pr at., prov. Brandenburg, regdet. en 1514
a. NO. Potsdam, aan de Oder, stet. der spoorbaan BerlijnStettin; velerhande fabr. en groote stapelplaata voor bout.
3929 mw. — 2) stadje in °oatenr. Silezie, distr. Freistadt,
aan den Oder, r. o. stat. van den keizer Ferdinand spw.,
den Kaschau-Oderbeilger-spw. en de Opper-Silez. bean, 6 n.
NW. Teschen; met can slot en hospitaal. 1333 mw.
Odernheim, 1) d. in Rijnbeieren, aan de Glan, 61/g n.
N. Kaiserslautern. 1347 mw. — 2) Sic Gau-Odernheim.
Oderzo. Uderze. [Opitergiuns]. ital. vl., Venetie,
pro, en 41/1 u ONO. Treviso, distr.hfdp1.; met hoeden- en
likenrfabr. en wijnhandel. 6434 inw. Strabo en Ptolemteus Boerne!' deze pleats een zeest., mane nu ligt zi,j omtrent
6 u. van de Adriat. zee verwijderd.
Oderwitz, gr. sake. fabr.dorp, kr.dir. Bautzen, station
der mike. spoorwegen, bestaat uit de gem. Ober-O. in het
distr. LObau (3711 mw.), Mittel-O. (905 mow.) en Neder-0.
(3721 mw.) in 't distr. Zittau. Veel linnenweverij, zaagmolens, fabr. van kinderwagentjes.
Odessa, beroemde at. en zeeh. van Z. Ruslana, aan een
schoone baai van de Zwarte zee, 26 u. W. Kherson, makende tegenwoordig in 't pony. een gouv. op zich-zelre nit. Zij wordt door een wal en gracht verdedigd, terwig hare door Suwarow in 1793 gebouwde vesting nu els
cent quarantaine-inrichting gebruikt wordt. De at., met hare 2 volkrijke roorsteden I Moldavanka en Peresaybl, heeft
meest gemacadamiseerde, deels met graniet geplaveide straten, die she steenen huizen hebben en met dubbele rijen
boomen beplant zijn, wat de oude at. roo'n vriendelijk aanzien geeft. Zij telde vobr weinige jaren 23 rues. kerken, 1
r. kath., 1 gr. 1 luth. en 1 cc-cf. kerk, 12 synagogen en
'
hebreeuwsche beclehuizen.
Onder de lierken onderscheiden
zich door arcbiteetuur de r. kath. en 2 synagogen, loch
verdient de kathedraal St.-Nikolaas vermeld in worden. Er
zijn 16 kazernen, 30 bruggen (16 van ateen, 14 van hoot).
Tot hare voorn. merkwaardigheden behooren de bazaar,
ale petit Faith-Royal" geheeten, schoone hotels en partieuliere gebouwen, de badinrichtingen, 3 schouwburgen, emn
beroemde kruidtuin en vele ac-term openbare luathoren; het
in 18.7 gestichte college Richelieu is in 1864 universiteit
geworden met 3 faeulteiten, en bibliotheek van 76,.00 banden en 115 handschriften, gemiddeld 350 studenten; 3 gymnaaien, 1 progymn., men school voor adellijke freules, scholen vuor handel en zeevaart, een geeatelijk eeminarie, kabinetten van nat. historic. Hare haven, door twee beeren of
damn:Len gevormd, is omzoomd door eene kade op welke
een bronzen standbeeld van den hertog de Richelieu prijkt,
die als gouverneur der at. reel tot haren bloei heeft toegebracht. Twee verbazend groote trappen van 200 treden
en 40 met. breed leiden van de booge kust near de Zwarte
zee. 0., ofschoon gebeel door men steppe omgeven, is de
3de st. des rijks, de belangrijkste koopstad a. de Zwarte
zee, vooral in granen, en het uitgangspunt van 3 spoorwegen. — In 1879 zijn hier aangeknmen 1508 schepen,
waaronder geen enkel nederl. Onder de nitgevoerde artikelen bekleedt de tarwe de eerste pleats. Het jaar 1878
zag ruim 3112 mill. tsjetwert (= 10 poed) tarwe, bijna 1
mill. roKge en ongereer 1% mill. gerst uitvoeren. De roan.
maatschappij voor handel en zeeveart heeft 80 stoombooten voor 't vervoer van goederen en personen in dienst in
de Zwarte zee. op de Levant, near Marseille, Londen, China. 0. is door een ondeneesehen kabel met Ellis verbonden. — De inthistrie is van minder beteekenis, ofschoon
er tech aanzienlijke stoommolens, spiritusbrandenjen, boonwerijen, seep- en lijmziederijen en uzergieterijen zijn. Zola
wordt nit de limans jaarlijka 1 , /2 mill. poed gewonnen.
Odessa is gebouwd op de pleats eener oude grieksche hoionic bij 01bia en Odeasu a; mane was vet& 1792 elechts
een ellendig 4., H ad sj i-b e y geheeten. Katharine II liet
bier de at. stichten, die de centrale stapelpl. voor den bandel der Z.lijke prov. van hear IA* moest worden, en noemde ze Odessa, ter gedachtents van de grieksche at. 0 d e as n s, bij den L o. des Dniesters gelegen. Een zeldzame
roorapoed rid deze hare stichting ten deel: in 1802 beliep
de bevolking slechts 9000 zielen, die, na dat 0. in 1817 eene
vrijhaven was geworden, in 1837 tot 53,803, in 1846 tot 70,877
waren sangegroeid, tellende het gonv. Odessa in dat jeer
75,900 mw. Sinda dat tijdatip is zij steeds and l voornitgegun; zij telt nu 183,000 mw. De vunrtoren staat op 46°
22' 49" N.B., 30. 46' 1" O.L. De haat of r eede •an
Odes ea is ruim, heeft diep water als de haven, en goeden aukergroyd, doch ligt voor den ZO.wind bloot, wanedoor sij 'a winters minder veilig is.
Odeyroer. I t staat van W. Hindostan, schatplichtig ass
de Engelechen, liggende bet midden op ongeyeer 24° N.B.,
74° O.L. De grootte wordt op 49,43 0 m., de bevolkine op
27,709 zielen gesehat. De henvelachtige, wal besproeide
proud levert sulker, indigo, tabak, rijst, tame, houtAzer,
troper, lood en zwavel. In bled en mseht does deze Stt.
voor Dajeypoer en Dsjondpoer ander. De voorn. steden zijn
Odeypoer en Tsjittoer. — kfdst van gen. Set., 42 uur
SW. Adsjemir en NO. AlsaeMbed...15 heeft van butte") eon
deftig voorkomen, omsoomende hare ntarineren gebouwen
eon meer, tegen 't well aim door eon dijk wordt beschnt.
Ook Snit zij gr. fabr. van speelgoed, beeldjes en snijwerk
In steen en mermen — 31 stad van Britsch Indie, prov.
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Bengalen, In de SW.lijke afgestane distr., 25 n. NW. Sumbhoelpoer. — 4) it. in 't Gwalior-gebied, 8 u. 0. Sirondaje.
Odikam, eng. kersp. en mvl., gra. Hants, bij den ZW.spw., 61/1 u. ONO. Winchester; met spinnerijen, ens., over
blijfsela van een kon. paleis en park, en i
n de nabijheid
de milieu van 't kasteel, waarin de schotsche koning David
de Berate 11 Jaren gevangen sat. 3000 low.
Odijk, ned. gem. en oud d., provincie en arr. Utrecht,
kant. en 21/4 U. NW. Wijk-bij-Dnurstede, aan den Krommen
Rijn. 525 mw.
Odilienberg (SC.), of St..Pieteraberg. ned. gem. en
d., prov. Limburg, arr., kant. en 1 u. Z. Roemond, aan de
Boer. 960 mw. (met 3 onderhoorige geb.)
Odojew, versterkte russ. et., gouv en 11J/2 u. ZW. Toela,
distr.hfdpl., aan de Oepa; met veel handel. 4406 inw.
Odoorn, ned. gem. en d., prov. Drente, arr. en ruim
4 U. ZO. Assen, kant. Emmen. 5820 mw. ( met de gehuchten Exloo en Valthe en de kolonie Zandberg, die elk eene
school hebben).
Odowara japansche at. 0.kust van 't ell. Nipon, 111/2
porseleinfalir. en near men wil !Mt. huizen.
ZW. Jeddo;
Odrinka, russ. mvl., gouv. en 5 u. ZW. Kbarkow.l 800 low.
Odrzypol, of Odriawol, poolsch stadje, Sandomir,4 1 /2
U. NO. Opoczno, acn de Dzrwieka. 700 mw.
Oehari. °akar:, afr. st., Fezzan, in 't dal Ghrerby, W.
Germa. 1000 inw.
tEhiafelde. pr at., pray. Saksen, regdst. en 9 u. NW.
Maagdeburg, kr. Gardelegen. aan de Aller; met een armenen ziekenhuis en ten industrie-school. 1950 low.
Oehsa.Nor. Majakh. Madojar. meer van 't chin. rijk,
Land-der-Khalkas, op 49° 30' N.B., 22° 0.L., lang 22, br.
7 U. Het neemt veel kleine riv. op en levert groote steuren.
CErhalin. Oichaba. voorm. hoofdpl. van 't vroegere

begrensd door Orenburg, Perm, Wjatka, Kasen en Samara;
gr. 2212 0 m., met 121,812 low. Het 0.Iijk deel is seer
bergachtig door den Octal (Taganoi 1(100, Iremul 1505 met.);
het W. is deela heuvelachtig, deela vlak. Riv.: Kema, met
Bielaja en 1k. 't Klimaat is row, meet dan 1/2 jeer zijn de
riv. met ijs bedekt. De bodem bevel groote schatten van
gond en ijser, oak koper, silver, lood en kolen. Oefa is
nog rijk can wooden, waarin de beer, de wolf, de vos en
ander pelsgedierte voorkomen. — 31 russ. at., hfdpl. van
gen. gout., aan de Oefa en Bielaja, 57 out N. Orenburg.
Zij is de zetel van een griekschen aartsbisaclzop en van een

grieksche gouv. Eurytonia, in Hellas, nomarchie Pbtiotis.
°edam, (mg. Oodan a), gr. d. van Beloedsjistan, 5 u.
0. Gundava, aan den weg naar Sjikarpoer. Twee uur 0.weans lig,en de ruinen van 0 it d-0 edan a.
Oedaoolla. ( eng. Oudanulla), kl. at. van Britsch
Indie, Bengalen, aan den Ganges, een weinig ten Z. Radsjemahal. waar Cossim All Khan gr. militaire werken aanleide, welke de Engelscben in 1764 o , ermeesterden.
Oedelens, bele... gem. en d., pray. 0. Vlaanderen, arr.,
kant. en 11/2 u. ZZO. Brugge. 4605 mw.
CEdenburg, (hong. Soprony), [Sempronium], st.
in W. Honganje, hfdpl. van 't gelijkn. cam. ( gr 60 0 m.),
bij 't Neusiedler meer, 101/, u. ZZO. Weenen, met een station der Oostenr. Zuidbaan en de bean Raab Oedenburg.
Van hear nude vestingwerken is enkel een wacbttoren. de
boogste in Hongarije, over. Zij heeft 6 schoone r. kath.
kerken, 1 geref. kerk, kloosters van Dominikanen en Ursulinen, r. kath. en luth. colleges, hospitalen, kazernen,
ten rijschool, militaire academic, schouwburg, casino, klokkengieterijen en fabr. van katoenen en wollen stoffen, potasch, salpeter, rosoglio, tabak en geraffineerde suiker. Zij
is een gr. markt soar • de wijnteelt der omstreken, soot koten, tabak, was, honig . en tee. In en am de st. zijn tal
van tam. oudheden ontdekt. Aan den Brennberg rijke kolenmijnen. 21,100 inw.
Oederode (St..),

fraai ned. vi ., prov. N. Brabant, arr.

Hertogenbosch, kant. en 11/2 u. WZW. Veghel, a. den
Dommel, r. o.; met veel aanzienlijke huizen, een r. kath.
kerk en een geref. bedehuis in Eerschot, groat marktplein
waarop, behalve de weekmarkt, S jaarmarkten gehouden worden, leerlooierijen en brouwerijen. Met ten menigte gehuchten m waaronder Nijnsel, Eerland en 011and elk met een
school) vormt het de gem. St.-Oedenrode, die 4454
nicest r. bath. Mw. telt.
GEderan,

oaks. at., kr.dir. en 9 U. NO. Zwickau, aan

de saks. staataspoorwegen; met hoogst belangrijke wolleen katoenweverijen. 5836 mow.
Oedgir, (eng Oudghir, hind.0 d ayag hiril, ind.vl.
en haven, Dekan, gebied Haiderabad, 121/ u. NNW. Bider.
Oedinak, Udinak, 1) russ. at., 0. Siberie,
Transbaikalie, gout. en 80 u. NW. Irkoetsk. 3030 inw. — 2)
(Werkhnei.), id., zelfde gout., aan de Selenga, die bier de
Oeda opneemt, 27 u. N. Kisichta, tusschen welke at en Irlioetsk zij no de voorn. •tapelpl. des handels is. 3500 low.
Oedinoggur. (cog. Oodinuggur), verzameling van
ruTnen in den Pengab, aan den Dsjbailum [H ydaspe a],

bij Dsjoelalpoer; near Burke* mooning de pleats aanduidende van N I c te a, gesticht door Alexander na zijne overwinning op Portia.
Oedipoer, (cog. Oodeepoor ), twee steden in Hindustan: 1) Britsch Indie, Bomber, distr. en 28 u. NO. &irate. near men wil met 1 ,00 huizen. — 2) gebied en 43 our
Z.' Gwalior. — Zie oak Odeypoer.
Oedajehs, (cog. Oojein,Ojain,fr.Oudj e
Udechein, hind.Aijayind,Ujjayini,['tOecuae
van Ptolemseus], versterkte at. van Centr. Hindoetan, 73 u.
ZW. Gwalior, tot 1810 hfd.- en resid.st. van 't Gwalior-gebled, aan den Sepra. Hare muren hebben eon omvang van
13/4 u., en de daarin besloten ruimte is mu-at dicht be-

bouwd, (loch de hoofdstraten ztjn ruim, luchtig, geplaveid
en zindelijk. De voorn. gebouwen zijn vele moskeeen en
'mausoleums, het Scindia-paleis en em n menigte Hindoetempela, in eta van ..selke een merkwaardig gebeiteld beeld
van den stiergod Noendi ataat. De at. drijft een levendigen
handel, voert wit dock, tulbanden en geverfde stoffen alt
Scinde, enrop. en chin. producten alt Surate in, en voert
silt boomwol, grove stukgoederen, Malwa-opium en diamanten, in transit() alt Bundelcund near Surate. 100,000 law.
23° 11' N.B., 75 0 51' O.L. — In den omtrek zijn velerlei
tempehs en paleizen, en op './3 U. N. heeft men overblijfsels
van eene cinder,. at. ontdekt.
(Eat, pr d. of vi., Rijnprov., regdst. Mlaseldorf, aan de
Niers en den spoorweg; met zijde- en fluweellintweverty

en. 3046 law.

Oefa„ Ufa, 11 riv. van Rut. Bus!., gouv. Orenburg, ont'pr. in den Octal, vloeit ZW.waarte en valt no een loop van

24. our in de Bielaja teen bijrivier der Wolga btj Oefa.
Hare Town. bony. zijn de Ai ea Joerezen. 2) rues. gouv.,

753

mohammedaanschen mufti, heeft verscheiden kerken en moskeeen, een armen- en krankzinnigengesticht en velerlei fabrieken. 20,917 law.
Oeffelt, nod. gem. en d., N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. en ruim 1 u. N. Boxmeer, bij de Maas. 981 low.
Oeglitorh, lUglitsch,

rues. at., dietr.hfdpl., gout. en

17 oar WZW. Jaroslawl, aan de Wolga, r. o. Zij is het
middelpunt van aanzienlijke houtindustrie, beeft 25 tot 30
kerken, 2 kloosters, 30 fabr. en handel. 13,069 inw. In de
russ. geschtedenis wordt zij reeds in 1208 vermeld.
Oegotgeest, Oestgeeet, of de lierkbnurt, nederl. d.,
pray. Z. Hall., arr. 's Gravenhage, kant. on 3/4 U. N t.W.
Leiden; met een geref. on een r. kath. kerk, verscheiden
schoone landgoederen en velerlei industrie. Met het geh.
en verscheiden buurtentartan
vort het de gem. 0 egs
gees t-e n-P oelgeea t, door welke de boll. spw. loopt
en die 2611 mw. tell.
ClEhningen, d. in Baden, hr. Constanz, aan den Rijn, met
de merkwaardige CEhninger steengroeve. 1000 inw.
tEhriogen, wurt. at., Jaxtkr., opperamtshfdpl., aan de
Ohm, spw. stet., 4 u. ONO. Heilbronn, resid. van den prins
van Hohenlohe-CEhringen, met een gymn., normaalschool, weverijen en bijouterie-fabrieken, wijnbouw en veeteelt. In de nabijheid ligt het schoone vorstelijke lustslot
Friedrichsruhe. 3518 law.
riv. van W. Siberie, tusschen de gouv. OrenOeT,
burg en Tobolsk, ontspr. in den Octal en volt na een 0.lijken loop van 60 u. in den Tobol te Oest-Oeieskaja, een
der 8 vestingen, aangelegd tegen de Kirgizen.
Oeigoera, Uigura, aanzienlijke afr. at., in de oase
Izia h, N. van Bilma, halverweg tusschen Bilma en Fezzan.
Oeiras, 1) port. at., prov. Estremadura, 21/2 u. WZW.
Lissabon, aan den mond van den Taag en van 't riviertje
Oeiras. 2683 (ow. — 2) at. van Braxilie, hfdpl. der pray.
Piauby, aan een bijrivier der Parnaiba, omtrent op 7 0 5'
Z.B., 42° 40' W.L. 6000 inw. (met bet distr.) — 3 ) d. van
Brazilie, pt-at. en ongeveer 40 u. WZW. Para.
Oejandina, riv. in Siberie, die zich bij de gelijkn. pleat*
in de Indigirka outlast.

Oekerewe (Victoria Thlianza), seer groot meet in
Equatoriaal Afrika, in 't brongebied van den Nijl, tusschen
20 40' Z.B. on 0° 45 N.B., 31° 35' en 35° 0.L., 1270 met.
haven de zee, groat 1524 0 m. In de meeetal vlakke oevera heeft men talrijke golven en bochten; de voorn. zijnr
Speke, Lewy, Murchison en Napoleons-channel. De cit. beslaan een oppervlakte van 75 0 m.; de voorn. zijn Oekera, Oekerewe, Oegingo, Oejoema, Sasse, Boembereh, Refuge
ell. Het water is zoet, blauw van kleur, heeft veel visch,
nijlpaarden, krokodillen e. a. Ook de vogelwereld is clerk
vertegenwoordigd. In Oekerewe loopen nit: de Kitangoels
of Alexander-Niil gehouden toot de eigenlijke bronrivier
van den Nijl), Kalonga, Schimeeyoe, Gori e. a. — De Oskerewe word den 30.Juli l85s door Spoke ontdekt; door Spehe en Grant later not onderzocht 41862); later door Livingetone en in 1875 door Stanley omvaren.
Oekesima, Ouke.Sima, oil. in de Chin. zee, Anam,
golf van Tonkin, op 18° 50' N.B.,1c_160 20' 7 U. in omtrek.
Oe.kiang, On.kiang, aanzienlijke riv. van China, prov.
Kwi-tsjo on Se-tsjoeen, valt in den Yang-tae-Riang, no eon
N.lijken loop van 150 u.
(Eland, zweedsch ell., bij Zwedene ZO.kust, in de 0.zee,

lin Kalmar, van 't vasteland Smalend 1 gescheiden door
den Kalmar-Sond; lang 26, br. gemiddeld 2 u., gr. 242/i 0
m., met 36,000 law. 't Is grootendeela vruchtbaar, drijft

sterke veeteelt en akkerbouw en beeft de belangrijkste aluinmijn van Scandinavie. De hfdpl. is Borgholm.
Oelaseh„ Ulnae), armenisch d. in IKlein-Azie, ejal. en

5 u. ZO. Siwa; met uitgestrekte gouvern. zoutwerken.
°elan. I Oulan.) 1Khoton, at. in Mongolie, bij de chin.
grens, 35 u. NNW. Peking. — Oelan-Obo is een berg
In Mongolie, Land-der-Khalktus, oprijzende uit eon vlakte,
60 u. ZO. Oerga.
Oelatai. Onlatai, at. in Mongolia, Land-der Khalkas,
eon den Sjischkit, met handel op Kiachta.
(Elsie, Olde, pr. stadje, Westfalen, regdat. en 7 u. OZO.
Miinster; met garenhandel en branderij. 1900 low.
Oelea of Oelea.Eilanden. groep van 17 eil. in 't W.
van den archipel der Carolinen, met de oil. Oelea, Lamoerek of Namoerek,Eleto, Oelimirak, ens.
Oeleghem, belg. gem. en d., pro, en arr Antwerpen,
bent. en bij Santhoven. 1148 inw.
Oeliamoetai, Onliamoutai, vesting in Mongolid, can

de gelijkn. riv., op ongeveer 47 5 35' N.B., 96° 0.L., 240 U.
van Oerga. Zki is de resid. van eenen Mantajoe-veldheer en
heeft een tataarsch garuizoen, is ongeveer 600 meter lang
en bijna 601 met. breed, omgeven door tamelijk hooge palisaden; aan weerszijden een poor; en 4 torten. De inwon.
zijn ambtenaren en soldaten. Handelszaken warden afge-

dean in eon dorp bij Oeliassoetati; de kooplui iii; China cotten bun katoenen stoffen, hun Olds, tabak e, leer tegen
schapevellen, talk, runderen, paarden, buffelhoornen on
pelswerk om.

Oeleebad. limbed, d. in ICI. Azle, Anatolie, bij 't W.elude van 't moor Aboellionte, 9 U. W. Broessa; Oct ma
gruote, in puin gezonken byzantijnsche citadel.
Oeloelket. naam der riv. Jenisei in Mongolie.
CEls, 1) I poolseh Olesznica ), pr. at., pray. Silesia,

regdst. en 41/2 u. ONO. Breslau, can de (Elea, kr.hfdpl. as
tevens hfdst. van het gemediatiseerd vorstd. Mist, dat den
bertog van Brunswijk behoort (gr. 3: 1/4 m., met 130,000

(Elsnitz

Oerga

mw.). Zikj ligt aan de spw. Breslan-Warechan, 0.-Gnesen
en dim op den r. Donau-oever, heeft een best. slot met bibliotheek en museums, een rijk begiftigd (gymnasium, een
• chouwburg en fabr. van wollen en 'Innen stoffen en pa— In de nabijheid liggen de d. Wilke 1pier. 8874
mineort en Bibyll en o r t, met hert. Instaloten. —2)
of 011000ltitn, (0 lesenie e), mv1. in Moravie, kr. en 7
U- NW. Briinn; met katoenfabrieken. 1600 law.
CRIosite., 1) sake. et., kr.dir. Zwickau, asat de Elster,
1. 0., elm. station. 2 n. ZO. Plauen; met weverijen en looierijen., groote graanmarkten en parelvisseherfi in de rivier.
5685 taw. — 2) elks. deep, zelfde kr.dir., bij Lichtenstein.
4599 law.
4Ellse. d. in Schwarzburg-Sonderhausen; met groote loadwit- en loodenikerfabriek. 800 law.
Orman, Unman, rues. at., gouv. en 32 n. ZZW. Kiew,
distr.hfdpl., aan de riv. Oemanka; met grielteche en r. kath.
kerken, een aynagoge, prachtig slot en veemarkten. 15,393
law. — In de nabijheid ligt het heerlijk landgoed S o f io w k a, no etaatseigendom.
Oenanak. Umnak, een der Voasen-ell. (Aleoeten), in
den N. Stillen oceaan, W. Oenalaska, 14 a 15 lang en 31/2
U. be.; met een vulkaan. die beet water nitwerpt.
Oemsinyati„ of Buffalo-rivier. riv. van ZO. Afrika,
eormende de N.grens van 't britsche gebied Natal, ontspr.
in de Drakenberg-bergen, vloeit OZO. en nit in de Toegela,
15 u. van heron mood in den Ind. oceaan; met de laatstgen.
rivier vmmat zij de ZW.grens van het Zoeloe-gebied. — De
0 e at z ilkoel wan a-r i v. besproeit Natal in 't ZW.
Oen. (mg. 0 o n), at. van W. Hindostan, gebied en 41/2
U. N. Randoenpoer; scent bewoond door Koelies.
Oen, Oeme, ned. d., prov. Gelderl., arr. Zutfen, kant.
en 3 n. NNO. Apeldoorn, gem. Epe. (met Hothoek,Dykerroth en O. Oenei 1240 nicest grief. mw.
Oenalaska, Unalaachka, het grootate der Vosaen-ell.
en tevens van de Aleoeten, in den Stillen oceaan; lang 22,
hr. gemiddeld 5 a 6 u. De 3000 0 groote oppervlakte
ia berrachtig en rtzend tot den vulkaan Makontsjinsk in
't midden. Het eil. is dun bevolkt, sear kan de schepen
van elle noodwendigheden, behave van hoot voorzien. De
havenpl. Ilioellioek ligt op 52° 52' N.B., 136° 32' W.L.
Oesed. (mg. 0 n n d), at. in Britsch ladle, Bombay, distr.
en 1 , /, U. NW. Poena; met een Hindoe-tempel.
Oenerpoer. gr. d. van Scinde, 6 u. N. Haiderabad, aan
den weg van dear naar Schwan.
Oaraga, Ulm:, ell. van Amerika, het grootste der Sjoemogm-eil., ten Z. van 't schiereil. Alaska, op 55° 30' N.B.,
160 tot 161° W.L., lang 7 tt.
Otnsgaran, of Oenarang, d. en fort op Java, resid.
en 21,2 n. Z. Samarang. Ken bergrij en een vulkanische
berg in deze resid. dragen denzelfden naam.
Oeniara, (eng. Oonia ma), ommnurde st. van Hindostan, prov. Radsjepoetana, 21/2 n. ZW. Rempoera.
°smash, Unieh, Ennyeb, at. in Kl. Azle, aan de Zwarte
zee, Siwae, 14 U. 0. Sarnsoen; met handel. 6000 low. Hier
zijn ijzermijnen.
Onnimak, Unimak, 0.1ijkste van de Vossen-eil. ( Aleoeten), lang 181i u., br. 7 U. De bergachtige grand heeft 3
vulkanen, waarvan de voorn. 2460 met. boom n de zee rijst.
Oenkerk, ned. d., Friesl., arr. Leeuwarden, arr. en 2 u.
NW. Bergum, gem. Tietjerksteradeel. 1025 mw.
Oenkiar-Skelessii, oak Choenkiar en IfunkiarIskellessi, (d. i. elandingplaats den keizers"), d. en verInatigingsoord in Kl. Ana, aan den Bosporus, 21/2 u. NNO.
Constantinopel; met een gr. papierfabr., sear vooral behead
door het tractaat, hier op 26 Juni 1833 geteekend tusschen
Rusland en Turkije.
Oen°, ell. in den Stillen oceaan, 26 a. N. Pitcairn, op
240 1' Z.B., 133° 41' W.L.
Oensja, Unscha. 1) rues. riv., gOUV. Wolorda en Kostroma, valt na een Z.lijken loop van 72 u. in de Wolga te
Joerjewetz-Powolsko(. — 2) rues. at., cony. Koetroma, aan
den r. o. der gen. Av.,. 31/2 n. NO. Makariew. 1520 law.
Oepa. Upa, rues. nv., gone. Toela, vloeit W. en Z. en
wait in de Oka,. 11 n. Z. Kaloega, na pen loop van 37 our.
Te Toela is en met den Don verbonden door eon kanaal.
Oepadrang. Upadraag, at. van Nepal, N. Hindostan,
10 n. SW. Khatmandoe.
°arida, Oenapalk, riv. op Java, ontspr. ten Z. van de
Wenpi, maakt de grenescheiding tussehen de mid. Soenkarts en Djokjokarta en valt aan 't Z.strand in zee.
O•an*, Upads, het vruchtbaarste en dichtst bewoonde der Sanioa-eil , Stillen ocesan, op 140 2' Z.B. 171 0 21'
W.L.; gr. 3 0 m., met 25,000 inw. en daaronder 14500 christenen. 't Is era zendelingepost. Het levert overrloedig
vrachten en groenten op, en wordt jaarlijka door eng. en
amer. walvischvaarders bezoeht. De niet onbeduidende bandel is grootendeels in handen der Duitschers (?). 0. autat
onder Amer. heenchappij.
Derma, Veal, 1) of Oeralisch-Gebergte, groat benstelsel van de rues. monarchic, dat ten nitgestrekte gotvende landstreek vormt en nit verachillende plateau-vormige sonde bergruggen bestaat, die meestal van geringe
hoogte sijn. De eentrale nj scheidt Europa van Azle (of
de gonv. Wologda en Archangel van Tobolak ), op ongeveer
600 O.I. en bedekt met hare takken de gonv. Penn, Oefa
en Orenburg. In eta beperkten sin reiken de Oeral-lbergen
van de IJszee in 't N. tot Orenburg in 't Z., door IS°
breedte; meat zoo men reheat, dat sij deb N.waarts voortsetten over de eil. Nova-Zembla en Z.wearts in de hooge
vonden timechen 't meer Aral en de ICaspische zee einages, din overdekken zij eta nitgestrektheid van 30 breedtegraden. Men onderscheidt gewoonlijk 3 hoofddeelen in
dit geberete : 1) de N. 1 ij k e of Woeste Oera 1, van
de Uwe tot aan de bronnen der Petsjora. Het N.lijk deel,
de Pee Choi-bergen, is heal en nmerassig. De sown). Samojedische 0. heeft kale geseheurde boogten, in de dalen
?tacit men dwergberken en kreupelhout. Gletschers Deft
men em niet alto, zoo min als in den geheelen O.; sedert
eeuwen begane pauen leiden over 't gebergte en dienen
tot wegen tuescheu NW. Siberi* en Archangel. Zuidelijk

van den 65° heeft de 0. dichte wouden van larks, dennen, espen, ens. Hier s hij alechts 30-8.5 kilos. breed en
heeft overal duidelijk de vorming van evenwijdige ketenen.
Steenen zijn bier de grootste rijkdom; — 2) de Midden Onml of 't0eralisch Ertagebergte of de Werchotoerische Oera 1, tusschen de Petsjora-bronnen
en Jekaterinbwrc, of tot aan de bronnen der Oefa. Van de
twee paralleiketenen, waarnit hij bestaat, worth. de W.lijke
door de Tejussowa, de 0.1ijke door de Tagil doorbroken.
Groote handelswegen leiden bier van Tsjerdin near Petropowlowski, van Solikamsk naar Werchoturie en van Perm
naar Jekaterinburg. Hier heeft men onuitputtelijke rijkdommen van steenkolen, gond, platina, silver, koper,
diamanten, ens. Jekaterinburg is het middelpunt van het
mijnwezen, en-31 de Z.lijke of Kirgizische Oer a 1 die zich in 3 evenwijdige ketenen scheidt: de 0.1ijkste
of laagete maakt de greats tusschen de riv. Oeral en Ob en
beet in den beginne Ilmengeb., clan Dajabyk.Karagai en gaat
alien. ale Mugodsjarhoogten is de steppe over — de middelate keten met den Iremel tueschen de Oeral-riv, en de
Bielaja; — de W.zijke splitst zich weder in verachillende deelen en hangt in 't Z. semen met den Obtachei-Syrt. Hier is
Slatouat het middelpunt van 't mijnwezen; doeh de wooden
zijn motendeels verdwenen. De beide aanzienlijkste bandelawegen zijn van Oefa over Slatoust naar Tjeljabinsk en
van Orenburg naar Wergne Oeralsk, in welka nabijheid de
Magneetberg. Sedert 1878 loopt eta spw. van Perm naar
Jekaterinburg. — Alt voorn. toppen in den 0. noemt men
de Konjakowski-Kamen, op 59° 45' N.B. (1640 meterl, de
Obdorak, op 67° 1607 met.), de Tanganai, op 55° 20(1092'
met. ) en de Iremel, op 54° 30' N.B. ( 1542 met.). In den Onml ontspringen de Petsjora, Kama, Oefa, Oeral en een menigte andere riv., maar nergens breekt ten stroom door de
keten heen. Het gebergte bestaat scent nit graniet-, leien kalk-steenen, en is rijk aan metalen. Ten N. van 54°
45' N.B. zijn de bergen met dichte wooden bedekt; Z.waartsvan dat punt wordt de plantengroei weliger, en schooner
stroomen vloeien overlangs tusschen de bergri(en door. —
2) vroeger Jane. (Rhymous). russ. riv. in 't gouv. Orenburg, die gemeenlijk gerekend wordt met het Oeral-geb. de
0.grens tusschen Europa en Azie te vormen. Zij ontspringt
aan de 0.zijde der gen. keten, bij Minsk, vloeit eerst Z.
tot Orskaja, dun mend W waarts bulge Orenburg tot 0eralsk, en eindelijk weder &weans, tot sij na een loop van
seer dan 500 n. in de Kaspische zee valt, 56 n. ONO. As-trakan. Hare bijriv. zijn r. de Kin!, Tanalik, Sakmara,
sjoi-Tsjegan, I. de Soendoek, Or, lick, Oetva, Gratehi.
Orralsk. 11 of 0.-Gorodok, (vroeger runs. at
gonv. Orenburg, aan de Oeral-riv., r. o., 48 u. WZW. Orenburg. Zij is de hfd.zetel der Oeralach e-K ozakke n,
de resid. van bun attaman of opperhoofd, de zetel van den
russ. commandant en burgerl. gouv., en heeft verseheidenekerken, een oorlogs-bnreau en velerlei fabr. Jaarlijks hebben hier paarden-wedrennen plants. 18,000 inwon. — 3)
(Werkhnii.), of WerchorraIsk. id ., zelfde gouv., districthfilpl., aan de Oeral-riv., 36 u. 020. Oefa. 6166 law.
(meest landbou wen ).
Oeratepe. Uratspe, of Ora•Tnehe at. in rums. Tarkestan. Bokhara, bij de grens van Khokan,
'
26 u. NO. Samarkand, en, zoo men zegt, even groat ale die st. Zij ligt
aan den voet tens heuve1s, waargp era kasteel staat, is door
muren omsloten, heeft breede straten. leemen huizen en omtrent 10 moskeeen. De inw. zijn meest Oesbeken en woolen
door Helmenen ale beschaafder dan die der hfdst. geroemd;
zij vervaardigen fijne sjaals, mantels van geitenhaar en katoenen stoffen en drijven een levendigen handel met Rualand en Khokan terwijl de nit die landen herwearts homende goederen'hier tol betalen. In 1866 den 14den Oct.
door de Rumen, na een beleg van 4 weken, atormenderband ingenomen.
Oerdabad, Urdabad. of Ordoolaad, rues. at., Transcauce.sie, Armenie, aan den Ante of Araxes, 11 our ZO.
Nakhsjivan. 6900 maw. (?) — Aan de zelfde rivier ligt de
regrelmatig aangelegde vesting Abassaba d.
tErebro, 1) lan of pray. van Sweden, meeat tueschen
59 en 60° N.B., 14 en 16° 0.2.., omgeven door de lIns
Staraborg, Ostergotland, Westeria„ Nykoping, Kopporberg,
Wermlandi gr. 160/2 0 m., met 178,9i1 mw. De golvende grand Devitt vele kl. mecca en aan de ZO.zijde het seer
Hjelmar, en levert rogge, gent, Saver, aardappelen; liner,
koper e, a. mineralen. Het klimaat doet seiner geen ander fruit dan kersen tot rtlpheid komen. be hoofdart. van.
uitvoer ztjn buny en timmerhout. Spoorwegen 430 kilos.
Het lin wordt verdeeld in voogclijen en 16 bender. De
voorn. plaatsen sun CErebro, Nora, Lindenberg en Askersand. — 2) sweedsche at., hfdpl. van gen. IAn, bij 't W.
elude van 't Hjelmar-Eneer, stet. der Zweeds. stasis- en der
0.-KOping-baan, 30 U. W. Stokbolm. Zij is regelmatig en ,
coedgbuw,ftregplavidtn,meoher rood genride huisen. Hare voorn. merkwaardigheden
zijn 't hiatorisch merkwaardige slot, door schoone wandsHugel' omgeven; de goth. hoofdkerk met eta monument van
Engelbrecht; het stadhnis, het sicken-, armen- en werkhnis;
kranktinnigengesticht, het hnieje, door Gustaaf Wass bewoond, teen hi. in 1523 ten troon weed verheven. Er sijn
fabr. van wollen stoffen, konsen, wasdoek, vitriool, snuif,
ens., en de at. drijft ten levendigen handel met Stokhohn..
In 1849 werd van bier de eente spw. in Sweden sang,legd op Hulst. 9973 low. In CErebro zijn veel rijkadagen,
gehonden, o.a. die, want-op Bernadotte in 1810 tot kroon-prins werd verkosen.
411Kregrowel5 kl. maar sleek bevestigde at. en seek. van
Sweden, llin en 20 n. NO. Stokholm; met eta veilige hasee aan de Bothnische golf. 782 law. — CB regr n d se o d beet het 16 a. lenge vaarwater tusechen Be Aland'.
dS Zweedache bust ea de Botknische golf.
0,2271., Vega. of Mmes. at. in Nougat,
bidet. van 't Land-der-Kbalkas, sae de Tole, era bdrivier
van den Orkbon, en aan den gr. weg van Riachta attar
Peking, 47 U. 550. Kiacbta. SU is de zetel der hoogate cbin
ambtenaren (eta Mandsjoe en ten Mongool) en van den Bog-
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Oergentz
do-Lama, en bestaat nit 2 geheel geecheiden deelen: de Mongolen- en Chineezen-et., die y2 U. van elkander liggen. De
chin. et. is door muren omgeven, heeft goede huizen en etrebewoond door chin. kooplui en ambtenaren. In de
-Mongolen-stad staat in het midden der tenten, die de at.
uitmaken, het groote op een stad geljjkende klooster, eertijds het paleis van den Guison Famba. het vergode geestelijke opperboofd der Khalka-Mongolen. 't Is de bedevaartpleats voor de Boedhisten, wear ten tijde der godsdienstige vereenigingen dikwerf meer dan 30,000 priesters eamenkomen. In dien tijd maken de chin. kramers goede taken
wegens de vele pelgrims. Ala hoofdbetaalmiddel geldt tichelthee. Rusland heeft bier een consul. V66r weinige jaren
had zij 7000 mw., waaronder 1/2 priesters.
Oergentz, Urgendech. of Orgundsch (Thlieuw), at.
In Centr. Azle, Khiwa-gebied, aan rem kanaal van den Amoe
of Oxus, 32 u. NO. Khiwa; met 590 huizen; vroeger als
handelst. van veel gewicht, thane nog de aanzienlijkste industrie-st. van Khiwa, met eenig handelsverkeer. 20,00 )(ow,
— 0 u (1-0 er gen t z ligt in 't zelfde gebied, in de delta
van de Amoe-Daria, vroeger aan den hoofstr., thane aan
een arm of kan., 19 U. NW. Khiwa, en was weleer de hfd.at. van 't khanaat, thane een vervallen dorp.
Oergandab, (rug. Urghundanb ), riv. van Afghanistan, valt in den Helmund, 23 u. W. Kandahar, na emn
ZW.lijken loop van omtrent 70 u. Aan hare oevers ligt
ten gelijkn. vi ., 19 U. NO. Kandahar.
Oerioepinokaja, Urnpinskais, ruse. mvl., Land-derDonsche-Rozakken, aan den Khoper, 7 u. ZO. Nowokhopersk. Hier wordt van 20 Sept. tot 15 Oct. de grootste jaarmarkt van 't gouv gehouden, die in 1837 door 37,000 personen werd bezocht.
Oeele, Oirle, ned. gem. en d., prov. N. Brabant, arr.
'S Hertogenbosch, kant. en 11/2 u. WZW. Eindhoven. 659
mw, met vele geh.)
Oerloedsja. UrInjah, verwoeste at. van Kl. Azle. Anatolie, bij de ZW.kust, 10 U. NO. Makri; met overblijfaels
van tempels, eene waterleiding en sarkophagen. meest versierd met figuren van leeuwen.
Oermia, Oermia, Urumea, Oroemieh, ook Ural.
miya, eng. Oormia. versterkte at. in NW. Perzie, prov.

Azerbidsjan, in men vlakte, 31/2 u. W. het gelijkn. meer en
181/2 U. ZW. Tabriz. Zij is de zetel van een armenischen
bisschop, en wordt voor het Thebarma van Strabo en
voor de geb.pl . van Zoroaster gehouden, maar moet geen
overblijfsels der oudheid hebben. 30,000 inv. — Het meer
Oermia, of Sjahay, ook Maragha. ligt 842U. ZW. Tabriz. is 24 u. lang en 7 u. breed, ontvangt veel rivieren,
bevat men menigte ( 56) houtrijke eilandjes en heeft zulk tout
water, dat alleen dieren van de laagate klassen er in leven.
Oeroemtki, Urnmtsi, chin. Tiho a), at. in de prov.
Kansoe, van 't Chin. rijk Dsjoengarije, in een vulkaniach
oord, onmiddellijk ten N. de Thian-sjan-bergen, aan de riv.
Ili, op 43° 45' N.B., 88° 50' O.L. Zij is groot en bloeiend,
heeft veel tempels en openbare colleges, men gr. chin. garnizoen en drijft een aanzienlijken handel. In de nabuurschap
zijn steenkoolmijnen. 't een ballingsoord voor misdadtgers nit de chin. prov. Kansoe.
Ooroer, Urup. em n der rues. Koerillen„ N. Sullen oceaan, onmiddellijk N. het Japansche eil. Itoeroep, op 45° 39'
N.B., 149° 34' 0.L.; lang van NO. tot ZW. 14 it 15 u., br.

3 , /2 U. 't Is eene muse van hooge bergen en diepe dalkloyen, bedekt met lang, spichtig gras en hoogopgaand gee
boomte. Zijn minerale producten zijn koper, zwavel en
kwarts. Aan de N.zijde liggen 4 hi. eilanden, die een goeden
voorraad van groenten voor de schepen opleveren.
Oersjoem, Ursehuna. ruin. at., gouv. en 24 1 /2 uur Z.
Wiatka, distr.hfdpl., aan de Oersjoemka, wear zij in de
Wiatka valt. 2000 mw.
Oertsja, (mug. Oorcha,hind.Arijaya), nude at. van
Hindostan, Bundelcund, aan de Betwa, 3 u. Z. Dsjhansi.
°erns., (mg. 0 o r n n), at. van Britsch Indie, NW.prov.,
Allahabad, 7 u. ZO. Banda.
Oesbekistan. of Uzbekistan. zie Boichara.

Oeschnei, Usehnei, Ushnei, at. in N. Perzie, prov.
Azerbidajan, in een schoone vlakte, 111/., u. Z. Oermia; welter van gewicht, doch onlangs alechts met 200 huizen.
Oesehroeff. Usehruff, ook Asehruff, vervallen stad
van Perzie, prov. Mazanderan, 7 u. NO. Sari; weleer yenfraaid door Sjah-Abbas.
Oeseotta, (eng. Ooacott o), ind. at., Maissoer-gebied,
5 n. NO. Bangalore; met een heuvelfort in de nabijheid.
(esthl. Ktirr e-S a a r), ruse. eil., gouv. Lijfland,
in de 0.zee, tusschen 57° 40' en 58° 14' N.B., 21 0 40' en
23° 0.L.; van 't eiland Moon door de Kleine, van Lijfland
door de Groote, van Dajo door de Sila-Sunt en van Koerland door de strata Domes Nitss gescheiden; gr. ongeveer
47 0 m., met 35,400 low., meest lutherschen. De msestal
vlakke, we' besproeide grond is tamelijk vruchtbaar en levert toereikend tarwe, rogge, gerst, haver, boonen, enz. Veeteelt en visscherij zijn de hoofdbezigheden der law.; ook de
robbenvangst is er van eenig belang. De hfdpl. is Arensburg op de ZO.kust.
klein maar volkrijk eil. van Japan, bij de
Oeeiro.,
ZO.kuet van Nipon. — 2) jap. et., op Nipons 0.kust.
Oesjak, Usehak, Ushak, aanzienlijke at van 1(1. Azie,
Anatolie, '28 u. ZW. Koetaya, alwaar de schoonete turksche
tapijten voor den uitvoer worden vervaardigd.
°esp. Oesjel*, Ushi, of Yam-pin. of Foehoa, at. in
Chin. Turkestan, dietr.hfdpl., 66 u. NO. Kaschgar; met een

keizerl. munt. Vroeger seer volkrijk en bloeiend; meest
.loor Oesbeken bewoond.

Oesjitza, Oesieza. of Usehitza. Usieza, 1 ) europ.
turk. at., Servie, can een bijriv. der Morawa, 25 u. ZW.
Belgrado; met een citadel, vele moskeeen, em n gr. heck,

e en gymnasium en handel. 4100 law. — 2) at. in Russ. Po-

len, gouv. Podolie, distr.hfdpl., can den Dniester, 7 u. OZO.
Kaminec. 1000 law.
Oeskat, at. in A ziat. Turkije, ejalet Angora, aan een zjjriv. van de Delitsche-Josghad. 25,000 inwon. — Bij het d.
Nefeskloi 2 u. afstands van 0., liggen overblijfeelen eener

Oe-tsjoe
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oude at., en bij Bogharkoi (3 n. v. 0.) de grootache over-

blijfaelen van Pteria I? ), met steenen gedenkteekenen in Ausyriachen stijl.
Oeskoep, Uskup, (Seopia, Justiniania I), at. van
Eon. Turkjje, Macedonie, sandej.hfdpl., can de riv. Oeskoep ( bijriv. van den Vardar), tusschen den Kara- en Scherdagh, 283 met. boven de zee, 30 u. NW. van en door een
epw. verbonden met Salonika. Zij ligt in men boach van
vruchtboornen, heeft men levendigen handel, veel fraaie moskeeen, grieksche Iterken, een citadel met een turksch garnizoen en gr. lederfabr. 28,000 inw. Van bier leiden twee
cant. passen: near 't N. in 't dal der Simnitza, near 't W.
over den Schar-dagh naar Prisren.
Oesman, Ijanian, cuss. et., gouv. en 24 u. ZW. Tambow,
distr.hfdpl., can de riv. Oesman; kleinhandel. 4000 mw.
Oesoer, (cog. Oosoo r), at. van Indie, Maissoer-gebied,
4 1 /2 u. Z. Bengalore.
Oessoe, °meson, at. in Opper-Guinea, Goudkust, hon.
Inkran; bij het deensche kasteel Christianaborg.
11:11Eeterof, een der Fareer-eil., 0. van Strtiratie; gr. 54/2
0 m., met 2220 mw. en de veilige haven Kongshav n.
CEsteriisoer, GEster-Itisiier, noorw. zeest., stift en 17
u. NO. Christiansand, amt Nedentis, op een schiereil. in 't
Kattegat; met uitvoer van boat en ijzer. 2635 mw.
CE•tersund, 1 ) lan of prov. van Zweden, het Z.lijk gedeelte van Norrland (Jamtland) uitmakende en ten W. door
Noorwegen begrensd; gr. 9S22/ J m. (waarvan 1/4 boven
600 met. hoogte ligt ), met 75,506 mw. Het land is bergachtig door uitloopers der Noorw. bero tn, die bier in Rutefjeld, Syltoppen, Areskoetan, en.. de
' grootste hoogten
hebben. Riv. zijn: Angermann-, Indals-, Ljusno-elf en loopen nit in de Bothnische golf. Onder de talrijke meren is
het 9 u. lange en 4 u. breede Stor-SjO het voorn. 't Klimaat is ruw en koud, doch gezond en zuiver. 0. behoort
door de vele afwisseling in den bodem tot de schoonste
streken van Zweden en gaat een snellen bloei te gemoet.
De graanteelt is ontoereikend; de hoofdbronnen van 't bestaan zijn de veeteelt, die uitmuntende paarden en runderen levert, het driven en smelten van ijzer en koper, het
vellen en zagen van bout en 't weven van eenige stoffen.
— 2) at. en hfdpl. van gen. Ito , aan den S tor sj ii of
't Groote-meer, 32 u. WNW. HerntSsand; met gewichtigen
binnenhandel. 705 mw. Op een door em n bruc, met de at.
verbonden eil. in gen. meer ligt het vi. F r o ;6, met eene

schans en een aehool.
CEethanmenr, kl. tweed. et . en zeeh., lan en 181/2 nor
N. Stokholm; met tabaksbouw. 613 mw.

Oestjoeg-Weliki, Ustjug-W., i d.I. ohet groote Oeatjoeg" 1. runs. at., gouv. Wologda, aan de aamenvloeiing van

den Joeg en Soechona (bijriv. van de Dwma), 170 u. ONO.
St.-Petersburg. Zij is de zetel van een bisschop, heeft 3
kathedralen en 30 andere kerken eenige kloosters, een
gouv. bank en postkantoor, em n gr. bears
'
en fabr. van talk,
zeep, kaarsen, leder, dakpannen, bijouterien en zilverwaren
en eenige zaagmolens. Hare 7722 inw. drijven handel tot
op Kiachta, en en is op 8 Juli een gr. jaarmarkt.
Oestjoeschna, Ustjuchna, Oustioujno, russ. stad,

gouv. en 56 nun 0. Nowgorod, in een vlakke, moerassige,
doch boechrijke streek, can de Mologa. 6900 inw.
Oest- (13ot-) Kamenogarsk, rugs. st .,

W. Siberie,

gouv. Tobolsk, can den boven Irtisch, prov. en 33 u. 0.
Semipalatinsk; een versterkte grenspost tegen China, heeft
3 kerken en is het middelpunt van den handel op Dsjoengarije. 3489 inw.
Oest-Oeiskaja.Ust-Uiskaja, fort in Aziat. Rusl., gouv.
Orenburg, aan de aamenvloeiing van de Oeist en den Tobol.
Oest-Oert, een woeatijnachtige, ongeveer 200 met. hooge vlakte, tusschen de Kaspische zee en het mean Aral.
(Estrieh, pr mvl., prov. Hessen-Nassau, regdst. Wiesbaden, aan den Rijn, 1/2 ii. beneden Hatteaheim; met landgoederen en wijnbouw. 195 I mw.
tEstringen, d. in Baden, hr. Carlsruhe, opperamt Bruchsal. 2500 mw.
Oest-Sysolsk, Ust-S ruse. at., gouv. en 108 u. NO.
Wologda, distr.hfdpl., aan de
' Sysola en Witsjegda; pelshandel. 3500 mw.
Oet, (eng 0 o t), twee d. van Beloedsjistan, 8 nun N.
Lyarie, aan den weg van daar near Belah.
GEta, bergrij in Griekenl., 0. Hellas, Phthiotis waarin
de voorn. hoogten zijn: Katabothra en Anions, 2150
' meter
boven de zee, met heerlijke uitzichten over Hellas, Entices
en Thessalia.
Oetacanaund, (cog. 0 o tar a mu nd ), voorn. gezondheidopost in Britsch Indie, Madras, in de Nilgerry-heuvele,
omtrent in 't midden van 't Maissoer-tafelland, 15 u. ONO.
Calicut, hoog 2250 met., met cur. klimaat.

Oetinghen. brig. gem. en d., prov. Brabant, arr. Brimsad, kant. Lennick-St.-Quentin. 1618 law.
Oetradroeg. I eng. Ootradroog-, hind. Uttur adurg a, d. i. ode N.lijke vesting"), at. van Hindostan, Mai.soergebied, 14 U. NO. Seringapatam.
Oetrivaloer. (eng.Ootri •aloor,hind.UttaraveI u r), at. van Britsch Indie, i3i/ s. ZW. Madras.
Oetsch, Utseh, (cog. 0 o c h ), versterkte st. van NW.
Hindostan, gebied en 1) u. ZW. Bhawlpoer, bjj de semenvloeiing van den Tsjenab en Setledsj. Zij bestaat nit 3
veeschillende wijken, elk door em n steenen muur omsloten, heeft een levet] ligen handel en is een bedevaartplaats
voor moham. vromen. 20,000 inw. I?)
Oetsch-itilissa, Uteh-Kilissa ( ode drie kerken" ), 1)
vermaard klooster in Turksch Arm
enie, 32 u. ZO. Erieroem, can den Moerad-tsjai of 0.1iiken arm van den boven
Euphraat. Hier is een merkwaardige heck, die, zegt men,
omtrent 1550 jaren gestaan heeft, en rack in de armenische
kerkgeschiedenis vermeld wordt. — 2) neam der at. E e
in iadzin of Etschmiadzin (zie'tlaatate).
Oetsjinadroeg. (eng.0ochinadroog,hind.Ujayeidurga ), sterk heuvelfort in Britsch Indie. Bombay,
distr. Dharwar, 4 1 12 u. G. Flurrhygoer.
Oe-tsjoe, Utsrbeufu. chin. st ., prov. Qnang.ai, dep..
hfdpl., aan den Sis.iang, 40 u, WNW. Canton.
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=tang, 1 ) (MO, beier. mvL, kr. Opperbeieren, bij den
Ian, 3 u. van de oostenr. green, met ten stichtskerk, wearin verscheiden keisers, koningen, beiersche vorsten en ook
de vermaarde Tilly begraven stn; een rijke bedevaartskapd en Maria-beekl, ea in de nabijheid het mineraalbad
walge— 2)
cleorgenbrunnen. noo
bawd stadje, Ile tt. N. het vrorige vlek. 2400 inw.
Oilt*beg.. beier. at., kr. Swaben-en-Neubnrg, hoofdpl.
eht, en hfdst. an het gemediatiseerd vorvan een
'tendon CBttingen, aan de Wernitz en aan den spw. van
Augsburg op Neurenberx I n. Z. Anspach; met 2 vorstl.
sloten, 2 kerken, verscheiden kapellen, en 1 synagoge, weverijen en spinnerten. 2894 mw.
Oetol, (en*. 0 o t U 1), at. van Beloedejistan, prov. Los,
81.2 n. so. Belah; omgeven door koren- en boomwolvelden
en goede weilanden.
°ewe', bele. gem. en d. prey. Antwerpen, arr. Turnbout, kant. Westerloo. 103.; law.
vervallen ned. d., prov. N. Boll.. kant.
°ewer
Helder, arr. Alkmaar, eiland en gem. Wieringen, aan de
NO.knitt. 260 law.
Ocean of Usen (Beltsjoi- en 1111eloi.)„ twee riv. van
Bur. Rail., gonv. Saratow en Orenburg. Zij vloeien parallel aan en op 3 tot 8 a 9 afatands van elkander, omtrent
70 u, ver ZO.waarts, en verliesen zich eindelijk in zoutmeYen, op ongeveer 30 u. van de Haspische see.
O•zoendja-Ovn. Ilzundis-Ova, tit.. van Eur. Tnrkije,
bij de Mantis, 16 n. WNW. Adrianopel; met een
groote jaarmarkt in October.
Ofanto, [Anfidue, Elena], ital. riv., Napels, cmtapr. in
de prov. Principato Ult., 2 n. 0. Monte-Marano, vloeit ONO.,
scheidt de prov. Basilicata en Bari van Capitanata, en valt
In de Adriat. zee, rnim 1 n. NW. Barletta, an een loop van
22 u. Aan haren r. o., nabij haren mood, was bet tooneel
van de vermaarde nederlaag der Romeinen door Hannibal.
Wren, 11 (hong. Bode, slay. Budi n, fr. Bade).
Thans warden gemeenlijk beide steden semen genoemd
Buda-Pest en vormen ale soodanig sedert hare vereeniging in 1873 (Pest en Ofen of Buda en de markt Altofen
met het Margaretha-ell.) de bidet. van Hongarije, 36 uur
ZO. Weenen, aan den Donau, r. o., tegenover Peat, wearmade zij door een bewonderenswaardige kettinshangbrug
van 388,8 met. lengte en 12 met breedte verbonden is. De
It. ligt amphitheatersgewijs aan de hailing en in de dalen
tusschen nitloopers van het Ofener gebergte; in het bovendeel start as de kern der stad, de citadel, can oude vesting, nit welke in 1.49 de at. Pest 3 dagen achtereen weed
gebombardeerd, en die het Ion. pains, waarin de ineignien
van 't hong.-koningschap bewaard worden, en de gebouwen
der centrals administratie omaluit. Vijf voorsteden groepeeran sick om de vesting. Znidelijk van de at. ligt de Vestinpberg, waardoor een tunnel is gebouwd, die tegenover
de kettingbrug hegint en near de aan de overzijde gelegen
Christiana-stad leidt. Onder de voorn. gestichten zijn de
kathedraal en de garnizoens-kerk„ beide van goth. bouworde de kloosters van St.-Elizabeth, van St.-Florian en der
Ktipucijnen; de paleisen van vele hong. grooten, het statengebouw, de schouwburg, ens. Zij heeft een observatorium,
dat tot de universiteit van Pest behoort; het ligt op de
kriain van den Blocksberg en is een der schoonste en best
toegeruste van Europa; voorts cane uitgebreide lettergieterij en boekdrukkerij, die mede tot die boogeschool in verband staan een gymnasium en verscheiden bibliotheken;
can arsental met can kanongieterij en can kruitfabr. Zij
drigt een nitgebreiden. handel in near Bourgonje gelijkenden wijn, waarvan jaarlijks wel 21,300 hectol. in den omtrek gewonnen worden. Voortreffelijk zijn de badinriehtingen, in verband met de heete swavelbronnen, waarnit de
naam Ofen ontleend is (temp. 117° 5' Fehr.), en die de Romeinen reeds kenden; alle urea varen stoombooten op het
heerlijk iPelegen Kaiserbad. Het naburige lieflijke eil. Margaret* of Palatijns-eil. is door den aartshertog-palatijn Joseph in can allerbekoorlijkaten tnin veranderd. De at. telt
met hare 5 voorsteden (Landstrasse, Neustift, Wasserstadt,
Baisenstadt en Christianiastadt) 70,000 law. Het observetorium ligt op 47° 29' 12" N.B., 19° 3' 10't — Ofen,
het Agninenm der Romeinen, en door sommigen your
het Curt& van Ptolemens gehouden, ward tot aan de
4de mew door de Romeinen beset. In 1526 ward zij door
Soliman den Prachtlievenden veroverd, cloth reeds in het
volgende jeer hernomen door Ferdinand I, toning van Bohemen. 'Twee jaren later maakte .Soliman sick andermaal
Meester van de at., en an bleef zfj tot in 1686 in 't besit
der iTurken. Peet, aan den Donau, L o., recht tegenovek
Ofen of Buda, waarmede sij door eene schipbrug en door
eene op 5 Jan. 1849 geopende hangbrug is verbonden, 310.
ZO. Weenen, met welke at. alsmede met Szolnok en Debrecsin, Szegedin en Temesvar sij thane in spoorw.gemeenschap
staat, terwijl sij stoombootgemeenschap met de aanzienlijkate Punter' langs den Donau onderhoudt. P. heeft ten N.
der kettingbrug nog de in 1872 begonnen Margaretha-eilandbrag, en ten Z. de in 1873 begonnen orng voor de verbindingsbean tuoichen de Oostenr. en Hong. staatsbanen aan de eene
sijde en de Znidbaan in Ofen 1111.11 de andere slide. Tusschen bride bruggen liggen prachtige kaaien. Zij ligt op
effen grand, heeft omtrent 2 n. in omtrek, 27 pleinen, 219
strains en 5259 huizen, is regelmatig en op nieuwen trant
aangelegd en mag, met nitzondering van de onde at , over
't geheel schoon heeten. Het glanapunt der at. is de zijde
van den Donau, wear zich era Wee 1 n. binge rij fimaie
nieuwe gebouwen bevinden. Hare 'morn. gebouwen sijn dat
der universiteit en hare kerk; het stadhuis; het klooster der
Piaristen, dat der Jezideten e. a.; de r. bath., grieksche,
luth., geret e. a. kerken, verscheiden synagogen en hospitalen; het kolointial gesticht der Leopo dstadt of Neustadt,
met meat din 300 tamers en =len, dienende no tot Littera; cnageven door de wandeldreef Szecheny; 't gebouw van
het koopmansgild; bet Ludoviceum, een krOgsacademie; 't
hotel der InYaliden, mede can ontzettend groot gebouw, met
het telegraaf-kantoor; de Wurmhof; de reeds genoprode Donau-hangbrug, die nitkomt op 't Jozefsplein, waarop in 't
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midden de kroningsheuvel, welker grond nit alle comitaten
van Hongarije en Zevenbergen is aangevoerd. Van dit Jozefsplein loo_pt stroomopwaarts de Rudolfskaai met de gebouwen
veer de Donsu-stoomvaart-maatschappij, strootnafwaarts de
FransJosefskaai met de nieuwe bears. Ook heeft men er vale
particullere gebouwen, goede hotels en kofilebuizen, vooral
In de Waisernerstraat, de slagader van Pest of 't coma der
stad, Dorotheen- en BrOckgasse, op de ?lieuwe-markt, op
de markt van Leopoldstadt, in de Herngasse en Donanzeile; 't Parischer-Gfisschen Parijzer steeg), ran ',passage" of
galena' als die van 't Palais-R,oyal te Panic, met Aileen
door schoenmakers gestoffeerde magazijnen en met glas overdekt. De universiteit, de range in Hongarije, bezit een bibliotheek van 160,000 boekdeelen, vale schoone kabinetten,
eat kraidtuin, can observatorium (op den Blocksberg te
Ofen), 140 professoren en 2b00 stud. Men vindt hier voorts
de hung. academia der wetenschappen, het algemeen seminarie, het piaristisch college, met 800 stud., het pent. college, 't Josefs-polytechnicum, dat uit een ambachtsschool is
ontstaan, in 1872 van Ofen near Peat verplaatst werd en onpveer 800 stud. telt; bet israd. rabbinaats-instituut, velerlei
instellingen van openbaar nut, zooals het blindeninstitunt,
het cog. pensionaat yourjonge dames, het beroemde nationale museum, waarvoor men een prachtig gebouw heeft
opgetrokken, met can inbliotheek, rtjk aan bong. MSS., en
kostbare kabinetten van munten, mineralen, fossilien en
antiquiteiten• vele partic. verzamelingen, o. a. die van Jankowitsch. Opmerking verdienen nog: de schoone hoogduitache schouwburg, die 3000 personen kon bevatten, in 1847
afbrandde, herbouwd, near andermaal door het bombardement van 1848 vernield weed, out ten derde male met nieuwen blister te verruzen (op 1 Mel 1853 geopend); de nationale bong. schouwburg, in 1837 gebouwd; een zomerschouwburg in het stadspark; een operagebouw voor meer
dan 2+ ,00 person.; het nation.' casino met een gr. leeskabinet, de heerlijke balzaal en verscheiden goede baden; sedert 1869 wordt de at. door een waterleiding voorzien van
pfiltreerd Donauwater. Onmiddelltjk om de at. ligt het
oltakosfeld", vermaard door de rijksdagen, die daar veor vele
eeuwen gehouden werden. 80,.00 mw. — P. wordt geacht de
pleats van het oude Tran s- of Con tr a-A cincam te
beslaan. In de 13de eeuw werd zij door wallen omsloten.
In 1526, 1541 en 103 weed zi( door de Turken ingenomen,
die ze cent in 1686 els een groote :tech- en puinhoop aan
de Oostenrijkers overgaven. En geduchte overstrooming
van den Donau teisterde haze eerst in 1775, en later, te gelijk met Ofen, van 13 tot 13 Heart 1838, toen de vloed door
zwaren ijsgang geholpen, te P. alleen meer dan 2000 hui.
zen omver wierp; en nauwelijks warm n de lactate sporen
van die ramp verdwenen, tern het bombardement van 848
hear op nieuw vreeeelijk havende. — 2) hong OfB u d a), hong. mv1., aan den Donau, ten N. van Bade,
waarvan 't als een voorst ban worden beschouwd; met de
schoolmate synagoge van Hongarije, can haven en scheepstimmerwerven net 2530 werklteden op 2 eil., die 171/3 bee
taren grout sun. 16,000 mw. Men meent, dat het de pleats
van 't rum. Steam bria beslaat.
Mena, ital. mvl., Nape's, prov. Abruzzo Ult. II, 0. bij
Aquila, in de Apennijnen. 3440 mw.
Offegne, ital. vi ., Marken, prov., distr. en 2 u. ZW.
Ancona, bij den Musone; met wijn- en olijfbouw. 2381 inw.
Oftenbach, 1) at. in Hessen-Darmstadt., prov. Stackerburg, kr.hfdpl., can den 1. o. des Mains, die hier eene
schipbrug draagt, ruim 1 u. ZO. Frankfort, waarmede zij
door can spw.tak verbonden is, en stet. der Frankfot-Bebra-baan. Het heeft een vorstl. slot, verscheiden lath. ker enschol,prgymaiu.kbnetvarken
lijke historic, ens. 0. is de gewichtigste fabr.plaats van';
gr.hertd. en levert vooral bijouterien, good en zilverdraad,
zdden, katoenen en wollen stoffen, vloerkleeden, rijtuigen,
hoeden, leder, piipen, muziekinstrumenten, papier-machedoozen, verlakte waren, ens., terw 01 het week der bier aanwezige boekbinderijen tot bet echoonste in Duitschl. wordt
gerekend. 25,911 low., wader garnizoen. — 2) briar. dorp,
Paltskr., landcommissariaat Landau. 2230 mw.
Offenburg, at. in Baden, hr. Offenburg, kr.hfdpl.,
aan de Kinzie en de eBergstrasse", en met can stat. can
den spw. van Bezel near Mannheim, 3 rt. ZO. Straatsburg,
5 U. ZZW. Carlsruhe. Zij was weleer een rijkast., heeft muran, can gymnasium, ran ambachtsachool, boogere meisjesschool, Franciskaner bloater, hospiteal, achouwburg, hateen- en linnenspinnerij en weverij; fabr. van machines;
glassehilderingen en een levendigen transito-handel. Op 17
Atli 1853 is bier een atandbeeld opgericht voor Francis Drake, den eersten invoerder der aardappelen in Europa. 6587
law. —2) ook Sehenaburg, (hong. 0 ffen b a nya ), vl.
In Zevenbergen, corn. Thorda-Aranyos, can den Aranyos;
met naburige good-, silver- en spiesglansmijnen, die echter
tegeuwoordig weinig opleveren. 463 inw.
Oda, tal. vl., Marken, prov., distr. en 21/e our NO.
Ascoli. 4:465 mw.
Offlogaveier, ned. dorpje, pro.. Friesl., arr. Leeuwarden,
kant. en lh 0. 0. Sneak, gem. Wijmbritseradeel. 130 law.
°Mogen (Markt.). baler. mvl., tr. Zwaben-en-Neuburg, 211s 0. NNO. Nordlingen. 875 law. — 2) wort. d., Donaukr., Opperamt Riedlingen, NW. Biberach. 525 mw.
Offraaville, fr. gem. en vl., dep. Beneden-Seine, kant.hfdpl., arr. en 3 U. Z. Dieppe, can de Seye. 1710 low.
Ofterdingen, wart. mva.. Schwarzwaldkr., opperamt
Rottenburg, can de Steinlach. 1600 law.
Ogden, gem. en vi. der V. S. Set. New-York, gra. Monroe, can 't Erie-kanaal, 3 u. W. itochester. 2700 tow.
Ogdensburg, at. en rivierh. der V. S., Sit. New-York,
en. 84.-Lawrence, can de 0.zijde van den St.-Lawrensstroom en den mond der Oswegatchie, 17 u. beneden Kingston, 33 U. SW. Montreal en tegenover Prescott, waarmede
0) door een yenta brug verbonden is; kruutpunt van spoorwegen; zetel van een r. kath. bisschop, en ten academic.
Men beeft er groote korenmolens, ijsergietevijen, machinewinkels, zaagmole" branderijen, brouwerijen, looierijen,
ens. Stoorn000ten varen ran hier op al de havens van 't
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mar en ijzererts. Onder de W.lijke staten prijlet Ohio aim
meer Ontario, ook team Montreal, enz. 10,070 inw. Op 4
St hoofd der fabrieks-industrie, die jaarlijks voor 275 mill.
November 1852 werd 0. door een gedttchten brand bijna
gld. produceert. Katoenen en wollen stoffen en garen, ijzer,
ter helfte vernield.
glas en kabinet-waren, papier, olie en kleedingstnkken worOgeeehoe, Ti,. der V. S. Stt. Georgie; ontspr. 2 n. NW.
den in al de voorn. plaatsen vervaardigd. De scheepa- en
Greensborough en valt in Ossabaw-Sound, 5 U. Z. Savanstoombootbonw is van belong. Een aantal openbare werken
nah, na en loop van omtrent 60 U.
zijn in 0. ondernomen en uitgeroerd: 't Ohio-kennel, 18 n.
/s
U.
NNW.
1
Oggersheini, beier. at., Paltskr., amt en 3
lang, loopt van Cleveland can 't meer Erie tot Portsmouth
Spier., aan den spw. van Ludwigshafen op Mainz (geopend
aan den Ohio, alwaar het met verschillende andere takken
15 Nov. 1853); met slotruInen, oud raadhuis, en v66r weiverbonden is; bet weed in 1825 aangevangen en in 1832 volbig Jaren opgericht Minorieten-klooster; groote katoenspintooid, ten koste van 60 mill. gld.; — het Miami-kan., lang
nerij en weverij, fabr. van katoen fluweel, cigaren, ijzer- en
51 u., begint bij Cincinnati en ataat in verband met den
geelgieterij. 3472 mw. In 1625 rukte een troep SpanjaarWabash en het Erie-kanaal te Defiance; de Mahoning, son
den op 0. aan, om het te belegeren; al de mw. kozen het
tak van 't Ohio-kanaal, vangt te Akron aan en reikt tot de
hazepad, behalve de koedrijver, Hans Warsch, en deze enBeaver-rivier, 25 u. ver. De Stt, had in 1875 8843 kilom.
kele man aloot met den vijand, die de at. nog wel bezet
spoorwegen. De finantien staan red. In 1876 bedroeg de
waande, een voordeelige capitulatie.
titaateschuld 6,484,001 doll. Er zijn meer dan 18,000 openOggiono, ital. vi., Lombardije, pros. en 4112 U. 0. Cobare lagere en latijnsche scholen. 500 ',academies" of snortmo, aan 't meer Annane. 2745 mw.
gelijke seminarien, en 35 universiteiten colleges, en andeOgle, grs. der V. S., Stt. Illinois; hfdpl. Orego n.
re inatellingen van hooger onderwijs, liehalve nog de theOglethorpe, grs. der V. S., Stt. Georgie; hoofdplaats
ologiache
instellingen. De voorn. steden zip Columbus, de
Lexington.
hfdst., Cincinnati, Cleveland, Chillicothe, Sandusky, SteuOgliastro, ital. vi ., Sicilie, prim en 31/2 u. ZZO. Palerbenville en Zanesville. — De eerste nederzetting in Ohio
mo; met mijn-, wijn- en olijfbouw. 200 ,1 mw.
had pleats in 1788 te Marietta; in 1802 vormde de Stt. zijne
Oglio. [011ittat], riv. in Italie, Lombardije, ontspringt
constitutie en werd als lid in de Unie opgenomen. De gonin de Rhaetische Alpen, bij Monte-Tonale, vloeit door 't
verneur en de 36 leden van den Senaat worden voor 2 jameer Iseo en valt na een loop van 37 u. 1. in den Po, te
ren, de 105 vertegenwoordigers voor een jeer gekozen. In
Torre- d' Ogli o, 3 u. ZW. Mantua. Bijriv. zijn de Melvele gr.. van dezen Stt. treft men nog merkwaardige overla en Chiese.
blijfsels van Indianen-dorpen aan. — 3) gra. in Kentucky;
Ogoerspoera, (eng. Ogurapoora, hind. Agur ahfdpl. Hartfor d. — 4) gem. in 't NW. van Virginid; aan
pura St. van Britsch Indië , Bengalen, prov. Orissa, 211/ 2
den Ohio; hfdpl. Wheelin g. — 5) grs. in Indiana. —6)
. NNW. Cuttack.
U
gem. en vl., Stt. Ohio, gra. Clermont. 4600 mw. — 6 ) id.,
°vain. inn. en hfdpl. van 't grensdistr. Ogulin-Szluin,
Set. Pennsylvanie, gra. en 3 u. ZW. Beaver. 2500 mw. —
in Kroatie-Slavonie, 20 u. ZW. Agram, aan de Dobra; stat.
8) id., zelfden Stt. gra. Allegheny, aan den Ohio, 3 our
der Hong. staatsbaan. 2458 mw.
NW. Pittsburg. 2600 Mw. — 9) of Ohio-City, gem. en et.
Ohaio, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Nivelles,
in Ohio, gm. Cuyahoga, aan 't meer Erie en den mood der
kant. Wavre, 0. bij 't slagveld van Waterloo. 2737 low.
Cuyahoga, tegenover Cleveland, waarmede zij door een brag
Ohaner, sp. mv1., prov. en 51/, our NW. Almeria, aan
Is verbonden. Zij is net gebouwd en heeft vele sierlijke
de Z.helling der Sierra-Nevada. 2457 inw.
huizen, pakhuizen, winkels, een schoone goth. epiacopale
Ohe, ned d., prov. Limburg, arr., kant. en 21/4 U. ZW.
kerk en vele andere kerken. 0.-C. is eigenlijk alechts een
Roermond, bij de Maas, r. o. Met het d. Leak en 't kitswont. van Cleveland.
tee Walburg vormt het de gem. 0 h e-e n-L a a k, die 530
Ohivaos, Ohiva-Hon, bet grootste eil. der Mendadiar. kath. mw . telt.
groep, Marquesas-eilanden, 111/ 2 u. in omtrek.
Oheteroa, of Roeroetoe, een der Toehoee(-eil. StilOhloe, Olau, pr st., pros. Silezid, regdst. en 5 u. ZO.
len oceaan, 80 u. ZW. Tahiti; op 22° 34' Z.B., 150° 13' W.L.
Breslau, kr.hfdpl., aan de Oder, I. o., aan de Ohlau, r.o.,
Men roemt het ale een der schoonste eil. in de Z.zee.
met een station aan den .pw. near Weenen. Zij heeft een
Ohio, 1) belangrijke riv. der V. S., de groote NO.lijke
ken. slot, een wees- en armhuis, eenige fabr. en sterken
bijrivier van den eVader der Wateren", den Mississippi,
tabaksbonw. 7947 tow. — De r i v. 0 blatt ontspr. in Sigevormd nit de vereeniging, van de rivieren Allegheny en
lezie, beaproeit Strehlen, Wansen en Ohlau en valt bij BresMonongahela, te Pittsburg in Pennaylvanid. Van genoemde
lau I. in den Oder.
pleats heeft zij een bochtigen WZW.lijken loop van ongeOhm, bijriv. der Lahn, Hessen-Darmstadt, °zits'), bij
veer 309 n., scheidt de staten Virginie en Kentucky ten 0.
Laubach in Opperhesaen en ontlast zich N. bij Marburg.
en Z. van Ohio, Indiana en Illinois ten N. en W. en salt
Ohra, I) .choon pr d., regdat. en stadkr. Dantzig, aan
1 in den Mississippi te Cairo, op omtrent 37° N.B., 83°
de Motlan en Rtidaune. 5705- 21 bijriv. der ApfelW.L. Te Pittsburg is zij bijna 252 met. boven de zee, en
atadt m Sakaen-Coburg, ontlast zich bij Ohrdruff.
loopt van dear 80 our ver tusschen twee heuvelrijen. Bij
Ohydruff, veraterkte at. in 't hertdog. Saksen-Coburg,
Louisville breekt zij door een bergkloof en vormt anelstroovorstd. en 21/2 u. 0. Gotha, hfdpl. van 't gr.. Gleichen; met
mingen, in welke zij doorgaans een verval van 12 meters
een pains, nieuwgebouwd raadhuis, lyceum, garen- en linIn het our heeft; op hare verdere bean doorvloeit zij met
nenbleeken, fabr. van zweepatokken, speelgoed, masker.,
doorgaana vreedzamer loop een vlak land, met eene snelknopen; porseleinfabr., veel molena, looiertjen en handel.
held van 3 tot 5 duizend meters per war. Te Cincinnati
5626 mw.
Is zij 487 met. en aan haren mond 1/7 n. breed; maar temOhre, riv. in Penis. Saksen en in Brunswijk, ontspr. in
schen October en Januari en no en dan ook in den zomer,
Hannover en valt na een loop van 19 u. 1. in de Elbe.
zwelt zij zoodanig door vloeden aan, dat schepen van 31/2
Okra, bijriv van den Kocher, in Wurtemberg.
met. diepgang hear afwaarts van Pittsburg kunnen bevaren.
schot. meer, gra. Inverness, tusschen Loch-Ness
Des winters is zij jaarlijks in het boven gedeelte van haen Loch-Lochy; lang van NO. tot EW I u.. gemiddeld br.
ren loop bevroren, waardoor de vaart 8 tot 10 weken ge.tremd wordt. De sons-n. bijrivieren zijni de Big-Beaver, Mu.o. 't Ontvangt de rev. Glengarry en ontlast zich door
de rev. Otch en Loch-Ness.
kingum, Hocking, Scioto ( wear langs 't Obio-kan., sear 't
Oigniee, 1) belg. gem. en d., prov. Namen, arr. en 1/3 n.
meer Erie leidt), Miami, Anderson en Wabash nit bet N.,
ZO Philippeville. 1533 inw. — 2) fr gem. en d., dep. Pasde Nenawha, Sandy-riv., Licking, Kentucky, Green-riv., Cumde-Calaus, arr. en 5 u. OZO Bethune. 1400 mw.
berland en Tennessee uit het Z. De oevers onderscheiden
Oignon. of °goon. fr . riv., tnsschen de dep. Opperzich door hun natuurschoon. Haar stroomgebied wordt op
Saone en Doubt', salt in de. Saone, 21/2 a. N. A uxonne, on
9500 m. ge.chat, en met hare bijrivieren 'evert zij eene
een WZW.loop van 25 u. door een schoone landstreek.
bevaarbare waterbaan van ten minste 1450 u. door sommiOijen, ned d., pros. N. Brabant, arr. 'a Hertogenbosch,
ge van de vruchtbaarste en rijkste streken der aarde, b. v.
kant. en 1 u N.t.W. Oss, aan de Maas; met een r. kath.
de Monongahela, die door 't rijkste kolengewest loopt, geen een geref. kerk. Met het d. Teeffelen vormt het de gem.
kanaliseerd is en jaar)ijks 50 mill. ctr. kolen vervoert. Aan
O e n-e n.T ee f fele n, die 780 inw. telt.
hare oevers liggen de steden Beaver, Wheeling, Marietta,
Oikell, schot. riv., ontspr. in 't gra. Sutherland, loopt
Parkersburg, Pommery, Point-Pleasant, Gallipolis, Portsdoor 2 meertjee en salt na 9 U. loops in de golf van Dormouth, Maysville, Newport, Coving, Madison, Cincinnati
noch. Zit neemt de Cassley, Shin en Carron op.
Louisville, alwaar hare watervailen vermeden worden door
Oil-City, it. in V. S., Ste. Pennsylvanie, Va. Venango,
een voor stoomschepen bevaarbaar kanaal, Evansville, Henaan den Alleghany; spw. stet., middelpunt van een petrodemon, Paduran. Van de ongeveer 1000 schepen die op den
leumgeweat. In 1860 nog mane entele hutten, telde het
Ohio varen, zijn de helft stoomachepen. De stroom is de
in 1870 reeds 2276 low. en is nu een aanz. at. geworden.
groote weg voor den handel tuitschen den Mississippi en
den St.-Lauren., waartoe veel wordt bijgedragen door het
Oin. kl. at. van den Pengab, aan de grens van Rujemir
en ass den Dinhailum, op 31 0 40 N.B., 73° 50' O.L.
495 km lenge en 152 sluizen tellende Ohio-ken. en de vele
Oirio, °irk, ned. d., pros. Limburg, arr. Roermond,
spw_ die den stroom aandoen of hem vergezellen — 2) een
van de V. S., tusachen 38° 30' en 42° N.B., 80° 35' en 84° • kant. Venlo, 1//, u. N t.W. Horst, gem. Venray.
Oir.heek. ned. gem. en d.. pros. Limburg, arr. Maati42' W.L., bepaald ten N. door Michigan en 't mere Erie,
tricht. kant. en 1 U. ZZO Sittard; met brouwerijen, branten 0. door Pennsylvanie en Virginid, ten Z. door Kentucdenies en looierij. 1082 r. kath. mw . (met 4 geh.)
ky en ten W. door Indiana; groot mita 1879,7 0 m., met
Oireehot, 1) kant der ned. pros. N. Brabant, arr. 's Her2,665,260 inw.; verdeeld in 88 grs. De grolad is meeet vlak
togenbosch, verdeeld in de 12 gemeenten , 0., Hilvarenbeek,
en gedeeltelijk moerassig; mane 2/4 zijn hoogst vruchtbaaar
Reuzel. Hoogloon, Oostelbeers, Best, Moergestel, Hone en
en 0/10 bebouwbaar. De voorn. riv. On de Ohio, met zijLege Mierde, Biedel, V mem, Diessen, Liempde. — 2) gem.
ne bijrivieren de Scioto, Great- en Little-Miami en Mucen vi., hfdpl. van gen. kant., 22/, u. NW Eindhoven, met
kingum, de Maumee, Huron, Sandusky, Cuyahoga, Vermide prachtige r. bath. St.-Pieters-kerk, een geref. kerk en
lion, Ashtabula, Grand-river en Black-river. Tusachen den
een synagoge, het kasteel Bijaterveld, era schoon readbuis
Scioto en de bride Miami's liggen eenige groote prairies;
op het Marktveld, een klooster en school sour Franciskaook zijn er uitgestrekte wouden. Ohio neemt nog altijd in
net nonnen, 2 oude-mannenhuizen, en een gastbuis, brimkolonisatie toe, en bekleedt ten opzichte van landbouw en
werijen, looierijen, vervaardiging van klompeu, stoelen, geveeteelt em n der eerste plaatsen in de Usk. De hoofdprod.
west dock, en.. en 6 jaarmarkten. 4455 inn. (met eenige
silt) tarwe, mais en gerst; snorts tabak, vies. hennip, hooi,
waaronder Straten en Spoordonk ieder met em n school)
•
aardeppelen, vruchten, zijde en wijn. De waarde der landbeken,
Oise, 1) [Weis, Liam], fr riv., ontateat uit
bouwprod atelt men op ongeveer 300 mill. gold. Groote
een bij Chimay in Belgit, de andere bij Rocroy in 't dep.
driften van vet tee worden elken herst near de markten
Ardennes ontspringende. Zij vloeit ZW. voorbij Hirson,
van 't 0. en Z. gezonden fwearde van den veestapel 250
Guise, La Fere, Compiegne, Verberie, Creil en Poutoise,
mill. gld. I. Men fokt er ook zwijnen in overgroote meen salt r. in de Seine boven Conflans, an son loop 'as 40
nigte, en Cincinnati is de grootste zwijnenmarkt in de Unie.
U. Zij as-cent I. de Ton, Serre, Lette en Aisne, r. den Th4Geheei het 0.1ijk gedeelte van den Stt. is fen atgestrekte
rain
en de Troene op, en beefs door kanalen met de Samsteenkoolbedding; andere mineralen zijn :out, balk, mar-
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'bee, Schelde en Somme gemeenschap. — 2) dep-. hi 't NO.
van Frankrijk, gevornul nit de onde provincien Picardie en
He-de-Prance, Mooches 49° 3' ea 49° 55' N.B., omsloten
door de dep. Somme, Beneden-Seina, Eyre, Seine-en-Oise,
Seine-ea-Marne en Ahme; gr. 106112 0 m., met 401,618 inw.;
— Mgt. Beauvais. Het bekoort bijna pheel tot het aromagebied der Seine, en wordt besproeid door de Oise met den
Mn en Therein, de Epte en den Ourg. De over 't geheel
vlakke pond is vrnehtbear, bevat Teen en nuirmer en leyen t overvloed van granen en groenten, wijn van mindere
qualiteit, beetwortelen, hennip, vrnchten, elm De landbony is or in eon gevorderden stoat; or worden reel rundemo en echapen geteeld; het wood en hontgewas t.eslean
84,428 builders. Er zijn nog 14,224 heat. heidegrond. De
yearn. fabr. leveret' porselein en aardewerk, wonen en linnen stoffen, cahoots, vloerkleeden ea kant; ook wordt or
veel cider en bier bereid. Waarde der industrie-prod.: 65
mill. gig. Spoorwegen 500 kilom. Het dep. is verdeeld in
4 arr. (Beanvaie, Clermont, Compiegne en Senile), in 75 kentons en 700 gem. Het is begrepen in 't reason van het oppergerechtshof te Amiens en behoort tot 't 2de legercorpe.
Okteasont, fr. gem. en vi., dep. Somme, kant.hoofdpL,
arr. en 9 n. W. Amiens. 1120 inw.
zomba ti. bong. vi., corn. Eisen°Lenity,
ur
burg, 11 U. ZW. Stein-am-Anger, met eon slot.
°imam, fr. gem. en d., dep. Mayenne, arr., kant. en 1
Al. N. Mayenne, aan den Colmont. 2906 mw.
Oissel-stur-Seine, of La Riviera., fr. gem. en d., dep.
Beneden-Seine, arr. en 21/2 n. Rouen; met eon station eon
den apw. van Par* near Havre. 3951 mw.
Ointerwijk, ned. gem. en vi., poor. N. Brabant, arr.
Breda, kant. en 11/3 n. 0.t.N. Tilburg; met eon r. kath.
en een geref. heck en een synagoge, eon klooster an Franciskaner-nonnenx eon vermaarden lindeboom op het marktplein, leerlooiernen, bierbronwerij e. a. induatrie. 2734 mow.
( met 6 of 7 geh.)
Oiey-le-Verger, fr. gem. en d., dep. Pas-de-Calais, arr.
en 6 n. WZW. Arras; met kalkbranderijen. 2272 mw.
Oizy, belg. gem. en d., prov. Namen, arr. Dinant. 281 mw.
Ojalayo, of Oyolaya, eon der Schippere-eil., Stillen
oceaan, op 14° 2' 40" Z.B., 171° 22' W.L.; in schoonheid
en vrnchtarheid met Tahiti to vergelijken.
Ojos, sp. vi., prov. en 8 u. WZW. Malaga; met hoogst
echilderachtigen omtrek. 1810 mw. — °Mare.. naam van
2 bijeenliggende sp. vi., pro.. en 1 ii. ZZW. Granada, can
-den Genii. Semen 5800 mw.
Ojoeslionte I) at. en part.hfdpl., in den mexic. Stt.
en NW. San-LOnis-Potoei; met een warme boon en zilvermijn. 5897 inw. — 2) d. met warme bronnen in den mexic.
Stt. Chihuahua.
Oka, it belangrijke riv. van Centr. Rnsl., ontapr. gonv.
en ruim 11 U. SW. Orel, loopt door de gonv. Tools, Kaloega, Moskou, Riazan, Wladimir en Nisjnii-Nowgorod, en valt
bit de at. Niejnii-Nowgorod in de Wolga. on eon loop van
circa 200 U. Haar stroomgebied omvat 6900 0 m. van 't
rijkst gedeelte der ruse. monarchic. Zij neemt I. de Oegra,
Nara, Moskwa, Pro, Kliazma, r. de Pronia, Para, Moskja,
sTioaja op. Ofschoon snelvlietend, is zij over schier hear
ganechen loop bevaarbaar, en is te Toela met den Don verbonden door 't Iwanowska-kanaal. — 2) riv. van Siberie,
gouv. Irkoetsk, ontspringt eon de chin. grena en valt bij
Bratskoi in de Angara, na eon N.lijken loop van 145 our.
Bkjriv. zijn r. de Tatajea, 1. de Tea en Ija.
Okaunundel, distr. van W. Hindostan, dat het W.lijk
gedeelte van 't schiereil. Guzerate uitmaakt.
Okanda, en Okazaki, twee japan. eteden, ell. Nipon;
de eerste 14 a 15 u. ONO. Jeddo; de tweede can eon riv.
bij de golf van Ovari, 38 n. ZW. Jeddo; met eon citadel.
Okbannk, Oebansk, ruse at., gouv. en 111/2 U. WZW.
Perm, distr.hfdpl., can de Kama; met mijnbonw. 1200 mw.
Okholas, pr. d., prov. Sleeswijk-Holstein; met eon kl.
haven son de N.zee, 11/1 n. NW. Bredsted.
Okkota, Oehota, rivier van Siberie, distr. Okhotsk,
ontspr. eon de Stanovoi-bergen en volt na eon Z.lijken loop
van omtrent 60 n. te Okhotsk in de golf van Okhotsk. Zkj
Is alleen your klein vaartnig bevaarbaar.
Okhotsk, Oebotek, I) voorm. prov. van 0. Siberie,sedent 1858 distr. van 't 0. Siber. kustgebied. — 2) hoofdst.
van gen. distr.„ eau de Zee-van-Okhotsk, op 59° 20' N.B.
143° 14' O.L. 't Is eon ellendige, van hoot gebonwde pleats,
mean zij heeft een genvern.huts, een hospitaal der admireliteit en gr. magazijnen, dear ztj het hoofdatation is voor
de ruse-enter. Compagnie en de room. stapelpl. your den
TUN. handel met Ramtsjatka en NW. Amerika. 1200 mw.
(mega' 2000 ) — 31 (Zoo-van.), gr. boezem van den 5thlen oceaan, tneschen 50 en 60° N.B., 137 en 155° 0.L., hebbende ten 0. Kamtsjatka, ten W. het eil. Saghalin en ten
N. 0.1ijk Siberie. In 't Z. is zij door de Wald La Peyronse
en de gevaarlijke Tatarische Sont verbonden met de JapanBebe Zee. In 't N. heeft zij de Pensikina- en de Gischigagolf, W. de Tani-baai. Zij ontvangt de wateren van den
Am.oer on van vole andere kl. riv., en vormt in 't N. en
NO. de ;elven Taoeska, Isjiginak en Penajinsk. Zij beret
weinig etL, on hare vaart is over 't geheel veilig; mean can
de N.kusten is wij van Nov. tot April met ijs bedekt.
Okbta, °elate, rasa. mat. , gonv. en 1/3 n. 0. St.-Petersburg, can de Newa. De inw. atm meest bezig can de scheepstimmerwerven der hfdst. on in de kruitinolens on keizerl.
kanon-gieterijen.
Oki, jap. oil., bij de W.kust van Ripon, op 36° 10' N.B.,
1330 0.L.; omtrent 3 n. tang en 11/3 n. breed.
Okilsoa, of Iiissiee-lelstedl, en. in de Mitring-zee, eon
de kust van voorm. Russ. Amer. op 84° 55' N.B. 172° 20' O.L.
Oboe, 1) of Tirgoel-Okraa, at. in Roen;enif,
vie, 40 U. NO. Okna-Mare in Walladiije, atm den Tofroesch
of Tau= (die fille U. 740. hij de Meisel et. idejleed
met de Sireth samenvloeit). In de =beheld ligt het ala

handelspi. belangrijke Woiniseht i. — 2) vi. in Groot-

Wallachije, NO. Rrimpina. — 3) Oka-Mare, 'tattle in
Klein-Wallachije, 11/3 ti. SW. Rimnik; met eon rkjk soldwork en 5 kerken. 8600 low.

Oldenburg
onbewoond japansch cii., ten W. van Tense,
door rotsen mngeven, op 42° 4' N.B.. 139. 24' O.L.
Oktibiseba grs. der V. S., Stt. Mississippi, besproeid
door de gelijkn. riv.- hfdpl. Starks vill e.
°kande'. poolsCh etadje, 0. Warschau., can den Dluga;
, eld van 1831 tuaschen hier en het d. G r omet het elaiv
chow. 700 mw.
Olalla Santa.), sp. vi ., prov. Sevilla, 6 U. WNW. Constantine. 1640 hew.
Olargemo, fr. gem. en stadje, dep. HOrault, kant.hfdpl.,
arr. en 3 a. NO. St..Pons, eon de Saur. 1017 mw.
Olba, havene. in Nubie, eon de Roode zee, tegenover
Dsjidda in Arable.
Olbega, sp. vi., prey. en 6 U. 0. Soria; met ijzer- en
steenkoolmijnen. 2000 mw. — Olbeja, id., prov. en 14
U. SO. Sevilla.
Olbernlhan mks. mat.., kr.dir. Zwickau, 61/3 uur ZO.
Chemnitz; met
' velerlei fabr. 3550 low.
Olberedorf, atadje in oostenr. Silezie*, kr. en 2 1 /2 U. NW.
Troppau, aan de Oppa; met eon kasteel. 700 mw. — Vier
hi. d. in Prnisen, 3 in Saksen, ens. dragen denzelfden naam.
Olberelleisee, d. in Saksen-Weimar, NW. Buttelstadt,
eon de LOsSIL; met salpeterziederij. 800 mw.
Oldettetio. of Clotyage,iersch kersp. en mvl., Leinster,
grs. Meath, 31/2 n. Kells. 1072 tow. (in 't v1.)
Oldeberkoop, fraai nod. d., prov. Fried., kant. Beetsterzwaag, arr. en 3 n. OZO. Heerenveen; met etatige bonschen; schoone plantaoenen, eon nieuw landgoed en gemeentehuis, en 2 belangrijke jaarmarkten. 920 mw.
Olburgen, ond d., prov. Gelderl., arr. Arnhem, kant.
Doesborg, gem. Steenderen; met eon r. kath. kerk. 160 mw.
Oldeboorn, aanzienlijk en mid ned. d., prov. Friesland,
arr., kant. en 2 U. N. Heerenveen, hfdpl. der gem. Utingeradeel, eon de Boom; met eon geref. en twee mennonieten kerken eon waag, de Andringa-state, scheepsbouw e. a.
industrie. 2050
'
mw.
Oldebroek, ned. d., prov. Gelderl., arr. Zwolle, kant.
Kampen, ruim 1/2 u. 0. Elburg, aan den straatweg op Zwolle; Met weverij, spinnerij e. a. industrie, en vole landhuizen
in de nabijheid. 460 mw. Met verscheidene bunrschappen
( waaronder Wezep met een school) vormt het de gem. 0 1debr oe k, die 4944 inw. telt.
Oldeboltpade en Oldeholtwolde, twee ned. d., prov.
Friesl., arr. en kant. Heerenveen, 1 1 /2 u. ZW. en 2 th WZW.
Oldeberkoop, gem. West-Stellingwerf. Het eerste telt 636,
het 'estate 320 inn.
Oldeboye, ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en 114
U. N. Zuidhorn. 500 low. Met de d. Nieave en Saaksum
benevens een 2 tai buurten vormt het de gem. Old ehov e
(het Onde-Hnmsterland), die 2591 mw. telt.
Oldekerk. ned. gem. en b., prov. en arr. Groningen,
tent. Zuidborn, bestaande nit het d. Niekerk, het gehucht
( vroeger d. Oldekerk ( 11/ 2 U. ZW. Zuidhorn) en nog 5
andere gebuchten. 1273 inn.
Oldelnmer, Oldelemmer, ned. d., prov. Friesl., arr.
en kant. Heerenveen, 3 u. WZW. Oldeberkoop, gem. WestStellingwerf. 380 inn.
Olderuarkt. nod. d.. prov. OverUsel, arr. Zwolle, kant.
en 21/2 u. W.t.N. Steenwijk; met een geref. as een r. kath.
heck, 2 Pcholen en gr. botermarkt. 1050 inn. — Met het
d. Paulo en 4 buurschappen waaronder Ossenzij1 en Kalenberg elk met een school) vormt het de g e m. 0 1 d emar k t, die 2757 low. telt.
Oldenburg, 1) gr.hertd. in 't NW. van Duitschland, beetaande nit 3 von van elkander gescheiden deelen, 1) het
hertd. Oldenbur g dat 8/9 van 't gansche gebied uit
maakt, ten 0. Z. en W.
' door de pr. prov. Hannover omgeven en ten ,N. door de N..ee bepaald wordt; 2) het vont&
Ltibeck, geheel door de prov. Holstein omsloten; en 31
het voretend. Birk en fel d, in Rijnpruisen, — waarbij
nog komt de heerlijkheid Kniphaueen (z. aid.). Het eigenlijke Oldenburg ligt geheel in 't gebted der N.zee, behoort tot de groote N.duitsche laagvlakte en wordt zoowel
lenge de Weser al s tangs de N.zee door dijken tegen overstroomingen beechut. De voorn. Hy. zijn de Weser, die grootendeels grensriv. tegen Hannover is en bier de Monte en de
Ochte met de Delme opneemt; de Jande, die, hoewel onbednidend, can haren mood den Jande-zeeboezem count;
Haase, Leda en Sage, welke naar de Berns vloeien. Het
vorstd. LtIbeek, aan de 0.zee gelegen, is mode vlak; maar
Birkenfeld is bergachtig, grenst eon den HonsrtIck en wordt
door takken van het Hoch- en Idarwald doorloopen, afhellende near de Nahe, die het ten Z. besproeit.
Grootte en bevolking der verschillende gebiedsdeelen,
't Groothertogd. Oldenburg 97,6 0 m., 248,136 inn.
24,085
9,5 a
't Vorstendom Lubeck
37,393 fr
9,1 iv
Birkenfeld
319,314
116,2
Onder doze breaking telt men 245,054 Prot., 71,743 R.
Kath. ( waarvan moor den 64,000 sheen in de kreitsen Vechta en Kloppenburg), 909 andere Christenen en 1578 laraelieten. — 't Klimaat van 0. komt in de hoofdtrekken met
dat der Nederlanden vrij wet overeen. De grond is over 't
geheel vruchtbaar mean heeft op verschillende plaatsen
rekt
.
e.setezIel LZerte. stre
,veelednenmeetn hmeeras
nitgestnekte
zich do blide
rige zandvlakte nit. De beide Winches Oldenbrok, Struckhansen, Schwei en Jade wordt in Mum: gebracht. Door
de regeering is Ns afgestaan aan de landbonwers in den
omtrek near evenredigheid van hun landbezit. De deist
sal de ()ridge 2/5 self ontginnen: boachcultuur. — Veer de
laid Helen zandbanken, die bij ebbe meestal droog komen
on Aileen door riviermonden gebroken worden. Het hertd.
Oldenburg tech t veel graan,..raapsead, hennip, vlas on bout;

heerlijk rundyee voortreligke paarden, ook Teel bijen in
de sand- on heidestreken; het beak eon gee:den voorraad

van veengrond, maim dealt sale metalen en zonten. 't Pabriekwezen is onbedttidend en bepaalt zich tot het weven
van linnen on grove wolien stoffen; van meer belang zijn
de producten-handel en de kustvaart. 0. heeft 350 zeilsche-
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pen, met. 61,801 ton, waaronder 1 stoomschip, met 27 ton.
In de havens liepen in dat mar (1878) binnen 2381 schepen en uit 2464. — Met het ellolland-gaan" wordt veel geld
verdiend. Op_ Wangeroge is een zeebad. — Spoorw. over
et schoolwezen le in goeden sleet. Volgens
lint
't budget voor 1879 bedragen de inkomsten 4,538,170 gld., de
uitgaven 4,239,216 gld., terwij1 de geheele schuld 22,200,000
gld. beloopt. De krijgsmacht bestaat nit het regiment infant. No. 91, het reg. dragonders No. 19, 2 batterijen, behoorende tot het 10de legercorps. — 2) hfd.- en resid.stad
van gr.hertd., hfdpl. van 't hertd. en den kr. Oldenburg,
aan de Haute, wear deze de Haaren opneemt, kruiapunt
van 2 apoorw., 17 n. W. Bremen. Zij heeft een sclpon resid.slot, prmsenpaleis, nieuw gouvern. en archief-gebouw,
schoone kazerne, 2 Inth kerken (waaronder de schoone St.Larnberts-kerk met den vorstl. grafkelder I en een r. bath.
kerk, een gymnaainm, militaire en normaalschool, openbare bibliotheek met 100,0 10 banden, kabinet van duitsche
ondheden en van schilderijen,4fabr. your tabak, leder, zeep,
handschoenen, muziekinstrumenten, en aanzienlijke peardemarkten. 17,320 mw. — 3) ( weleer A ldenbur g, It ethr e en Staargard I, pr St., prov. Sleeswijk-Holstein,
kr.hfdpl., 5 u. NO. Eutin, aan de Brolcaue en 't Wetsekerkanaal; vroeger een der gewichtigste steden in 't N. en
V&A. van het door de heidensche Obotrieten bewoonde Wagrit; nu zeer onbeduideud. 2608 inw.
Oldendorf, 1) pr. stadje, prov. Hessen-Nassauregdst.
Kassel, aan de Acre, bij de Weser, I. o.. 71/2 u. ZW. Hannover en stet. der Hannover-Altenbekener-baan. 1373 inw.
— 2) pr. stadje, prov. Westfalen, regdst. Minden, kreits
Lubbecke. 903 mw. — 3 )(Stadt-), nt. in 't hertd. Brunswijk, kr. en 21/2 u. NO. Flolzminden, spw. station; met
weverijen. 2101 mw. — 17 onbeduidende d. in Hannover
heeten Oldendorf.
Oldenaworth, pr. d., prov. Sleeswijk-Holstein, 2 U. ZW.
Husum. 1280 mw. Hier sloten Peter de Gr. en Frederik IV
van Denemarken in 1713 een verdrag.
Oldeavaal, ned. gem. en plettelandstadje, prov. Overijsel, kant. Enschede, arr. en 31/2 u. OZO. Almelo. Het
stadje heeft de r. kath. Plechelmi-kerk, merkwaardig om
hare oudheid, dikke muren, zonderlinge bouworde en schaarsheld van licht; een geref. kerk en een synagoge, een progymnasium, vele fabr., vooral van calicots, zijden, half-zijden en wolleu stoffen, en eene armen-werkinrichting. 38,1
inw. 0. was vroeger versterkt en is herhaalde malen door
de Spanjaarden genomen.
OldenzijI, ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en 2
U. NO. Onderdendam, gem. Uithuizermeden. 231 mw.
Older...), pr. mvl., Hannover, landdr. Aurich; met een
haven aan de Eems, een spw. station en vele tegelbakkerijen. 1000 mw.
Oldeeloe, (t h o 0 deal o), pr. at. in de prov. Simswijk-Holstein, aan de Trave waar die de Beate opneemt,
stat. der spoorwegen LtibeA.Hambur,,,e en Altana-Kiel, 4
u. WZW. Lubeck; met zout- en zwavelbaden, het kon. zoutweek Travensalze, dat jaarlijks 4- tot 7003 ton zont oplevert, een goede hoedenfabr. en aanzienlijke papierfabr. ca.
Industrie. 4293 mw.
Oldeteijne. ned. d., prov. Friesl. arr. en kant. Heerenveen 3 u. ZW. Oldeberkoop, gem. W.Stellingwerf
'
370 mw.
Oldh
am, 1) eng. fabr.st ., grs. Lancaster, aan den spw.
van Manchester near Leeds, 2 n. NO. Manchester en met
de fraaie voorst. Greenacre. In 1760 nog een gehucht, is
zij them; de hoofdzetei der hoeden-fabricatie in Engeland,
heeft ook gr. fabr. van bombazijn, zijden e. a. stoffen, machines, Ozer- en geelkoperwaren, een moderne goth. kerk,
sierlijk stadhuis, 3 hoogere scholen, marktbuis, verscheiden banken, een industrie-school, en in de nabijheid rijke
kolenmijnen, die in de voorn. behoefte van Manchester
voorzien, werwaarts een kanaal loopt. 82,629 mw. (in 1871)
— 2) grs. der V. S., in 't N. van Kentucky; gr. 10
hfdpl. La Grange.
Oldimleben, mvl. in Saksen-Weimar, hfdpl. van 't gelijkn. amt en enclave, aan de Unstrut en Hainleite 7 u.
NNW. Weimar; met een auikerfabriek en groot maa/werk.
1630 inw.
Oldouwer, Olde-Ouwer, ned. d., prov. Friesl. arr.
Heerenveen, kant. en 21/2 u. NNO. de Lemmer, gem.Doni'
awarstal. 166 mw.
Old-Providence, eiland in de Carathische zee, tot Columbia behoorende, 28 n. 0. de Mosquitokust, en door
een nauw kanaal van het eil. Santa-Catalina gescheiden,
lang Ilia, br. 314 U. 't Is vruchtbaar, en brengt veel levensmiddelen en katoen voort, die met schildpadschalen en huiden worden nitgevoerd. Ass de Naijde ligt het d. Isabel
met de voorn. ankerplaats.
Old-Tosvn, gem. en vi. der V. S., Stt. Maine, aan den
Penobscot, 23 u. NNO. Augusta. 4529 inw.
°leggin', ital. at., Piemont, prov. en 3 u. N. Novara,
spw_ stat.; met minerale bronnen, zijde- en katoenindus.
trie. 8060 mw. (met onderh. gebied). —01eggi o-C a at e 11 0, d. in dezelfde prov., met 840 inw.
elektna, Oloknaa, riv. van Siberie, gnus. Jakoetsk,
ontspr. aan de Stanovoi-bergen en valt na een N.lijken
loop van ruins 100 unr in de Lena, tegenover het atadje
Olekminak, of Oleknainakoi, met 4)00 mw. (Jakoeten).
Olenek, riv. van Siberie, gouv. Jakoetsk, valt in de Uszee, 32 u. W. den mond der Lena, na een N.waartachen
loop van ruins 200 u. Aan haren mond ligt het vi. 0 e a tOlenskui en aan haren sever Mikhailova.
01Cron, [Unarm., Mario], fr. eil. bij de W.kust van
Frankrijk, dep. Beneden-Charente, tegenover de monden
der Charente en Sendre, op 43° 11' N.B., 1° 20' W.L.; lang
41/2, hr. 11/2 u., met 11,300 inw., op ,23bt 0 m., verdeeld in
2 kant. en 6 gemeenten. 't Is vrij vruchtbaar en levert ook
reel moeraszont op. Ann 't NW.einde staat de vuurtoren
van Chaseiron, die den ingang der street Antioche aanduidt, welke het van 't eil. Re scheidt. Het heeft 4 kleine
eteden: Chiteau-d'Oleron, St.-Georges-d'Oleron en St.-Pierre-d'Oleron. De hfdst. is le Chitea u, oorlogsplaats der
eerste klasse; seminnrie voor onderwijzereasen, militair hos-

pitaal, haven, lijnbanen wijnbouw. — lie oak Oloron.
Ole..., OltuhricataY, sp. vi ., prov. en 5 u. NW. Bar-.
celoua, aan de Llobregat; met weverijen. 3448 mw.
°leek°, vi. in oostenr. Galicie, kr. Zloczow, 8 u. ONO.
Lemberg. 2571 inw. Geb.pl. van koning Job. Sobieski.
Oleanieo, stadje in Poles, 2 u. 0. Stopnica. 1000 mw.
Oletta. fr gem. en vi., dep., Corsica, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. ZW. Bastia. 1050 inwon. — Olette, id., dep. 0.
rteneleen, iknaw
nt.hfdpl., arr. en 22/2 U. ZW. Padres, aan de
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Oletako, °leak°. of Marggraho.svo, pr. at., prov.
Penises, regdst. en 12 our ZZO. Gumbmnen, aan een gelijkn. meer; met een slot en zeer gr. marktplein. 440 mw.
Olevano 1) ital. vi ., prov., distr. en 8 u. 0. Rome, in
een door achi
lders druk benachte streek; met een kaateel
en de ruinen van een keizerl. villa. De st. is het eigendom der Borghesen. 3380 inw. — 2) ital. vl., Napels prov.
Principato Cit. 41/2 u. 0. Salerno. 2850 inwon. — ital.
gem. en mvl.. Piemont,
'
prov. Principato Cit., distr. Lomellina, ruim 1 u. ZZW. Mortara. 1300 mw.
Olewak, my]. in Russ. Poles, gouv. Volhynie,
29 u. NNW. Jitomir, aan de Olewka. 1580 inw.
Olev, gem. en vi. der VS., Stt. Pennaylvanie, gra.Berks,
18 U. ti. Harrisburg. 2000 law.
Olfen, pr. mv1.., pros. Westfalen, regdst. en 6 u. ZZW.
Minster, bij de Lippe; met linnenweverij, ververij, drukkerij, klompenmakerij. 15 10 mw.
Olgopol„ st. in Russ. Polen, gouv. Podolie, 32 u. OZO.
Kaminiec, distr.hfdpl., aan de Savranka, met potaschziederijen en branderijen. 5750 inw.
Oliden, (v66r 1836 Santo-Corazon-de-Jezus), at.
in Bolivia, hoofdpl. van het distr. Otuquis (aan de grens
van Matto-Grosso in Brazilie), 166 u. ONO. Potosi.
Oliena, d. op 't eil. Sardine, 11/, u. 10. Nuoro. 3133 inw.
Oliera, (eng. Oleer a), nt. in Britsch Indie, Scinde, 2
U. N. Khyerpoer, aan den weg van Sjikarpoer.
Oliete, sp. vi ., prov. en 13 u. NO. Teruel.
mw.
Olifants-rivier, (eng. Elephant'a-river),riv.der
Kaap-kolonie, Z. A frika, district Clan-William, ontspr. op
de Bokkevelds-bergen, neemt den Grooten-Doorn en Hantam op, en valt na een loop van waarachijnlijk ruim 40
u. in den Atlant. oceans, op 31° 38' Z.B., 18° 12' O.L. —
2) id., distr. George, valt na een W.lijken loop van 45 u.
in de Gauritz.
Olinama. stadje op Timor, ass de Koepang-baai.
Olinda, st. in Brazilie, prov. Pernambuco, waarvan zij
weleer de hfdst. was, met Pernambuco door een spw. verbonder!, ruim 1 u. N. Recife. Zij is fraai gelegen op een
boachruken heuvel, heeft vele nette massieve gebouwen,
met een kathedraal en veel andere schoone kerken, een bisechoppel. paleis, hospitaal en kruidtuin, een school der rechten met een openbare bibliotheek, in 1830 opgericht en een
Jezuieten-college. 7000 mw.
Olingen, Ohlingen, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg kant., gem. en 1/2 u. Z.t.W. Betzdorf, aan de Syren.
011oetorak, Oliutorakoi, vi. in Kamtsjatka, op de
NO.kust, aan den mond der riv. Olioetora in de 0 1 ioetor elk a i a-b a a i, die aan de 0.zijde bepaald wordt door
K a a p-0 lioetorsk i, op 59° 57' N.B., 170° 19' 0.L.
Olite, sp. at., prov. Navarra, 8 n. Z. Pamplona; met een
oud kon. paleis en 2 jaarmarkten. 2448 inw.
Olitta, Obits. St. in Russ. Polen, gouv. en 14 n. WZW.
Wilna, aan de Niemen. 3000 mw.
Oliva, 1) [Ad Status's), sp. st., prov. en 12 n. NO.
Alicante, 2 our van de Midden. zee; met een mad paleis
hospitaal en fabr. van lijnwaad, wijnbonw, olijfbouw en zijdeteelt. 6984 inw. — 2) -de-Jerez, sp. vl., prov. en 81( 2
t.ZBadjoz423mw—)vi.p'tCanrscheld
Lanzarote. 1009 mw. — 4) pr. mvI.„ prov. Pruisen, regdst.,
kr. en 1 1 /2 u. NW. Dantzig. 3284 mw. Dit vi., stat. der
Berlijn-Stettin-Dantziger bean, ligt in een bekoorlijke streek,
heeft ten basted met prachtige tninen, veel villa's van rijke Dantzigers, een prot. en ens r. kath. kerk, de laatate
in de voorm. zeer rijke Cistercienster-abdij, met veel oudheden; machinefabr., verscheidene ijzerwerken en molens,
koudwaterinrichting. -- Hier wend in 1660 een vrede tusschen de Zweden en Poles gesloten.
Olivaras, sp. vi .. prov. en 3 n. W. Sevilla. 2277 mw.
Olive, I ) gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, gm. Ulster, 31/2 u. W. Kingston. 3000 inw. — 2) id., Stt. Ohio,
gra. Morgan, IS n. ZO. Columbus. 2215 inw. — 3) of C.
.me. eil. in Nuyts-archipel, aan Nieuw-Holl. Z.kust.
Oliveira, 3 port. vi ., prov. Beira: 1) -de-Azemeis, 3
U- Z. Feira. 2270 mw. — 2 ) -di-Bairro, 3 U. ZO. Aveiro.
1800 mw. — 3) -do-Corde, 4112 u. ZW. Viseu; met eon
lat. school. 3920 inw.
Olivestaa. Olivessea, I versterkte sp. at., poor. en 41(2
u. ZZW. Badajoz, aan de Guadiana, 1. 0., bij de port. greats.
Zij ligt in een vruchtbare vlakte en drtjft een levendigen
handel in wijnen, olie en koren. 5717 inw. Wegens 't verdrag, waarbij in 1801 daze st. door Portugal aan Spanje word
afgestaan, kreeg Godoy den the van Arredevorst". De
Franschen names hear in 1811 in. — 2) vi. in Brazilie, prov.
en 37 u. ZZW. Bahia, bij den Ad. oceasn. 1500 inw.
Olivet, fr. gem. en vi., dep. Loiret, arr., kant. en 1 a.
Z. Orleans, aan den Loiret. 3663 mw. — 011ivet, dep.
3,layenne, arr. en 2 u. NW. Laval. 1215 inw.
Oliveto. 1) ital. at. Napeis, pro, Basilicata, distr. en?
u. WZW. Matera. 100 15
. mw. -- 21 ital. vi ., Napela, Pm,
Princpato-C.,dse2uONCampgn.397iw
Olkeniki, it. in Russ. Poles, gr. Wilna, aan de Meretsch.
Olkhon, aanzienlijkat eiland us 't Baikal-meer, Siberie,
gouv. en 40 u. NW. Irkoetak, lang 18, hr. ruim 4 u.
Olkovka en Olkowatka, twee rues. mvI.: 1( gone- en 17
u.ONKharkow—2)gnv.e37uZWSartow.
Olkuar, Olkurch. at. in Poles, halpl. van 't gelijkn.
obwod, 61/2 u. WNW. Krakau; met de rijkste loud-, diveren galmeigroeven van 't rijk. 1900 law., meeetal Joden.
011ap.. een der Carolinen, op 7° 37' 17" N.B., t49° 30' O.L.
011eiia, 011eira, sp. at., prov. en 13 u. ZZW. 'Valencia;
met linnenweverij en branderijen. 3389 inw.
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011iergues

Omeyna

dliliergnee. fr. gem. en stadje, dep. Puy-de-Dtkne, kind,
kfdpl., arr. en 3 U. NW. Ambert. 1990 inw.
01ligaieo, belg. gem. en d., pate. Henegonwen, arr. Soignits en 6 n. ONO. Dooriilk, kant. Leaden, aan de Desire. 1347 mw.
Oilimslea. ft. gem. en it , dep. Tar, kant.hfdpl., arr. en
11/4 U. WNW. Toulon, aan den spw. van dear op Marseille
en aan den voet eener ijzingwekkende beraengte, //Yang d'01Monies" gt heeten; met veal teelt van °Eject (van dear hear
naam), druiven„ vijgen, ens. '34.5.,i mw.
011oy. brig. gem. en d., prov. Name'', arr. Philippeville,
kant. Couvin. 1083 mw.
Olin 1) (..der en Ober.), twee bijeenliggende d. In
Hessen-Darmstadt, prov. Rijnhessen, 2 n. ZZW. -Mains. Semen 280. inwon. — 2) d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr.,
kant. en 2 U. WNW. Luxemburg, gem. Kehlen. 143 mw.
Ohnedo, sp. vi ., prov. en 7 u. Z. Valladolid, met brandewijnstokerijen. 't Is in diep verve'. 2541 mw.
Olnaer, belg. gem. en di, prov. Antwerpen, arr. Turnhout, kant Moll, aan de Groote-Nethe. 1506 inw.
Ohneto, Olsmetts, fr gem. en vl., dep. Corsica, kant.hfdpl., arr. en 3 , /, n. NW. Sartene. 1817 mw.
Olasi-et-Capellla, fr gem. en d., dep. Corsica, tent.are en 3 u. 0. Calvi. 870 mw.
Olmfits, (moray. Hol omen c), stark bevestigde at. in
Iforavie, weleer hfdpl. van 't markgrs., nu hfdpl. van den
kr. Olmutz, aan de March en door spw. met Brealan, Praag
en Weenen verbonden, tab n. NO. Brunn. Hare vestingwerken zijn seer uitgebreid (22 gedetacheerde forten), en de
at. is we! gebouwd. Hare room. gebouwen zijn de schoone
goth. katheareal, met de tombe van harm stichter Wenceslaus HI van Bohemen, en verscheiden andere schoone
kerken, 3 kloosters, waaronder urn van de Uraulinen metcan kostschool voor meisjes, het bleach. paleis, het stadhnis,
de schouwburg, het arsenaal, de kazernen, de hospitalen
en weeshnizen, het gr zieken-, het kraamvronwen- en vondelingsgesticht, enz. Hare universiteit, in 1581 gesticht en
in 1827 hersteld, doch in 18i5 wader opgeheven, heeft nog
alleen urn theologieche faculteit en een bib!. van 63,000
boekdeelen en 2500 MSS. en 1002 incanabelen, em n duitsch
en een slavisch gymnasium, reaalschool. Nog heeft men
bier urn college, bissch. school, adellijke academic, milifaire en velerlei andere scholen, aanzienlijke fabr. van wollinnen en katoenen stoffen, aardewerk, leder, azijn,
ens. en vealhandel in vet. 15 229 mw. (zonder het garnisoon). — 0. weed in den 30jarigen oorlog door de Sweden
ingenomen en in 1751 door Frederik den G. belegerd. De
voorganger van den tegenwoordigen keizer van Oostenrijk
nam bier de wijk na zijne 2de vlucht nit Weenen en het
was bier ook, dat hij den 2den Dec. 1848 Ostend deed van
van den troon. In 1875 is de 'tad near den kant van den
spw. uitgelegd.
Olne, belg. gem. en d., prov. Lnik. ear., kant. en 2 our
W. Verviers, aan de Vesdre; met veel fabrieken. 3033 mw.
Olney. mg. mvi. en kersp., grs. Bucks, urn de Ouse,
3 n. WNW. Bedford, met een :stet. urn een telt van den
London and-North-Western-spw.; met een groote goth. kerk,
weverijen en kantklopperij. 2550 mw.
Olona, riv. van Lombardije, ontspr. N. bij Varese in de
prov. Como, vloeit voorbij Milaan en valt bij die at. in 't
keine' Naviglio-Grande. Onder 't create fr. keizerrijk gaf
zij haren naam aan een dep. van 't kon. Italië
olonetz, 1) gouv. van N. Run!., tusschen 60° en 64° 30'
N.B., 29. en 41. 30' 0.L., bebbende Archangel ten N. en
NO., Wologda ten SO., Nowgorod ten Z., St-Petersburg ten
SW. en 't Ladoga-meer en Finland ten W.; I groot met de
annzienlijke wateren) 2375 0 m., tellende 302,000 low. De
_mud is over het geheel vlak, behalve in 't N. en W., wear
lege heuvelrijen de afzonderlijke meren scheiden. Meer
dan 3/4 is met woad bedekt terwijl tevens nergens in Ragland zooveel meren worden aangetroffen. De voorn. riv. zijn
de Onega„ Sjoeja, Soena, Swir, Wodla en Witegra. Onder
de talrijke meren sib de aanzienlijkste de Latsja, Sego,
Wigo en °pegs. Het klimaat is er vochtig en koud, de
winter lang en streng, de zomer kort en beet. De landbouw was er voor eenige Jaren nog z66 ten aehteren, dat
van de hoofdprod., gerst en rogge, alechn half toereikend
vtior eigen gebrnik werd geteeld Men boners ook hennip
en elan, doch niet genoeg om nit te voeren. De nitgestrekte
bouchen zijn de voorn. rijkdom, dien men van den bodem
ontleent; wel beret hij ijser, koper, silver, marnter en graniet, maar deze liggen nog meest ongebruikt, en behalve
een keizerl. lanongieterij, met eenige looierijen en smelterijen, worden er weinig of geen fab.-inriehtingen ge.vonden. Net weiland Is niet overvloedig, en de paarden- en
runderteelt beteekent niet veel. De lime prodncten pan
niter St-Petersburg en Archangel, van wear koren, sold,
sterke dranken, manufacturen en koloniale waren worden
ingevoerd. De inwoners behooren meest tot de grieksche
of _tot de lath. Reek, meat er loopen ook nog eenige heidenen
onder. 't Gouv. is verdeeld in 6 districten. — 21 stad en
hfdpl. van gen. gouv., can de samenelociing der Wegrega
en Olonka ( die vereenigd in 't Ladoga-meer vallen), 33 n.
NO. St.-Petersburg; met een telhuie en vele openbare magazijnen. 836 inw.
Olatme, fr gem. en vi., dep. Vendee, arr., kant. en 1 n.
N. Les Sable; met eta haven bij den Atlant. ocesan. 2430
mw. — Olonsae, fr. gem. en stadje, dep. Heranit, tent.arr. en 4 u. Z. St-Pont, aan 't
Oloron, Oleron, [Illurol. fr. gem. en at., dep. NederPyreneeen, arr.hfdpl., 5 u. SW. Pau, sae de samenvlotaing
der Aspe en Oman (die bier den G a • e-d '01 oron 'ormen, welke beneden Pepe-Wrote in den Gave-de-Pan valt).
Zij beeft pen handels-tribunaal, velerlei fabr., en luindel
In wol, paarden en bout voor de marine. 8644 mw.
mug, en. st.,_prov. en C n. NW. Gerona, parthoofilpl.,
sin de Fluvia. Zij ligt aan den voet eener nj vulkanisehe
henvels en 'weft eele got-dc pleinen en strati-n, 2 paroehiekerken. kaiallerie-kazernen en een hospitaal. levendige fabr.
van katoenen stoffen en wollen mutsen, looierijen, seepziederijen en papiermolens. 10,262 inw. In hare nabijheid

skin taIrtike grotten en nitgedoofde yttlYanische inters.
Ben alvernielende aardbeving trof hear in 1421.
Olpar, (hind. Ulupara), at. in Britsch Indid, Bornbar distr. en 2 U. N. Surat..
"Apo. pr. at., prov. Westfalen, regdst. en 8 uur ZZW.
Arenberg, kr.hfdpl. sum de Bigge en stat. der Berg.-Mark.
bean; metaalfebr. 1462 mw. In de nabijheid veel industrieele inrichtingen en rijke ertalagen.
Olneno belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr. en
4 n. ZZW: Gent, aan de Lyn, r. o.; met een eat. aan den
spw. van Gent near Kortrijk. 1977 mw.
Olsekaaa„ 2 run. m.v1.: 1) gone. en 41/4 nor
WM. ilu;rkow; met wel bezochte jaarmarkten. 200.)ismw.
een
— 2) gonv. en 25.12 U. ZZO. Kiew. — °Wasiak,
my!., gone. en 191/4 U. 35W. Woroneseh. 1700 mw.
Olat, ned. d., prov. Overijsel, arr. Zutfen, kant. en 10/4
U. N. Deventer, aan den IJael, r. o.. met cur geref. en een
T. kath. kerk,. 'de buitenplaatsen in den omtrek en veel doortocht 1109 mew. Met de d. Welsnm en Wezepe benevens
eenige ph. vormt het de g e m. 0 1 s t, die 4423 inw. telt.
Olasaay, mei. in Russ. Polen, gone. Wilna, 4 n. Z. Oschmiana. 1800 low. — Olsztyn, poolsch stadje, gouv. Radom. 21/g n. SO. Czenstochau.
Olton, bloeiend twit. stadje, kant. en 6 n. ONO. Solothurn, aan de A. en aan den samenloop der wegen van
Bezel, Znrich, Lucern en Neufchatel en belangrijk kruispunt der Zwits. centraalbaan; met fabr. van half linnen
en half wollen stoffen, konsen, ijr.erdread, ens. 2998 mw.
Oltenitna, vl. in atoemenie, Wallachije, wear de Ardsjisch (Attach) in den Donau valt, tegenover Totrokai (of
Toturkan, Turtoekai). Hier trokken de Turksche troepen
In 't begin van Nov. 18.53 den Donau over en sloegen de
Rumen nit hunne stalling.
°heater}, ned. d., prov. Fries!. arr. Heerenveen, kant.
'
en 1/2 ONO. Beetsterzwaag, gem. Opsterland.
175 mw.
Olva, sp. vl., prov. en 6 ti. ZO. Teruel. 1611 low.
Oleenstaelt, pr. d., prov. Saksen, regclet. en ruim 1 n.
WNW. Maagdeburg. 3361 mw.
Olvera, [111ipa], sp. at., prov. en 16 0. NO. Cadiz,
parthfdp1.; met fabr. van linnen en oltifolie. 6492 mw.
Olviopol, runs. at., gouv. en 39 n. NW. Kherson, dietr.hfdpl., eau den Bog; met een sterke citadel en een epw.
stet. 2600 mw.
Olyka. rum. St., gouv. Volhynie, N. bij Dubro. 3900 low.;
met een coll egiaatsti ft, priestersem in arie, lyceum. Behoort
tot de bezittingen van den ',forst Radziwill.
Olympia. hfdst. van 't territoir Washington, in de VS.,
N. Amer., aan de Tenalquets of Chutes-riv., bij de uitwatering hi den Puget-sont. 1203 inw.
Olympus, (0 lym bo s), 1) beige)) van Eur. Turkije,
Thessalie, aan de grens van Macedonie. De kruin, door
Homerus e. a. dichters els de troon der goden vermaard,
ligt 81/2 u. N. Larissa, op 40 0 4' 32" N.B., 22° 25' 0.1.;
hare hoogte wordt op ongeveer 2940 meter geschat. — 2)
(Kesj ich-Doeghy ), berg in Aziat. Turkije, Anfttolie,
21/2 0 SW. Broesa. — 3) berg in 't Z. van het turksche
eil. Mitylene. — 4) id., ni de V. S., territoir Washing.
ton, 2485 met.
Om riv. van Aziat. Run!., ontspr. in 't N. van 't gouv.
Tomsk en valt na een ZW.lijken loop van ongeveer 100 u.
te Omsk in den Irtisch. Zii neemt r. de riv. Oeglaka, Itsja, Kama, Tartan, I. de Kainsk op.
Oma, lfilaroekoe, Boesvaag heel, ell. der Molnkken,
0. van Ambon, waarvan 't gescheiden is door street Haroekoe, 3° 30' Z.B. en 128° 2s' 0.1. Het eil. is henvelacb.tig; kruidnagelboomen in overvloed, kokosboomen vrij vet!,
sago minder. Groot 2,02 0 m.; bevolking 8525 zielen; geen
Europeanen. 't Behoort onder het bestuur van Saparoewa.
— Hfdpl. Haroekoe.
Omagh, iersche at., Ulster, hfdpl. van 't gr. Tyrone,
8 u. Z. Londonderry; met bloeienden linnen-, koren- en
algemeenen handel. 2720 mw. In 1689 en andermaal in
1743 weed zij door de vlammen vernield.
Omaha, at. in V. S., Stt. Nebraska, grs. Douglas, aan
den Miesouri, waarover ten trotsche brug van den UnionPacific-spw. near Council Bluffs; stoombootvaart op den Missoon, veiecheidene inrichtingen van hunger onderwijs; werkplaatsen soar den gen. spw., smeltbutten voor goud, zilvet en lood. 16,083 inw. De at. werd eerst in 1854 aangelegd.
Oman, landstreek van Arable, in 't ZO., tuuchen de
Pers. golf en de Arabische zee, welker N.lijkst gedeelte
e e-v a n-0 m a n beet. Si) vormt het centeale gedeelte
van 't Maskate gebied, rijet stark near 't binnenland, heeft
in de bergketen Dmjebel Akhdar nog toupee van 3000 met.
De bergen zijn boschrijk en tuuchen hare bergen linen
Teel vruchtbare valleien; aan de andere zijde van het gebergte strekken sick heerlijke omen in de Arab. woestijii
uit. Slechts een gering gedeelte der geheele oppervlakte is
bebouwbaar. De room. plaataen zijn Rostak, Maskate, Matarah of Moetra (in de nabijheid van Maskate) Sohar of
Oman, en Bireimab.
Onabay, Osaka, ook 1111alloea Akar en Ember, een
der RI. Soenda-eil., Alor-groep, ten N. van Timor, en ten
0. van Pantare, Van welke beide het door de straten van
Timor en van Pantare wordt gescheieen; lang van 0. tot W,
14 A 15 u., grootste breedte 81/. u. Grootte met de omliggeode seer kl. eiL 46,8 0 Ia., verdeeld in 7 regentschappen
of rijkjes, die bestuard worden door radja's, vroeger gedeeltelijk aan Portugal onderworpen, doeh sedert 1859 aan
Nederland behoorend. De bewoners, vowel van 't binnenland, rijn nog hoogst onbeschaafd. Te Aloe resideert ten
postbouder, die onder den resid. van Timor-Koepang ttaat.
Onalbtle„ elland bij de W.kust van Noorwegen en den
Bukkofjord, amt en 6 u. N. Stavanger.
Oashronet flUerlartia, riv. van Italie, T011ealle, ontspr.
In de Apennljnen, 3 n. 0. Sienna, eloeit Lwaarts voorbt,
Grosseto, en ?aft 3 n. beneden die at in de Midden. zee,
na eta loop van 22 u. Zij neemt r. de Arbia, Mersa, Lanso, 1. Orcia op.
Onseyna. ital. my!, Pie111011t, distr. Miriam egana.kfdpi.
itan 't N.einde van 't meer Orta. 1500 law.
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Omer
Omer Mt..), fr. gem: en bevestizde it., dep. Pa...de-Pale., arr.hfdpl., 1, n. NNW. Arras (A treeht), aan de An en
den mond van het kanaal Neuf-Fosse, alsmede aan de tr.
N. en NO.baan. Zij is door onregelmatige veotingwerken
omgeven en wordt door 't fort Notre-Dame verdedigd. Zij
heeft een handels-tribunaal, ten gem.college, een seminarie
voor eng. en iersche R. Bath., aan 't welk Daniel d'Connen eenmaal tot priester studeerde; een openbare bibl. van
15,000 boekdeelen, 852 MSS., een kathedraal nit de 14de
emus, met het graf van haren atichter ISt -Omer, in 648),
ern tdeuvr stadhuis, achouwburg, achnone kavallerie-kazerne, arsenaal, openbare fonteinen en fabr van laken, flanel,

lijm, zeep, pijpen, papier. geraffineerd zout en suiker. ook
W01-, VI.- en katoenspinnerlien, kopergieterijen, en.21,855
mw. Gib pl. van den abbe Suger. — St.-0. werd door Lodewijk XIV in 1677 ingenomen. Tijdens de late revolutie
heette zij Mori n-1 a-M ontagn e. In hare nabijheid
liggen groote moerassen, die veel turf opleveren.
Oznerlkote, at. van Scinde, in de Indische woestijn, 25
nut 0. Haiderabad; met em n fort, dat welter de bewaarplaats was van de schatten der Amiers van Scinde, die
het in 1813 den radja van Dsjoudpoer ontnamen. Geb.pl.
van keizer Akbar.
OnierLuntue, (hind. Amara Cantac a), vermaarde
bedevaartplaats der Hindoes, in 't hart van Dekan, Indie,

gebied van Berar, 8 u. NW. Buttunpoer.
°mesas. fr. gem. en vi., dep. Corsica, kant.hfdpl., arr.
en Pfs u. NO. Corte. 980 mw.
°meta. at. in Britsch Indie, Guzerate, 6 u. 0. Cambay.
Onsetepe, vulkanisch dl. in den Stt. en 't meer Nicaragua, Centr. Amer., lang 6, hr. 2 u., bevattende de dicht met
hoot bewassen vu kanen Ometepe en Madeira, op welken
laatsten een meer is, dat bij over.trooming een der schoonste
waterstortingen veroorzaakt. Men viedt er de indiaansche
vl. Ometepe en Mayagalpa (of Muyagalpa). en vele oude
Mexicaansche graven.
Ominanney, kaap in voorm. Russ. Amer., vormende de
Z.punt van King-George's III-archipel, aan den ingang van
Chatam-Sound. 56° 10' N.B., 134° 34 W L.
°unmet, Onkel, ned
prov. N. Brab.. arr. Roermond,
kant. Helmond, gem. en 1/, u N. Asten. 300 r. kath. mw .
Ommelanden. 1) oude benaming van een gedeelte der
ned. prov. Groningen, bevattende de voorm. distr. Hunsingo, Fivelgo en 't Weaterkwartier. — ) ode afdeeling der
ned. residentie Batavia op Java, verdeeld in 6 kwartiereu,
die men, naar de ligging ten opzichte van de hfdvt., onderscheidde met de namen van W., NW., NO., 0., ZO. en ZW.
thisnien, 11 kant. der ned. prov. Overijsel, arr. Zwolle,
bevattende het NO.lijk g,edeelte der pros.. verdeeld in 7
gemeenten: Ommen ( Stad), den Ham, Hardenberg (Ambt),
Avereest, Ommen ( Ambt), Hardenberg ( Stad), Gramsbergen.
— 21 plattelandstadje en hfdpl. van gen. kant., aan den r.
o. van de Vecht, waarover hier een brug lig,t, ruim 4 u. 0.
Zwolle; met em n geref., een afgesch. en een r. kath. kerk,
en eenige fabr. 1260 mw. N.waarts van Ommen ligt de
Om merachan a, in 1824 een kolonie der Maatschappij
van Weldadigheid; in 1859 onder rijkabeheer en na 187'i in-

gericht voor bedelaars en landloopers nit 't geheele stir;
met een geref. en een r. kath. kerk. Met het geh. OudeHaar vormen beide de gem. S t a d-O in m e n, die 2662 inw.
telt. — 3) (Airnbt-), ned. gem. in 't zelfde kant., meest
Z.waarts van 't steedje Ommen, nit 2 kerkd. (Lemele en
Vilsteren en een 9tal bunrschappen bestaande. 4094 mw.
Onanzeren, ned. d., Gelderl., arr., kant. en 11/2 u. NNO.
Tiel, gem. Lienden; met 1 geref. en 1 sfgeach. kerk. 550 mw.
Omen, vi. in Honduras, Cents. Amer., aan de baai van
Honduras, 41/2 u. 0. den mood der rivier Motagua; met
veal invoer van goederen naar Guatemala en San-Salvador.
WOO low.
0m6e, kl. deensch eil., in 't Z. van de Groote-Belt, lang
1112, hr. 1/3 u.; met 200 mw.
Omoen, Omtan, at. van Guinea, hfdpl. van een gebied
op een ell. in de Ond-Calabar. of Cross-Rivier. 5000 low.
6°

9' N.B., 8° 15' 0.L.

()mellow', riv. van 0. Siberie, prov. Jakoetsk, ontspr. aan
't Stanovoi-geb., en valt r. in de Kolyma, 23 u. ZW. haren
mond in de N. IJszee.
Omont. fr. gem. en d., dep. Ardennen, kant.hoofdpl.,
arr. en 31/2 u. Z. Mezieres. 437 low. — Onzonville, id.,
dep. Kanaal (Manche ), arr. en 31/2 u. NW. Cherbourg; met
een haven. 431 inw.
°meal, versterkte at. van Hindostan, Bundelcund, gebled van Dajaloun, 71,2 u. 0. Dittia.
Omsk, versterkte at. van Aziat. Rue., weleer de hfdat.
van een gouv., dat no tusschen die van Tobolsk en Tomsk
is verdeeld, thane distr.hfdpl., in de prov. Akmolinsk in Sibane, in eene zandige, boomlooze vlakte, aan den Irtisch,
waar die den Om opneemt. Zij heeft een militaire school,
door keizer Alexander geoticht your 256 leerlingen, die hier
in de talen der Kirgizen en Monszolen, in teekenen en
aardrijkskunde onderwezen worden; verder em n Kozakkenschool, een hospitaal, fabr. van militaire kleedinzotukken,
en eenige fraaie openbare gebouwen. In burgerlijke jurisdictie is zij ondergeschikt aan Tobolak; mane in den jong-

sten tijd is zij boven die stad geplaatst als de werkdadige
hfdst. van W. Siberie, /der wille van hare trapsgewijze tenonderbrenging der Kirgizen." In 1845 weed de st., die bijna
gehee? uit houten huizen bestaat, door brand vernield. 25,961
mw. 54° 57' N.B., no 40 1 O.L.
°nail. at. van Hindostan. Malwa, Gwalior-gebied, 5 u.
NNW. Oedsjein,
Okate, sp. at., prov. Guipuzcoa, 81/2 it. OZO. Bilbao;
met em n schoon atadhuis, 3 parochie-kerken, ran hospitaal,
college, Ozer- en kanongieterijeu en spijkerfabr. 5637 iuw.
Hare vroegere nniversiteit werd in 1842 met die van Vallaeolid vereenigd.
Onda. sp. at., prov. en 3 u. WZW. Castellon-de-la-Plana;
met fabr. van aardewerk en dakpannen. 4670 inw.
Ondarroa. sp. zeestadje, prov. Biscaye, 5 u. NO. Bilbao oat de golf van Biscaye. 1755 inw.
ORderdendam, 1) kant. der ned. prov. en arr. Gro-

Onrust
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ningen, beslaande 't NW.lijk gedeelte der prnv., verdeeld In
14 gem. : Bedum Kantens, Usthuszen, Warffum, Eenanm,
Ulrum Winsum, Middelstum,
Uithuistermeeden, Uaquert,
'
Baf1o,' Kloosterburen, Leens, Adorp. — 2 lecendig d. en
hfdpl. van gen. kant., gem Bedum, 31(2 u. W.t.N. Appingedam, aan verscheidene vaarten; met can Kodshuts, can in

1837 epgericht genootschap tot bevordering der ni.tverheid
en een vermaarde jaarlijksche harddravert 600 low.
Onderwierum, tied. d.. prov. en arr. Groningen, kant.
en bij Onderdendam, gem. Bedum.
Onega 11 ruse. riv. in de gnus. Olonetz en Archangel,
ontstaat nit het meet Latsja en salt na een N.lijken loop
van ruim 7) u. in de golf van Onega, aan haar ZO.einde.
Zij neemt o. a. de Woloschka en Mosja r., de Kena I. op.
Wegens hare rnenigte watervallen is zij onbevaarbaar, maar
in 't voorjaar dient zij om veal bout naar zee af te vlotten.
— 21 russ. sneer, in grootte volgende op 't Ladoga-meer,
waarvan het ruim 24 u. NO. verwijderd is, in 't hart van
't gout. Olonetz, meant tusschen 60 0 52' en 62° 53' N.B., 34°
15' en P6° 12' O.L. De lengte bedraagt 40, de breedte van
9 tot 17 u.. terwijl de oppervlakte, zonder het daarin gelegen eil. Klimezkoj (gr. 2 111.1 0 m. op 1591/3 0 m. wordt
gerekend. De grootate diepte bedraagt 18 met. Het ontvangt 10 cit., waaronder de Wodla, Megra, Sjoeja en Wytegra, en ontlast zich aan 't ZW.einde door de riv. Swir in
't Ladoga-meer. Het heeft nicest rotsige oevers, vormt veal
diepe baaien en golven en bevat, behalve 't bovengenoemde,
nog een aantal kl. eilan(Ij(s, vooral aan 't N.einde. Stoombooten doorklieven de wateren, doch de scheepvaart is er
door menige bank onveilig. maar 't is minder aan stormen
onderhevig dan 't meet Ladoga. — 3 ) runs. st., crony en
25 n. ZW. Archangel, distr.hfdpl., aan den mood der
' Onega-riv., in de golf van Once-i. 2329 law. — 4) G(.1f-wan-).
Z.lijkst gedeelte van de Witte zee, meest tusschen 63° 50'
en 65° N.B., 34° 30' en 33° 0.L.; lengte en grootste breedte elk 25 u. Zij ontvang.t de riv. Onega, Kerne e a. Aan
haren mond liggen het all. Solow et zk oi of Solo v.
k I , lang 41/2, breed 3 u., op 65° N.B., 350 51' 0.L.. met
can vlek en een klooster, en 't eil. A 13 sersko I, mede
met een klooster.
Oneglia. (fr. Oneill e), ital. st., prov. en 12 u. ONO.
Nizza, hfdpl. van 't gelijkn. distr., apw. stat., aan de golf
van Genua, bij den mond van Inver°. Zij heeft overblijfsels van vestingwerken, die de Franschen in 1792 vernield
hebben; eenige vervallen kloosters en kerken, een college,
can teekenschool, kon. convict, seminarie, doofstommen institnut en kl. haven. 8047 low. (met gebied). Geb.pl. van
Andreas Doria.
Oneida. 1) meer der V. S., Stt. New-York, 4 u. W. 11-me; lang 61/2 u., hr. 1 tot 2 u. Het ontvangt versche ,, •
riv,, o a. de r i v. Oneida nit het NW., en ontlast zelf
zijn overtollig water W. in de riv. Oswego. — 2) gm. aaa
gen. meer; hoofdplaatoen Rome, Utica en Whitestown.
31 at. in 't gm. Madison, Stt. New-York; kruispunt van

spw.; belangrijke industrie. 3262 inw.

Onekotan, ell. der Koerilen bij Kamtsjatka's Z.einde,
tusachen den Stillen oceaan en de
' zee van Okhotsk, op 49°
24' N.B., 155° 0.L.; lang 81/2, br. 41/2 u. In de nabijfieid
liggen 3 uitgedoofde vulkanen.
Oneonta, gem. en vl. der V. S., New-York, gra. Otsego,
aan de Susquehanna, 52/2 u. Z. Cooperstown. 2100 mw.
Ongole, at. van Britsch Indie, gouv. en 50 rt N. Madras,
hfdpl. eener onderafdreling van 't diatr. Nallore; onregelmatig en slecht gebouwd, maar met can steenen fort aan
den never van can schoon meer. 7392 mw.
°natalu. Onehow, of %Mon, een der Sandwichs-eil.,
Stillen oceaan, ZW. Atoeai, op 21° 52' N.B., 160° W.L.;
vermaard om zijn yams, fruit en matten.
Onikazti. mvl. in Russ. Poles, gouv. en 181/2 a. NNW.

Wilna. 1650 mw.

°nil. sp vi., pros. en 7 u. NW. Alicante. 2260 low.
Onion. 1), of Winooski, riv. der V. S., Vermont,vloeit
Z. en ZW. tot Montpelier, en van daar N., tot zij in 't meet

Champlain salt, 11/2 u. NW. Burlington. Zit) heeft can
aantal bliriv. en is een der meest romantische stroomen
des lands. — 2) riv. in Wisconsin, salt in de Sheboygan-riv.

Oasis, of Onza, op. ell., aan den ingang der baai van
Pontevedra, op 42° 20' N.B., 8° 55' W.L.; lang 1/2 , he. 1/3
u.'tHefvrschidnobatejvrdighns.
OnkerseeIe, belg. gem. en d., pros. 0. Vlaanderen, arr.

Aelst. kant. Geertsbergen (Grammont). 1482 inw.
Onnaing, fr. gem. en vl., dep. Noorden, arr., kant. en
11/4 u. NO. Valenciennes; met zeer veal cichoret-teelt, in
Frankrijk hier het eerst beproefd; beetsuikerfabr., pi,jpenen granietfabr. 3997 mw.
Ono, grootate eil. caner groep in de Vriendschaps-eil.,

Stillen oceaan, op 18° 55' Z.B., 178 0 25' W.L.

Onod. hong. mvl., tom. Borsod, aan den Sajo, waar die
in den Kl. Hernad salt, 14 u. NW. Debreczin. 2000 mow.
Stint. vermaard door een bloedigen strijd met de Tataren
in 1241, en door can merkwaardigen landdag der Rakotzioche insurzenten.
Onion, ric. van Mongolie en Aziat. Rua]. (gouv. Irkoetskl,

ontspr. in 't Land-der-Khalkas, aan 't Kentei-geb., en salt
on een NW.liiken loop van llo u. in de Ingoda. 111/2 u. W.
Nertsjinsk, om met daze riv. de Sjilks te vormen.

Onondaga., I I gm. der V. S., St. New-York, besproeid
ten NO. door 't Oneida-sneer en van binnen door 't mees
Onondaga, dal aan zi(ne severs veel zoutbronnen heeft;
h fit . Syraeus e. — 2) gem. en vl. in gen. gm ., aan de
Onondaga-Creek, die in 't gen. meer valt, 11/2 u. ZZW.

Syracuse. 6001 inw.

°nor, of Honawar, zeeh. van Britach Indie, Madras,

bij de zee van Oman; welter hfdst. van een kl. staat en
sinds de 15de eeuw beurtelings in 't bezit van de Portugeezen, van de Nederlanders en van Haider-Ali, en eindelijk
(sedert 1799) van de Engelachen. 14° 16' N.B , 74° 34' O.L.
°nem.. of Poeloe.Kapal. kl. (11. aan Java's N.kust.
ruim 1/2 U. in omtrek, 3 u. NW. van den mood der riv.
van Batavia; met een nieuw snarls:Pm etablissement. In
1830 is em n nieuw ijzeren droog dub gemaakt, lang 100, hr.
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door Bohemen en Moravie, ten 0. door Hongarije, ten Z.

27 met., met 4 stoommachines en 4 centrifugaalpompen.
In 24 n. kan het dok lepggepompt worden. 't Eil. is ongezond
en heeft een rif. — Ein u. NO. Onrnst lige Engels c hOnrns t, of Poelo e-K e 1 o r, ook K erkhof geheeten.
Oamelow, 1) grs. der V. S., in 't ZO. van N. Carolina;
hfdpl. 0 n s 1 o w. — 2) baai van gen. Ste., taunschen de
kapen Fear en Lookout; met veel eilandjes. — 3) vlek in
Nienw-Sehotland, aan het diepst der Mines-baai, 14 1/1 our
NNO. Halifax.
Onatmettingen, wurt. d., Schwarzwaldkr., opperamt Balingen, op de Alp. 2106 mw.
Ossateeeddle, ned. d., prov. Groningen, arr., kant. en 21/ 2

door Stiermarken, Salzburg en Tirol, ten W. door Tirol en

Beieren. Het wordt verdeeld in a. 0. onder de Enna,

n.ZWischote,adMul-A.830owHethf
een here. en em n chr. geref. kerk, vormt met de dorpen de
Horsten, Mussel en verscheiden baurten en geh. (waaronder Veenhuizen met emn school ), benevens een deel van 't
deep Nienwe-Stadskanaal, de g e m. Onstwedd e, die
7686 mw. telt.
Ontnnagon, gr. riv. der V. S., Michigan, die zich in 't
Oppermeer, atm de Z.zijde, store. In hare bedding is een
klomp gedegen koper gevonden, die ten minste 2800 kil.
weegt en nu in 't Nationaal-Institunt te Washington bewaard wordt. Aan den mond deter riv. is, tengevolge van
ontdekte kopermijnen, tuttschen 1845 en 1548, een kolonie en
d. ontstaan, die weldra tot een at. is aangegroeid.
Ontario, 1) het 0.1ijkste. kleinste en lupe gelegene der
groote meren van N. Amerika, tusschen den Stt. New-York
en Opper-Canada, of tusschen 43° 10' en 44 0 14' N.B., 76°
en 80° 0.L.; hug van W. tot 0. 54 u, be. gemiddeld 12 u.,
gr. in omtrek 140 n., in oppervlakte 296 0 m.; gr. diepte
1107 meters. De waterapiegel van dit meer lige 70 met. boven de zee en maim 10 ) met. beneden dice van het meer
Erie, nit welk laatste het aan zijn W.einde door de rivier
of street Niagara de wateren van al de groote meren ontvangt, terwijI het zich aan zijn NO.einde in den St.-Laurensstroom uitstort. Onder de vele riv. en kreeken, die 't opneemt, zijn de voorn. de Genesee, Oswego, Black en Trent.
The aanzienlijke baaien, die 't vormt, zijn die van Quinte en
Burlington in Canada, en Chaumont, Gerondiquot en Braddock aan den amer. oever. Door het Weiland-kanaal is het
met Sherboro aan 't nicer Erie, door 't Rideau-kan. met de
riv. Ottowa en door een kan. van Oswego met het Erie-kan.
en de Hudson-riv. verbonden. Aan de °everts liggen vele
groote havens en bloeiende handelplaatsen, o. a. Toronto,
Kingston, Hamilton, Coburg, Newcastle, Niagara aan den
Canadaischen, Oswego, Genesee, Sackett's-Harbour aan den
New- Yorkschen oever. Wegena de gr. diepte zijn zelfs de
havens widen door Os belemmerd. Dagelijksche stoombootlinien doorklieven 't van Ogdensburg aan den St.-Laurens,
tot Lewiston, en doen al de tusschenliggende havens aan.
— 2 ) grs. der V. S., in 't W. van New-York; hfdpl. C an andaign a. — 3 ) gem. en vl. der V. S., gra. Wayne,
ruim 6 u. NW. Lyons. 2500 mw. — 4) prov. in Canada,
de Canada.
Onteniente, sp. at., prov. Valencia, part.hfdpl., 3 our
ZW. San-Felipe, aan den Clariano, 1. o.; met verscheiden
parochie-kerken, vervallen kloostere, een hospitaal, college,
een paleis des hertogs van Almodova en fee, van wollen
en linnen etoffen. 7793 mw.
(hnwaard e. a., tot 1857 afzonderlijke ned. gem., prov.
Z. Hell., zonder dorpen of gehnchten, behoort thans tot
Melissant.
0o, fr. d., dep. Opper-Garonne, arr. St.-Gaudens, maim
1 u. N. Bagneres-de-Luchon, zonderling gelegen aan den
Port- of Col-d'Oo, een pas der Pyreneeen, 2000 met. boven
de zee. In de nabijheid is een waterval, 260 met. hoog. 363
mw. ( die nicest als gidsen dienen ).
°ob." en Ooda, 2 st. op 't japansche eil. Nipon, de
em-ate W. Miaco; de tweede aan de NO.punt van 't eil.
Ookate en Ooki, 2 St. op 't japaneche eil. Kioc-Sioe.
Onla ef Vita, iersch kersp. en d., Munster, gm. Limerick; met een stet. aan den spw. van Limerick op Waterford, 11/e U. NW. Tipperary. 3900 mw. 1390 in 't d.)
Oohs's, belg. gem. en d., prov Antwerpen, arr. Turnhout, kant. Heerenthals. 2030 mw.
Ooltgenaplaat, ned. d., prov. Z. Roll., arr. Rotterdam, kant. en 3 u. OZO. Sommeisdijk, aan 't 0.einde van
't ell. Goeree-en-Overflakkee; met een goede haven, en uitranntende knetlantaarn aan 't Volkerak en veren op de
Buitemdnis, Willematadt e. a. punten. Het is door verdedigingswerken omgeven en vormt met 3 geh. (waaronder
Langetraat met een achool ) de gem. 0 olt gensp lea t,
die 2343 low. telt.
Oordegem, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.
Aelat, 21/1 n. SW. Dendermonde. 2170 mw.
Ooa, bad. d., amt en km. Baden, San de Oosbach, stat.
der bad. ataatebaan, met een zijtak near Baden-Baden. 1318
mw. Vindplaate van inerkwaardige verateeningen.
Oootaeker, belg. gem. en vl., prov. 0. Vlaanderen, arr.
en bij Gent; met brouwertjen, branderijen en olieslagerijen. 3791 mw.
Ocnotbarg, 1) kant. der ned. prey. Seel., arr. Middelburg, in Staata-Vlaanderen, verdeeld in 18 gem.: 0., Thendijke, Hoofdplaat, Waterlandkerkje, Biervliet, Schoondijke,
Breskens, Nienwvliet, Cadzand. St. Anna ter Maiden, Heille, Aardenburg, Groede, Zuldzanke, Retranchement, Sluts,
Rode, St. Kruis. — 2) gem. en plattelandatadje, hfdpl. van
gen. kant., 4 n. SSW. Middelburg; met een geref. en eel%
r. kath. kerk, eenige fabr. en graanhandel. 1916 law. (met
een gr. gedeelte der bnurt Scherpbier).
Oostentasp, belle, gem. en d., prov. W. Vlaanderen, arr.
en S. bij Brugge, seat. der Belg. staataspw; kantfabr., bierbrouwerijen, bleekerijen, ens. 5496 mw. — OostdankerIce, id., id., arr. Veurne, kant. en bij Nieuwpoort. 1476 low.
Oost-lEsseloo, belg. gem. en d., prov. O. Vlaanderent,
arr. Eecfoo, 3 U. Gent. 1940 mw.
Oostenrijk, (hoogd. CEstereich, fr. Antriche,
tug. en tsp. Au st r I a), 1) (Aartsbertogdons-), centrals
pro.. Co kern van de Oostenrijkach-Hongaarache monarchic,
waarin hare hfdat. is gelegen, begrepen tnuchen 47 11e
49. N.B., 12° 10' en 17° 0.L., wordende bepaald ten N.

icr- 360 0 m., met 2,143,928 mw. en b. 0. bov en de
Enna, 217 0 m., met 746,097 mw. — a. 0. onderde
Buns of Ned er-O o at enr ij k, omgeven door Bohemen, Moravie, 0. boveu de Enna, Stiermarken, Hongarue,
wordt door den Donau van Grein tot Preaburg in een N.
en een Z.deel gescheiden; het eerate is in 't W. een hoogvlakte van graniet en lei, boschrijk, en daarentegen in de
lagere gedeelten ri,jk aan bouwland met matige opbrengst.
De rand der hoogten brengt wijn voort. In 't 0. is het heuvelland (vlakte van Wagram en 't Marchfeld) en dzar .verbonwt men in een zachter klimaat veel gras en wun (jaarWks gem(ddeld 1 mill. hectol.). De Z.helft heeft in 't W.
een gedeelte der Kalk-Alpen; in 't ZO. is de hooge Wechsel,
in de Stiermarker-Alpen door den zadel van den Semmering
verbonden met de Neder-Oostenr. Alpen, die zich W.waarta
tot aan de Enna en N. tot aan den Donau uitstrekken. De
Donau (waarin men de rotsen bij Grein door buskruit heeft
laten apringen) is de hoofdstr. des lands; zijriv. zijn r. Enna
(granny. in 't W.), Ipy Erlaf, Bielach, Traisen, Wien, Leitha ( grensriv. in 't 0. ■ ; Krems, Kamp, Schmieda, Geller.bach, Nutlet:tech, March met Thaya. Aileen de Donau, Enna
en March zijn bevaarbaar. Onder de meren zijn de belangrijkste de 4 tneren van Lunz en dat van Mat Minerals bronnen zi,jn em vele. 't Klimaat is in de verschillende deelen teem uiteenloopend, doch over 't geheel gematigd
en gezond. De bevolking woont in 36 steden, 223 markten
en 4187 dorpen. — De mijnbonw bepaalt zich tot bruin- en
steenkolen en tizerertsen; nochtans wine men ook kopererts, graphiet, aluin, barnsteen. Met betrekking tot de industrie neemt N.O. onder alle kroonlanden den lsten rang
In; in geen tak van uijverheid is het vreemdeling gebleven,
in enkele munt het zelfs uit. De handel, waarvan Weenen
het middelpunt is, is zeer belangrijk, en wordt bevorderd
door 4918 kilom. straatweg en 1050 kilom. spoorweg. 1270
acholen voorzien in 't volkeonderwijs; verder: 1 universitelt, 1 polyt. institunt, 1 voor den landbouw, 30 gymn. en
reaalscholen, 3 theol. instituten, 1 oostersche academic, nitlitaire seholen, cur. Nede r-0. splitat zich voor de rechtspleging in 4 kreitsen: a) Unter-Wienerwald, hfdpl. Weenen;
b) Ober-Wienerwald, hfdpl. St.-Pelten; c) Unter-Mannhartaberg, hfdpl. Kornenburg, en (11 Ober-Mannhartaberg,hfdpl.
Krems; waarbij nog het stadsdistr. Weenen komt. Het bestuur van dit gouv. zetelt te Weenen. In een politick opzicht is het land ingedeeld in de ateden Weenen. WeenerNeustadt en Waidhofen aan de Ips, en in de d(str.: Baden,
Bruck aan de Leitha, Hernals, Neunkirchen, Weener-Neustadt, Sechshaus, Amstetten, Lileinfeld, St.-Pelten, Scheibbs,
Waidhofen aan de Ybbs, Gross-En zersdorf, Ober-Hollabrunn,
Korneuburg, Mistelbach, Horn, Krems, Zwettl. — b. 0.
boven de Enna of Opper-Oostenrijk, is omgeyen door Bohemen, 0. onder de Enns, Stiermarken, Sahburg en Beieren. Even als N.O. wordt oak dit door den
Donau in ten Z. en een N.lijk deel gescheiden, waarvan 't
eene tot het Alpengebied, 't ander tot de dalen behoort.
Het Z.deel wordt ingenomen door 't Zoutkamergoed en EnnaAlpen; hoogste gedeelte de Dachsteingroep (Dachstein 3002
en Thorstein 2944 met.). Tusschen Atter- en Traunmeer
ligt het Hollengebergte en Z.lijk daarvan de Schafberg met
zijn bekende nitzichten. Het N.deel wordt ingenomen door.
de uitloopers van 't Bohenaerwoud. Er zijn slechts weinig
uitgestrekte vlakten: Traunvlakte, welker Z.lijk deel Welser-heide beet. Opper-0. is zeer waterrijk. De Donau komt
bij Passau in 't land. Zijriv. zijn r. Im (grensriv. in 't W.)
met Salzach, Mattig, Traun met Ager, Alm, Enna, met
Stoier; 1. kl. en gr. Mehl, Naarn, ens. Talrijk zijn de merem Atter-, Traun-, Laagboth, Hallstadt, Gosaa, Ziller,
Mondmeer, St. Wolfgang. Minerals bronnen zijn minder
in getal clan in N.O. 't Klimaat is in 't N.lijk deel row,
in de dalen van 't Zontkamergoed zacht. Be grond is overal, uitgezonderd in de Alpen en Voor-Alpen, vruchtbaar,
vooral tusechen Traun en Inn en Traun en Eons; hij levert she graansoorten nicer den de behoefte vordert; wijn
wordt em niet geteeld, maar veel ooft (cider). De veestapal is goed: 51,M0 pauden, 476,000 stuks rundvee, 126,000
stubs schapen. De visschertj en visehteelt brengt veal voordeel aan. Het belangrijkate product uit het mineraalrijk is
wel het zont; er zip nicer dan 70 ijserhutten en over de
100 tjzerfabr. (Imijwerkenigett). Nochtans doet de induetrie onder voor N.-Oostenrijk. De handel is levendig. 8350
kilom. straatweg, 523 kilom. spoorweg. De bevolk. woont
in 15 steden, 30 markten en 6958 dorpen. Er OD 506 yolkecholen, 2 theolegische inrichtingea, 6 gymn. en reaalscholen. In een politick opzicht is 0.-Oostenrijk verdeeld in
de steden Linz en Stayer, en de districtem Freetadt, Linz,
Perg, Robrbach, Braunau, Ried, Schtrding. Kirchdorf,
Stayer, Gait/Men, Vecklabruch, Wels. — Hfdpl. Ling. 0 p p e r-0. aplitat zich voor de rechtspleging in 5 kreitsen: a)
Mfihl, hfdpl. Linz; b) Traun, hfdpl. Steyer; c) Hawn-8a,
hfdpl. Wels; d) Inn, hfdpl. Ried, en el Salzburg of Salzach, hfdpl. Salzburg: — Oostenrijksebe-Ereito, was
de naam eener onde afdeeling van Duitschland, bevattende Eigenlijk-Oostenrijk of Neder-Oostenr, Karinthle, Krain
en Tirol; bepaald ten N. door Moravie.", Bohemen en de
kreitsen Beieren ea Zwaben, tan W. door Switzerland,
ten Z. door Lombardije en Iatrie en ten Oosten door Coos..
tie en Hongatije,
Ooatenrijk (Keiaerrijk.), of Oastanrijkaelt-illoa.
gaaraebe-Manarehie, suet van Cent:. Europa, hoofdr.a.
kelijk gelegen tueschen 45 0 en 51° 2' N.B. (mass- Denude strekt zich tot 42° 9' N.B. nit) en tusschen 8° 23' en
%I. 35' 0.L., wordende bepaald ten N. door Rueland, Pealsen en Saksen; ten W. door Bales-en, Switzerland, Liechtenstein en Stale; ten Z. door Italie. de Adriat. zee, Boa.

Die, Montenegro, Scene, Romani* en ten 0. door Boerne-

nie (lloldavie) en Rualand. Deze monarchic bestaat thaw
nit twee gebieden of Rijkshelften: Het Ke iz err ij k 0 o s•
ten rti k of de in den Rijkaraaci vertegenwoordigde keninkrijkeu en leaden, en het Ho ng aarsch e staatage-
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bled of het koninkrijk Hongarije in uitgestrekten zin, bevattende de landen der Hong. kroon. Het yormt een eamenhangend geheel, dat alleen in Dalmatie door twee smalle landtongen van Turkije (Bonnie) wordt doorgebroken.
Dc geheele uitgestrektheid der monarchic bedraagt 11,3041/5
m., met 37,252,339 mw. De hoofdutassa van dit gebied
vertoont den von m van een langwerpigen vierhoek, wearan het middelpunt ten naastenbij door de ligging van BudaPest IAD den Donau wordt aangegeven. Drie groote bergstel.
vela overdekken de monarchic met hunne takken: 1) de A 1D_ e n, die ala Centr.- en Oost-Alpen, met inbegrip van den
Karat een ruimte beslaan van 1585 0 rn. Van de CentraalAlpen behoort alechts een kl. gedeelte tot °oaten, gebied,
maar de 0.-Alpen, een klein gedeelte in Beieren en Italie

uitgezonderd, vallen geheel binnen hare grenzen. Van Grauwbunderland loopen de Centraal-Alpen in 2 door den Inn gescheiden ketenen O.H. binnen: de N.lijke, Rhetische of Silvretta-Alpen van de sameneloeiing van Senna en Inn, met
de gletschergroep van de Jamthaler Ferner, in den Albuinkop of Piz Buin, op de grens van Vorarlleerg en Gra uwbunderland 3327 met. hoog; tusschen Lenquart en Ill gnat
bet Rheticon-geb near den Rijn. Z.lijk can den Inn, ligt 't
NO.deel der Bernina-Alpen tot aan den Reschen-Scheideck,
can wane alijk tot aan den Brenner de Otzthaler of Tiroler-Alpen Wildspits 3776 met.). Naar 't N. liggen voor de
Centraal-Alpen de Allgauer en de Vorarlberger-Alpen; near
't Z. zijn aanwezig: de Ortler met den Ortles (4014 met.),
de Adamello.groep, de Brenta-groep, de Nonsberger-groep
en de Trentsche-Alpen met den Monte Baldo (1852 met.).
De 0.-Alpen loopen can den Brenner naar het 0. tot aan
den Donau en de Donauvlakte. Het middengewest vormt
tot aan de bron der Mum een keten: in 't W.lijk deel Zillerthal-Alpen en in 't 0.1ijk deel Hooge Tauern (Groot-Glockner
3796 met. ) genaamd. Splitsing in twee reeksen, gescheiden
door de Mur en Mem: In de N.lijke reeks, die eerst de
Lege Tauern (W.lijk ook Radstetter-, 0.1ijk deel nob Rottemanner-Tauern 1. Naar 't N. vindt men de N. Stiermarker-Alpen. De Z.lijke reeks, of de Karinthisch-Stiermarker-Alpen, begint bij de Hafnerspits en loopt met verschillende groepen tusschen Moe en Drau tot aan de Hong.
vlakte. Ann In N.zijde liggen voor dit middelgewest: de Salaburger-Alpen, de Dachstein-groep, de Neder-Oostenr -Alpen
met den Sneeuwberg en 't Weeuerwoud; tan de 0.zijde het
Leitha-geb., bet Bakonywoud, het Hong. henvelland; naar
't Z. de Cadorische Alpen met Vcdretta Marmolate ( 343i
met. ), de Karnische-Alpen, Karawanka, 't Warasdinergeb. en de Tergloe-groep (2865 met.), waaraan Z. de Keret
skit. — De Karst met zijne belangrij este gem-pen: Krainer-Karst, de Eigenlijke Karst met den Tschitschen-bodem,
de Kroatische-Karst en de Dalmatische-Karst met de Dinariache Alpen. 2. de Bo h eem c he en Mora•inehe berg e n in 't NW., en 3. de Kar pat e n, die em n boog beschrijven, waarvan 't eene elude in 't NW. aan den Donau te Presburg, en het andere in 't ZO. aan Orsowa raakt (tie Karp.).
De hoogste kruinen nun: in de Tiroler-Alpen de Ortler, in
de Karpaten de Lomnitz, in 't Reuzengebergte de Schneekoppe. De bergachtigste streken zijn Tirol, Salzburg, Opper-Stierraarken, het W. van Opper-Karinthie en 't 0. van
Zevenbergen. De Oostenr. Staten bevatten ook wijd uitgestrekte vlakten sander golving, waaronder er zijn, die door
haren elfen bodem aan de aavannas„ llanos en pampas der
Nieuwe-wereld, aan de steppen van Tatarije en aan de vlakte van den Ganges does denken, maar die geenerlei overeenkomst hebben met de andere vlakten van Europa. De
belangrijkste daaronder aim: 1. de vlakten van Neder-Oostend/k, aan beide zijden des Donaus; 2. de kleine vlakte

van Hongarije, welker grenzen getrokken warden door eene
lijn, die over Presbnrg, Neutra, Gran, Dotis, Kis-Ber, Devecser, KOrmend, Ginning, Guns en Oedenburg loopt; 3. de
groote vlakte van Hongarije, en 4. de vlakte van Slavonle.
Andere groote vlakten vindt men in 't N.lijk gedeelte der
Oostenr. Staten in Galicie, Moravie en Bohemen, near deze zijn hoog, ongelijk en plateauvormig. 0. is overrijk aan
wateren, welke nicest alle zich vereenigen in 5 groote rivieren: De Donau, en Dniester, die in de Zwarte zee vallen; en Adige (Etsch), die zich in de Adriatische zee outlast, de Weichael, die in de Once, en de Elbe, die in de
N.zee nitwatert. Van de kustrivieren is de Isonzo de belangrijkate. Ook bevat het een menigte groote meren,
waarvan het belangrijkate sun: het Platten-meer en Neusiedel, in de vlakten van Hongarije, welk laatste land ook
de meeste moerassen bevat. De voorn. golven zijn die van
Priest, Quarnero en Cattaro. De 0. monarehie ligt tusschen
de isothermische lijnen van 60° en 50.. Het Alpen-gewest
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en de N.lijke of die van granen, hop en hennip, tusachen

49 en 51°. Deze verdeeling wordt natuurlijk gewijzigd door

de hoogte des bodems boven den zeespiegel; zoo houdt de
wijnstok op ter hoocte van 530 met., de elk op 930, de
beak op 1170, de prunnboomen op 1240 met., de etreek der
appel- en perenboomen en heerlijke weilanden reikt tot
1360 met., 't welk ook ongeveer de uiterste grens is van
de graan-cultunr; de etreek der pijnboomen eindigt op 1839

met., en die der Alpenweiden grenst aan 't geweat der eeuwige sneeuw. De 0.-F au n a telt under haar merkwaardig
ate soorten: den beer (in de Alpen en Karpaten), den wolf
en cos (schier overal), de losch en klipgeit (in de hoogste
Alpendeelen), de sjakal of jakhals I in Dalmatie e, de bun- ,
marter, otter, marmot, bever, het wilde zwijn, de wilde kat, het hert, ree, konijn en den haas. Arenden en andere roofvogels bewonen de bergen, reigers de moerasseu
van Hongarije, die ook een verbazende hoeveelheid bloedzuigers opleveren. De meeste rivieren zijn rijk aan visch,
en in sommige vischt men parelmosselen. — In mineralen
is O. een der rijkste landen van Europa; de voorn. zije:
good in Zevenbergen en Hongarije; zilver vooral in Rougerije, dan in Bohemen, Zevenbergen en Stiermarken; kwik
in Krain en Karinthie; tin in Bohemen; koper in meest elIn prov., mane nicest in Hongarije; lood vooral in Moravie,
loodglans in Karinthie; ijzer allerwege, behalve in de lage
kuetstreken langs de Adriat. zee; arsenik in Bohemen; spiesglans in Hongarije; tout in Galicie, Zevenbergen en Tirol,
steenkolen in elle peon.; turf vooral in Hongarije. Bovendien bevat het rijk allerlei soort van aarde en bouwsteenen, oak bouwstoffen, edelgesteenten opalen in de Karpaten, granaten in Bohemen, robijnen, cot.), petroleum in
Hongarije, Zevenbergen, vooral in Galicie. Inzonderheid is
de monarchie rijk aan minerale bronnen, van welke Hongarije alleen er meer dan duizend heeft, de vermaardste zijn
die van Carlsbad, TOplitz en Marienbad.
De grootte en bevolking van de verschillende deelen der
monarchic blijken uit de volgende tabel.
Koninkrijken en 'Landers verGrootte Bevolking
tegenwoordigd in den Rijksratad.1 in 0 m.
1876.
•

Oostenrijk bones de Enna.

.

Oostenrijk beneden de Enna

.

Salzburg

.

.

.

360,0
217,9
130,1
407,8
188,4
181,4
145,1
532,6
943,7
403,7
93,5
1,425,6
189,8
232,8

2,143,928
746, 97
154,184
1,178,067
338,705
469,996
622,899
895,653
5,361,506
2,079,826
558, 96
6,0,10,326
548,518
467,534

5,451,8

21.565,935
177,419

Stiermarken
Karinthie
.
.
Keats .
Gore, Gradisca, Istrie tr.
Tirol en Vorarlberg .
Bohemen
Moravie
Silezie
Gallicie
Bukowina
Dalmatie
Totaal
Militairen

.

::454

Hongaarsche Landen (z. aid.)

11:75N:r41

2

■1=11•1110

Totaal

10,303,2

37,252,329

Dere bevolking, die volgens de jongste otficieele statictische opgave tot maim 3754 mill. laden klimt, is naar afkomst en taal aldus verdeeld :
Germanen
9,600,000 I Italianen, ens.
633,000

Czecken, Moraviers
' Israilieten
1,440,000
Slowaken
7,040,000
Zigeuners of Heidens 167,000
Roethenen
3,20,1,000
Boelgaren
30,000
Poles
2,500,0e0
Armeniers
9,000
Kroaten en Serben 3,150,000
Albaneezen
3,600
Slavoner.
1,25 ■ ,000
Grieken en Zinzaren 3,300
Magyaren
5,700,000
Verechillende
20,100
Roman.
2,995,000
Ten opzichte van de geloofsbelijdenis splitsen zij zich in:

is het regenrijkste land in Europa (Stubenbach 2198, Lai-

bath 1823, Bregenz 1504 m.M. 1, het geringste is Hongari)e

tComitaat Eisenburg 1162), Zevenbergen 1131 na.M. en Dalmate. Onweders zijn zeldzwtm in Neder-Oostenrijk en woeden menigvuldiger mute 't Z. Tegen 8 onweders die men
jaarlijks Se nauwernood in Weenen telt, heeft men em 28
in Hongarije. Vulkanische verschijnaelen worden aliens aangetroffen is Dalmatie; &tar, en ook coma in Illyrie, Hongarije en Zeveubergen, worden aardbevingen gevoeld. Blijvende sneeuw treft men alleen in 't Alpengewest en op niet
minder Inn 2740 met. hoogte tutn. De bodem is over sulk
een uitgestrekt gebied nstuurlijk teem • uiteenloopend; het
vruchtbaarst zijn de vlakten can Hongarije, daarna Galicie, Bobemen, Moravie, Eigenlijk-Oostenrijk en Stiermarken.
De Flora der 0. staten bevat de verschillendste graansoorten, ook de wilde en aanzekweekte planten, die aan al
de landen van Midden-Europa gemeen zijn, zooals de wijnstok, hop, tabak, saffraan en een groote trerecneidenheid
van vruchtboomen; bijna een derde gedeelte (29./0 ) van den
productieven grand is met wouden bedekt. De Alpen en
de Boheemache en Moravische bergen brengen den pijn-,
beuk- en berkenboom voort, terwijl de wooden van Hungarlic. Galicie, Zevenbergen vooral eiken, broken en olmen
leveren. De gansche monarchie last zich, met betrekking
tot den plantengroei, in 3 zones of gordels verdeelen: de
Z.lijke of de zone van olijven en rijst, tusschen 42 en 46.;
de centrale, of die van wijn en main, tusschen 46 en 49°,

Landen
Oostenr.

Landen
Hong.

Monarch.

..........

1. Roomsch-Katholieken.
a. Latijnsche
.
.
b. Grieksche ritus.
.
C. Armenische ritus
.
Totaal

,

2. Protestanten.
a. Lutherschen
.
b. Calvinisten
.
Totaal

3. Oostereche Grieken en Arm.I
.
.
.
4. Unitariseen .
5. Audere sektee .
.
6. Israelieten .
.
.
.
eeredienaten
niet-ehristenen .
.

7. Overige

en
.

16,395,675 7,558,558
2,342,168 1,599,628
3,146
5,133
18,740,989

23,954,233
3,941,796
8,279

9,163,319 27,904,308

252,327 1,113,508
111,93.5 2,031,243

1,365,835
2,143,174

364,262 3,144,751

3,509,013

462,719 2,589,96 5 3,152,68-1
55,070
54,822
248
6,9.6
2,734
4,172
822,220 553,641 1,375,861
870

223

593 '

764
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De landbouw is in d. meeste deelen der monarchic nog
in acbterlijken staat, en men heeft berekend, dat de bodem ten minste tweemaal de tegenwoordige bevolking zon
'twines voeden. Het best wordt hij gedreven in Bobemen,
Moravie, hertogd. Ooatenrijk, Salzburg, N. Stiermarten en Tirol met Voralrberg en in Karinthie. Een
derde van de oppervlakte is bonwland, rnim een vierde
weiland. In Stiermarken, Illyrie en Tirol, over 't algemean in de Alpenlanden, is de veeteelt de hoofdtak der lan• delijke industrie, en er worth dear ook veal lei* gewonnen.
Galicia en Bohemen brengen granen in grooten overvloed
voon. Moravie en Silezie zijn over 't geheel wel bebonwd,
en Mcy overtreft de productie 't verbruik; ook Hongaeije
levert nicer granen dan 't zelf noodig heeft. In een normeal jeer zijn de opbrengsten gemiddeld 40 mill hectoliter
tazwe, 6 mill. hect. rogge, 36 mill. dit. gent, 40 mill. d.
haver, 30 mill. d. male, enz. Raapzaad 750.000 hectol., 5
mill. kilo hop. De veeteelt ii vooral in de Alpenlanden en
de Neder-Hong. laagte zeer goed; doch in ander, gewesten
seer verwaarlooad. Bijna de haft van den veestapel moet
in Hongarije gezocht worden. De paarden zijn talrijk en
vangoedrac. Hongarije en Zevenbergen bekleeden bier de lste
pleats. In Dalmatie gin veel muilesels, ook in Z. Tirol en 't
Knstland, wear ook veel etch zijn. Schapenteelt dear, ntegen
wordt ijverig gedreven en is zelfs uitmuntend in Moravie,
Silezie, Bohemen, N. Oostenrijk ( 15 soorten, gewone opbrengst 600,000 ctr. wol). Ook de bijenteelt is niet onbelangrijk; verder zijdeteelt, enz. De bergbouw is een van de
hoofdtakken der nijverheid in 't rijk. In de mijnen en toutwerken zijn bezig 91,e00 man. De geheele waarde der productie van de hutten bedroeg in 1876 ongeveer 281/e mill.
gld. Ook de fabrieks-induetrie heeft er in de jongate tijden
renzenschreden gedaan. De belangrijkste takken in de verechillende gewesten thin: 1. de ijzerindustrie ( smelterijen,
smederijen, werkplaatsen voor machines, enz. 1, die haar zetel heeft in Stiermarken, Karinthie, 0. en N. Oostenrijk,
Bohemen, Moravie en Silezie; 2. de glasindustrie in alle takken vertegenwoordigd (ongeveer 300 hutten ), zetelt vooral
in Bohemen ( 152 hutten ), wereldberoemd zijn de fabr. van
Heide en Steinschonau; 3. wolindustrie vooral in Moravie,
Bohemen en Silezie; 4. katoenindustrie (1,6(0. 700 spindels),
die nog voortdurend toeneemt, in Bohemen, Moravie, Silezie en Vorarlberg. 5. Ook de nijverheid in vies en hennep
is groot (420,000 iljnspindels een der oudste van het rijk;
hand- en macbineweverij in N. Oostenrijk, Bohemen, Moravie en Silezie. 6. Beetsuikerfabricatie in Bohemen, Morivie, Silezie en Hongarije. De fabricatie van porselein en
aardewerk Meat op een vrij hoogen trap. Bohemen alleen
telt 25 porseleinfabrieken. — Bierbrouwerijen waren er in
)875 in de monarchic 2543, brandewijnstokerijen 114,000. —
Ingevoerd worden hootizakelijk koloniale producten, olie,
koren, vee, boomwol en katoengaren, hniden en metalen;
uitgevoerd: zijcle, wol, wollen stoffen, glas, steal, vlas- en
hennipwaren, timmerhout en zaden. De middelen van gemeenechap zijn in Oostenrijk zeer uitgebreid, en vele der
groote wegen, zoo als die van den Semmering en Brenner
verdienen de aandacht als kunstwerken. De tete in 0. geopende spoorweg liep van Lint (aan den Donau) N.waarts
tot Budweis (aan den Moldau) en Z.waarts tot Gmiinden,
en werd door paardekracht bewerkt; thane zijn er 39 hanen over 18,340 kilom. Stoombooten doorklieven de wateren van den Donau en die der meren. De zeehandel van
0. heeft zich in de jongste jaren aanzienlijk uitgebreid„ ofschoon het rijk slechts een klein getal zeehavens bezit.
In de havens van Truest zijn in 1878 aangekomen 6769 zeilschepen met 334,948 ton; terwij1 van dear vertrokken zijn
6827 schepen met 337,528 ton. Stoomschepen kwamen binmen 1596 met. 832,929 ton en liepen nit 1604 met. 833,320
ton. Ile koopvaardijvloot op het einde van 187e telde
stomp schepen voor de 'erre vaart (15,690 paardekr.),met. 56,381
ton, en 2162 matrozen; your de kumtvaart 25 (712 pdkr.),
;net. 1320 ton, en 182 matrozen, zeilschepen 7792, metende
270,028 ton, en 26,408 matrozen. — De gezamenliike hendelewaarde van 't goederenverkeer in 't algemeene Oostenr.
Hong. tolgebied bedraagt voor 1878 in nitvoer 698,302,513
fiorijnen, de invoer 579,647,828 fiorijnen.
De Oostenr. monarchic is samengesteld nit staten, die
wel denzelfden soeverein erkennen, matte door verschillende
wetten geregeerd worden. Be kroon is erfelijk volgena 't
reeht van eerstgeboorte in de mannelijke linie, en bij ontetentenis van dew ook in de vronwelijke. De regeering is
monarchaal en rnocht bijna onbeperkt heeten, totdat de revolutie-geest van 1848, die de Oostenr. staten van het eene
tot het andere eind beroerde, den keizer noopte, aan zijne volkeren op 4 Maart 1849 erne constitutie te geven, die
eehter, nadat de keizerlijke troepen allerwege hadden gazeeevierd, als niet bestaande beschouwd en eindelijk geheel
opgeheven weed bij decreet van 31 Dee. 1851, wearbij tevens de grondslagen van organieke imeellingen voor geheel
de monarchic warden gelegd. Dit duurde tot 1868, toen het
keizerrijk °verging in de Oostenr ijk s c h-H o n g. monarchic, twee deelen alzoo, die elk hear bijzonder bestuur bebben,
eloch voor wier gezamenlijke aangelegenheden ook gezorgd
wordt. Voor de gemeenschappelijke zaken beetsas er (Inc
rijka-ministerien in Weeneu: 1. het ministerie van het k.k.
hula en bet buitenland; 2. ministerie van oorlog: 3. 't ministerie van linantien. — Voor °oaten r.-S taatsg ehied zijn er k.k. ministerien, ook in Weenen: 1. binnenl.
taken, 2. eeredienst en onderwijs, 3. handel, 4. landbouw,
5. oorlog, 6. justitie, 7. finantien. Voor ii o n g.-S ta a t :Kehl a d heeft men 9 kon. hong. ministerien, en voor de
onder de autonomie van Kroatie en Slavonia vallende cangelegenheden de kon. landregeering (root. de Provinciale) en
at generale commando in Agram (voor bet grenagebied ). De
ministerien zjjna I . binnenland, eeredienst en onderwijs, 3.
landbouw, nitverheid en Mattel, 4. openbare werken, 5.
oorlog, 6. justitle, 7. finantien ( &male en Slavonie inbexrepen ), enz. in Boeda-Pest. — De afgevaardigden voor Oostenrijk vergaderen te Weenen in den Itijksraad (Heerenhula en huts der afgevaardigden) en your Hongarije te Boa.
dc-Pest in den Eijksdag ( Magnatentafel en Tafel der afge-

Oosterwolde
vaardigden). — De onderdeelen der monarchic hebben hnnne landdage n. Kerkelijk is het rijk verdeeld in 11
aartabisdommen, walker hoofden resideeren te Weenen, Sal:burg, Praag, °imam, Lemberg (met 3 aartsbissch.: 1 van
den lat., I van den armen. en 1 van den griek. Titus,
Gertz an Gradiska, Agram, Kalocza, Erlau, Gran en Zara;
voorts in 59 bisdommen. 19 protest. superietendentien. Het
onderwijs staat cruder 't bestnur van acne ationderlijke commusic en strekt zich tot alle deelen van opvoeding n onderricht nit; de openbare scholen zijn can eenvormite- wetten onderworpen en worden verdeeld in hooge seholen,
gymnasiums en klassieke scholen en elementaire of 1.gere
n in de eeherle mon bescholen. Het getal der volkeschole
draagt 32,000, dat der leerlingen 31/e milL , of omtrent 1
van elke e0 zielen. De monarchic telt nog 157 gymn.62
reaalumn., 70 reaalacholen en 263 andere midd. scho'len.
Er zun 9 universite4en, en wel, te Weenen, Prase., Krakan, Boeda-Pest, Lemberg, Gritz, Innsbruck en Agram, Czernowitz, tellende in 1876 semen 10 9 prof. an 12,296 stud.
Nog zijn er 7 techniache hoogeseholen: Weeoen, Pr.:x(2),
Braun, Gratz, Lemberg en Boedapest, 3 mijnacadetnien en 8
mijnscholen; van de bijzondere scholen heeft men 't priesterseminarie in Weenen, de theol. fac. in Salzburg en 01mats, 71 bisschoppelijke inrichtingen, enz. — De krijgsmacht van de monarchic bestaat nit 3 elementen: het staande lager, de Oostenr. eni de !Hong. landweer (Honved).
Sterkte van leger en marine in oorlogstijd 800,000 man linietroepen, doch kan gebracht worden op ruim 1 millioen.
De zeemacht bezat in Aug. 1879 58 eaareuigen van 105,450
ton inhoud met 320 kanonnen en 9895 koppen. Volgens
het budget van 1879 bedroegen 'a rijks inkometen 138,537,380
nor. de nitgaven bedroegen gelijke corn. — De in den Rijksmad vertegenwoordigde landen stelden bij hn.n budget de
ontvangeten op 392,565,144 *or., de uitgaven op 471,163,650
floe. Op 31 Dec. 1878 beliep de schuld voor de Oostenr.
landen 3,001,589,831 lime; voor de Hone. landau 301,342,820
for. (Men zie verder de art. van de verschillende bestanddeelen der monarchic).
Oosterbeek, ned. d., prov. (Selderl., arr. en 3/4 u. W.
Arnhem, kant. Wageningen, gem. Renknm, bij den Rijn,
C. o., in een der echoonste streken van Gelderland; met
can stat. aan den Rijn- an den Staatsspw., schoone landgoederen (Westerbon.wing, Oorsprong), tabakatef lt en eenige
industrie ( beetsuikerfabr. ). 290 ) mw. (met de onderhoorige
schoolbuurten Dreyen. Laag-Wolfbees en Rozande ).
Oosterbiertene, ned. d., prov. Friesl., arr. Leeuwarden,
kant. en 2 u. NNO. Harlingen, gem. Barradeel. 850 inw.
Oesterbneen, ned. d., pros. Friesl., arr. Leeuwarden,
kant. Dockum, op 't eil. Schiermonikoog. 670 mw.
Oosterend. Oostereind, 1) ned. d., prov. N. Holland,
arr. Alkm.r, kant. den Helder, eil. en gem. Texel, 1 U.
NO. den Burg. 53 ) mw. (met het geh. Nieuwe-Schild) —
2 i id., pros. Frieeland, arr. Sneak, kant. en 13/4 u. NO.
Bolsward, gem. Hennaarderadeel. 810 mw. (met onderhoorig- buurten).
Oosterheaselen, ned. gem. en d., pros. Drente, arr.
Amen, kant. en 3 u. ONO. Hoozeveen. 1188 meest geref.
inwonere (met het gehucht Gees an de buurten Zwinderen en Klencke.
Oosterhout, 1) kant. der ned. pros. N. Brabant, arr.
verdeeld in 7 gemeenten: 0., Made, Raamsdonk, Dongen,
Zwaluwe, Geertruidenberg, 'a Gravenmoer. — 2) opene en
onregelmatig gebouwde st. (veer 1809 sick) an hfdpl. van
genoemd kanton, 13/4 u. NO. Breda ( waarmede het door
een tramway verbonden is), aan den straatweg -'an dear
op Utrecht, met acne haven of vaart, die in de Donge en
zoo near Geertruidenberg voert. Zij heeft ran schoone an
groote r. ketb. kerk can het marktplein, met can sierlijk
gebeitelden Calvarie-berg als altaarstuk, kunstigen predikstoel en zwaren toren; ten geref. kerk en fen synagoge; can
fraai stadhuis aan het bevalige plein den Henvel; het Norbertijner-nonneklooster St.-Catharinendal; een gasthuiteopenbare en bijzondere scholen, waaronder can instituut soar
talen en wetenschappen op het fraaie bnitengoed Vredeoord,
alsmede eene kostschool sour jonge juffrouwen en cane bewaarschool, Loniea-echool genaamd, under bescherming van
H. K. H. Mevrouw Prinses Frederik der Nederlanden; yelerlei industrie: 6 pottefabr., steenbakkerijen, meer d. 30
leerlooierijen, 5 bronwerijsn, 2 biljartfabr., 4 aigaren- an
tabaksfabr. 2 olieslaggrijen, 1 stoomvlasbereiding, 1 gasfabrick. 26 linnenweverijen; drukke jaae- an beeetemarkten,
en vrij levendizen handel Asia hare N.zijde ligt een aangenaam wandelboech, waarin nog aanwezig is de ruble van
het huis ten Strijen. Met Dorst, Rout en Oosteind (die
leder can r. kath. ki rk hebben an semen can aftonderlijke
parocbie uitmaken), benevens een menigte andere gehuchten., vormt zij de gem. Oosterhou t, die 9803 r. kath.
inw. telt. — ned. d., prov. Gelderl., arr. Arnhem, kant.
Nijmegen gem. Valburg, 1 u. W. Nijmegen, nabij den Waaldijk. 610' mw.
Oosterlund, 11 ned. d., prov. Zeal., ell. Dniveland, arr,
kant„ an 12/4 U. 0. Zierikzee. Het vormt met het d. Sire
Jansland tie gem. Oosterland-en-Sir-Jansland,
die 1356 Keret inw. telt. — 2) id., prov. N. Holland, arr.
Alkaar,
kant. den Heider, aan de N.zijde van 't ail. Wiem
rineen. 130 mw.
Oosterleek, de Leek, ned. d, pros. N, Holland, arr.
Alkmaar, kant. en 13/4 n. 0. Hoorn, gem. Wedenee-en-Oosterleek, aan de Zuiderzee. 190 law.
Oosterlitteue. Oosteruseer ED Oooterwierenu, ned.
d., pros. Friesland, an. an lent. Leeuwarden, het late an
Me respect. 2 n. an 2/3 n. NW. Rauwerd, gem. Beardendeal; met 740 an 470 mw.; — het idea kant. an ruins 1 u.
0.t.Z. Bergum, gem. Tietjerksteradeel; 1170 mw. (met onderhoorige bunrten).
Oweterevijk, ned. d., prow. Z. Boll., arr. Dordrecht, kant,
en 11/e U. NO. Gorinthem. gem. Kedichent-en-Oosterwelt.
250 mw. — Zit ook Oisterwijk.
OosterwAttsvert. red. d., pro, en arr. Groningen, knit,
en 3/4 n NW. Appinredam, gem. 't Zandt. 270 mw.
Oooterlwolde, 1) ned. d., pros. Friasl. , arr. Heerenveen,
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Oosterzee
kant. Beetsteezwaag,

n. N. Oldelierloop, gem. 0.

Stel-

111101rerf. 1220 mw. — 2) id., prey. Gelderl., arr. Zwolle,

kant. Harderwijk, 1 u. NNO. Elburg, gem. Doornspijk. 720
mw. (met de bunrten Hooge-Noordeinde en Zuiderstad).
Otestersee, ned. d., proy. Fried., arr. Heerenveen ., kant.
en 31. U. NO. de Lemmer, gem. Lemsterland. 1060 mw.

Oosterneele, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen,
arr. en 2 n. ZZO. Gent; met veeteelt. 2597 mw.
Oontbasta, belg. gem. en d., prov. Limburg, arr. en 3 u.
NW. Hasselt, kant. Beeringen. 1124 mw.
Oosthem. ned. d., prov. Fried., arr. Leeuwarden, kant.
en 1 n. W.t.Z. Sneek, gem. Wijmbritseradeel. 544 inw.
Oortbeeizets, ned. d.. prey. N. Roll.. arr. Haarlem, kant.
en i1/3 u. NW. Edam. Het vormt met de d. Hobrede en
Etersheim en de b. Z. Schardam de gem. Oosthuiten
C. a., die 1260 mw. telt.
Oost-Ifinalt, 1) (W a i-A p o u), 0.1ijkste punt van NieuwZeeland, N.lijk eland, op 37 0 40' Z.B., 178° 4 O.L. — 2)
0.1ijkete kaap an Madaga,kar, op 15° 2' Z.B., 50° 4' 0.L.
— 3) kaap van Aziee NO.kust in de Behringstraat, N. van
Tajoekoteskoi-Noss, op 66° 3' 10" N.B., 169° 43' 5" W.L.
(of 66° 6' N.B., 169° 26' 6" W.L ). — A. von Humboldt
maakt de aanmerking (Centraal Mien, Bd. II par. 18):
/,Men moet 3 kapen der Siberische kusten, welker namen
zeer slecht gekoaen aijn, niet met elkander verwarren, nl.
de NO.kaap lk. Taimoera), de 9° meer Zuidelijke N.kaap, en de O. kaap in de Behringstr. De NO.k a a p
of Sjalatzkoi-Nos a (68° 56' N.B., 176° V W.L. ),
die geheel onderscheiden is van de NO.- of Taimoera-kaap
(78° 26° NB), alsook van Haap-Sjagskoi of En i
( 70° 5' N.B., 166° 10' W.L.), schijnt Cooke en Wrangels
N.kaap te akin."
0o.tkapelle, ned. gem en (rant 4., prov. Zeel., arr.,
kant. en 134 U. NW. Middelburg; met een diaeonie-armhula en verscheiden fraaie buitenplaatsen. 1068 mw.
Ooatkerke, 1) of Wolphatartedijk. ned. d., prov.
Zeel., arr. Middelburg, kant. en 1114 u. WNW. Goes, gem.
Wolphaartsdijk. 810 inw. — 2 ) twee belg. gem. en d., prov.
W. Viaanderen, het eene: arr., kant. en bij Brugge. 1017
jaw.; — het andere: arr. Dirmuiden, kant. en bij Tearne. 247 mw.
Oostmael, beg gem. en d., prov. en arr.
Antwerpen, kant. en ZO. bij Brecht; lakenfabr. 1054 inw.
Oost-Nieutorkerke. belg. gem. en d., W. Vlaanderen,
arr. Roulers, 21/2 U. NO. Yperen; kaarten- en tabaksfabr.
2732 mw.
00.trooabeke, belg. gem. en d., prov. W. Vlaanderen,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 n. NNO. Kortrijk. 4700 mw.
Oonetruna, 1) ned. d., pron. Friesl., arr. Leeuwarden,
leant. en 1 U. 0.t.N. Dockum, gem. 0. Dongeradeel. 200
mow. — 2) id., prov. Limburg, arr. Roermond, kant. Venlo,
1 U. NW. Horst, gem. Venray. 210 low.
Ooet-Steilingwerf, ale Stellingwerf.
Ocestnitn, ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en 2 u.
NO. Zuidhorn, gem. Ezinge, bij het Reitdiep. 131 mw.
Oostyleteeen. belg. gem. en d., prov. W. Vlaanderen,
arr. en 21/2 u. NW. Yperen; met lijnwaadfabr. 1693 mw.
Oostwoorne, ned. gem. en d., prov. Z. Boll., arr. Rotterdam, kant. en 1 nut. 0.t.N. Bridle, bi,j den mond der
Maas; met een hoogen toren die tot baak in zee dient, en
den duinkoepel Zeeburg. 1586 mw. (waarvan omtrent 320
in het dorp).
Ooetwinkel, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.
Gent, kant. Waerachoot. 948 inw.
Ometwold, twee ned. d., prem. Groningen; het eene:
arr. en 11/4 n. N. Winechoten, kant. Znidbroek, gem. Midwolde. 860 inwon. (met het geh. Aekamp); — het andere:
arr. Groningen, knit. en 11/4 u. Z.t.O. Zuidhorn, gemeente
Leek. 260 mw.
Ooavvvoud, ned. d., prov. N. Roll., air Alkmaar, kant. en
11/4 u. Z. Medemblik, gem. Midwoud-en-Oostwond. 500 mw.
0o.tzaan, Oustzanan, ned. d., prov. N. Hon., arr.
Haarlem, kant. en 1 et. 0. Zaandarn, gem. Zaandijk, bij
bet IJ; met een godshuis en stijfilelfabr. 1700 (ow. (met
enderh. bnurten).
Oesitzee, of Baltische-aee, (Codanua Sinus, Mare
Ilaltientn), gr. hinnenlandsche zee of golf van N. Europa, omeloten door Zweden, Rusland, Pruisen, Mekleeburg
en Denemarken, en in gemeenschap sta4nde met het Kattegat en de N.gee door middel van de Sund en de Gr. en
RI. Belt. Zij strekt aid' van Swinemtinde in 't Z. tot Tonne& in 't N. omtrent 250 u., en van Carlekrona in 't W. tot
Memel in 't 0. omtrent 50 u. uit, terwijI hare geheele upperylakte op 6500 0 m. wordt gerekend. Niettegenstaande haye grootte, heeft de 0.zee al de eigenschappenoran eta binnenzee of !root meer. Geen zee heeft, near evenredigheid
van hare nagebreidheid, zulk een aanzienlijken toevloed van
soet water; van dear dat hear zoutirehalte gering in; in reden tot dat der N.zee is die. bevonden ale 194 tot 393. Het
specifiek gewicht is zeer uiteenloopend, al near mate den
invloed van buiteet. Het geringe zontgehalte geeft ook de
verklaring van het spoedig bevriezen. In 't midden van
Dec. heeft men can tie N.lijke Oostzeekusten breede randen
Tan ijs De kleur van 't water is ook vee/ helderder dan
die van den oceaan. Het N.lijk gedeelte der 0.zee wordt
-doorgaans de golf van Bothnie geheeten; ten 0. heeft zij de
golven van Finland en Riga, ten ZO. de golf van Dantzig,
't Stettiner Haff, 't Frische Haff, 't Koerische Haff, en ten
LW. de golf van Lilbeck. De 0.zee, die de wateren van een
bekken, dat bijna 1/5 van Europa's oppervlakte beslaat, in
hcren achoot opneemt, is merkwaardig wegens hare geringe diepte• ter pleatae wear deze het grootst is tumuli, n
Memel en 't nil. Gothland, loopt aij van 170 tot 220 met.;
sij vermindert in de golf van Botbnie, terwiji zij in the
van Finland tusschen 8 en 32 meter blijft; in de kanalen
van den deenechen archipel la zij doorgaans slechts 16 tot
20 met. diep en gaat en nergeue boven 32 met. De voorn.
wateren, die zij ontvangt zijn: aan de W.aijde, de Tunnel,
Luld, PiteA, Skelleftel, Umek Angerman-el', Indal,
Ljusne-elt, Dal-elf, het Millar- en Wetter-meer, de Motela-elf; in de Rigasche golf nailer de Duna en de Pernau;
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in de Finsche de Newa met de wateren van 't Onega- en
Ladoga-meer; voorte de Niemen, de Weicheel, de Oder, benevens een overgroOte menigte kleinere riv. De groote hoeveelheid zand en alijk, door zooveei stroomen afgevoerd,
heeft den bodem der zee aanmerkelijk verhoogd en de mooden van veracheidene barer bevaarbare rivieren gesloten,
zoodat schepen, die deze vroeger binnenliepen, thane op
een aanzienlijken afatand van hare monden moeten ten anher gaan. Dit, gevoegd bkj de talrijke nil. en zandbanken
en de trapswijze rijzing der zeebedding, maakt de vaart op
de deensche kusten der 0.zee moeielijk en gevaarlijk. De
voorn. eil. dezer zee zijn die van den deenschen archipel tunschen de kusten van Jutland en Zweden, de eil. Seeland, Funen, Laaland, Langeland, Fainter; vender Rtigen, Bornholm,
Oesel, Gotbland, Dagoe de Oland-groep, ca. Be 0.zee heeft
geen eb en vloed, of liever de uitwerking der watergetijen
is zoo gering (te Wismar slechta 64 mM.), dat zij zich nauwelijks bat bespeuren; maar hear waterspiegel is onderhevig aan veranderingen, die van de winden afhangen en den
doorgang van 't water door de Sond en de Belten vertragen of verenellen. Zoo b. v. doet een NO.wind het ZW.lijk gedeelte der zee yank wel 11/4 met. boven 't gewone
vlak der N.zee rijzen, hetwelk aanleiding heeft gegeven tot
de verkeerde meening, dat de 0.zee steeds hooger dan de
N.zee is; daarenteegen na NW.winden en bij springtijen
rijst de Atlant. oceaan, stun t zijn watervloed in de Cesee
en richt niet zelden groote schade in den Deenschen archipel Ran. De aanzienlijke watermassa, die, vooral bij 't smelten der sneeuw in de lente, in de Baltische zee vloeit, veroorzaakt een algemeene etroorning in de richting des oceaans; en men heeft berekend, dat het getal dagen, waarop
het water het Kattegat invloeit, tot die, waarop het een
omgekeerde richting volgt, els 24 tot 1 staat. Gedurende
den winter is deze zee doorgaans to op grouter of geringer afstand van de kust met ijs bezet. Onder de regeering
van ironing Christoffel (1324) was zij zoo sterk bevioren,
dat men zes weken achtereen de reis tusschen Denemarken en Duitschland over 't ijs deed. Men had zelfs herbergen noon voetgangers, sleden en ruiters aangelegd. Het
water der Oostzee neemt steeds af, zij worthdun voortdurend kleiner. Aan de Zweedsche kust wijkt de zee jaarl.
1 centimeter terug. Van hoeveel invloed dit is, ziet men
bij Pitea, dat binnen 45 jaren 2 mij1 van de zee is verwijdeed geworden. — Forchhammer's waarnemingen hebben
bewezen dat en vroeger in de kusten een daling, titans een
jongere opheffing plaata beeft. De Oostzee bevat veel 'inch
en liail hare Z lijke oevers wend vroeger een grooter hoeveelheid amber gezarneld dan tegenwoordig. Hare belangrijkate havens zijn St.-Peter-burr, Riga, KOnigsbere..., Dantzig,
Straalsund, Lubeck, CarlAtona, Stokbolm en Christiania.
Oostzee-Provineien, 11.131, dine men geeft aan de MRS.
gouvernementen Koerland, Esthland, Lijfland en St.-Petersburg, met het voristd. Finland. all, can de 0.zee.
Ooteghem, belg. gem. en d., peon. W. Vlaanderen, arr.,
kant. en 11/2 U. 0. Kortrijk; met linnen(abr. 1879 mw.
Ootmarsum, ned. gem. en olattelimdstadje, pror. OverGael, arr., kant. en 3 u. ONO. Almelo, in een bevallig oord.
Zij heeft een r. kath en een geref. kerk, alsook ten [quagolte, verscheidene fabr. van cahoots, bombaz(jn e. a. etoffen en in de nabijheid linnenbleekerijen, die met de Haarlemache Nei dijveren. 1557 law.
Ooy. 1) ned. d., prov. Gelderl., arr. Arnhem, kant. en
1 n. ONO. Nijmegen, gem. Ubbergen, bij pe Waal, 1.o. 520
inwon. — 2 buurt in de geldersche gem. Zevenaar; met
710 mw. — 3) buurt in de geldereche gem. Echteld; met
maim 500 inw.
Opatenitz, Opalenice, pr. at.. prov., regdst. en 61/,
U. WZW. Posen, stat. van den Markisch-Posener spw.; met
eel slot en hopteelt. 1542 mw.
Opalin mvl. in Polen, goon. Wolhynie, aan den Bog,
131/2 U. NNW. Vladimir. 16 r0 inw.
Oparo, of Rape, eil. in den Stillen oce.aan, Gevaarlijken-archipel, op 27. 38' Z.B., 144° 20' W.L.
Opatow, at. in Polen. gou, en 11 ti. Z. Random, kr.'nfdpl., aan den Opatowka, bijriv. der Welched en aan de
0.lijke belting van de Lysa Gore. 4264 inw.
Opatoserice, id., goon. en 11/2 u. 0. Kalisch. 1650 intr.
Opatowitz. Oppatowita, morav. vi., hr. en 6 u. W.
Olmiltz. 1150 mw.
Ophrakel, belg. gem. en d., prov. en 0. Vlaanderen, arr.
en 2112 u. OZO. Oudenaarden, kant. Nederbrakel. 1786 low.
Opdoep. belg. gem. en 4., prov. 0. Vlaanderen, arr.
kant. en 11/2 U. W. Dendermonde. 1276 mw.
Opeinde, ued. d„ prov. Fried., arr. Heerenveen, kant.
en 2 u. N. lieetaterzwaar, gem. Smallingerland. 870 low.
Opelownsa, of St.-Landry, gem. en vi. der V. S., hfdpl.
van 't kerap. of St.-Landry, in Louisiana. 62 u. WNW. NewOrleans; met het in 1839 opgerichte ::Franklin-college".
Opende. ned. d., prov., arr. en kant. Groningen, 22/s a.
WZW. Zuidhorn, gem. Grootegast. 900 inw.
Ophain, belg. gem. en 4., prov. Brabant, arr., kant. 612
bij 1754 law. id ., prov. 0. Vlaanderen, arr. Oudenaarden, kant. Nederorakel. 1150 (ow.
Openahaw, tug. at., gra. Lancaster, bij Manchester,
katoenfabr. 11,108 inw.
Opheu.den, ned. peon. Gelderl., arr., kant. en 0112 e.
ONO. Tie!, gem. Kesteven, hi) den Rijn, r. o.; met het
heerenhuis de Woerd en een ponteNeer. 1620 inw.
Ophir, 1) IG oe non g-L edang 1, gelisoleerde berg OP
't achiereil. Malakka, gebied Dajohole, 13 u. ONO. 111alakha, met een drievoudigen pick. hog 179(1 met. — 2) I G o enong-Pasaaman I, berg op Sumatra. bij de 'W.kust,,
u. NW. Padang, O. 4' 59', N.B., ■ 60° 0.L., hoog 2927 met.
Ophowea. belg. gtm. en d., pro'. Limburg. arr., 'aanL.
en 3/4 u. N. Maeeeyk, aan tie Maan, I. o. 1401 mw.
Opi, ital. mvl., Nand., pro, Abruno Ult. II, 41/2 ant
EQ. het voorm. meer Fucino, can den Sangro.
Opijnen, nett, d.„ Gelderl., aer. Tiel, kant. en 11j , mm. Z.
Gelderrealeen, gem. Ent-en-01,1joen, can de Waal,r.o. 600 inw.
belg. gem. en d., pluv. Limburg, arr. Maesseyk,
61/2 u. N.t.O. Tongeren. 504 mw.
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Opladen, pr. it., Rijnprov., regdst. en 41/3 n. ZO. DUBseldorf, aan de Wnpper, station der Berg.-Mark. en der
Rheinische bun; met spinnerijen, wevergen en grofsmede:ben. 2689 mw.
Opleo, ned. d., prey. N. Brabant, arr. 'a Hertogenbosch,
kant. en 11/, U. SW. Bonner. 160 inw. Met de d. S t.Antonia of S ennis (1/2 n. N.t.O. Oploo) en Lede-Acker, benevens enkele buurten, vormt het de g e m.
Oploo c. a., die 1712 inw. telt.
Oposeer, tied. gem. en d., pro,. N. Ho1L, arr. Alkmaar,
kant. en 211., U. ZW.t.W. Medemblik; met een paardemarkt
475 mw. (met onderh. buurten).
Opoesno. Opoteelhoo, 1) poolsche it., prov. Sandomir,
distr.hfdpl., ean de samenvloeiing van de Drzewice en Weglanks, 101/s U. W. Radom; met linnenfabr. 4200 inw.k wearander reel Joden I. — 2) of Oposeelma, 71. in Bohemen,
kr. en 21/s U. ONO. KOniggratz; met eon kasteel en park.
2000 law.
Opoetereo,belg. d., prov. Limburg, arr. Maeseyk. 678 mw.
Opole, stadje in Polen, pro.. en 8 n. WZW. Lublin, aan
can -bijriv. der Weicheel; met weverijen. 20:10 mw.
Oporto, Porto, [Porta* Cale, wearvan later de naam
Portugal is ontleend], 2de at. van Portugal in rang en ale
handelst., hoofdpl. der prov. Minho, aan den Douro, r. o.
(waarover een 65 met. hooge spoorw.brng, 354 met. lane;
spanning 160 met.), ruim n. van diens mond in den Atlant. oceaan, 50 n. N.t.O. Lissabon, en stet. der Portng.
Staatsbaan en den Douro-Minho-spw. De eigenlkjice sited
strekt zich over heuvel en dal lanp den rivier-never us U.
ver nit, en is door mnren omsloten, buiten welke eenige
fraale wijken liggen. Zij is wel gebouwd, voor een port.
pleiat. vrij zindelijk,'
en in bloeienden
steal, heeft goede
nen en markten waarop eenige eanzienlijke openbare gebouwen 'dean. De voorn. onder deze sun: het algemeen
hospitaal, het stadhuis, een gr. en echoone kathedraal, 6
andere kerken ( voor de ophefang der kloosters had 0. 80
kerken en kapellen), 't bleach. paleie, het eng, fabrieksgebouw, de hews, de munt, de kasernen, de ital. opera en
een schoone hangbrug. Aan vele der huizen sun tuinen
verbonden, en zoowel de openbare fonteinen als de andere
epenbare gebouwen prijken met gebeitelde arabesken. Weleer had zij vele kloostere maar tildens hear beleg door de
troepen van Dom Pedro ni 1832 zijn de meeate vernield en
andere tot wereldlijk gebruik ingericht. Zij is de zetel van
een gonverneur, een milit. commandant, een bisschop, een
medisch college e, a. hoogere scholen, heeft een vondelingshula, openbare bibliotheek (100,000 boekd. en 1200 MSS) en
achildergallerij, handels-compagnie, verscheiden clubs, banken, assurantie-maatschappien en een stoomboot-associatie.
In en out de at. zijn reel ztjdefabr. gevestigd; men maakt
er ook eenige wollen, linnen en katoenen stoffen, sjaals, leder, aardewerk, seep, ens., terwijl men er ook scheepstimmerwerven en ijsergieterijen aantreft. 0. is met Lissabon
de hoofdzetel der Industrie. In Oporto, als voorn. fabr.at. des lands, zijn meer dan 20 cog. handels-firma's gevestigd, die langs de riv. gr . magazijnen hebben en door welke de meeate buitenlandsche handel wordt gedreven. De
handel is echter reel verminderd. In 1877 kwamen er 1100
vaartuigen in de haven binnen; de eigen vloot telde 136
schepen., met. 37,572 M3 en 3 stoombooten, met 1152 M3.
De st. Is nit zee genaakbaar voor schepen van 200 tot 300
ton, en veer rivier-vaartuigen is de Douro bevaarbaar tot
omtrent 30 it. boven de at. De wijnhandel is gemonopoliaeerd door de Douro-wija-Compagnie; de totale uitvoer der
portwijnen beliep in 1877 3::3/4 mill. liter of 61,278 pijpen,
waarvan 36,891 naar Engeland en de Kanaal-eil., 19,710 n,.
Brazilie, 258 near de V. S. en 311 near Nederland verzonden werden. Andere art. van uitvoer zijn ongemunt meteal, koren, vruchten, wol, olien, proviand, zout, sumak,
leder, knrk; die van invoer: geweven atoffen, stokvisch„
hennip, vies, metalen,. huiden, hoot, steenkolen, drogerijen
ens. Nabij de st. sun mijnen van ateenkolen, koper en
spiesglans. mean clew woolen tegenwoordig weinig of niet
bewerkt. Goede wegen verbinden 0. met Braga en Viana.
Zij telt met de voorsiteden Villanova en Gaya ean de overzijde des Donro's 86,257 inwon. Het fort St.-Joilo-de-Fos,
dat
"haveningang verdedigt, ligt op 41° 8' b4" N.B.,
8° d37'en
Oro/sell...la, ruse. mvL, 71/2 u. N. Poeltawa. 7412 i w.
Opoteellaka, rms. at., gonv. en 221h u. Z. Pskov, distr.hfdp-1., op een eil. in de Welikaja. vlashandel. 3930 mw.
Oppa lay., die nit verecheiden bronbeken
'
op den Altvater in oostenr.-Silezie ontspringt, een gedeelte der pen.
tuaschen Pruisen en Oostenr.-Silezie vomit, de Mohra opneemt en na eeu OZO.lijken loop van 17 1 18 u. L in de
Oder valt, 2./2U. SW. Oderberg.
Oppoln, (slay. Oppali e), pr. at., prov. SileziC, hfdpl.
van 'I regdst. Oppeln (gr. 239,7 0 m.. met 1,376,362 mw.),
aan de Oder, r. 0., 14110 U. ZO.. Breslau, aan den epw. van
dear op Kraken en Weenen. Zij is door mina omsloten
en beeneen clerk kasteel op een ell. in de riv., een oude goth. kathedraal, verscheidene andere r. kath. en protest. kerken, een synagoge-, kon. wutmagazijnen, een genoot'chap tot algemeen welzijn, een gymnasium en seminarie
Too? onderwijzers, en fabr. van leder, lint, linnen en aardewerk. 12,498 mw.
°promos' at. in Baden, kr. en 3 n. ONO. Offenburg,
aan de Renely, in 't bekoorlijke Scldierdal, aan den voet
van den Rniebis en den bad. spw. Lizerhondende boon met
badinrichting. 1950 mw. Van hier voert de weg door de
Sniebis-pas in 't Wurtembergsche. In de nabkjheid de watervallen van den Grtindenbach en de mitten van 't kloos ter Alierheiligen.
Oppeakeim. 1) it. in Hessen-Darmstadt, prov. Rijnhymen, kr.hfdpl., aan den Win, 1. o., 3 u. 180. Mains; met
eat stat. ass den spw. van dear op Ludwigshafen. Zki was
weleer ten vrkje raid. van eenig Wang, ea heeft nog een
der schoonste goth. kerken in Duitseldand, een synagoge,
hospitaai, en de rninen der onde rijksvesting Landskron.
4000 mw. 2) gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, grs.
Fulton, 4 U. W. Johnstown. 2580 law.
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Oppeallsaisea, ned. d., prov. Friesland, arr. Leeuwarden, kant. en 3/, nnr ZO. Sneek, gem. Wijmbritseradeel.
620 geret. law.
Opperdloas, ned. gem. en d., prov. N. Hon., arr. Alkmaar,
kant. en 1h U. SW. Medemblik. 834 mw. (met 1 buurt ).
°propose..., Boveomeor, lcog. Lake Sup erio r),
howl Oberse e), het groolete en NW.lijkste der 5 gr.
N. tuner. amen, en tevens de grootste tot 'Inver bekende
versameling van wet water op den aardbol, tusschen 46°
30' en 49. N.B. 85 en 92° 20' W.L., omgeven ten N. en 0.
door britsch, ten Z. en W. door Unie-gebied; lang van 0.
tot W. 110 U., breed 40, in omtrek tusachen 400 en 430 u.
De oppervlakte werdt op 1505 0 in. geechat; de grootste
diepte bedraagt 305 met., de hoogte boven den Atlant. oceaan 191 meters. Het is meest door een rotsige ruwe en done
knit omgeven, en bevel veel aanzienlijke eli., waaronder
Isle-Royal, Grant en Michipicoton de grootste zijn. Het is
overrijk aan viech, vooral aan ware forellen, eteur en witviach. flit meer is aan even zoo hevige beroeringen als de
lmoede Atlant. oceaan - blootgesteld, en de scheepvaart is
bier niet minder gevaarlijk door veelvuldige revels. Be
schepen, die 't bevaren, tijn binnen de grenzen van 't me,
bepaald, dear de watervallen van St.-Mary de gemeenschap
te water met de lager liggende meren volatrekt beletten;
doch men denkt dat bezwaar eenmaal door 't graven van
een kanaal uit den weg te ruimen. Sedert het ineer met
het spoorwegnet in N. Amerika in verbinding is gebracht en
het een 0 lijk uitgangspunt is geworden voor de NorthernPacific-bean (Duluth), is het verkeer zeer druk geworden.
Drukker nog is het verkeer .Feworden door den zich steeds
nitbreidenden mijnbonw op nzersteen en koper aan den Z.
liken oever. wear dan ook het schiereil. Keweenaw door
can 4 met. diep kennel is afgesneden. Het water van het
sneer is holder als kristal. Meer dan 200 riv. storten hear
water in 't Oppermeer, 't welk die alle weder in 't Z. outlast door de strata ofr' v. St.-Mary in 't sneer Huron. Aan
de Z.zijde zijn eenige goede havens en eenige natuurmerkwaardighedei3, o. a. de zoogenaamde geschilderde rotsen
(upictured rocks").
Oppido, 1 ) ital. at., Napels, prov. Calabria Ult. I, distr.
en 3 u. OZO. Palmi, kant.hfdpl. en zetel van een bisdom;
met een gr. kathedraal, 8 andere kerken en 2 gr. kloosters. 3892 inwon. Zij Ilia op de pleats van 't oude M amer tum en heeft sedert 1783 het vorige Oppido vervangen, dat toen door een aardbeving vernield werd. — 2),
[Opinum], id., prov. Basilicata, 4 u. NO. Potenza. 3540
mw. — 3) st. in Egypte, aau den Nijl, I. o.„ 16 mijlen van
Gondokora, tegenover Duffi. — Oppidole, is de hoofdpl.
van 't nap. dl. Pantellaria.
Opprebais. belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Nirelies, kant. Jodoigne. 1575 mw. — Oppuers, id., pm.
Antwerpen, arr. Mechelen, kant. Purrs. 1021 inw,
Opel°, oude noorw. at., nu voorst. van Christiania.
Opateeland, gem. der ned. prov. Friesl., kaut. Heerenveen, kant. Beetsterzwaag omgeven door Smallingerland,
Utingeradeel, lEngwirden,' Schoterland, 0. Stellingwerf et,
de prov. Drente en Groningen; gr. omtrent 23,06: bond.,
met 14,424 nw., en de d. Beetsterzwaag (de hfdpl.), Beets,
Olterterp, Ureterp, Sijgerswolde, Duurswolde en Bakkeveen,
Wijnjeterp, Hemrik, Lippenhuizen, Terwispel, Gorredijk,
Langezwaag en Kortezwaag.
vroeger versterkte at. in Dalmatie, kr. en
Opos. 1)
19 u. ZO. Spalatro, can de Narrate. 800 mw. — ) oude
at. van Griekenl., welker spores men ziet bij 't kennel en
het stadje Talanta, 7 u. ZO. Thermopylze.
Orwierda. nod. d., poor. Friesl., arr. Groningen, kant.
gem. en Z. bij Appingedam. 370 inw. (met 3 geh.)
Orwyck, belg. gem. en d., poor. Brabant, arr. en NW.
Brussel, kant. Aseche; met oliemolens. 4095 mw.
Oradoor, 1) fr. gem. en vl., Centel, arr. en 4 u. 3W.
St.-Flour. 1600 mw. — 2) -St. Genres, fr. gem. en dorp,
Opper-Vienne, arr. en 21/, n. N. Bellac. '280 (no. — 3)
-our-Wane, id., id.. arr. en 41/2 u. NO. Rochechouart.
1800 inw. — 4) -sur-Vayreo, fr gem. en vl., selfde dep.,
kant.hfdpl., arr. en 2 u. Z. Rochechouart. 3177 mw.
Orageooe en °raison, 2 eil. van den Stillen oceaan,
bij Nieuw-Ierland. — Oraisoa is ook een fr. gem. en vi.,
Neder-Alpen, arr. en 6 u. ZW. Digne. 1930 mw.
Oralch. °roach, vl. in Wallachije, aan ste Jalomnitza,
2 n. W. hare semen vloeling met den Donau, over Hirsova.
Orals, 1) 't weetelijkste der 3 dep. van Algerie, omgeyen door 't dep. Algiers, de Midd. see,. Marokko, en de
Sahara; 't land is bergachtig door verschillende takken van
het Atlas-gob., weartuaschen zich boogvlakten uitstrekken
met diep ingesneden dalen (Leeuwengeb., Gamorn-geb., Is
vlakteu Melata, Tlelat, Mekerra, Habra); de voorn. rivieren sijn Tafua, Mailah, Metre, Schelif; over 't geheel is
het land arm aan water. Mecca (rlak, moerassig, silt):
Schott el Gharbi, Schott el Scherkijek. Be knit is arm aan
havens. Bevolking: 523,848 mw., waarvan 41,191 Frauschen
en 48,331 andere Buropeanen. Door drooglegging der moerassen ens. is het land thans bijzonder vruchtbaar en seer
gezond geworden. Ook aan de Sahara zijn door het boren
van artesische putten groote stukken ontnomen. Grootte
5260 0 m, — 2) [Porto: magnum, versterlcte
st., hfdpl. van gen. dep., 60 use WZW. Algiers, aan eene
baai der Midden. see, tuaschen de kapen Falcon en Ferret. Zij ligt aan den root des henvels St.-Croix (eDsjebel-San-to") en aan den mond tens kl. strooms (eel-Rahhi"), Ia
eon zeer beet klimaat; sneer de haven van e r s-e eb I r 1 n. van bier, is de beite in Algerie en last groote
napes' toe. Oran wordt door son diepe kloof in de unde en nieuwe at verdeeld en heeft in de laatste breede en
lijnrechte straten met goede gebouwen. 0. beat geed drink.
water en is door een spw. met Algiers verbondeD. De hendel is aansientijk (15 mill. gld.). 40,254 law. (met inbegrip
der militairen ). 35 40' 20" N.B., 1° 4' 4" W.L. Dese
st. wend in 1509 door de Sjanjaartlen vormeesterd, in 1790
door eery eardbeving geheel vernield en in 1722 door de
veroveraars verlaten (die hear echter Mee onafgebroken bezeten .hadden), Zkj was onder de Spanjaarden seer reel rev-
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frtaid en met heeklijke vestingwerken omgeven, van welke
de aardbeving alleen de citadel liet steam. De Franschen
veroverden hear in 1830 en besetten se in 1831.
Orange, 1) Murasio, ArausioJ, fr. gem. en at., dep.
Vaucluse, arr.hfdpl., 4 n. N. Avignon, aan de Argues, 1.o.
en aan den spw. van Lyon op Marseille. Zi,j heeft nauwe,
kromme en alecht geplaveide atraten, maar eenige goede,
met fonteinen versierde pleinen, veracheiden parochie-kerken, een prot. kerk, gem.college,openbare bibliotheek, hospitaal, fabriek van sakdoeken t gekleurde linnens ( //tones
d'Orange geheeten), aerge, Alden twist, enz. Tot hare
voorn. merkwaardigheden behooren echter hare rom. oudheden, inzonderheid een heerlijke triomfboog, naar Marius
genoemd, ale zijnde, zoo ale men meent, opgericht ter gedachtenis van de overwinning, die Marius, 102 j. 66r Chr.,
te Aix op de Teutonen behaalde; hij is omtrent 2 , met. lang,
breed en hoog, rijk versierd met korinthische znilen en gebeitelde groepen en heeft 3 gewelfde doorgangen; voorts de
overblijfeels van een antieken echouwburg, van een circus,
eene waterleiding e. a. corn. bouwgewrochten. 10,2,2 mw.
— 0. was langen tijd de hide. van een prinsdom, dat door
de eenige dochter en erfgename van Philibert van Chalons,
prins van Oranje, aan 't huis van Nassau kwam. Lodewijk
XIV maakte zich er meester van en vereenigde het in 1714
met zijn rijk, ondanks de verschillende aanspraken van de
voraten Nassau-Dietz, den eersten koning van Pruisen en
den prima van Conti. Het in Nederland regeer. ode hois
van Nassau geeft echter nog altijd den site! van ,'Prins
van Oranje" aan den vermoedelijken erfgenaam der kroon.
— 2 ) grs. der V. S., in 't 0. van Vermont; hfilpl. Ch els e a. — 3) id., in 't ZO. van Nevv-York; hfdpl. Newburg
en Gosh en. — 4 ) id., in 't midden van Virginia; hfdpl.
Orang e. — 5) id., in 't N. van N. Carolina; hfdpl. Hill al) o r o'. — 61 id., in 't Z. van Indiana; hfdpl. Paoli. —
7) gem. en vi. der V. S., Stt. New-Jersey, grs. Essex, 11/3
U. NW. Newark; spw. stat. paardespw., groote twedenfabrick; met de voorsteden 20,00
0 mw. — 8 ) id., Stt. Massachusetts, grs. Franklin, 17 U. WNW. Boston. :20 O inw. -9) id., Stt. Connecticut, grs. en 11/4 ZW. New-Haven. 1700
mw. 10) id., Stt. New-York, grs. Steuben, 41/ e our 0.
Bath. 9353 mw. — 11) id., Stt. Ohio, gra. Cuyahoga. 1200
low. — Zie ook Oranje.
Orangeburg, distr. in 't hart van Z. Carolina, V. S.,
hfdpl. Orangeburg.
Orangetown, <min. en vi. der V. S., Stt. New-York, grs.
Rockland, 35 u. 'Z. Albany. 5000 mw. — Orangeville,
Id., id., gra. Wyoming, aan de Tonawonda-creek, 2 u. W.
Warsau. 1500 mw.
Orango, Z,lijkste ell. der Bissagos-eil., ten W. van Senegambie, op 11 0 10' N.B., 16° W.L., lang 7, br. 3 u.
Orani, ital. d., Sardinie, prov. Sassari, 2 u. ZW. Nttoro. 2270 mw.
Oranienbaum, 1) at. in 't hertd. Anhalt, amtshfdpl.,
2 u. OZO. Dessau i met een slot, park en oranjerie, weverijen en brouwernen. 2138 mw. — 2 ) russ. st., gouv. en
55/, u. W. St.-Petersburg. waarmede het door een spw. verbonden is; distr.hoofdpl., aan de Finsche-golf, tegenover
Kronstadt; met een schoon keizerl. paleis en een school
your zeekadetten. 4000 mw.
Oranienburg, 1) pr st., prov. Brandenburg, regdst. en
71/2 u. NNO. Potsdam, aan de Havel, stet. der BerlijnerNoordbaan; met een oud slot, waarin een seminarie voor
onderwijzers, een chem. fabr. 4398 mw. — 2) of !Mane'sburg, rues. st., gouv. en 26 ii. ZZO. Rjasan, distr.hfdp1.;
met overblijfsels van vestingwerken en aanzienlijken kotenhandel. 5210 mw.
Oranje, 1) Orange of Gariep, rivier van Z. Afrika,
Land-der-Hottentotten, ontspr. ale Noe-Gariep in de Drakenbergen, in het Basutoland, vormt de grens tusschen het
Kaapland en den Oranje-Vritstaat, neemt I. de Kraal, Stormberg en Zeekoe, r. den Caledon op. Beneden Hopetown
in Eng. Griqualand, vereenigt sij zich met de Vaal of .HaiGariep, die ook van het Drakengeb. komt ( zijriv. I. Wilge,
Valsche, Vet, Modder, r. Suikerboach, Hart) en grootendeels de grens nitmaakt tusschen den Orailje-Vrijstaat en
an voorm. Tranevaalsche republiek. Nu kriot tie ri, den
naam van Kai-Gariep, loopt near 't W. en scheidt het Keepland van 't gebied der Hottentotten en Boschjesmannen.
Hij valt in den Atlant. oceaan Alexander-baai) bij KaapVolpas, op 28° 38' Z.B., 16° 28' O.L. Aan has-en mond is zij
410 met. breed bevonden. Hare °evens zijn dicht beset met
ebbenboomen, mimosa's en wilgen, en in hare ometreken
bestaan rijke kopermijnen. — 2) naam van verscheiden forten, o. a. op 't Moluksche ell. Ternate; op 't ell. Java, 5 u.
van Soerabaya. — Prina-ran-Oranje, is nog de naam van
een fort op Java, te Semarang, zoo geheeten near Prins
Hendrik, broeder van Koning Willem III, die er in 1837
den eersten steen aan gelegd heeft.
Oranjestad, d. en hfdpl. van 't ned. W.ind. eil. Aruba,
San de ZW.kust; met het fort Zoutman. 1200 low.
Oranje-Vrijstaat, republiek in 't ZO. van Afrika, tusschen de Vaal en de Noe-Gariep, 0.1ijk door de Drakenbergen, in het NW. titans bijna geheel door Eng.. gebied
(Griqua, Kaap, Basoeto, Natal, de voorm. Transvaalsche republiek ) ingesloten. Riv. zijn: de bronriv. der Oranjeriv.
en hare zijrivieren. Het land maakt het hoogste deel tilt
van het Centraal-Afrikaanache plateau (1700 met.) en is in
't 0. het hoogst, wear zich ook de Witte Bergen van de
Drakenbergen afacheiden. Er zijn uitmuntende weilanden,
die gedeeltelijk ook rijken bouwgrond hebben. 't Klimaat
Is droog en gezond, niet beet. In de grasvlakten weiden
talrlike kudden van antilopen, quazza, gnoe, struiavogele;
ook zijit de rhinocerossen en leeuwen zeer talrijk. Miserslen worden er nog weing gevonden; bet hoordbedrijf is veeteelt (achapen) en de hoofdart. van den uitvoer zijn wol,
moor. struirvederen. Grootte 1988 0 m.; behalve de Boschjeamannen en Hottentotten heeft zij 65,000 blanke in won.,
bijna ellen protestanten (Boeren. Engelschen en Duitschers).
Elke gemeente heeft ern predikant en een onderwijzer.
De regeering is miner republikeinach met een your 5 jaar
door 't yolk gekozen president, die bijgestaan worth door
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een volksraad van 50 leden. De 13 districten werden 'bestuurd door Landdrosten; de heemraden worden gekozen door
den Volksraad. Het budget stelde als inkomsten de aotu
86,539 (werkelijk 103,091) p. st., de uitg. 104,719 (werkelijk
107,074) p. at. Schuld is er niet, evenmin als em n ataand
leger. — De handel is niet onbelangrijk en heeft rarest ala
uitvoerhandel pleats over Port Elisabeth, wear in 't eerste
halfjaar van 1875 weed uitgevoerd aan verschillende goederen voor 743,606 en aan wol 787,279 p. st.; ingevoerd 677,732
aan goederen en 19.293 aan edele metalen. Van Bloemfontein, de hfdst., loopt een telegraafiijn near Faurennith. •
Oramnore, iersch kersp. en d., Connaught, gra. en It!,
n. 0. Galway, aan de Oranmore-baai. 625 inw. in 't dor/.
Oratow, ruse. mvl., gonv. en 26 to ZZW. Kiew. 1500 mw.
Oravieea (D.:tech.), (bong. Nemet- 0.). st. in ZO.
Hongarije, com. Krasso, 15 u. ZZO. Temeavar; met zilver,
liner- en kopermijnen. 4310 low. Daarbij ligt het dorp
Wallachisch-Oravicza.
Orb, 1) of Orbit, pr st., regdstr. Kassel, kr. Gelnhaueen, aan de Orb, 12 it. NW. Wurzburg: met rainerale bronnen en een zoutwerk, dat jaarlijks 3000 metr. centenaata
zout oplevert. 3687 inw. In 1866 moest Beieren due st. sari
Pruisen afstaan. — 2) of Orbe, [Orbis], fr riv., dep. Herault, ontspr. bij Roumieres, op de grens van 't dep. Avey ron, vloeit Z.waarta langs Bezieres, wear 't Canal-du-Mit . i
er door loopt en valt 2 u. lager bij Port-Vendres in de Middell. zee, na een loop van 18 u.
Orbaseano, ital. stadje, Piemont, prov. en 2142 u. ZW.
Turijn, mand.hfdpl. ',709 mw.
Orbs, ( duitsch Or bac h), [Urbigenum, Urba], zwit.
at., kant. Waadtland, stat. der W.zwits. banen, distr.lifdp1 ,
11/2 u. ZW. Yverdun, aan de Orbe (die in 't fr. dep. Jura
nit het kl. Rousses-meer ontataat, het Brent-meer vormt en
beneden Yverdun als Zihl of Thiele in 't meer van Neufchatel valt ). Het stadje beef! 2 stoute bruggen over de riv.
en de overblijfsels van een kasteel, dat in de middeleeuwee
de residentie der Bourgondieche koningen was en in 147;
door de Zwitsers bestormd en ingenomen wend. 1843 low.
— Zie ook Orb 2).
Orbee. fr. gem. en st., Calvados, kant.hfdpl., arr. en
31/2 u. ZO. Lisieux, aan den Orbec; weverijen. 3013 low.
Orbey. d. in Opper-Elzaa, kr. Rappoltsweiler, 4 u. WZW.
Colmar; fabr. van calicots, katoen, enz. 5156 mw.
Orbitello, Orbetello, versterkte at. van Toscane, aan
't kl. weer of de lagune van 0., op eon voorgebergte, 18 u.
ZO. Piombino; met een goede haven voor kl. schepen, eft'
etruekisch museum. 6461 low.
Orce, sp. vi ., peon. en 23 u. ONO. Granada, bij de bron
der Once, ccii bijriv. van den Guadalquivir; met een fort
en krligsmagazlin. 2040 low.
Orchiee, fr gem. en st., dep. Noorden, kant.hfdpl., arr.
en 3 n. NO. Douai, stet. van den spw. Rijsel-Valeneiennes.
Zij is door een muur en gracht omgeven en heeft fabr.
van weefsels, aardewerk, seep, eon. 3575 low.
Orehilla. Urchilla, kl. ell. der Caraibische zee, aan
Venezuela behoorende, 23 u. NW. Tortuga; lang 2 1 /3 uur.
De oppervlakte is laag, de bodem dor, behalve aan de hooge
0.- en W.kaap. De 0.punt op 11 0 51' 44" N.B., 66° 5' 37" W.I.
Orehimont, belg. gem. en seer oud d. (vroeger st.1,
peon. Namen, arr. en 8 u. Z. Dinant; met de ruinen van
een kasteel. 468 inw.
Orehomenus, verwoeste at. van Griekenl., Boeotie, welker overblijfaels gelegen sijn op de W.kust van het meer
Topolias, 2 u. NO. Libadia, op de pleats van het tegenw.
d. S kr i po e. — Eft ander 0. lag in Arcadia, ten Z. van
Mantinea, nu Kalpak I.
Orciatico, ital. vl., Toscane, 3 u. ZO. Livorno.
Orcieree, fr gem. en d., peon. Opper-Alpen, kant.hfd.pl .,
arr. en 9 u. NW. Embrun, aan den Drac. 1400 inw.
Ordal, sp. 4., prov. Barcelona; overwinning der Fearschen, den 13 Sept. 1813.
landstreek gelegen binnen den grooten noordelijken boog van den Hoangho; in 't W., N. en 0. door deze
riv. van Mongolie en de chin. prov. Schansi gescheiden, in
't Z. door de chin. pron. Schansi en Kansoe begrenad en
hiervan gescbeiden door den chin. muur. 't In een vlakke
steppe, gemiddeld meer den 1000 met. hoog, met zandigen,
deels zouthoudenden grond; zij is 91,0 bet vaderland geweest
van nomaden-stammen en steeds zonder vaste vestigingen.
Os-dui-in, sp. st., prov. Alava, ruins 6 It. NW. Vittoria,
in een schoon dal, aan den Nervion. Zij is door moorsche
wallen met torens oingeven, en heeft een hospitaal, een
tolhuis en veel handel met Bilbao. 2030 inw.
Oregon 1) een der V. S., van 46. 51' tot 42° N.B. en
van den Stillen oceaan tot 116° 45 0.1.., begrensd door de
territoiren Washington en Idaho, de Staten Nevada en C4.
lifornie; grunt 44811/3 0 m., met 90.223 low. De Stt. ligt
grootendeels in het verbazend ;mote noogland van 't IV.
De meeste bergruggen loopen can N. near Z., evenwijdig
met de kust: Rust (of Coast-I range, Cascade-range !wearin Morena Hood, 3646 met.) en Is Bins Mountains. Het
hoogland heeft bet karakter van hougateppe, weidegronden
met welig gras, weinig hooch, ores 't gebeel minder your
landbouw dan voor veeteelt grattnitt; liet kustland is dearentegen vruchtbaar, vooral is Willamette-dal er bljzondea
geschikt noon tarwe; bier heat race sob fraaie bosschen
De waarde van den veestapel weed voor een tweetal jare•
geschat op 24, van de induetrie op 17 en van den mijnbovw
op 48 mill. gld. Het mijnweaen 'evert moral steenkolen
en Ozer, ofschoon en oak edele metalea gevonden worden.
Bin.: Columbia, die de Willemeste en des Chattes opneemt.
Een zijriv. der Columbia, de Lewis, maakt een deel uit van
de 0.1ijke geese, ontvangt de Grand Road, Powder, Malhent
Co Owyhee. Kustriv.: Umpg ea en Rotine. In 't Z. liggen
veel meren: Upper-Klamath, Albert, Siloer. Het klimaat is
over 't geheel zachter dart ear. tIe 0.kust np gelijke breedte, natuurlijk met grow verechil tueschen het boogland
in 't binnenland en het mall, kustland. 't Komt veel met
Californid overeen, doch bet heeft raeer regen. — In 187$
had 0. 637 kilom. spw. en sal spoedig aangesloten worden
ass de N.lijke Pacific en andere groote bases, die den ban-
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did en de produstie =Hen doen toenemen. — De .tea.
echuld bedroeg op 1 Sept. 1876 6,484,000 doll. —De iltt. is
nerdeeld in 12 Ps. en heeft tot hfdpL 8a 1 e m. — 2) pi.
in Missouri, hfdpL B1 e • e a-P oint s. — 31 gen. en hfdpl. van 't ps. BAt in MissourL — 4) 0.-C1t7, hoofdpL
van 't ps. Manumits in darn 8tt. Oregon, V. 8., ens de
Willamette, bij hare samenvloeiing met den Oregon of de
Columbia; stet. der Oregon-California bean; eenige Industrie. 1382 inw.
Orel, Orlear, Ariel, 1) gone. van Bud., meest tugschen 61° 50' en 640 N.B., 33 en 39° 0.L., omgeven door
de gonv. Baloega, Tools, Tambow, Woronesch, Hoersk,
Tsjernigow en Smolensk; gr. 849 CI nt., met 1,696,881 mw.
De oppervlakte is golvend. De voorn. riv. sijn de Desna
flzijrtv. des Dniepers) met de Botwa, Nawlia en Neroesa,
de Oka Mtn,. der Wolga) met den Orlik en de Neroetsja,
en in 't 0. de Don met de Sousa. De bodem is seer vrnehtbear, en de landbonw is de hootdbezigheid der inw. Er sib
nitgestrekte wouden. De worn. prod., na toren en meel,
sijn hennip, das, lijnzaad, honig, varkensborstels, timmerbout en Tee, met user, toper, molensteenen, salpeter en
eel turf. De bier gevestigde fabrieken, beetaande nit ijzerwerken, loolertjen, knndernent suiterraillnaderijen,seepziederijen, teerbranderijen, enz. sun niet groot en talrijk. Het
Sony. is in 12 distr. verdeeld en wordt gesneden door de
spoorwegen 0.-Witebak, 0.-Grjazi en Moskon-Roersk. De
voorn. steden sijn Orel, Muzak, Bolkhov, Jeletz, Livny en
Haratsjev. — 2) hoofdst. van gen. gonv., tutu de Oka, die
bier den Orlik opneemt, kruispunt van de bovengen. spw.,
48 n. NW. Woronesch. Zij is incest van hoot gebouwd,
door palissaden omgeven en door een oud kasteel verdedigd,
heeft 24 kerken en 2 kloosters, een geestelijk seminarie,
college en velerlei andere echolen en instellingen. Zij ligt
allergunstigst veer den handel, zijnde door rivieren en
kanalen verbonden met de 0.zee, de Zwarte en de Raepieche see, en men mag hear beschonwen ale de stapelplaats
tusachen N. en Z. Rusland. Zij voert veel landbouw-prod.
near Moskon en St.-Petersburg nit, en heeft fabr. van katoenen, wollen en linnen stoffen, looierijen, branderijen,
tonwslagenjen, talkhnizen, en., en verseheiden gr. jaarmarkten. 44,281 mw. Op 7 Juni 1848 werd zij bijna eeheel
door brand vernield; ook in September 1858 Iced zij reel
door brand.
Orellana-Ls-Vieja, [Aureliano], ap. mvl., peer. en
18 U. 0. Bajadoz. 1900 mw. — 0.-1a.Sierra, cl., 1 nor
ZO. het vorige.
Orenburg, 1) gonv. van Rnsl., meest in Europa maar
deele ook in Asia, tusschen 47° 10' en 56° 25' NB., 48°
' 20'
en 65 0 0.L.„ hebbende ten Z. en ZO. de Kaspische zee en
't Land-der-Kirgizen, en van NO. tot W. de gonv. Tobolsk,
Penn, Wiatka, Kazan, Simbirsk, Saratow en Astrakan. Be
;motto van dit gouv. bedraagt 3480 0 m., met 900,547 tow.
Vroeger (veer 1850) had het nog enkele bij Oefa en Samara gevoegde landatreeken en was toen groot 5581 0 mijl,
met 1,893,500 mw. De oppervlakte is meeat bergachtig; de
Z.lijke rijen des Oerals bedekken het middengedeelte, maar
In 't Z. en 0. sijn nitgestrekte woeste steppen. Be room.
riv. zijn de Oeral, Bielaja en Samara in Europa, de bijriv.
dee Tobols in Azie. In de steppen vindt men talrijke routmeren, elders uitgestrekte wooden. Be landbouw is em nog
In seer achterlijken toestaud, en de hoofdrijkdom der bevolking bestaat in rundvee, paarden, schapen, kameelen.
enz men treft bier kudden aan, die van 500 tot 4000
stoke horenvee en van 200 tot 2000 paarden tellen. Be kaviaar, die nit de in den Oeral e. a. rim. gevangen visch bereid wordt, is een belangrijk artikel van handel. Tot de
minerale prod. behooren gond, toper, ijzer, rout, eenig zwavel, enz. Dc handel wordt voornamelijk met Azie gedreven,
van wear karavanen met kameelvrachten koopwaren binnen komen, en waarheen andere kameelen en paarden vet.trekken. De handel met E'ur. Rtull. bestaat meest in rout
C. a. minerale voortbrengselen. Be berating is veelsoortig en bevat grieksche, armenische en lnth. Christenen,
Boeddhisten en reel Mohammedanen. Het gouv. telt 5
distr. De voorn. steden Ain Oefa, de bidet., Orenburg en
Troitsk. — 2) sedert 1865 hfdpl. van gen. gonv., aan de
•
Oers1, op 51° 43 N.B., 53° 12' O.L. Zij is de hoofdvesting en room. wapasplasts der coop.. Orenburger Mule
een rk van blokhnisvormige forten beset met Kozakken),
het eindpunt der bovengen. bean in ems dorre steppe, in
een hoek gevormd door de Samara en den Octal, is wel
gebouwd en bestraat; hare room. gebonwen zijn 2 bathedralen en 5 andere kerken, luthersch bedehnis, een tat. mostee, de benrs, het tolhuis, de go.. bureau's, kazernen en
verbeterhuis. Zi.j beeft een museum en moham. school,
*en gymnasium, militaire school, meisjeaschool, districtsen parochie-sehool, en aan de ovenijde der Oeral-riv. ligt
een gr. bazaar van rnim 500 winkels, de pleats van em nitgebreiden handel met Centr. Aria. Zij voert Aide, goud en
silver, juweelen, chin. goederen en kolonisIe waren in, die
over land nit India komen, en mart vooral wollen stoffen.
leder, paarlen, messewerk, enc. nit. 33,400 mw.
Orimose,Cablao ar °reuse, [Aquas eallidse Cilharunal .
sp. st., kfelpl. der prov. Orense, aan den Minho, 13 n. ZZW.
Lugo. Ziol is somber en alecht gebonwd, maar heeft een
p. kathenal e. a. kerken, een weeshnis, hospitaal, semiaerie, inanstriehnis en wedvermaarde warme bronnen, ook
fabr. van chocolaad en handel in hammen, beide door ge'heel Spanje seer gesocht. 6872 mw.
Oda, [Caallirboll, het Mown der Grieken en Eruisvaarders], versterkte it. in Aziat. Tarkije„ 221/2 nor ZW.
Diarbekir san de beide hellingen eener vallei. Zij heeft
massieve'gebonwen, waaronder een aantal sehoone moskeeen, verscheiden grieksche en armenische kerken, bazaars,
levendige fib?. van kateenen stoffen, gondsmidswaren en
marokijn, asszieultiken hernial in britsehe fabrikaten, die
gij via Aleppo krkigt, ook veel handel in het koren van den
overheerlijken onitrek, dat near N. Eyrie pat, en transitohandel tusschen dat land en Mesopotamia. 30,000 mw. (een
mengsel van Turken, Grieken,Arabieren,Armeniere enJoden).
Orfano, °eta's, tnrksch it., ejalet Saloniki, aan de
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golf van Cordes's; heeft verscheidene baden, em moskee,
uirwer van katoen en zijde, haven en 3 l00 low. Daarbij
de ruins van de onde at. Conteasa.
Orford, ) rug. mvL en temp., grs. Suffolk, aan de samenvloeiing der Aide en Ore, bij haren mood in de N.zee,
U. ONO. Ipswich. 950 low. In de nabuurschap liggen
andbourne-haa en 2 vnurtorens, op 52° 4' 8" N.B., 1° 34'
• O.L. — 2) gem. der V. S., Stt. New-Hampshire, grs.
Grafton, aan den Connecticut, waarover bier de Passumpsic-spw. gnat, 16 u. NNW. Concord; met de 2 bevallige d.
Orford en Orfordville. 2800 mw.
Orgnoo, bergketen in Brunie, die 0. en ZW. door de
prov. Rio-de-Janeiro, San-Paulo en Sta.-Catharina loopt. De
S. err a-d o rgaos ( Orgel-bergen ) is een talc dier keten, prov. en 12 n. NO. Janeiro, zoo geheeten naar de pieken, die, van gen. at. gezien, near orgelpijpen gelijken.
Organ, [Alobaea], sp. at.. prey. en 41in u. ZZO. Toledo;
met basted, hospitaal en laken- en lederfabr. 2889 mw.
Orgejeur, rms. at., Bessarabia, distr.hfdpl., aan de Rent;
won- en ooftteelt. 55110 mw.
°egoist, fr. gem. en stadje, dep. Jura, kant.hfdpl., arr.
en 3 n. ZZO. Lone-he-Saunter, aan de Velonze. 1834 inw.
Orgereo, 1) fr gem. en d., Eure-en-Loir, kant.hoofdpl.,
arr. en 212 n. ONO. Chiteaudnn, stet. der Westbaan (Orleans-Elboeuf); konaenfabr. 556 mw. Gevecht op 2 Dec. 1870
gevecht tusschen Duitschers en Franschen. — 2) id. dep.
Ille-en-Vilaine, arr., lent. en 21/2 n. Z. Rennes. 1300 mw.
Orgeval, fr. gem. en d., dep. Seine-en-Oise, arr. en 7
U. NW. Versailles. 1300 mw.
ZZW. Vi°mimeo, ital. mvL, Venetia, prov. en 3 1 /i
cenza. 3334 inw.
Orgiva, sp. at., pr.'. Granada, aan de gelijkn. rivier;
won en znidvruchten. 3632 mw.
Orgon, fr. gem. en at., Monden-van-de-Rhone, kant.hfdpl., arr. en 6 n. ONO. Arles, bij de Durance. 2789 inw.
Org9.010, d. op Sardinie, poor. Sassari, distr. en 21/,
u. ZZO. Nnoro. 2150 inw.
One, 1 ap. st., prov. en 11 1 12 n. N. Almeria; met weverijen van sereien en dekens. 6400 mw. — 2) of Uritanot. [Urn), ital. at., prov. Otranto, distr. en 61/2 n. WZW.
Brindisi, op een henvel tusschen 2 meertjea; met een kathedraal, eenige kloosters en een hospitaal. 7085 mw.
Orient. ( eng. Oreen 0), at. in Hindostan, Bundelcund,
611, n. NO. Dittia 1Ditteah).
Origny 1) -en.Thierache, fr. gem. en d., dep. Aisne,
arr. en 2 u. NO. Vervins, aan den Thon, r. o. 2812 mw.
— 2) -Ste.-Renotte, fr gem en vi., zelfde dep., arr., en
2112 n. 0. St.-Quentin. 2632 mw.
Orihnela, 1) sp. at., prov. en 9 n. ZW. Alicante, aan de
Segura, in ran oord, dat om zijne vruchtbaarhrid "de Tnin
van Spanje" wordt geheeten. Be worn. gebouwen zijn een
kathedraal en 10 andere kerken, 2 hospitalen, een vondelingshuis, openhare graanmagazi(nen en kavallerie-kazernen. Zij heeft fabr. van linnen en hoeden, looierijen, tomen- en oliemolens, een bissch. seminarie, reel bibliotheken, en had vroeger ook ten universiteit. 9933 mw. — 2)
of Origuela, sp. d., NW. bij Albarracin. 900 inw.
Orikhow, Oreehow, of Orkhiekhow muss. st., go..
'
Taunt, distr.hfdpl., can deillioeskaja. een bijriv.
van den
Dnieper, 21 u. ZZO. Jekaterinoslaw; jaarmarktPn. 4731 mw.
Orikhova, of Trajanopoli. (Trajanopolis), at. in
Eur. Turkije, Roemili, sands). Gallipoli, can de Miritza en
den met van den Despoto-Dagh [Rhodopus], 5 u. NW. Ipsale- retch van een griekachen biss,hop. 1500 mw. (? )
Orinoco, qr. Or enoq u e), een der hoofdriv. van Z.
Amerika, die in grootte en belangrijkheid op de Amazonenen Plata-riv. volgt. Zij ontspr. in de Sierra-Nevada, Venezuelaansch-Guiana, wendt rich achtereenvolgens W.-, N.- en
(bij Citycara I 0.waarts door 't midden van 't Veneznelaansch
gebied en valt met een Rental monden in den Atlant. oceaan op 8° 40" N.B., 61° W.L. Haar geheele loop wordt op
460 n. geschat, waarvan meer dan de grootate helft (of tot
aan de anelstroomingen der Atures) onbevaarbaar is. Haar
stroomgebied bedraagt 31,000 0 m. Zij ontvangt een menigte (436) aanzienlijke bijriv., onder welke de Meta, Apure, Guaviare en Caroni de room. zijn, terwijl zij door den
Cassiquiare eene seer zonderlinge bevaarbare gemeenschap
met den Rio-Negro en zoo met den Amazonen-stroom heeft.
In 't boven deel van haren loop zijn vele groote watervallen en lenge snelstroomingen. Tot Angostura, tnuchen 70
en 80 n. van bare nitwatering, reikt de vloed, en dear is
de riv. rnim 1 U. breed en bij laag water 65 vademen diep.
Hier is hij ook voor zeeschepen bevaarbaar. Omtrent 28 U.
van den oceaan splitat zij rich in een delta dat 700 0 m.
groot, met dichte bosschen beret en door 14 kanalen doorsneden is. Van Mean t tot Sept. wait zij allengs doorgaans
18 tot 20 met., en op eene nauwe pleats zelfs 36 meters.
Be breedte van den stroom bedraagt den in vlakke etreken some meer dan 30 n. Hij self en reel zijner zijrivieren wooden geregeld door stoombooten bevaren. De oevers
zijn met dichte wonden beret, en de wateren wemelen van
Asschen en. amphibian.
Orio, 1) sp. mvL, prov. Biscaye, 2 tt. WZW. San-Sebastian. aan den mood der riv. Ono in de golf van Biscaye.
— 2) itaL d., Lombardije, distr. en 3 u. ZZO. Lodi. 1200
inw. — 3) ital. d., Turun, Z. bij Inca. 1000 law.
Oriole.. [Forams Claudiii, 11 ita. d, prov., distr. ea
71/, e, NW. Rome, bij 't meer Bracciano. 1203 law. — 2) ital.
mvl., prov. Calabria Cit., 3 U. NW. Roseto. 1576 mw.
Orison, Oryonb, znidelijke afd. van de prov. Neder Bengalen, lenge de zee, en in 't Z. aan Madras grenzend. In
den bodem is 'eel verscheidenheid; het grootate gedeelte
in 't binneniand is henvelachtig ea bitrijk, verder landwaartsin onherbergzaam hoogiand; 't-kleinste deel is open
near de seezijde, vlak en vrnebthasr in rfjet; lenge de bust
moerassige wouddistrieten. Onder de riv. die van 't bergland in zee Weaves telt men de Malaita'. die in den
retentijd door eiersaimming reel verwoesting aanricht ea
tot welker normaliseerine veel kanalen door de regeering
zijn aangelegd. In 't Z. het Tajilka-meer. Orootte 493,88
m., 3,162,490 mw. Verdeeld in de distr. Balasore, Cututck,
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Poorce, de ingelijfde /Rehab Ongal en Banki. — Hoofdpleats Cuttack.
Opiate's° Oristagni, st. op 't eil. Sardinie, prov. Cagliari, diatrlfdpl.„ aan de riv. Oriatano, 1 nur van haren
mond, 16 u. NNW. Cagliari. Zij ligt in een moerassige
vlakte, is door hooge wallen omeloten en heeft een schoone kathedraal, aartsbissch. paleis, hospitaal en een gymnasium. Hare haven, aan den riviermond, is grout en veilig,
wordt door een dam beechermd en heeft in de nabijheid
een grooten toren en 2 korenmagazijnen. Zi,j voert veel granen, ook mat, gezonten visch en de zoo gezochte wijnen
van Vernaccia nit. 6996 mw. — De g o 1 f-v a n-O riat an o, tnsachen de kapen Franca en San-Marco, is 3 u. lang
en 114 n. breed, en neemt de riv. Oristano of Tirsi op,
die bij Buduso ontapr. en een loop van 25 u. heeft.
Oritneo, vl. in Venezuela, Stt. Guarico, aan de gelijkn.
riv.; met veel kofile-, 1 cacao en tababsbouw. 5000 mw.
Orival, fr gem. en d., dep. Beneden-Seine, arr. en 3%
a. ZZO. Rouen, aan de Seine 1. o. 1990 mw.
Orizaba, st. in Mexico, dep. en 20 u. WZW. Vera-Cruz,
spw. stet., 7 n. Z. den vulkanischen pick van Orizaba of
Citlaltepetl (hoog 5425 met.) in een hoogst vruchtbare en
houtrijke vallei. Zij heeft een gr. tabaksfabr. en veel textil-industrie. 16,000 mw.
Orjiba, Orxiba, sp. vl. prov. en 9 n. ZO. Granada,
ij en weverij. 3632 mw.
aan den •uadalfeo; met potter
Oejitea, rues. mv1„, 25 n. WNW. Poeltawa. 150 inw,
Orkadische - eilanden, voorm. naam der Orkne ye i I.
Orkhon, Orehon. riv. van Mongolie, ontspr. in het
Land-der-Khalkas en valt, na een W.lijken loop van 108 le,
ZW. Kiachta, r. in de Selenga. Hare aanzienlijkste bijriv.
is r. de Khara. Hare oevers zijn vruchtbaar en met grasvlakten omzoomd.
Orkney - Eilanden, 1) vroeger Orkadische-Eilanden
of Orkaden, [Orkades]. eil.groep bij Schotlands N.kust
tusschen ;8° 47' en 59° 20' N.B., 2° 4' en 3° 23' WI , van
't grs. Caithness gescheiden door de golf van Pentland. Be
gezamenlijke grootte wordt op 11,7 0 m. (waarvan onge.
veer 1/4 onder cultuur). de bevolking op 31,275 zielen
(waarvan mint de helft op Mainland) gerekend. Er zijn in
't geheel 29 bewoonde eil., waarvan de V00111. zijn Pomona
of Mainland, Z. Ronaldsbay, Hoy, Flotta, Gnemsay, Eday,
Ronny, Sande, Shapinshay, Stronsay en Westray. Be kusten zijn steil, het binnenland is bergachtig, 't klimeat vrij
zacht, de gemiddelde jaarstemp. 46.4; zomer 54.; winter
39°,7 Fehr. Be hoofdprod zijn haver, gerst, aardappelen
en rapen; em n kl. ran van runderen schapen, veel konijnen
en hoenderen; ijzer, zilver, tin,lood, bouwsteen veel turf.
Het grootste gedeelte der bevolking houdt zich bezie, teet de
jacht op wild gevogelte en eieren, alsmede met de visscherij,
die sheen 2500 personen week geeft en meer den 100,000
kreeften gaan jaarlijks near de Londensche markt. Vlechtsels van roggestroo, sterke dranken, eenige weefsels en soda zijn de voorn. prod. der industne. De geheele uitvoer
bedraagt jaarlijks 7 tot 810,000 gl. Be hfdst. is K i r kw a 1 1 (sic aid.) op Pomona. — Agricola onderzocht deze
nil. in 85 na Chr. In de middeleeuwen behoorden zij aan
Noorwegen, maar werden in 1468 aan de schotsche kroon
gehecht en vormden een graafschap (mearldom"). — 2)
(Nieuwe - of Zuid-). ook Pouvell - eilauden. eil.groep
in den Z. Atl. oceaan, ONO. de Nieuw-Z.-Shetland-groep,
waartoe zij door sommigen gerekend worden. Be aanzienlijkste eil. zijn Pomona of Mainland en Mellville. Zij zijn
bedekt met steile en onvruchtbare bergen, en de zee is er
vol drijfijs en robben.
Orkney-en-Shetland, N.lijkste gm. van Schotl., beNattende de eil.groepen van gelijken naam; gr. 63 0 111-,
met ongeveer 62.882 inwon., verdeeld in 42 kerspelen. Be
voorn ateden zijn Kirkwall en Lerwick.
Orkub, Oerkoels, ook Prekop, Prokoeplje, nt. in
Eur. Turkije, Servie, san de Morawa, I. o. 6 ZW. Nissa.
Orlamunde. st. in Saksen-Altenburg,' bij de Sash, die
bier de in Saksen-Weimar ontspr. Orla opneemt, stat. der
Saarbaan, 12 u. ZW. Kahle. 14 .17 mw.
Orlalb, d. in Hongarije, Zevenbergen, kr. en 3 u. ZW.
Bermannstadt. 1500 mw.
Orleanais, oude prov. van Frankrijk, nu verdeeld tus-echen de dep. Eure-en-Loir, Indre, Indre-en-Loire. Loireen-Cher, Loiret, Nievre en Yonne. Be hfdst. was OrlOans.
Ilet bevatte de landschappen Eigenlijk-OriCanais, Beauce,
Blaisoie en Gatonais-OrManais.
Orleans, a]. [Genallsum. Aurelianal. fr gem. en at.,
Ifdpl., van 't dep. Loiret, 19 U. ZZW. Parijs, tian den r. o.
der Loire, waarover hier een schoone steenen brug van 9
bogen en een ijzeren brug voert. en door verschillende spw.
-eerbonden met Parija, Tours, Nantes, Bordeaux en Lyon.
Zij is zeer nod en heeft veel fraaie pleinen. miter is over
't geheel elecht gebouwd. Hare voorn. merkwaardigheden
zijn de schoone el:We-royale" en de nienwelinge eebouwde
•eRue-Jeanne-d'Arc", de maliebaan, de kathedraal of kerk
St.-Croix, een der echoonste in Frankrijk, mane onvoltooid,
de kerk St.-Aignan ( St.-Paul, St.-Euverte en de Italie' St.Jacques zijn in magazijnen veranderd); het stadhuis, emn
gebouw nit de 15de eeew; het monument voor Jeanned'Arc of de Maagd van Orleans, die de Engelschen in 1 429
inoodzaakte om het beleg der st. op te breken; men miter•tandbeeld voor de zelfde heldin up het plein "do Martroi";
het huis van Agnes Sorel, dat van Frans I en van Diana
van Poitiers; 't paleie van justitie, de echouwburg, enz. 0.
heeft voorte een universitaire academic voor de dep. Loiret, Loire-en-Cher en Indre-en-Loire, men keizerlijk college,
lagers normaalschool, isecundaire medieche school, openbare bibliotheek van 45,000 boekdeelen en vele MSS.• mu'
iseums van schilder- en beeldhouerwerk en van nat. hist.,
men kruidtuin e. a. nuttige inrichtingen. Hare voorn. fabr.
leveren wollen en katoenen stoffen, kousen, muteen, pottegoed, porselein, azijn ; bier, salpeter, geraffineerde suiker,
gegoten metaal. eta., en zij drijft een uitgebreiden handel
in den wijn. brandewijn en azijn van den otntrek. Stoombooten onderhouden dagelijkache gemeenschap met Never.
-en Moulins. 52,157 mow. — 0., naar 't algemeen gevoelen op
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de puinhoopen van 't nude Genabum gebouwd, weed door
Caesar genomen en verwoest, en kreeg later den mum van
Anrelianum ter eere van keizer Aurelianus, die bear
veel verfraaide. Zij was de hfdst. van 't eerste Bourgondische rijk en gaf sedert den tijd van Philips van Valois
den hertogstitel aan een lid der kon. familie. Van hare
beleeering en verlossing in 1428 gewaagden wij boven in
't voorbijgaan. In 1567 werd zij door de Calvinisten ingenomen en geplunderd In den oorlog van 1870/71 was 0. de
bazis voor de operatien der troepen, die Parijs moesten ontzetten. — Elf concilien zijn bier gehouden. Geb.pl. van
koning Robert, den j•irist Potier en den geneesheer Petit.
— Het Bosc h-v a n-0 rlean 5, dat zich N. en NO. de
at. uitbreidt is een der grootste van Frankrijk. — 't K an a a 1-v a n-O rleans verbindt de Loire, door middel van
't kanaal du Loing, met de Seine.
Orleans b], 1 I gm. der V. S., in 't N. van Vermont;
hfdpl. Irasbur g. — 2) id. in 't NW. van New-York,
hfdpl. Barr e. — 3) kersp. in 't ZO. van Louisiana; hfdpl.
N e w-O rlean s. — 4) gem. in vi. der V. S., Stt. Mansachusetts, gm. Barnstable op Kaap-Cod, 191/ u. ZO. Boston. 2100 mw. — 5
Stt.
' New-York, gm. Jefferson, 31/,
U. N. Watertown. 34 '0 mw. —
eil. van Neder-Canada„
in den St.-Laurens, NW. Quebec, lung 6, breed 2 u.; vruchtbear van grond en houtrijk, met veel lusthuizen aan het
W.einde; hfdpl. 't vi. Orléan s.
Orleaneeille, st. in Algerie, in 't gelijkn. arr. der prov.
Algerie, in het dal van den Schelif, tan den spoorw. OranAlgiers; met veel graanbouw. 2257 mw. In de nabijheid
ijzer- en kopermijnen.
Orloev, 1) rues. st ., gouv. en 8 u. WZW. Wiatka, distr.
hfdpl., aan den 1. o. der Wiatka, die hier de Pleskikha
opneemt. 356(1 inw. — 2) rues. vi . gouv. en 51/2 u. ONO.
Woronesch, aan den Oesman. 4200 inwon. — 3 poolsch
stadje, gouv. en 17 u. W.t.Z. Warschau, aan de Bzura. 500
mw. — Orlowka, is een russ. my!., gouv. Tsjernigow, 9
u. ZW. Nowgorod-Severskoi. 1560 inw.
Ormea, ital. st.„ Piemont, prov. Cuneo, distr. en 5 n.
Z. Mondovi, mand.hfdpl., aan den Tanaro; weverijen. 5M8
mw. In 1631 weed zij schier geheel door de pest ontvolkt.
Orme's-ilead (Creat- en Little - ), 2 kapen van N.-Wales, gm. Carnarvon, in de Iersche zee, 2 tr. NNW. Conway,
vormende semen de 0 r m e's-b a a i. De vuurtoren der eel.ate staat op 53° 2(Y N.B., 3° 51' 2" W.L.
Orme% (Les), fr. gem. en d., Vienne, arr. en 4 u. N.
Chatellerault, aan de Vienne, r. o., en den spw. van Tours
op Poitiers; met men schoon kasteel en park. 1422 mw.
Ormskirk, eng. mv1. en kersp.. gin. Lancaster, him 't
kanaal van Leeds naar Liverpool en met men stat. aan den
East-Lancashire-spw., 4 u. NNO. Liverpool. Het vi. heeft
men lat. school, een gr. kerk, fabr. van katoenen en zijden
stoffen, hoeden, en in de nabuurschap rijke steenkoolmijnen. , 426 mw.
Ormuz, beter Hormoes, [Organs, Ozyris], eil. in
de Pen. golf, aan de Naijde bij den ingang, 13 u. N. Kaap
Mussendom ( Arabie) in de Straa t-v an Ormoe s, die
de Fern. golf met den Ind. oceaan verbindt. Het behoort
on aan den imam van Maskate, die gezegd wordt het van
den Sjah van Perzie in pacht te hebben, en ligt op 27° 5'
N.B., 56 0 29' 0.L. 't Is niets dan een doers- rots van omtrent 31/2 u. in omtrek, maar gewichtig, omdat het eenmaal
een der rijkate stapelplaatsen van den handel in 't 0. was.
Mt zee genies, heeft het een zonderling voorkomen wegens
tie veelkleurigheid der bergen, welke een gevolg is van het
tout, zwavel, ijzer en koper, dat zij bevatten; het eerstgen.
mineraal brengt den imam een aanzienlijke nom op. Aan
de N.zijde ligt een gelijkn. at., die weleer 4000 huizen en
40,000 mw. telde, maar no in volslagen vernal is. Hormoea
of Ormoes werd in 1507 door door de Portugeezen under Albuquerque overtneesterd, maar bun ontweldigd door de Engelschen en Perzen in 1622 wanneer de handel van 't
am s stapelpl. voor indische, chineesche e. a. producten,
verplaatst weed near Gombroen.
Ornain, Orn,, fr. riv., ontspr. bij Neuville (dep. Opper-Marne), vloeit NW. lenge Ligny en Bar:le-Due, en vett
na 19 u. loops r. in de Saulx, beneden Estrepy (Marne).
Ornano, my!. op 't eil. Corsica, ZO. Ajaccio. 1000 mw.
Stamplaats van de beroemde fain. Ornano.
Oceans. fr. gem. en st., dep. Doubs, kant.hfdpl. arr.
er 3 u. ZO. Besancon, aan de Lone; met veel handelin de
Gruyere-kaas van den omtrek. 3169 inw.
Ornavasso. ital. vi ., Piemont, prov. Pallansa, mand.hfdpl., 31/2 U. ZO. Domo-d'Ossola. 1582 inw.
Orne. II [Mina], fr. Av.., ontspr. bij SCez (dep. Orne),
vloeit voorbij S6ez, Argentan. Feouclei en Caen. wear zij
bevaarbaar wordt en valt ir 't Kenaal; lang 2 1u. Aan den
mond staan 3 vuurtorens. — 2 dep. in 't NW. van Frankrijk, nit men gedeelte van Normandie gevormd, tusschen 48.
12' en 48 0 57 N.B., omsloten door de dep. Calvados, Manche, Mayenne, Sarthe, Eure-en-i.oir en Eure; gr. 11• 3/4 CI
m., met 393,516 mw.; — hftpl. Alencon. Be oppervlakte
vertoont men aangename afwisseling van lage heuvelrkien en
vette weiden lenge de rivieren; (loch emu aanzienlijk gedeelte bestaat sit beide en sand. Dc voorn. riv. zijn Is
Orne, Touques, Rine, Home, Seethe en Mayenne. 't Kitmast is te koud voor den wijnatok ; Ii graanoogst is toereikend, maar appelen en per, voor eider, beetwortels
voor auiker, en vooral hennip en bout, wassen em in overvloed. De paarden van 'Iii dep. zijn de sehoonste van *.
normandiseh ras, en em noel rssem I runderen vet geweid
voor de Parijsche markten. Aanoenikike boter- en kaasbereiding. Mt het mineraal-rijk lever, bet voornamelijk ijzftr,
potlooderts, graniet, kwarta idnotutnter. van Alencon; ca
turf, en te Bagnoles zijn drnk bezoehte warme bronnen or
baden. Gevogelte en eieren .bst heiangrijke art. van han
del. Be fabr.industrie lever' speldeu,. uaalden en ander,
ijzer- en staalwaren, keteen, tub en kant (point*
d'Alencon"). Het dep. worm eerdeeld in 4 arr. (Alencon,
Argentain, Domfront en Mortwoet, to 36 kant. en 511 geminion .1111 't oppergerechtsmeenten. Het is berrepen in
hof te Caen en behoort tot het ed. legercorps.
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Orono

Osimo

Orono, gem. der V. S., Stt. Maine, gra. Penobacott, bij
diens watervallen, met de d. Stillwater en Oldtown, die
door een spw. met Bangor verbonden zijn, 22 n. NO. Angusts. Het is de zetel van het Maine State college of agriculture and mechanic arts. 2886 taw. — 1/2 n. boven Old.
town, op nOldtown-Island", bij den mond van Dead-Stream,
is een indiaansche kolonie.
Oronsay, eiL der Hebriden, onmiddellijk Z. Colonsay.
Orontes of Axing (arab. Nahr el A a 's y, d. 1. ede
Oproerigen, riv. van 'N. Syri6, ontspr. in den Anti-Libanon, vloeit N.waarts door 't meer Kadez of Home en tot
dicht bij Antakia (Antiochia), wear zij zich plotaelingWZW.weans keert en weldra in de Middell. zee valt bij Soveida
[Selencial, 111/s a. N. Latakia, na een loop van 70 n., wearvan alleen de 4 laatste bevaarbaar zijn.
Oropesa, 11 sp., vi., prove en 181/, n. NO. Caceres; met
een schoon ond kasteel, dat den hertog van Tries toebeheart. — 2) id., prov. en 4 u. NO. Castellon-de-la-Plana, aan
de Midd. zee en de gelijkn. keep. — Zie Cochabamba.
°rope, of Ropo, [Oropus], grieksch d. Attica, aan
den Asopo, bij diens mond in den Euripus, 7 u. 0. Thebe;
met overblijfsels van nude vestingwerken. 21C0 mw.
Oros, Orosjer, et, in Ear. Tnrkije, Albanie, sandsj. en
131/2 n. OZO. Scutari.
Oroirei. ital. gem. en vi, ell. Sardinie, prov. Sassari,
distr. en 5 u. ONO. Nuoro. bij den mond der riv. Orosei.
De haven is echter onbruikbaar, en de moerassige ligging
maakt de pleats zeer ongezond. 1813 mw.
Oroshaza, gr d. van 0. Hongarije, corn. en 8 n. SW.
Bekea, atm. van den spw. Alfold-Finmaner; met sterke runder-, schapen- en zwijnenteelt en den beaten wijnbonw van
't comitaat. 14,554 mw.
Orotava, of Oratava, (vroeger Aurot opal a), at. op
de NW.kust van 't Canarisch ell. Teneriffe, aan den voet
van den pick. Zij heeft veal kerken en kloostere 't h6tel
' haven
van den gouverneur, een havendam en citadel. Hare
In elecht, maar zij. drijft een levendigen wijnhandel en nitgestrekte visschenj. 3800 mow. De reusachtige drakenboom
door Alex. V. Humboldt op 6000 jeer geachat, is in 1867
voor can orkaan bezweken.
Orphano, vi. van Enr. Turkije, Macedonie, aan de golf
van Orphano (6ok g. van Con tesea geheeten, tie aid.),
141/1 n. 0. Salonica; met vesting en vruchtbaren omtrek.
Orrell, eng. gem., gra. Lancaster, met een stet. aan den
Lancashire en Yorkshire-spw., 3/3 n. W. Wigan. 2479 inw.
Orringtas, gem. en d. der V. S., Stt. Maine, gm. Penobscot, a.an den Penobscot, tegenover Hampden. 1880 mw.
Orsara ital. vl., prov. Capitanata. distr. en 11/2 u. NW.
Bovino. 5000 mw.
Omen, dorp in Illyrie, env. meet, kr. en 5 u. W.
Plain% bij den mond der nv. Limo; met een goede haven. 2725 mw.
Orsiares„ twit. d. en kersp., kant. Waadtland, 1 u. Z.
St-Breathier, aan den weg van den Grooten-St.-Bernhard.
2150 mw.
Orsja, Orseha, OrlIZA, ruse. at., gouv. en 121/2 U. N.
Mohilew, distr.hfdpl., stet. van den spw. Warschau-Smolenek, aan den Dnieper, die hier de Orsjitza opneemt,
aan welke een gelijkn. vl. ligt. 6000 inw.
Or.k, Orskaia, vesting van Aziat. Rusl., gouv. en 44
u. OZO. Orenburg, aan de riv. Oeral. 't Is een tol-station
voor de karavanen, die Eur. Rusl. binnentrekken. In den
omtrek wordt veel jaspis gewonnen. 31,000 low.
Orsowa, of Orsjosva. I ), ook Niensw.Orsowa,IA d aasel m ci, versteikte grensat. van Klein-Wallachije, op
een eil. in den Donau, rnim 1 u. boven de stroompas de
nIJzeren-poort” (Demir-Kapi) en 101/2 U. N. Moldova, can
de grenzen van Honearije. 't Is een aanlegplaats voor de
stoambooten en reizigere langs den Donau near en nit Servie. um bier, na eene landreis om 't onbevaarbare gedeelte
der ?iv. te vermijden, weder scheep te gaan. — 2) (Ond- ),
hong. vi ., bijna 1 n. ZW. Nieuw-Orsowa, can den I. o. van
den Donau, wear die de Cserna opneemt. In de nabijheid
van Ond-O. werden in Sept. 1853 de krooninaignien, door
Kossuth aldaar in 1849 verborgen, teruggevonden.
Orsoy, pr.at,. Rijnprov., regdst. en 6 u. NNW. Dtisseldeaf, can den Ron, I. o. wear die de Elpe en Mens opneemt; atijhel, eigaren, 91aken en kaajemir-fitbr. en calmviescherij. 1727 mw.
mvi. in Neder-Oostenrijk, 41/2 n. OZO. Weenen, aan
den Donau. 1100 kw.
°eta, 1) ital. vl, prov. Capitanata. distr. en 4 n. SO.
Foggia. 4670 mw. — 2) (Il(eer-)„ [Cuisine 'Lamar], itaL
meer, Piemont, prov. Novara, 2 n. W. Lago-Maggiore, wearin 't zijn overtollig water outlast; lang 21/2, by. 1/2 U. Het
is hoopt schilderachtig en heeft can zijne 0.zijde het vi.
0 r t a, mand.hfdpl., met een bedevaartakerk en 1000 low.
Oct., Orta, Offortannns], vervallen ital. at., prov.
Rome, distr. 41/e u. ONO. Viterbo, can den Tiber, rechter never. 3686 inw.
Ortega" (Kamp.), (rrileiteums Pronsontorinns), sp.
voorgeb., Gallic* op 43° 45' N.B., 7. 56' W.L.
Ortelallaurg, ( poolseh (Sc yt n o), pr. at., prov. Prnisen,
regdst. en Si n. ZZO. Konigsberg, kr.hfdpl., aan con 'neer;
met een tasted en kr.-lazaret. 2061 low. In 1807 hadden
bier tnesehen de Frauschen en Rams gevechten plants.
Orten. Oremam, ned. d. prow. N. Brabant, arr., kant.,
gem. en 1/. n. N.t.W. 's Her
togenbosch 350 r. kath. inw .
Zen vreeslijke brand teisterde dit d. op. 23 April 1852.
Ortenberg, 1) stadje in Hessen-Darmstadt, prov. Opperheasen, can de Nidder, 7 U. NO. Frankfort;. met een slot.
1003 mw. — 2) d. in Baden, hr. Offenburg, stet. van den
badenschen apw., aan de Kinzig; met ten slot op den wijndragenden Ortenberg. 1320 low.
Ortetalburg, baler. mvL, hr. Nederbeieren, 3 n. W. Passau, hfdpl. van een gelijka. gee • met can slot. 1112 law.
Ortben, fr. gem. en st„ dep lieder-Pyreneeen,arr.hfdpl.,
aan den Gave-de-Pan, stat. der fr. Z.baan, en net de aan
de oierzijde van den Gave-de-Pan gelegen voorstad Depart
door 2 bruggen verbonden, 7 U. NW. Pan. Zij heeft een
gem.college, ten geret eonsiatoriale leek (weleer ook eene

door Jeanne d'Albret opgerichte Calvinistische univereiteit),
een voortreflijke zoutbron, fabr. van wollen stoffen, koperen ijzerdraad„ koperwaren en leder, en levendigen handel
In de zoogen. Bayonner-hammen, in ganzeveeren en vee.
6624 low. Bij dew st. werden de Franechen onder Soult
op 27 Pebr. door het anglo-spaansch leger onder Wellington geslagen.
Order, Orteler, Ortelspitze, hoopte berg van Tirol
en 't Oostenr. keizerrijk, in de Rhtetische Alpen, omtrent
3 U. Z. Glarus, hoog 4014 meters.
Orion, of Overton, eng. mvl., en kersp., gra Westmoreland, 21/2 u. ZZW. Appleby; met een kopermijn. 1615 mw.
Oriona-a-1111are. ital. at., Napels, prov. Abruzzo Cit.,
distr. en 21/2 u. N. Lanciano, stat. der Z.baan, aan de Adriat.
zee, met een haven, kathedraal, en aanzienlijken wijnhandel. 11,884 mw. — Ortona.a.Marsi, id., prov. Abruzzo
Ult. II, 8 tt. van Aquila.
Ortrand, pr stadje, prov. Saksen, regdst. en 28 U. 0.
Merseburg„ spw. stet., aan de Ptllsnitz; met lakenweverij.
1470 mw.
Oruro. San-Philippe-d'Ornro, at. in Bolivia, dep.hfdpl., 28 n. NW. Sucre; met veal kerken en kloosterg.
1000 mw. — Het d e p. Ortiz. 0, T. 1242 0 m., met 110,931
mw., is omsloten door die van Potosi, La Paz en Lamar,
en bestaat meest nit weiland, doch is op de hoogvlakte
rtjk aan silver.
°rust, vlak zweedsch eil. in 't Kattegat, lan en 8 u. NW.
Gothenburg, lang 4, br. 3 n. De law. houden zich met
hopbouw, vteteelt en visscherij bezig.
Orval, 1) fr. gem. en d., dep. Kanaal, arr. en 3/4 U. van
Contances. 1179 mw. — 2) belg. d., prov. Luxemburg, arr.
en 3 n. Z. Neufchateau; met de ruinen eener beroemde abdij.
Orvieto, Ricks veto, Illerbanons], ital. at., prov. Perugia, distr.hfdpl., aan de samenvloeiing der Paglia en Chiana, 1 1 /2 U. van haren mood in den Tiber, stet. der rom.
baan, 17 n. NNW. Rome. Zij ligt op een steile rota, heeft
een schoone goth. kathedraal, heerlijke kunstwerken, emn
aartsbisseh. paleis, een waterleiding, merkwaardigen put
en Etrurische overblijfaela. 0. heeft men gymn., technische
school, seminarie, bibllotheek. 14,455 inw. (in de nt. 7424).
In de nabijheid groeit vermaarde witte wijn.
Orwell, gem en d. der V. S., Vermont, grs. Addison,
aan 't meer Champlain, 51/2 u. NW. Rutland. 1470 mw.
Oral 1 -Aluoei., ital. el., Lombardije, pro... en 41/2 uut
SW. Brescia, bij den Oglio. 5386 inw. — 2) -Weechi, d.,
ten N. van 't vorig,e vlek. 1538 inw.
Osage, 1) riv. der V. S. cultist), in 't Indianen-gebied,
en valt in den Missouri, bij Jefferson, 38 u. boven die]na
samenvloeling met den Mississippi. Ann de oevers rijke
steenkoollagen. Voor stoombooten is zij over ruim 50 uur
van haren bovenloop bevaarbaar. — 2) gra. in den Stt.
aan gen. riv.; hfdpl. L i n n.
Osaka, of Saks., zeeh. en een der 5 gr keizerl steden
van Japan, eil. Nipon, aan de gelijkn. baai op de ZW.kust,
en can den mmid van de Jedogawa, door een spw. met Hiogo verbonden, die tot Kioto doorloopt, 9 u. SW. Miako,
waarvan zij de haven is. Zij heeft een aterke citadel en
drijft uitgebreiden handel, dear zij voor 't buitenlandsch
verkeer geopend is. 271.992 mw.
Osborne, een der residentien van Gr. Brittanjes koningin,
op 't eil. Wight, bij de N.kust. if u. van W. Cowes; het landgoed bealaat 603 bunders. - Omborne - Eilanden, groep hi)
de NW.kust van Nieuw-Holland, in de Admiraliteits-golf.
Oscar (Prins.), naam van een der 3 eil., in 1851 door
den kommandant der Zweedsche korvet Antilope ontdekt
in den Stillen oceaan, tueschen de Japansche en de LineKioe-eilanden.
Oecaestad, of Arvika, zweedsche et., lan en 11112 a.
NW. Carlstad; in 1811 geeticht en benoemd naar Bernadottea soon, nu Koning van Sweden.
Oachatn, eaks. at. en amtatetel, kr.dir. en 9 n. OZO.
Leipzig, can den spoorw. van daar op Dresden en aan de
D011nitz; met Teel lakenfabrieken, een seminarie voor onderwijzera, handelsschool. 7243 mw.
Osehersleben, pr. st., prov. Sakaen, kr.hfdpi , regdst.
en 51/3 n. WZW. Maagdeburg, kruispunt van den spoorweg
Maagdeburg-Halberstadt en de Brunswijker bean, can de
Bode. 7831 mw. Daarbij ligt het d. K I. Oscher sl eb e n, met 800 mow.
Osehiri, ital. d„ prov. en 8 n. ONO. Sassari, mend.hfdpl., aan de Selema. 2050 inw.'
thick:tic, (bob. Osecn o, Wosecn o), bob. vi ., kr.
Bunzlau, 2, /2 u. NW. Reichenberg. 1000 low.
Osehnsiana, Ossmiasa, at. in Russ. Poien, gonv. en
9 U. SW. Wilna, distr.hfdpl., aan de gelijkn. riv. 3060 low.
Osdorp, ned. dorpje, pro.. N. Roll., arr., kant en 11/2
n. W. Amsterdam, gem. Sloten c. a. 55 low.
O'er°, Ossero, of 1Lossini. (A corns], Rt. in het
Oostenrijksche distr. Lossini, op de W.zijde van 't eiland
Cherso, tegenover 't eil. Osero ( tie Losain i), waarmede
zij door ten brug verbonden is; met een kathedraaL 1500 low.
Osikook, at. in de V. S., Stt. Wisconsin, gra. Winnebao, aan den mood der Neenah of Fox in 't meer Winnebago en aan 2 spiv.; er Ain 2 hoogere inriebtingen van
onderwijs, staats-krankzinnigengesticht; aanzienlijke handel
In timmerhout (40 zaagmolene 1; 4 machinerabr., 2 lnciferenz. Dem in 1843 gestichte at. telde in 1870 reeds
12,665 low.
(Wee, theiok, 1) twee poolsche stadjes, het eene 61k
U. ZZO. Warschan, het andere 5112a. SW. Sandomir. Bald,
900 1 1000 low. — 2) stadje in Oostenr. Gallicie, kr. Jaelo, LIR de Wisloka.
0.11., (het Erie...sus van Ptolemseus), ital. vi ., prov.,
distr. en 2 n. 0. Sassari; flatten van een kasteel. 5210 mw.
Osissa, kl. japansch eil., II h 12 u. W. Meunier' op
Jesse. Len ander Osima ligt digt 1st Nipons Z.kust.
Osioso, rAnnsissassni„ isal. st.„ peon. ea 21/1 u. Z. Ancona, op een heuvel bij de Mtuenn4 met een stat. aan den
Z. Ital. spw., een kathedraal, bleach. paleis en handel in
koren en zijde. 17,000 low. In de so. 4853). Belisarius on
nam hear can de Gothen.

Oskol
001,01

(NoIra- enStarol-), twee ruse. steden in het

son,. Koersk: de eerste, distr.hfdpl., aan de Ti,. Os k ol I die

bij Id= in den Donetz valt), 26 u. ZO. Koersk, met 1000
mw. ; — de tweede, it. OZO. Koersk, can de aelfde riv.
Wear die de 0 skolka opneemt. 7200 mw.
Osma, 1) Mizamm], sp. at., pro, en 71/2 u. ZW. Soria,
aan de Ucera, r. o.; met een achoone kathedraal en nom.
ondheden; weleer met een univeraiteit. 851 inwon. — 2)
(Oseenns], riv. van Bur. Turkije, Boelgarije, valt r. in den
Donau, bij Nicopolis, na een N.lijken loop van 30 u.
Osman, 1) st. van Indie, Pengab, tusechen den Indus
en Dejhailum, op 33 0 53' N.B., 72° 52' O.L. — 2) -Bazar,
vi. in Bur. Turkije, Boelgarije, 9 n. W. Sjoemla. 5000 mw.
't Wee in 1877/78 een steunpunt der turksche legers —
dorp in Aziatisch Turkije, 0. bij Diarbekir, aan
den Tigris, I. o.
Osmandsjik, st. in Aziat. Turkije, Siwas, 15 1/3 A. W.NW. Amasia, aan den Kizil-Irmak, over welken hier een
brug van 10 bogen ligt, aan den voet eener rots rdet een
In puin gevallen sterkte daarop; ongezond om hare Egging
en elecht water. 3000 mw.
Osnabrng. (hoogd. Oenab r ttc k), pr. st., prov. Hannover, hfdpl. van een gelijkn. landdroatei en vorstd. vroeger biadom), aan de Haase, 21 u. W.t.Z. Hannover en kruispunt der spoorlijnen Lohre-Rbeine, Oldenburg-Osnabrug, de
Oldenburgsche staatsspw., Venlo-Hamburg. Zij beetaat nit
een oude en een nieuwe St., en heeft tot voorn. gebouwen:
het oude bleach. residentie-slot; het raadhuis, met de zeal,
waarin op 6 Aug. 1648 het tractaat wend gesloten, 't welk
met dat van Minster op 8 Sept. der Westfaalschen vrede
op 24 Oct. des zelfden jaars ten gevolge had; het gerechtshot de domkerk met de graven van vele bisechoppen ca.;
verscheidene luth. en r. kath. kerken, 2 gymnaslen, een
seminarie voor onderwijzers, reaalschool, hoogere meisjesschool, bandelsschool, instituut coon doofstommen, krankzinnigengesticht, een luth. weeshuis, een werkhuis, 3 gesthuizen, enz. Zij heeft fabr. van wollen stoffen, tabak, chemicalien, cichorei, zeep, papier en leder; ijzer- en staalwerk, ijzergieterijen; bet groote hoogovenwerk Georg-Maria;
eene beroemde ossenmarkt, en een levendigen handel ( vooral in linnen en vee), die begunstigd wordt door hare Jigging aan den gr. weg tusschen Bremen en den Nederrijn.
29,850 law. — Geb.pl. Van Jerusalem en MOser. 0., reeds ten
tijde van Karel den Gr. een aanzienlijk vl., later lid der
Manse, was de eerste Westfaalsche stad, die de leer der
Here. aannam.
Osnabruck, eilandring of atollon in 't ZO. van den archipel der Lage-eil., op 21 0 54' Z.B., 138° 59' 34" W.L.; 4
U. lang en wel van hunt voorzien.
Osnabarg gem. en vi. der V. S., Stt. Ohio, gnu. Stark,
SI U. NO. Columbus. 2430 low.
°amen*, vulkaan, riv., meer en versterkte st. in Chili,
prov. Valdivia. De vulkaan, bij Patagonies grens, is 2300
met. hoog. De rivier ontstaat nit het daar gelcgen meer„
vloeit NW. en valt in den Stillen oceaan, 10 u. ZW. Valdivia; en aan hare oevers liggen de rufnen der stad.
Osoesse-Mayor, sp. vl., prov. en 9 n. Palencia.
Oapel, ned. d., prov. Limburg, arr. Roermond, kanton
Weert, gem. Nederweert. 350 mw.
Osperen, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch,
kant., gem. en 3/4 n. NO. Redingen, bij den Attert. 309 low
Om, Os, vroeger °arch, kant. der ned. prov. N. Brabant, arr. 's Hertogenbosch, verdeeld in 20 gemeenten: 0.,
Nuland, Lith, Oyen, Geffen Alem, Lithoyen. Megen, Benchem, Nistelrode, Reek, Veil. Huiseling, Deursen, Heesch,
Schayk, Grave, Herpen Ravestein, Dieden. — 2) gem. en
aanzienlijk vl., hfdpl. van gen. kant., 31/4 u. NO.t.O. 's Hertogenbosch; met een schoone r. kath. en een geref. kerk,
en een synagoge, een schoon marktplein met het raadhuis,
een drukke weekrearkt en 12 jaarmarkten, velerlei lanetrie (waaronder de groote kunetboterfabriek van Jurgens de
eerete pleats inneemt) en levendigen handel. 4970 inwon.
(met een menigte buurten en gels.)
Om, 1)(nti Ki es ab o of Kissiv 0), kl. bergketen
van Thessalie, aan de 0.zijde van de riv. Peneus, onmiddellijk NO. den berg Pelion, en btpalende met de tegenoverliggende keten van den Olympus, de vermaarde vallei
Tempe. 2) pr. riv., prov. Pruiaen, valt in de Weichael
bij Grandma, na ens loop van 13 U. — 3). of Osa. rues.
St., gonv. en 151/2 u. ZW. Perm, distr.hfdpl., Ran de Kama,
die hier de Osanka opneemt. 2600 low. — 4) haat op de
0.kust van 't Moluksche eil. Halmaheira, met het vi. 0 s a a.
(ade beendenea") ltd. st., prov. Toscane, 1 n.
Z. Cortona en N. het meer Perugia [Thrasymene]. Uit de
menigte menschelijke overblijfsela, bier gevonden, heeft
men opgemaakt, dat het de pick is van den befaamden
etrijd tusschen de Romeinen en de Karthagers onder Hannibal, 217 jaar v66r Chr.
Omen, Ossek, bob. d , kn. en 6 n. NW. Leitmeritz,
stat. van den spw. Dux-Rodenbach; met een rijk Clete,
cienser klooster, beck en rijke bibliotheek, een klooster der
Bartnhartige misters met ziekenhuis; velerlei fabr. 2957 mw.
Ossel with Gawthorpe, fabrat. in 't eng. gra. Yank,
W. Riding, 1 n. W. Wakefield; met wollen- en worstedfabrieken. 9190 low.
Omendreeht, ned. d., prov. N. Brabant, arr. Breda,kant.
en 21/2 u. ZZO. Bergen-op-Zoom; met een r. kath. en een
geref. kerk. 230 low. Met de buurten Hageland en Moleseind, CO 't geh. de Platluis vormt het de g e m. 0 e e e ndr ech t, die 2161 low. telt.
Ossenisse, ned. gem. en d., prov. Zeeland, arr. Middelburg, kant. en 21/1 u. N.t.W.dnulst. S95 low. (met onderh. boos-ten).
Oe.i, ital. dorp, Sardinie, prov. en 1 u. ZZO. Sasaari.
2200 inw.
°sada., gem. der V. S. Stt. New-York, gra. Alleghane,
Is U. NO. Angelica. 1400 mw. — Orainsing, I d. I. eae
steenen plaats";, id., id., gm. Westchester. 5000 inwon.
Osaipse, ii., Stt. New-Hampshire, hfdpl. van 't gra. Carroll, 16 u. NNO. Concord. 2270 inw.
Omori (A...rib el. in Hindoatan, Maissoer-gebied,e1h
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U. WNW. Nundydroeg. In de nabijheid is een echoone
watergaerbak, waarheen eene lain van hooge boomen voert.
Ossun, fr gem. en el., dep. Opper-Pyreneeen, kant.hfdpl.,
arr. en 2 rt. ZW. Tarbes. 2500 low. In de Sate eentv had
bier een vermaarde veldslag met de Saraeenen pleats.
Ossuna, Osuna, [Ursa, Gemara Ursortimj, sp. it.,
prov. en 121/2 u. 0. Sevilla. Zi,j ligt aan de belling eens
heuvels, waarop een kasteel staat, is door goede wandddreven omringd, heeft 4 hospitalen en kazernen en is als
militaire post van belting. Hare in 1548 gestichte universitelt wend in 1824 opgeheven. Zij drijft handel in green,
olie, who, fruit, Idea., vlechtsele, enz. 15,130 low.
Ostasehkow, ruse. et., gone. en 30 n. WNW. Twer,
dietr.hfdpl., aan 't meer Selig. Zij ii meest van hoot gebonwd, maar heeft veel (reale gebouwen van steen, met
veel kerken, hospitalen . een grooteu bazaar, ook groote
magazijnen van zout en sterke dranken, mouterijen,
zeepziederijen en scheepstimmerwerven. 9233 mw.
Oste. riv. in de pr. prov. Hannover, ontspr. in 't Z. van
't vorstd. Liineburg en valt beneden Neuhaus I. in den Elbe-mond. Zij is voor Bremen een gewichtige uitvoerbaan,
en door kanalen met Swinge en Humme verbonden.
Ostende, Oostende, st. en zeeh. van Belgie, prov. W.
Vlaanderen, kant.hfdpl., arr. en 4 U. W. Brugge. Zij is regelmatig en net, geheel in modernen trant gebouwd, doch
heeft, het badhuis, den sierlijken vuurtoren en het monoment voor de overleden koningin, weinig of geen vermeldenswaarde gebouwen. Hare haven, door de gedurige verzanding der N.zee-kusten zeer moeielijk van ingang geworden, is nog enkel van belting voor de visscherij; 139 boten met. 5510 ton ( in 1877 werd voor 11/3 mill. gld. versche visch verkocht); zij heeft 2 bassins, een van 5500 en.
een van 9000 0 meters oppervlakte, en zag in 1877 binnenkomen 679 sehepen, met. 228,3‘,3 ton. Be zachthellende
bust maakt de zeebaden hier volkomen gevaarloos; ook wonden zij druk door inboorlingen en vreemdelingen, some
ook door de kon. familie bezocht. De wallen, en vooral
nob de zeedijk, bieden fraaie wandelingen aan. De vestingwerken zijn in 1865 gesloopt. In 't W. der stad heeft eene
groote uitbreiding plaats. 0. heeft fabr. van zeildoek, zeep,
tabak, kaarsen, enz., sulker- en zoutraffinaderijen, brouwerijen, seheepstimmerwerven en touwslagerijen, drijft een vrij
belangrijken zrehandel ( doch alleen met Engeland, werweans in 1877 wend uitgevoerd voor bijna 8 mill. gld.) en
houdt zich ook met de haring- en kabeljauwvangst bezig,
terwijl hare oesters een welverdienden naam hebben. Na 1830
wend 0. 't uitgangspunt voor Belgie's stoomvaart op Engeland ( directe overvaart near Dover 26,820 passagiera, direct
near Londen 2104). De haven van 0. bezit slechts 6 zeilschepen, met. 1946 ton. Be totale invoer bedroeg in 1877 ruim 6
mill. gld. Zij is met Dover door een onderzeeschen electrischen kabel verbonden; ook staat zij door eenen spw.
op Brugge, Gent, Antwerpen, eon. met het gr belgische
spw.net en met Duitachland in rechtstreeksche gemeenschap
en is met Brugge. Duinkerken en Nieuwpoort door kanalen.
verbonden. 16,832 mw. 51° le I" N.B., 2° 55' 5" CU.
— 0., in 1583 door den Prins van Oranje met regelmatige
veatingwerken omgeven, had van 1601 tot 1604 een van de
moorddadigste belegeringen te verduren en wend door de
Hollanders cent overgegeven, toen zij door de Spanjaarden
tot een grooten puinhoop was geschoten. In 1745 teisterden de Franschen hear andermaal op vreeslijke wijze. In
1722 werd zij de setel eener 0. Ind. handelscompagnie, die
echter reeds in 1728 moeet te niet gaan. In 1781 went zij
tot vrijhaven verklaard.
Oster, ruse. it., gone. en 121/2 u. ZZW. Tsjernigow, distr.hfdpl., aan de Desna, die bier de Oster opneemt. 4400 mw.
Osterburg, pr. st., prov. Saksen, kr.hfdpl., regdst. en
131/2 u. N. Maagdeburg. aan de Biese, atat. can de lijnen
Sten dal-Witt ernberg, Lei pzig- Hall e-Maagdeburg-Stendal-U1zen. Veel inrichtingen your onderwijs. 31577 mw.
Osterbuirken, of 'Marken, stadje in Baden, kr. Mosbach, amt en 2 n. ZO. Bucher, spw. station; met greenhandel. 1516 inw.
Osterfeld, pr. stadje, prov. Saksen, regdst. en 6 nun
ZZW. Mere--bong; met wolspinnerij en een slot. 1610 mw.
Osterhofen, beier. stadje, kr. Nederbeieren, hfdpl. van
een landgericht, stat. der beier. staatsbanen, 41/, u. ONO.
Landau; met bierbrouwerijen. 1640 law. Daarbij ligt de
zoogen. hofmark 0., met 3 kerken, het d. A lten markt
en 1269 inw.
Osterholz pr. mei., pros-. Hannover, landdrostei Stade,
aan den W.lijken rand van 't Flaname-raoeras, stet, van den
spw. Hannover-Geestemunde; fabrieker van machines en leder. 1415 low.
Osterode, 1) pr. at., kr.hfdpl., landdr. Hildesheim, von
stend. Grubenhagen, aau de Sose 1 bijriv. der Leine) en Ran
den voet van 't Harzgeb., spw. stet., 141/2 U. ZZO. Hannover. Zij is de gewichtigste fabr.et. der prey. en heeft vooral
veel apinnerijen en weverijen van wol, katoen en linnen,
veel epijkererneden en vervaardigers van houtwaren,
derheid van wateremmers. Men vindt en een oud vorstliik
slot, een gr. korenmagazijn ten gerieve der mijnwerkers in
den Harz, een gymnasium, en blj de stad de fabr.plaats
S c heerenbur g, met can fabr. van chemische prod. en
schrootgieterij. 3058 mw. — 2) pr. at., prov. Prvisen, regdat.
en :12 u. ZZO. KOnigsberg, kr.hfdpl. en spw. atat., aan de
riv. en 't meer Drewenz; met werkplaatsen voor spw.n.a
chinen, machinenfabr., een slot en houthandel. 5746 inw.
Ostoirwiek. Osterwiek, pr. at.. Saks., regdst. en 12
WZW. Maagdeburg, WI de ll.e velerhande industile.
3375 low.
Ootheim, 1) d. in Opper-Elzas, kr. Rappoltsweiler, 2 n.
N. Colmar, aan den spw. 1447 maw. — 21(Cross-), helm.
vi ., kr. Nederfranken-en-Asehaffenburg, ll, U. SW. Asehalfenburg; met een bedevaartskerk en veel veetmlt. 2684 low.
— 3; (Klein.), d. in den zelfden hr., ass den Main, ll
U. NW. Aschaffenburg. — 4) -vor-4os.-1111kon, at. in SateenWeimar, vorstd. en 1 01/2 U. ZZW. Hisenack, renclaveerd
in Beieren; met veal molens, weverk looleria en keenestteelt. 2408 inn. — Ook 3 d. van dies seam be Reurhessen.
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Oeithofe., IOW. in Hessen-Darmstadt, prov. It,ijnhessen,
bij den Rijn en inn den Ludwigs-spw. 2 n. NNW. Worms;
met awavakuum en wijnbouw. 279 'mw.
Ostia, ital. vi., aan den &mond des Tiber., 4 n. WZW.
/tome; met een kathediraal en een kasteel van de 15e eenw;
em hare ongesende lucid (malaria), adder geheel verlaten.
Daarbij de puinen van 't mule Ostia, Rome's voorn. haven door Anal* Martins gehonwd. 100 few.
itaL mal" Lombardije, peer. Brescia, 21/, u.
NW. Canneto
, imn den Oglio. 3100 few.
Oseiebeis, belg. gem. en d., peer. Henegonwen, arr. en
kant. Ath. 951 few.
tlisetilia), itaL et., peer. en 6 u. OZO. Mantua, aan den Po; met rijstbouw. 9829 few.
Oates, Ostrasvs, 1) at. in Moravie, hr. en 2 U. ZZW.
Bradisch, op een ell. in de March; met een 'testae van
vorst Liechtenstein en wijnbouw. 1100 inwon. — 2), fie
Oetrina, ruse. mvl., 81/1 U. ONO. Grodno. 17000 mw.
Oserits, salts. et ., kr.dir. Bautzen, aan de Neisse, 3 te NO.
Zittan, stet. der bean Berlijn-Gorlitz; met weverijen.1556 inw.
Ostrom, at. in Russ. !keen, gonv. Volhynie, distr.hfdpl.,
can de Goryn, 28 u. W. Jitomir, verdeeld in eene onde en
nienwe at. 830 ) mw. (mead Joden).
Ostrogoschk, Ostrogojsk, Oatragasjesk. rum. at.,

gouv. en 17 n. Z. Woronesch, distr.hfdpl., can de Seam
die bier de Ostrogoschka opneemt; met groote magaztjnen,
paarden- en veemarkten. 7352 inw.
°tarok, Ostrag. merkwaardig klooster van Montenefzei; 6gletUn.wNO.Cattaro,
d e
bij de grenzen dfr Herzegowina.
in en mime grot, can de zede eener steilte,
die zich 120 met. daarboven verheft, en is , en eoorn. bolwerk en tev ens het kruitmagazijn der Montenegrijnen. In
1786 weed het door 30 man tegen 30,000 Turken verdedigd.
• Den 28 Jail 1877 overwinning der Turken op de Montenegr.
Ostroienka, at. in Polen, gouv. Lomsa, u. NO. Plock,
can de Narew. 4500 mw. Hier viel in 1831 een gevecht
veer tusschen de Polen en Rusaen.
Ostromdsja, Ostrearndscha, cur. turk. vi ., Macedonie,
sandej. en 15 U. Z.t.W. Giustendil (Kostendil).
Osteopol, mvl. in Russ. Polen, gouv. Volhynie, 17 our
ZW. Jitomir. 1920 mw.
Ostrow, Ostrow„ I) Ostrowsk, ruse. at , p0ev. en 1
U. Z. Pekow, distr.hfdpl., op een ell. in de Welikaja, die
bier een schoone blew heeft, en aan den epw. van Warschau
near Petersburg. Zij is meest van hoot gebouwd, maar
heeft een paleie en een kathedraal van de 14de eeuw.
inw. — 2) poolache at., prov. en 151/2 U. SO. Siedlee; met
een ond kasteel en wevertjen. 3951 inwon. — 3) id., gouv.
Lonna, 7 n. ZO Ostrolenka. 6142 - 4) at. in Eur.
Tnrkije, Roemili, 81/2 U. OZO. Monastir. — 5) vi. iii Boelgarije, aan den Donau, ZO. Rahova. — 6 ) Donau-eil. in de
Banaat-grena, beneden Semendria.
Oseeoeiten, Ostroeieen, 1) mvl. in Dalmatie, kr. en 7
n. OZO. Zara. — 2) of Ostrovits, my!. in Boanie, aan de
Unna, 17 u. WZW. Banjaloeka. 1400 mw.
Ostrowno, rues. mvL, gutty. en 26 te NNW. Mohilew,
aan de Duna. 2001 mw. meat Joden). in 1812 werden
de Rouen bier door de Franschen geslagen.
Osteowiee, poolsche at., prov. Sandomir, aan de Kamienna, 3 o. N. Opatow. 20 ,0 mw.
Ostrowso, pr. at., prov., regdst. en 19 u. ZO. Posen, stet.
der Posen-Kreuzburger bean; met vele luth. en r. kath. kerken, en weverijen. 8339 mw.
Ostuni, [Spehancae], ital. at., Napels, prov. Otranto,
distr.hfdpL, op een eteilen henvel, 'stet. der Z.baan n.
WNW. Brindisi. Zij is de zetel van een bisschop, heett veel
kerken en kloosters, en In den omtrek veel olijeen- en
amandelteelt. 16,295 mw.
Osveja, ruse. my ], gouv. en 28 n. NW. Witebsk, aan
at meer Osveja. 1801 mw.
Osvraldwistie. eng. vi., gm. Lancaster, met groote katoenfabrieken. 10,283 mw.
Osswe(atchie, 1) riv. der V. S., New-York, ontspr. in
at gm. Herkimer en valt na een NW.lijken loop van 35 u.
te Ogdensburg in den St.-Laurens. — 2) gem. can den oeTer der gen. riv., New-York, gin. St.-Lawrence, met Ogdensburg en een deal van Black-Lake. 8000 mw.
Oswego, 1) riv. der V. S., New-York, geboren nit de
aamenvloeiing der Oneida en Seneca, vloeit 7 u. NW. en valt
te Oswego in 't meer Ontario. Hare bovenste watervallen
worden overkomen door eene reeks aluizen, het Oa weg okanaal geheeten, dat lanes de rivier tot can 't Eriekanaal loopt en your 1,338,500 gld. aangelegd is. De beueden watervallen der 0. beletten, haar nit 't meer Ontario op te varen. — 2) rivierh. en at. hfdpl. van het gm.
Oswego, Stt. New-York, aan beide lien der riv. Oswego,
wear an in 't meer Ontario valt. e beide deelen zijn
verbonden door een brug van 215 met. lang. Zij is regelra
rettik en fraai gebouwd, met straten van meer den 30 met.
die malkander rechthoekig snijden, met pleinen,
random welke de kerken e. a. openbare gebonwen ataan.
ij he-oft eon &academy", een vronwelijk seminarie en veel
lagere een tolhula, 2 banken en een aseurantiecompagnie. Be voortrefijke haven, gevormd door 2 beeren,
vuurtorens en wordt door eene strafvesting en kleisere torten verdedigd. De nt. heeft groote koren- en nagswims, loolerijen, katoenfabr. en ijzerwerken, scheepstenmerwerven en natte dokken, en groote gemakken voor den
handel, als zijude met het Erie-kanaal verbonden door net
Oswego-kanaal, en langs dezen weg gnat een gr. gedeelte
dee handels tusachen de V. S. en Opper-Canada door doze
Be., die het nitgangspunt is van 4 spoorlijnen. Stoombootea Teresa dagelijks op Lewiston, Kingston, Suckett's-harboor,,Zresburg e. a, plaatsen aan het meer. 21,0 ,0 inw.
Oe er, d. in 't gr.hertd. Luxemburg. arr. Diekirch,
kant. en 1 n. ZO. Echternach, gem. Rosport. 573 inw.
Oswesery, eng. at. en kerep., gra. Salop, met eon station
can den Shrewsbury-and-Cheater-spw., 6 u. NW. Shrewsbury; met eon oude lat. school, gevanpnia, schouwburg en
fianelfabr. 7310 haw.

Ottawa
Otago, eon der jengete, en tevens ten der belangrijkste
kolonien van Nieuw-Zeeland, aan de Otagabaai, op de 10.slide van 't midden-eil. of New-Munster, 92 u. ZW. PortNicholson, sedert 1848 gevestigd en me-at nit Schotten bestaande. Sedert de inlijving van Southland vormt zij de
snidelijkate prey. Zij is lang 55, breed 53 0., de zeekust
130 u. Vlakteinhoud 151/2 mill. acres; waarvau 9 mill. moor
landbotrw geschikt, 11/2 mill. met bench bedekt zijn; de rest
is wetland. De rim. Clutha, Taieri, Metaura, Oreti, Waiau,
Mataroa, Waitaki eijn gedeeltelijk bevaarbaar. Van de meren noemen wij Wakatipoe, Ye Anau, Wanaka, Hawea,
Waihola, enz. Er zijn veracheidene aanzienlijke bergtoppen.
— Bevolleing in Maart 1878: 114,469 zielen. De goudvelden
maken 0. vooral belangrijk. Gabriel Reid ontdekte in 1861
't Toeapeka goudveld en nu neemt de ontginning steeds toe.
Men gelooft dat meer clan 21/2 mill. acres good bevatten.
Ook kolenvelden breiden tieb over 0. nit. In Green-Island heeft de bedding een uitgebreidheid van 40 0 mblen en
een dikte van 6 met. Ook bouwsteenen zijii in overvloed
voorhanden. Doze kolonie voerde in 1878 moor 1,925,607 put.
nit en your 2,361,6;3 p. st. in — De W.kust is meestal dicht
met host begroeid, bergachtig en gescheurd, weinig geschikt
voor landbouw en veeteelt. 't Middelste en 't Oostelijke deel
zijn zoo veel to beter. Goede wegen doorenijden de kolonie en
omnihuasen gaan geregeld near de verschillende plaatsen
en districten des lands. De at. Dunedin neemt and
toe. Verscheidene banen, wier petal steeds toeneemt, gaan
van bier nit. 27,60 inw. (lie Nieusw-Zeetand).
°taint, een der Gezeischaps-eil., ten N. van Mkt. —Otaheft., °hate, grootst eil. der gen. groep; zie Tahiti.
°tad. run. mv1. prom. Besearabie, aan den Dniester,
1 n. Z. Mobile.. 1600inw.
'
°ravages, °timbale, at. in Z. Amerika, Ecuador, 11 n.
NNO. Quito. Zij is bloeiend en volkrijk en heeft fabr. van
katoenen en wollen stoffen. 8000 mw.
Otago. gem. der V. S., New-York, gm. Otsego, aan de
Susquehanna, 6 u. ZW. Cooperstown 2000 inw.
Oterdnen, ned. d., prom. en arr. Groningen, kant. en 20.
0. Appineedam, gem. Delfzijl, aan den Eerns-mond. 381 mw.
OterIeek. ned. gem. en d., prov. N. Hull , arr., kant. en
11/, u 0. Alkmaar. 826 mw. inlet onderh. batmen).
°thee. b, lg. gem. en d., prom. en arr. Luik, kant. Glans.
1311 inn.
Oehrys, bergketen, die de N.grens van Griekenl. vormt,
op 39° N.B., tusschen 211/2 en 23° 0.L. hangende W.waarta
met den Pindus semen. Zij scheidt
grieksche NienwThessalie (dal van den Spercheus) van Turksch Thessalie
( de Salambria) en bestaat meest nit kalksteen, met veel
ijzererts doormengd en is 1510 tot 1700 met. hoog.
°deco, gem. der V. S., New-York, gra. Onondaga, aan
't Otisco-meer, 4 u. ZZW. Syracuse. 1960 tow.
Otley, cog. mvl. en kersp., grs. York, W. Riding 23/4 n.
NW. Leeds, aan de Wharfe; met lat. school, mechanic institute, worstedfabr., papier- en korenmolens. 5855 tow.
°toque, kl. ell. in de golf van Panama, Stillen oceaan.
Otranto, 1) filydruntunrs], ital. St. en tech., Napels
distr.hfdpl., aan Kaap-Otran to (40° 8' NB. l8
18') 29'
0.L.) en aan de street van Otranto, tegenoeer Kaap-Linguetta in Albanie, stet. der Z.baan, 611, u. ZO. Lecce. Zij heeft
een kasteel of citadel, een oude kathedraal, eon aartsbissch.
paleis en rom. oudheden. 2092 inw. — In 1840 nerd zij door
de Turken onder Mahomed II ingenomen en geplunderd.
Onder Napoleon I gaf zij den hertogstitel aan den minister
van politic Pouch&
Otrar, at. van Turkestan, voorm. khanaat Khokan, aan
den Sihon, 27 u. NW. Tonkat, en bij de tegenwoordige stad
Turkestan.
°tricot:, ital. vi ., prov. Perugia, 7 n. NNW. Spoleto,
spw. st., op een bee-el bij den Tiber. 1500 inn. In de nabijheid liggen de ruthen van 't nude Otriculu m, de
eerste et der Umbriers, die zich vrijwillig aan de Romeinen
onderwierp. In Dec. 1798 sloegen de Franschen onder Macdonald bij dit vl. een napolitaansch leger onder Mack.
Otsego. 1) mere der V. S., New-York, 17 n. WNW. Albany., lang 21 /, be. ruim 1(2 n. Het geeft het aanzijn can
de nvier Susquehanna en leent zijn naam eau een grs.,
welks hfdpl., Cooperst ow n, aan de Z.zijde van het
moor ligt. — 2) gem. en vl. in gen. gm ., 19 u. W. Albany.
40)0 inn. — 3) id., Michigan, gm. Allegan, 42 u. W.t.N.
Detroit. 900 mw.
Olselie, gem. der V. S., New-York, gm. Chenango, 41/2
U. NW. Norwich, aan de rim. Otselic. 2000 inn.
Otsjakov, Otachakosw, Oczakow, raziaca, Odessa.. ?I, St. on seeh. van Z. Rusl. gouv. Kherson, aan de
Zwarte zee en can den mond des Dnieper?,
111/2 u. ONO.
'
Odessa. 5200 mw. Tot 1788 behoorde zij aan Turkije en
was sterk bevestigd. Zij heeft nog Pen citadel en is een
quarantaine-station, maar hear handel is sterk afgenomen
sedert de grondlegging van Odessa.
Otsfeeek. ruse. ml., gone. Perm, SW. bij Okhanak; met
ijzerwerk- is. 3500 law.
Ottajano. reetavistnesm], ital. at., prov. en 31/2 u.
0. Napels, diet ,. Castellamare, aan den NO.lijken vent van
den Vesuvius. 17,776 inv.. In de st. 4111).
Oteakring, of Ottokrin, vl. in Neder-Oostenrijk, 1 n.
W Weenen, waarvan 't bijna een voorat. is; met ijzergieterijen en machinefabr., fabr. veer chemicalien, veer, metaalwares. wapenen, knopen, ens. on veel openbare (omen. In
1858: 8637 on in 1875: 30,304 Inn.
Ottawa, 1) of Grand-River. aanzienlijke levier eau
Canada, ontspr. op 48. 30' N.B., 80° W.L. in 't Grand
Lake. vloeit OZO.waarts, scheidende Opper- en Neder-Cacads en valt in den St.-Lauren. ( bier "Lake-of-the-Mountain." of Bergen-ms , 11 U. W. Montreal, an een geheelen loop van ten minste 170 n. Zij vloeit door verscheiden
kl. moron on is met het Mee, Ontario door 't Rideatt-kan.
verbonden. Hare vaart wordt seer belemmerd door snelstroomingen en watervallen, maar 't omgevende land work
ale sehonn on vruchtbaar geroemd. In hear beneden du 1
geeft zij harem naam aan een distr. van Opper-Canada. aan
haren 2.10ken never. — 2) at. der V.S., Stt. Illinois, hfdpl,
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van 't gra. la Salle, op beide oevers van den Illinois, aan

de Sa6ne bij St -Jean-de-Losne, na eta loop van 14 en lb

't Illinois-Michigan-kwn met verseheidene spoorwegverbindimen. De ;Iv. Fox, die even boten 0. haar nitwatering
beeft, geeft beweegkracht voor talrijke molens en andere
fabrieken; er in veal handelsverkeer. 7786 inw. — In de
nabijheid groote steenkoolvelden. — 3) id., hfdpl. van het
gee. Franklin, Staat Kansas, aan den Marais des Cygnes,
waarover eta hangbrug voert; kruiwunt van spoorwegen;
universiteit der Baptisten; levendige handel. 3400 inw. —
4) (fr. Ontaonais), hfdpl. van 'tDominion of Cana d a, bijzonder sehilderachtig gelegen, aan den mond der
Rideau (300 met hone) in de Ottawa, elude van 't Rideaukanaal en em n tak der Canada-Centrattlbaan; heeft verseheidene braggen over bride riv., fraaie gouvernementse..,ebonwen, r. lath. kathedraal; zi,j is het middelpent van den
honthandel en heeft veel zaagmolens. In de nabijheid de
beroemde Chandiere-vallen. Tot 1 858 heette de st. Bytown.
— 5) gra. der V. S., Stt. Michigan; hfdpl. Grand-Ha• e n. — 6) id., in 't NW. van Ohio, aan 't meer Erie; hfdpl.
Port-Clinton.
Ottenbeim, d. in Baden, kr. Offenburg, amt en 2 our
NW. Lahr; aan den Rijn; met handel. 1523 mw.
Ottenaen, pr d., prov. Sleeswijk Holstein, ruim 1/2
W. Alton, op den 40 met. hoogen Elbe-oever, station der
Altona-Kieler-baan; met vele zomerverblijven der Hamburgeche en Altonasche kooplieden. Op het kerkhof zijn de graven van Klopstock en zijn gade Meta, alsook van hertog
Ferdinand van Brunswijk, die hier na den slag van Jena
stierf. Ook is ten gedenkteeken opgericht voor de in 1814
door Davoust verdreven en hier gestorven Hamburgers. Be
industrie wordt In 0. door zijne ligging in het tolverbond
seer begunstigd. Er On 1 coaksbranderij, petroleum-raffinaderij, ijzergieterij, stoomzagerijen, machinefabr., 3 glashutten, lijatenfabriek, zeep- en lakfabrieken. Veel handel.
12,406 inw.
Ottenshein, vi. in Opper-Oostenrijk. Mithikr., aan den
Donau, 2 u. WNW. Linz; met een schoon kasteel en aluinmijnen. 1450 mw.
Ottenstein, 1) ravl. in 't hertd. Brunswijk, kr.hoofdpl.,
can de Weser, 11/2 u. ZW. Rodenswerder; met linnenweverijen. 1312 mw. — 2) pr. mv1., prov. Westfalen, regdst. en
81/2 u. WNW. Militate, 720 mw.
Otter, 1 ) of Otter-Creek. langste riv in den Stt. Vermont, V. S., vloeit meest NW. en valt in 't meer Champlain, na een loop van 26 n. Zij is tot Vergennes voor
de grootste meerschepen bevaarbaar. — 2) mg. riv., gee.
Devon, besproeit Otter y-S t.-M a r y (een vl. met een lat.
school, geb.pl van Coleridge) en valt bij 0 ttert on in
't Katmai. — 3) riv. of beck in Rijnbeieren, die bij Nenpforzheim tin den Rijn valt en de bijeengelegen d. 0 b e
en Niede r-O tterbac h, 14 tt. ZZW. Landau, besproeit.
Otterberg, beier. at., Paltskr., kant.hfdpi., 91 u. WNW.
Spices; met een der schoonste kerken in Duitschl., fabr,
van gekleurd papier, weverijen, looierijen en in de nabijheid de ruIne der Otterburg. 2613 inw.
Otterloo, of Jtanetoot, ned. d.. prov. Gelderland, arr.
Arnhem, kant. en 31/2 u. NNO. Wageningen, gem. Ede.
200 law. (met onderh. buurten en geh. 1120 mw.)
Otterndort. pr. at., prov. Hannover, landdr. en 8 nor
NW. Stade, hfdpl. van het land Hadeln, aan de Medem
(bbriv. der Elbe); met een oud slot en lat. school, fabr.
van machines, papier en beenderenmeel. 1760 mw.
Otte...berg, pr. mv1., prov. Hannover, landdr. Stade,
•
U. ONO. Bremen, tan de WtImme. 1325 low.
Ottereum, ned. d., prov. Limburg, arr. Roermond, kant.
en bij Gennip. 220 mw. Met 12 onderhoorige geh. vormt
het de gem. 0 tt er su m, die 2002 law. telt.
Otterolehen (Groot. en kid..), twee pr. d., regdst.
Maagdeburg; met snikerfabr. en ciehoreiplantingen. 4850
en 1700 law.
Otterovveier, d. in Baden, kr. Baden, amt Achern, en
in de nabijheid de badpl. H n b. 1750 law.
Ottery.St..Mary, mv1. in 't eng. gra. Devon, aan de
Otter; met fabr. van galon en zijden goederen. 4710 jaw.
Ottiglio, ital. d., Piemont, prov. Aleasandria, 21/s u. ZW.
Casale, mand.hfdpl. 2100 law.
Ottignie., belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Nivelles,
kant. Wavre; kruispunt der Belg. staatsbaan en den GrandCentral. 1569 jaw.
Ottonaehau, pr. at.. prov. Silezie, regdst. en 101/2 tt.
WZW. Oppeln, aan de Neisse, etat. der Opper-Silez. bean;
met een slot, en fabr. van landbonwwerktuigen en beenderenmeel. 2484 law.
Otto, gem. der V. S., Stt. New-York, gee. Cattarangus,
3 u. NW. Ellicottville. 2330 law.
Ottobeuren, beier. at., kr. Swaben-en-Neuburg, hfdpl.
van een landgericht, 11 1 /2 U. ZW. Augsburg. 1510 inw
Ottoehaez, hong. mvl., voorm. Militair-Croatie, 5 u. ZO.
Zengg; met 2 sloten. 600
Ottoland, ned. gem. en d., prov. Z. Holl., arr. Dordr,cht,
kant. Sliedrecht en 2 U. NW. Gorinchem. 644 geref. inw.
Ottumwa, at. in de V. S., Stt. Jowa, hfdpl. van 't
Wapello, aan de Des-Moines-river; belangrijk kruispunt
•
van spw., 2 hoogere scholen, openbare bibliotheek, aanzienlijke kolennandel; bloeiende groothandel. 5214 mw.
Ottsveiller, pr. at., Riinprov., regdst. en 91(2 our ZO.
Trier, kr.hfdpl., aan de Vlies, atat. van den Rijn-Nahe-spw.;
met eta owl slot, kweekschool voor onderwijzers, fabr. van
ijzer- en aardewerk, vuurvasten ateen, eta. 4639 jaw.
Oturnha, vi. in Mexico, Stt. en 10 u. NO. Mexico; nu
onbeduidend, maar vroeger eene at. met 50,000 jaw.
Otway 1) (Kaap.). of Deaaix, keep can
lands 3-knot, 20 u. ZW. Port-Phillip; met een vuurtoren
op 38° 56' 16" Z.B., 143° 38' 8" O.L. — 2) (Port.). haven
van W. Patagouie, op 46° 49' 5" Z.B., 75° 18' 12" W.L. —
Otsvay-Water it een binnenzee van Tierra-del-Fuego.
Ounine, of Ouanne, fr gem. en at., Yonne, arr. en 4
U. ZZW. Auxerre, aan de brim der Ouain e, die na een
W.lijken loop van 13 u. in de Loing bij Montargis valt.
Ouch., fr. riv., dep. COte-d'Or, ontstaat nit den etang
van Luaigny, vloeit NO. en ZO. voorbij Dijon en valt in

U., op welken 't kanaal van Bourgondie hear vergezelt.
Ouch., twit. d.. kant. Waadtland, aan 't meer van Geneve, onmiddellijk Z. Lausanne, waarvan 't de haven is.
Ouekeno Oukene belg. gem. en d. prov. W. Viaanderen, arr. itouselaers, ' kant. Hooghlede. l68 law.
Ouequeo, fr gem. en d., dep. Loir-en-Cher, arr. en 41/ 2
U.NBlois;metwvrjn.1650
Ouddorp. Oudorp, ned. gem. en d., prov. Z. loll.,
arr. Rotterdam, eil. Goeree-en-Overfiakkee, kant. en 3 n.
W. Sommelsdijk, bij de N.zee; met een gasthuis. 2448 meest
geref. inw. Zie ook Ondorp.
Oude, Londe, A.ndh, (hind. Ayodhya), afd. van
de NW.prov., waarbij het in 1877 werd ingelijfd. Be grootte
wordt gerekend op 11281/2 0 m., de bevolking op 111/0 mill.
zielen. Be mw. onderscheiden zich voordeelig van de an
dere hindostanache rasaen; zij zijn kloek en sterk en met
veel geestkracht begaafd. Het land is een gr vruchtbare
vlakte, die tarwe, gerst, rust, suiker, indigo ., opium e. a.
indische prod. oplevert. De voorn. rivieren ztjn de Goggra,
Goemty en Saie ( Sye ), alle bijrivieren van den Ganges, die
de Z...rens vomit. Be vomit. steden zijn Lucknow (de
hfdat.(, Oude en Sultanpoer. — 2) at. can den Z.lijken °eves
der Goggra, over welke een eng. ijzeren brug ligt, 22 u. 0.
Lucknow. Zij was vroeger de hfdst. van het bovengen. Oude, is groot en wordt door de Hindoes in hoogen eerbied
gehouden, maar een gr gedeelte ligt nu in puin, en do
voorn. gebouwen zijn mohammedaansch.
Oudega, Oldega. 3 ned. d. in de prov. Fries!.: 1) arr.
Leeuwarden, kant. Bolsward en 2 u. OZO. Hindeloopen,
gem. Hemelumer-Oidephaert-en-Noordwolde. 425 mw. — 2)
arr. Leeuwarden, kant. en 21/, u. WZW. Sneek, gem. Wijmbritseradeel. 470 mw. — 31 arr. Heerenveen, kant. en 2 1 /4
0. NNW. Beetsterzwaag, gem. Smallingerland. 877 inwon.
(alle met onderh. buurten).
Outlehn.ke, ned. d., prov. Friesl., arr., kant. en 1 n.
W. Heerenveen, gem. Haskerland. 860 law.
Oudehorne, ned. d., prov. Friesl., arr., kant. en 2 1 /4
U. 0 Heerenveen, gem. Schoterland. 65) mw. ( met Hornster-Com pazni e (.
Oudelande. ned. gem. en d.. prov. Zeel., arr. Middelburg,
kant. Goes en 13/4 u Z.t.O.Heinkenszand. 676 inw. (met 1 geh.)
Oude.ltlirdnm, ned. d., prov. Friesl., arr. Leeuwarden,
kant. en 21/2, u. W. de Lemmer, gem. Gaasterland. 3.50 law.
Oudenaarden, (fr. A udenard el, belg. gem. en at.,
prov. 0. Vlaanderen, arr.hfdpl., aan de Schelde en can veracheidene spoorlijnen, 4 , /, u. ZZW. Gent. Zij is over 't geheel wel gebouwd en heeft tot voorn merkwaardigheden
de schoone goth. heck Notre-Dame-de-Pamele, de kerk Sainte-Walburge en bet hoogst bezienswaardige goth. stadhuia,
ten der bevalligste des lands. Zij heeft looierijen, brouwerijen, weverijen e. a. industrie en drijft sterken handel in
lijnwaad, waarvan op hare markt jaarlijka meer dan 25,090
stukken verkocht worden. Be Franschen ontmantelden hear
in 745, maar een gedeelte der verdedigingswerken zijn herateld op den berg, die hear ten 0. bestrijkt. 5575 jaw, (in
de at.). 0. is hirstorisch vermaard door de overwinning, bier
op 11 Jnli 1708 door Marlborough en Eugenius op de Franschen bevochten, en is de geb.pl . van Margareta van Parma, natuurl. dochter van Karel den V. en landvoogdes der
Nederlanden van 1560-67.
Ondenboach, ned. gem. en vi., prov. N. Brabant, arr.
Breda, kant. en 11/ u. NO. Zevenbergen, can den spw. van
Rotterdam op Antwerpen; vroeger Nieuw enbosch can
de Mark, doch eedert den St.-Elizabethsvloed (1421) Onden..
hooch geheeten; met een kleine maar druk bezochte haven,
die bij Stand-daar-buiten in de Mark valt, een rijkstelegraafkantoor, een gasfabriek, ten steenzaagfabr., 2 beetsuikerfabr, en 3 andere in de onmiddelijke nabijheid, 5 bierbrouwerijen, eta gasthuis, een pensionnaat voor jonge juffrouwen, eeu Jezuleten-college tvroeger seminarie tweede afd.),
i
het natituut
eSt.-Louis", wear 60 geestelijke broederts aan
430 kweekelingen nit alle oorden van Nederland onderwija
geven. flit instituut heeft een prachtige kapel, eene otter
lijke zeal ”Philocalia" voor de jongelingschap van 0. en
1/4 u buiten de gemeente de villa 'Albano" met de zeal
,Bette Merenti". 0. prijkt met eene in 1865 begonnen en
nog niet voltooide r. kath. kerk, een wear monument van
kunst, niet alleen voor 0. maar ook voor geheel Nederland;
zij is gebouwd in navolging van de St.-Pieterskerk, met de
facade van St.-Jan van Lateraan te Rome. Deze kerk heeft
volgens het gemaakte plan 28 altaren en 12 koepels, is 82
M. lang en 26 M. breed, in het kruis 80 M. hoog en 54 M.
breed. Overweldigend is de indruk under den 67 M. boogen en 21 M. breeden koepel, met de 4 Evangelisten in
medallion geschilderd en de 4 beelden der kerkvaders Ambroaius, Augustinus, Athanasius en Chrysostomus gebeiteld. Ook heeft men er een geref. kerk. 4114 jaw., die be.
halve 159 geref. alien r. kath. zijn.
Oudenburg, belt. gem. en d., prov. W. Vlaanderen, arr.
Ostende en 22/3 u. W.t.Z. Brugge, un den spw. van dear op
Ostende. 2122 mw. Dit d. moet weleer een der bloeiendste
steden van Vlaanderen geweeat zijn.
Oudendijk, ned. gem. en d., prov. N. Holl., arr.Alkmaar,
kant en 1 1 j , u. ZW. Hoorn. 656 meeat geref. inw.
Oudenhoorn, ned. gem. en d., prov. Z. loll., arr. Rotterdam, kant. en 13/4 u. 0.t.Z Bridle. 857 meest geref. law.
Oudenhoven, (fr. Audenhov e), 2 belg. gem. en
prov. 0. Vlaanderen, arr. Aalst, kant. Sottegem; het eene
of Marie- 0. I fr. S t e.-M a r I e-A.1 ligt 3 u 0. Oudenaerden en telt 2400 mw.; — bet andere of Goori
(ft S t.-G 6 r y- A.1 ligt niet vet van dear en telt 922 law.
Oudenrijn. ned. gem. en d., prov., arr. en kant. Utrecht,
1 u. N. Uselstein. 525 inw. (met onderh. buurt en gel.- )•
Ouderkerk 1) .aan.den-Asnatel, ned. d.. prov. N.
Hall., arr., kant. N°. 2 en 11/2 u. Z. Amsterdam, gem. Ottder-Amstel; met ten schoone geref. kerk er ye, 1 doortoeht
van rij- en vaartuigen. 650 law. — 2) .aan-den.lJael. fled.
gem. en d., prov. Z. Holl., arr. en omtrent 2 u. ONO. Rotterdam, kant. Schoonhoven; met tea seheepatimmerwerf.
2464 meest geref. mow.
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Ondeoekains, 11 ned. d., prov. Groningen, arr., kept.
en Ph 0.t.Z. Winschoten, gem. Bellingwolde: vroeger
veraterkt. 260 inw. — !I fort op Texel, bij Oude-Scbild.
nod. d., prov. N. Roll., op de 0.kust van
't ell. Texel, 1/2 U. ZO. den Burg; met een geref. en een
rooms& kath. kerk; weleer bloeiend, maar no in diep verval. 750 haw.
Oudetsehoot, ned. d., prov. Fried arr., kept. en 1 u.
080. Heerenveen, gem. Schoterland; met' een paardenmarkt.
1060 mw. Inlet een gedeelte van 't Oranjewoudl.
Oude-alsdo, ned. d., prov. N. HolL, arr. Alkmaar, kant.
en 11/4 u. N. Schagen, gem. Zype c. a. 400 mw.
Onuile-Tonige, ned. gem. en aanzienlijk d., prov. Z. Holt.,
arr. 'Rotterdam', kant. en 12/4 U. ZZO. Sommelsdijk, door eene
haven met het Krammer verbonden. Men vindt er een
geref. en can r. kath. kerk, een schoon raadhuis, gesticbten
ter verpleging van zieken, armen en onden, vele deftige gebonwen. 2787 mw.
Ondourator, ned. gem. en plattehmdat., prov. Z. Roll.,
arr. Utrecht, Ant. Woerden en ongeveer 2 n. N. Schoonhoven, op beide zijden van den IJsel, die bier de Linschoten opneemt. De at. heeft een vrij aanzienlijke geref. kerk,
die o. a. een marmeren gedenkteeken voor den wiskqndige
Rudolf Snelliue van Rooyen bevat; een r. kath. en een
janeen. kerk; een fend raadhuis, met, een bezienswaardig
schilderstuk van Stoop, dat den bier door de Spanjaarden
In 1575 gepleegden gruwelmoord voorstelt; een waaggebouw,
wijdvermaard, omdat er weleer (bet laatst in 1729 ) 't gewicht der van tooverij beschuldigde personen onderzocht
werd, maar waarin later janrlijka ongeveer 11/, mill. kilo's
benevens veel hennip werden gewogen; een weeshuis,
dat no tot verpleging van enkele arme grijzen dient; een
gevangentoren, waarean men een rom. ooraprong wilde toekennen, is in 1857 gesloopt; looierijen, garenspinnerijen,
een bierbronwerij, een linnenweverij, een door de geref.
gem. opgerichte werkinrichting voor semen, en veel
handel. 2346 mw. Geb.pl. van den bovengen. Snellius en
van den bekenden hoogleeraar Armin" um.
Onde-1111/etering, ned. d., prov. Z. Roll., arr. Haarlem.,
kant. Haarlemmermeer en 1 n. N. Wonbrugge, gem. Alkemade; met een geref. en een remonstr. kerk, 't gem.hnis
en veel doortocht. 108) mw.
Oud-111enuiden, ned. d., N. Brabant, arr. 'a Hertogenb.,
kant. en bij Hensden. Met bet d. Elshout vomit het de
gem. 0 u d-II eusde n-e n-E lehou t, die 900 mw. telt.
Ondhuizeu, ned d., prov en arr. Utrecht, kant. Breukelen-Nyenrode en 11,2 U. WZW. Loenen, gem. Wilnis. 400
mw. (met 't geh. de Geer).
Ondkaropol, ned. gem. en d., prov. N. Boll. arr. Alkmaar, kant. en I U. N.t.O. Alkmaar. 1331 mw. met het
geh. In-Koedijk).
Ondkark, Oldkerk, ned. d., Friesl., arr. Leeuwarden,
21/2 U. NW. Bergnm, gem. Tietsjerksteradeel. 590 inw.
Otani, 1) fr. gem. en stadje, dep Neder-Loire, arr. en
2 u. W. Ancenis, aan de Loire, r. o. 1800 mw. — 2 ) fr.
riv., ontspr. te La Gravelle ( dep. Mayenne), en vloeit Z.waarts in de Mayenne, 3 n. beneden Segre, na 12 u. loops.
Ondorp. Onddorp, ned. gem. en d., prov. N. Roll., arr.,
kant. en bij Alkmaar; met een r. kath. en een geref.kerk.
702 mw. (met het gels. Hoogendijk (.
Oudahoorn, ned. d., prov. Z. Roll.. arr. 's Rage, kant.
en onmiddellijk N. Alphen, can den Rijn. Met de buurt
's Molenas.ra- en Heymansbrug vormt het de gem. 0 u d sho or n-en-G n epho e k, die pannebakkerijen, kalkbranderijen en andere industrie, schoone buitengoederen en
2346 mw. heeft.
Oviduronde, Oltsvoldle, ned. d., Fried., arr. Leeuwarden,
kant. en 2 u. ZW. Dockum, gem. Kollumerland. 730 mw.
OnoniSt..), naam van vale fr gem. en d,_waarvan de
voorn. op: 1) dep. Seine, arr. en hi s SW. St.-Denis.
aan de Seine, r. o.; met een kasteel, waarin Lodewijk
XVIII op 2 Mel 1814 de ',declaration de St.-Onen" teekende. Zijde-, katoen- en cachemirweverij; teelt van Leicester
'chapel' en Tibet-geiten. 11,225 mw. — 2) -de-la-Rouesic, dep. Ille-en-Vilaine, arr. en 4 n. NW. Fougeres. 1900
mw. — 3) -dleo-Toits, dep. Mayenne, arr. en 21/2 u. NW.
Laval. 1976 mw. — 4) l'IlLiansene, dep. Seine-en-Oise, arr.
en 1 n. Z. Pontoise, waarvan het een 'worsted is; aan den
epw. 2142 low.
Ounsoasst, 1) (eng. Ushan t), [Unmade, Unisama],
W.lijkate ell. bij de Fransche lust, waarvan 't gescheiden
Is door de Passage du four, dep. Finistere, arr. en 8 one
WNW. Brest en 4 n. van de kuat, lang 11/2n., be. 1 IL; de
vuurtoren op 480 28' 5" N.B., 5° 3' 2" W.L. De knsten
zijn gel en schier ongenaakbaar, behalve bij enkele kreeken; mane de grond is vruchtbaar en heeft goede weiden.
Onder nine dorpen en geh. is 't voorn. S t iche I, met
een visschersbaven. 't Is door verscheiden kl. ell. omgeven,
die gezamenlijk Oneesant s-e il an d en heeten. 2377
mw., mead lootaen en vivid... — 2) eil. in den Louisiadearchipel, door Bougainville ontdekt.
Onffet, 11 belg. gem. en d., prov. Lulk, arr. Huy, kant.
Nandrin. 1477 low. — 2) Ougrer, id, zelfde prov., arr.
Lnik, kant tin beneden Seraing, aan de Man, r. o. en de
N. Bag. ba.an; met groote ijserwerken. 7435 mw.
Ouistrehaus, fr. gem. en d., dep. Calvados, arr. en 2
mt. van • Caen; kl. haven sum den mood der flute. Haringvisseherij, 2 kustvuren. 1300 mw.
Oukoop, tot 1857 zelfst. gem. on enkel heerlijkheid en
geh., prov. Z. Boll. arr. Rotterdam, kant Gouda en 2 u.
2W. Woerden, gem. ,Hekendorp. 160 geref. low.
Ouleby-le-Chatea ns fr. gem. en d, dep. Aisne, kant.'
710 low.
•
hfdpl., an. en 4 U. Z. Solomon".
(Sullins fr. gem. en d., dep. Rhone, arr. en 1 n. Lyon,
' aan den sow. van dear op St.-Etienne; met
met een stat.
ern geestelijk college, fain% van monnelien, Aide, glut en
him. 1814 tow.
°nitre, brig. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr. Aalst,
kant. Ninove. 1879 low.
Oulx, Marti. Statio], ital. vl.,Piemont, prov. Turijn,
distr. en 31/2 ZW. Suss, mand.hfdpl., aan de Dora, bij hare

Ovari
bron in de Alpen. In den omtrek wijngaarden. 1630 mw.
°nudge, cog. vi . en kersp., gra. Northampton, aan de
Nets, 4 u. WZW. Peterboro; met een atat. aan een tak van
dcii London-and-North-Western-spw. Het vi. beeft 2 oude
lat. seholen, gastimizen, een ume-werkhnis, hulpbank en
good markthuis. 2829 mw.
Our, Ur, onbevaarbare sic., die de NO.11jke grensacheiding tusschen 't gr.hertd. Luxemburg en de pr. Rijnprov,
vormt, bij 't pr. 41. Roth ontspringt, meest Z.waarts vloeit
en on een loop van omtrent 16 n. te Wallendorf in de Sure
vett. Het pr. d. Our en ligt can haren 1. o., kr. Maimed', en telt 400 mw.
(Puree, ft. riv., ontspr. bij Poinsenot ( Opper-Mame( en
volt na een loop van 12 U. r. in de Seien, bij Bar-sur-Seine.
Oareq, fr. riv., ontspr. 2 n. 30. Fere-en-Tardenois I Aisne) ,
en mit na een ZW.11jken loop van 9 n. te Mary bij
u r c q, dat Patils
r. in de Marne. — Het Canal de
van water voorziet, begint te Senile en eindigt in 't haulm
de In Vilette, NO. Perna; lang 17 u.
Ourem, 1) port. at., prov. Estremadura, comarca-hfdpl.,
op een henvel, 4111, U. ZO. Leiria. 2976 mw. — 2) stadje in
Brazilie, pm, Para, 16 n. 0. Belem.
Ourique, port. at prov. Alemtejo, comarca-hfdpl., op
een hoogte, 8 , /2 u. ZW. Beja. 3380 mw. In de vlakte van
O., ten N. der at, sloeg Alphonso I de Mooren in 1139.
Onroe, deems& eiland, in den Ise.fjord, 81/ 2 U. WNW.
Kopenhagen; lang 11/, breed 1 u.
Onro-Preto, (of Vill a-i mperial e-d o-O n r o.P r et o, d.
aeizerlijke
ll
stad van 't Zwarte Goud"; vroeger
V i ll a-R i c a, d. I.„Rijke stad” geheeten, near de milde
goudmijnen in haren omtrek 1, at. in Brazilie, hoofdpl. der
prov. Minas-Geraes, op verscheiden heuvels, ter hoogte van
1200 met. boven de zee gelegen, 56 u. NNW. Rio-de-Janeiro.
Zij is de resid. van den gouvernenr der prov. en de zetel
der provinciale vergadering, heeft vele kerken, een peels
des gouverneurs, eene munt, schouwburg, ',college" of lat.
school, school voor pharmacte en anatomic, openbare bibl,
en kruidtu(n, en een in 1840 gestichte normale landbouwschool. De goudmijnen deter van uitmuntend water voorziene et. zim nu schier nitgeput, maar worden nog door
cog. compagnien bewerkt. V66r hun achternitgang had zij
30,000, in 1845 met hear gebied 8 )00, thane nog 6000 inw,
Met de at. is verbonden Villa-Mariana, met een seminar's
en 7000 mw.
Ouroux. 1 ) fr. gem. en d. dep. Seine-en-Loire, arr. en
2 u. ZO. Chalon-sur-SaOne. 19'00 inw. — 2) id., dep. Nievre,
arr. en 21/2 u. N. Chkteau-Chinon. 2784 mw.
Ourthe, belg. riv. ontstaat in de prov. Luxemburg, beneden Houffalize, nit samenvloeiing van 2 bronnen, wearvan de eene OZO. St.-Hubert, de andere bij 't d. Ourthe
aan de pr. grew' ontspr.; vloeit Z.Wwaarts voorbij La Roche ( wear an bevaarbaar wordt) tot can en even in de
prov. Namen, wendt rich dan NO.waarts en bespoelt Duebuy, waarna zij in de prov. Luik treedt, N.waarts leapt en
te Luik na een loop van 24 u. in de Maas valt, na de Ambleve en de Vesdre te hebben opgenomen.
0...vine, fr. gem. en vl., dep. Beneden-Seine, kantonlifdpl., arr. en 3 u. NW. Yvetot. 1202 mw.
Once, eng. rivieren van dien naam: 1) gra. York, ontstaat
bij Boroughbridge nit de samenvloeiing van de Swale en
Ure, vloeit ZO. langs York, Selby en Goole, en vereenigt
zich na 17 U. loops met de Trent, um den Humber te vormen. Zij neemt de Wharfe, Aire, Don en Derwent op en
is tot York bevaarbaar. — 2) (Great.), ontspr. bij Brackley, vloeit door de gee. Northampton, Bucks, Bedford, Huntingdon, Cambridge en Norfolk, en vale na een voor 2/3 bevaarbaren loop van 46 u. in de Wash te King's-Lynn. Zij
neemt de Ivel, Cam, Larke, Little - 0 u ee of Brandonriver, Stoke en Nor op. — 3) kl. riv., die bij Seaford, grs.
Sussex, in 't Kanaal valt. — Ook, 4) riv. van Opper-Canada, die na 40 u. loops te Sherbrooke in 't meer Erie valt
en met het meer Ontario verbonden is door 't Welland-Kan.
Oust. 1) of Aonst, fr riv., ontspr. in 't Woud-van-Lorge
(Noorderkusten) en valt na een ZO.lijken loop van 20 n. r.
in de Vilaine, beneden Redon. Zij is gekanaliseerd in het
kanaal van Nantes near Brest en neemt 1. de Caye, r. de
Lie, Due en Aff op. — 2 fr. gem. en stadje dep. Ariege,
kanthfdpl., arr. en 2 u. ZO. St. Girona. 1500 mw.
Outarvill„
e fr. gem. en d., dep. Loiret, kant.hoofdpl.,
arr. en 3 U. W. Pithiviers. 610 low.
Ontoiro, 1) port. vl., prov. Tras-os-Montes, 2 u. ZO. Bragauze; met een sterk moorsch kasteel. 650 mwon. — 2)
bras. vl. prov. Para, NO. Alemquer.
Outogianair, grs. der V.S.,Wisconsin; hfdpLA ppleto n.
Outtreau, fr. gem. en d., dep. Pas-de-Calais, arr. en 2/4
u. SO. Boulogne. 2912 inwon. — Outrefurens, id., dep.
Loire, arr. en 13ij St.-Etienne.
Onwerkerk, ned. gem. en d., prov. Zeeland, ell. Duiveland, arr., kant. en 1 n. SO. Zierikzee. 785 meest geref. low.
( met de geh. Vianen en Onweraluis).
Owevaterkaule, Oosterhaule, nod. d., prov. lie s ,
arr. Heerenveen,. kant. en 3 n. NNO. de Lemmer, gem. Doniawarstal. 170 mw.
Ounoner 11 -le-Marche, fr. gem. en d., dep. Loir-enCher, arr. en 7 n. NNO. Blois. 1500 low. — 2) -our-lLaire, id., dep. Loiret, kanthfdpl., arr. en 21/2 u. NW. Glen.
950 mw. — 3) unar-Tresee, id., dep. Loiret, arr. en 2 n.
0. Gien. 1945 low.
Ovada, ital. gem. en mvl., Piemont, prov. en 6 tt. Z.
Aleesandria, mand.hfdpl., can de Orbe; met een gem.college, wijnbonw en zijdeteelt. 7053 low. (4675 in 't vi.)
Ovalaoe. een der Vitl-eil, met de schoone haven Lavoeka op de 0.zijde.
Ovar, port. it., prov. Beira, can de riv. Over, wear die
deb in de Vouga ontkult, stat. van den spoorw. Lissabon()Porto, 41/. u. N. Aveinn met aansivalijke vimeherij, leven-

ro

digest handel en regelmatige etoombootverbinding met Avei-

ro. 10,360 law.
Oran, bed can de Z.zijde van 't Japansche ell. Nipon
lang, 7 u. grootste breedte 6 n. — Nagoy a, de room. at.
an hare boordea,
is de hfdpl. der prey. Ova&
'
a

Ovelgonne
Ove!gams., invl. in 't gr.hertd. Oldenburg, kr.hfdpl.,
hertd. en 41/, u. NNO. Oldenburg; slot en synagoge. 680 mw.
Ovens. riv. in 't ZO. van Nienw-Holl., valt in den Hume,
ow den Murray te vormen, op 34° 48' Z.B., 146° 15' O.L.
Over, eng. mvl. en kerap., grs. en 4112 u. Chester.3140 mw.
Overboulaere, brig. gem. en d., 0. Thanderen, arr.
Aalst, kant. Grammont, atm den Dender, 1. o. 1970 mew.
Overflakkee, voorm. eil. van Z. Ho11., z. Goedereede.
Overijael, prov. van 't kon. der Nederlanden, grenzende
ten N. aan Fried. en Drente ten 0. aan Hannover en de
ed. en ten W. aan Gelderl.
pr. Rijnprov., ten Z. aan Geld
en de Zusderzee. Zij is ruim 60,7 0 m. of 334,492 bundere
groot, en telde op 1 Jan. 1880 276,756 mew. (220,39) op 31
Dec. 1S52). De greed is, met uitzondering van den -nit
klei bestaanden IJselzoom, meest zand en veen, met moeTamen en heidevelden; door 't midden der prov. loopt van
Z. tot N. eene lage heuvelrij, die zich in den Lemelerberg:,
ten Z. van Ommen, tot ongeveer 62 met. verheft, terwijl
men mere 0.1ijk nog een tweede reeks van heuveltjes aantreft. Langs den IJsel en den zeekant ligt uitmuntend
bouw- en weiland, bet laatste vooral in den Mastenbroekerpolder, terwij1 het Kampereil. voor de vruchtbaarste plek
der prov. wordt gehouden. Be woeste en onbebouwde gronden, die weleer zulk een aanzienzijk deel van 0. besloegen,
nemen allengs af, zoodat ook hier in mime mate voor den
landbouw een tijdperk van ontwikkeling en vooruitgang its
aangebrokee. De riv., die Overijsel besproeien, zijn, behalve de gen. IJsel, het Zwolsehe Diep en Zwarte.Water, de
Vecht met de Regge en Dinkel, de Schipbeek, het Meppeler-Diep en verscheidene kleinere wateren; ook vindt men
er het Giethoornsche sneer, 't Beulakker en Beller Wijde en
eenige uitgeveende ',lessen. Het getal der kanalen, wearunder de Dedemsvaart, Willemsvaart, de Nieuwe-Vecht, de
Overijselsche kanalen, de Lutter-Hoofdwijk, het Koevordeneche-kanaal, ens. grout is. Aileen het 0.1ijk deel, Tweute,
heeft geenwatergemeenschap; doch bier zijn de spw.n des te
drukker. Daarom is Hengelo em n kruispunt: Hengelo-Almelo (dat verlengd zal worden tot Z wolle ), HeOldenzaalBentheim, H. - Enschede-Gronau, H. - Delden-Zutfen. De
voorn. prod. van 0. zijn : rogge, aardappelen, haver, gerst,
boekweit, groenten, boonavruchten, bout en eikenschors;
veestapel (sic Nederl. pag. 716), yea konijnen en hazen,
wild gevogelte en visch; turf en eenig ijzeroer, terwijl bij
Loeser ook een op Bentheimer steen gelijkende steensoort
wordt gevouden. De fabrieksnijverheid. heeft in deze prov.
em n aanzienlijke hoogte bereikt; vooral munt zij nit door
hare stoomspinnerijen en wevereen, katoendrukkerijen, ververejen en kunstbleeken; ook levert zee matten, bier, jenever, gebranden kalk, baksteenen, gegoten ijzer, en. —
Overijsel, in vroeger dagen eene heerlijkheid onder de bhp
echoppen van Utrecht of het Nedersticht en doorgaans het
(ever- of Bovensticht geheeten, werd weleer verdeeld in 3
kwartieren of landschappen Vollen ho v e (met de at.
Vollenhove en Steenwijk), Selland (waarin Deventer,
Zwolle, Kampen, Grafhorst, Wilsum, Genemuiden, Flasselt,
Hardenberg en Gramsbergen) en T w en te(met
Almelo, Ootmarsum, Oldenzaal, Enscheee, Delden, Diepenhelm, Goor en Reisen). De Provinciale Staten bestaan nit
47 leden, die uit 'tun midden een college van Gedeputeerde Staten tenoemen, dat 6 leden tell. Ten opzichte van
de geloofst edenis eplitsen zich de low. in Protestanten
(Ps), In R. Katholiekeu en ongeveer 4000 Israelieten. —
Overijece telt 214 openbare en 45 bijzondere lagere scholen, die respectieeelijk bezocht worden door 32.797 en 5750
leerline en; et. zijn 5 gymnasien, 4 hoogere burgerseholen
en de Twentsche
industrieschool be Enschede; voorts zijn
'
Ce scholen voor 't bouwkundig teekenen, volkszangscholen„
zoo-dags-, herhalings-, week- en bewaarscholen. De provintee heeft ongeveer 450 instellingen ter wering van armoede. Hare financien verkeeren in gunstigen toestand; de inkomsten over het jaar 1877 bedroegen 188,668 gld., de uitgaven 176,872 gld.
()veers-mire, brig. gem. en d., prey. C. Vlaanderen, arr.
en 2 tt. WIN. Dendermonde; met weverijen. 3603 inwon.
— Overpelt, id., prove Limburg, arr. er. 51/2 U. N.t.O.
Ilesselt. 1651 mw.
Overschi., Ouwerachie, ned. gem. en d., prov. Z.Roil., rr. Rotterdam, kant. en 1/2 n. N.t.O. Schiedam aan
de Sehie,
nit welke hier 2 breede vaarten near Delfsh 'even
en Rotterdam geleid zijn; met em n geref. en een r. kath.
kerk, em n weetshuis, een fraai ambachts- of gemeentehuis,
scheepstimmerwerven en veel doortocht. 3797 mw. (met
het geh. Hogenban).
Overslag, ned. gem. en d., prov. Zeel., arr. Middelburg,
Isant. Goes en 11/, u. Z. Axel, op de grens van Belgie, tot
welk rijk een gedeelte van het d. behoort, waarin de r.
bath. kerk :dant; met een tolkantoor. 466 mw.
Overton, 1) cog. vi. en kerap., N. Wales, gra. Flint, aan
de Dee; met een deftige kerk. 1410 inw. — 21 grs. der
Y. S., in 't W. van Tennessee: hfdpl. Li v ings t o n.
Overvaalech-gebied, zie Transvaaloch-gebied.
Overveen of 'Ictrode, ned. d., prov. N. loll., arr. en
kant. Haarlem, gem. Bloemendaal. Bevallige pleats met veel
buitengoederen en talrijke bloemisterijen; een fraaie r. kath.
kerb, gemeentehuis. 1450 inw.
Overyseche. (fr. Isqu el, brig. gem. en d., prov. Brabant, arr. en 2 u. OZO. Brussel; met een standbeeld van
den bier geboren philoloog Justus Lipsitun opgericht op 28
Joni :853. 5326 mw.
Ovexande, Overeand, ned. gem. en (1., prey. Zeel. arr.
Middelburg, ',ant. Goes en ruins 1 u. Z. Heinkenszand. 902
inw. 250 in 'td.(
Ovid, een der Isfdpl. van 't gm. Seneca, Stt. New-York,
V. S., tueschen de meren Cayuga en Seneca, 49 u. W. Albany. 2500 inw.
Ovidiopol, (Hadsjider, Adisjer), [Tosni'isj. versterkte rues. at. en reels., gouv. Kherson, aan Jen Dniestermond, tegenover Akerman, 6 u. ZW. Odessa. Zej beeft een
tolbuis en lazaret en its een standplaats der ruse. vloot in
de Zwarte Zee. 4288 inn.
Oviedo, [Lagma. Arturuns, °veins's], sp. at., hfdpl.
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der pron. Oviedo (gr. 192 1 /s 0 m.. met 610,0(10 law.) bej de
samenvloeiing der Ovia en Nora, 171/2 our NNW. Leon en
161/s u. 0. de port. gems. Haar voorn. gebouwen ziju de
kathedraal, een der schoonste in Spaniel het ex-college van
San-Viucente, no tot gouv.bureaux gebruikt; het klooster
van San-Pelayo, de universiteita-gebouwen, 't kasteel en 't
algemeene en militaire bospitaal. Hare universiteit, in 15S0
geeticht, met alechts eene faculteit der rechten en een
school voor notarissen (230 studenten), heeft een bibliotheek
van 10,0e) boekdeelen; ook heeft de et. een college, een oeconomisch genootschap met verecheidene leerstoelen, seminarie, teekenschool, een normaalschool en verecheidene in.
grin acholen; een schouwburg, em n sterkte nit de 10de eeuw,
11 openbare fonteinen, die gevoed worden door 2 waterleidingen, waarvan eerie 41 bogen heeft; fabr. van wapenen,
hoeden en leder, en in den omtrek warme minerale bronnen en baden. 14,155 mw.
Oviglio, ital. d., Piemont, prov. en 2 n. WZW. Aleseandria, mand.hfclpl., aan den Belbo. 2835 mw.
()vomit. Avoca, riv. van Ierland, Leinster, gm. Wicklow,
va(t bij Arklow in de Iersche zee.
Ovroetash. Owrucx, ruse. at., gouv. Volhynie, distr.hfdpl., 22 U. N. Jitomir, aan de Marinna. 5603 inw.
Owaseo. meer der V. S., New-York, gm. Cayuga; lang
31/s , 1, 113 u.; met bet d. 0 w a sc o; 4100 inw.
Owaseo, at. der V. S., Stt. Michigan, gra. Shiawaseee,
aan de Shiawassee-river; met veel spoorwegverbindingen,
koorn- en zaagmolens, fabr. van apoorstaven. 2065 inn'. —
De stad is spoedig opgekomen.
Owego. gem. en vi. der V. S., New-York, hfdpl. van 't
Tioga, aan den mend der riv. Owego in de Susquehanna, etat. van de Union-Pacific-bate en e andere banen;
38 u. WZW. Albany; wolfabr. 9442 jaw.
Owen, 1) wort. at., Donaukr., aan de Lauter, 5 u. ZO.
Stuttgart; met maisbouw en de merkwaardige sybillengrot
in de nabijheid. 1339 inw. — ) grs. der V. S., in 't N.
van Kentucky; hfdpl. 0 w en to n. — 3) in 't midden vat.
Indiana; hfdpl. S penc e r.
Owenehorough, hfdpl. van 't gra. Dawis, Stt. Kentucky, aan de Ohio; spw. stat e kolenmijn en levendige scheepvaart. 3437 mw.
Owenalake, sneer in V. S., Stt. Californie, gm. Inyo,
0. Mount Whitney, 5 our lane, en 21/., u. hr., sterk sodahoudend. De riv. Owens Inept er in oil.
Owinwic, of Lowinsk, pr mvl., prov., regdst., kr. en
21/s u. N. Posen, aan de Warthe; met een krankzinnigengesticht in het voorm. klooster, een schoon slot en fabricken. 940 iner.
Owla. (A u I a), vervallen at. in Britsch Indie, NW.
Prove, 41/, NW. Bareily. — Owra, ind. at., prov. Malwa,
aan den Tsjumboel, 22 u. ZW. Kotah.
Ovvrutsch, at. in Run]., gouv. Volhynie, distr.hoofdpl.,
aan de Norina; met een gymnasium en klooster. 5600 in,
Oweley, nieuw grs. der V. S., Stt. Kentucky; hoofdpl.
Boonville.
Oxford 11 1 (Graafschap.), of Oxford...hire. centraal
grs. van Engeland, omgeven door de gra. Warwick, Northampton, Gloucester, Berks en Bucks; gr. 341/2 0 m., met
177,975 inw. Lange de NW.grene mope een heuvelrij (in
Broom Hill 255 met. hoog) en in 't ZO. de Chiltern Hills
(in Nettlebed Hill 250 met. 1. Be vruchtbare greed wordt
besproeid door de Theme, Cherwell, Windrush en Evenlode, kl. bijriv. van de Theems, welke riv. de &grew, vormt.
De hfdprod. zijn gerst, tarwe en knollen; op de Chilternhenvels welden groote kudden achapen; de mineralen zijn
onbeduidend. 't Fabr.wezen levert, op kleine schaal, kant,
handschoenen, dekens en.. Het 0 x for d-k a n a a 1, 26
n. Ian& loopt van N. tot Z. door 't gra. en verbindt de
Theems met het Coventry-kanaal en zoo met de Mersey,
Severn en Trent; in dezelfde richting loopt een tak van den
Great-Western-spw. Der, en nog 3 andere lijnen loopen
uit op de stad 0. Bet to verdeeld in 14 ohundreds" en
203 ',parishes". De voorn. steden zijn Oxford, Banbury,
Woodstock en Henley. — 2 ) st en hfdpl. van 't gen. gra ,
tusschen de sameevloeiing der Isis en Cherwell, 16 u. WNW.
Londen, aan den Great-Weatern-spw. en diene tak, aan de
W.-, Z.- en 0.zijde door heuvelen onageven. Zi,j heeft met
bare vele torens en koepeldaken em n prachtie voorkomen,
telt een groot aantal trotsche gebouwen en schoone straten, onder welke laatste de High-street (alloogstraat"), gewis een der deftiy,ste van Europa is, terwijl zij nog een
geheel nienwe en fringe voorstad heeft gekregen. Onder de
kerken oneerscheiden zich de kathedraal St-Mary, Carfax
of St.-Martin. St.-Pieter (de oudste), St.-Mary-Magdalen,
St.-John, All-Saints en St.-Giles; bovendien zijn er vele kapellen voor R. Teeth., Methodisten, Independenten en Baptisten. Andere Joon, gebouwen zijn het stad- en graafschapshuis. de muziekzaal, bet tuchthuis, het sessie-hnis,
de gevangenis van 't gm., Radeliffe-infirmerie, een gr. industrie-hnis, vele en velerlei scholen, liefdadige instellingen, banken. en.. 0. drijft emigre handel in steenkolen
en koren, die door werven en kaaien aan de Isis wordt
bevorderd; mane bear Toornaamsten luister en eerste middel van bestaan ontleent zij aan bare u n iv er ait e i t,
een der voorn. in Engeland. Men schrijft hare stichting
aan Alfred den Gr. toe, en hare inrichting is ongeveer ala
die van Cambridge (zie ald.); zij bestaat oil 19 "colleges"
en 5 AEON", nl. : Un i v er s i t y-c oll ege (gesticht in
872, bernieuwd in 1249); B al i o 1- (gist. in 1253 - 126R);
Merton - , 1264); Exeter - (1314); Oriel - met een
schoon, rijk versierd gebouw (13e6); Qu e e n' a- welks gebouwen de schoonste der st. zejn (1340;; N e w-c oil eg e,
met de prachtigete en grootste kapel der universiteite 1386);
Li ncol ( 1427); A 1 1-5 o a 1 te- met een boekerij van
40,00r) deelen (1437); Magdalen- 11456); Brazen-N oe e- (1509);Cor pus-Christi-(1516);Christchurthmet zeer uitgeatrekte gebouwen en gronden, een prachtige
zaal, schildergallerij, bibliotheek, enz. (1525); Tr in it y( 1554); S t.-J o h n 's- (15571; Jets u e• ( 1571 ); adha 111(1613); Pembroke- (1620) en Worcester-college
(1714); — en S t. M a r y' s- 0333); New -I nn- (1392);
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Magdalen (14871; St.-Alban-(1547)en
ds-hall (1559). Zij telt in 't geheel SO professors,
ea ongeveer 2510 studenten. De Bodleittansche bibliotheek
met de universiteit verbcraden, beat 296,00 ibaekdeelin en
40,000 MSS. en heeft, als die te Cambridge, het reeht op
een exempla:air an al de werken, die in 't Vereenigd Koninkrijk het licht zien; bovendien heeft zij nog 23 andere
boekerijen. Hare inkomsten worden op 5 millioen gulden
gerekend. Zij zendt gelijk ook de at., 2 leden in het lagerhuis. 0. telt 32 447 low. en ligt op 51° 45' 45#
10 15' 29" W.L. — 31 gra. der V. S. in 't W. 'an Maine;
hfdpL Pa ri s. — 4) gem. en vi. der V. S., Stt. Maine, gra.
Oxford, 14 WV!. Augusta. 13 ,0 mw — 5) id., Stt. Massachusetts, grs. Worcester, 13 n. WZW. Boston, aan den
111,w. van Norwich near Worcester. 250 ) inn. — 61 id ,Stt.
Connecticut, gra. Newhaven, 9 n. ZW. Hartford; met een
merkwaardige minerale bron. 1562 low. — 7) id , Sti NewYork, gra. Chenango, 21/2 U. ZZW. Norwich. 3420 mw. —
8) id., SQ. New-Jersey, gns. Warren, San de Delaware. 2000
low. — 9) id., Sit. Pennsylvanie, grs. Philadelphia, aan de
Delaware. 2000 low. — 10) id., Stt. Ohio, ire. Butler, 26 u.
WZW. Columbus; met de in 1809 gestichte Miami-universiteit. 3300 inw. — 11) havenpl. in Maryland, gra. Talbot,
13 u. ZO. Baltimore. — 12) id., Mississippi, ars. Lafayette.
1428 low De staatsuniversiteit ligt op '20 min. van 0. Er
zijn 5 kerken en 2 seminarien. — 13) stadje in Oeper-Canada, distr. en 8 It. ONO. London, aan de Thames. 4100 mw.
Ozia. een der kleinere Jonische-eil., bij Kaap-Skropha,
Aearnanie; 'Aug 11/4, hr. 1/2 0.
Ozomeria, vl. op de W.kust van 't eil. Tinos. 200 , low.
Oyapok, ?iv. van Z. Amerika, seheidt Fransch Guiana
van Brazilie en wilt 20 u ZO. Cayenne door een mood
van 5 u. breed in den Atlant. oceaan, nu een
loop van 52 u., van welke zij de laaiste 8 tot 9 bevaarbaar
Is. Aan haven boord ligt, 7 o. van gee, 't • 1 ek Oy a pok
of S t.-L o u i a.
Oyarzaa, sp. vi ., prov. Guipuscoa, 2 n. ZO. San-Sebastian, bij de riv. 0 yarz u n, die in de golf van Biscaye valt
en daar eene haven vormt. 4470 mw. Bekend door de Carlisten in 1876.
Oyes 1) fr. gem. en vi., dep. Pas-de-Calais, arr. en 5 u.
NNW. St-Omer. 1919 low. — 2) id., dep. Saone-en-Loire,
arr. en 3 u. ZZW. Charolles. 1000 low.
Oynhanaen, tie Rektne.
Oyonnax. fr . gem. en vi., dep. Ain, kant.hfdpl.' arr.
en Mg n. NO. Nantua; met fabr. van ivoren, paarlernoeren,
hoornen en houten waren en houthandel. 3,30 mw
Oyater.Bay, 11 gem en vl. der V. S., St -t. New-York,
grs. Queen's, op Long-Island. 't Is een vermakelijk romerverblijf en heckgedurige stoombootzemeenschap met NewYork. 9000 mw. — 2) of Oe.terbaai. baai aan ..e W.hunt van Tasmania, op 42° 40' Z.B., 148° 2' O.L.; zij geeft
°voter liarden naam aan een distr. der kolonie.
boor. of Oeaterhaven. inham van King-Gefirge's-Sound
in ZW. Nieuw-Holland, 1 u. NO Albany, in de kolonie
aan de Zwanen-riv. — Oyater.Island. of Oeater-Ei land,
1) eil. Britsch Indie, aan den mood der riv. Ar.tean.—
2)• eil. van Ierland, Connaught, gm. en 11/4 u. NNW. Sligo, in de Sligo-baat. 't Heeft een baken en 2 vuurtorens
der haven van Sligo.
Oyatermouth, eng. d. en kersp., grs. Glamorgan, 1 1 /2
U. Z-ZW Swansea; waarmee het door een spw. verbonden
IL 2460 mw.
Ozark, 1) grs. der V. S., Stt. Missouri; hfdpl. R o c kbrid g e. — 21 hfdpl. van 't gra. Franklin in Arkansas,
34 u. NW. Little-Rock.
Ozark, hoogterug in 't ZW. van Missouri, rijst tot 450
Met. en maakt de waterscheiding tusschen den Missouri en
den Mississippi.
Ozaukee, gra. in V.S., Stt. Wisconsin; hfdpl. Osanke e.
Ozieri, ital. at., ell. Sardinie, prov. Sassari, distr.hfdpl.,
81/2 OZO. Sassari, aan de riv. Oderi of Coguinas (Terinns van Ptolernents). Zij heeft eon kathedraal, iseminarie,
kloosters en eon hospitaal. 8000 low.
Ozora, hong. vi ., con, Tolna, aan den Sio, een bijriv.
Iran den Donau, 81js n. Z. Stuhlweissenburg; met eene inceterij en merinos-schapenfokkerij. 370) low.
_Osorkov, fabr.st. in Polen, gone. Kaliseh en 22 u. WZW.
Wareehau, aan de Bsura, 1. o. 8023 mw. (meest Joden).

n,

Pa, 1) chin. at., prov. Se-tajoeen, distr.hfdp1 , ongeveer
Op 31° 50' N.B., 106° 50' O.L. — 2. of Pa-tajoe, id., prov.
distr.hfdpl., 14 U. Z. Peking. — 3) st. in 0. Tibet,
(tan den boven Yang-tse-Kiang, ongeveer op 29° N.B.,99°O.L.
Past, Pats)). brig. gem. en d., prov. Limburg, arr. en
SW. bkj Hassell, kant. Beeringen. =55 low.
Pane /Grosse- en ILlaisse.), 2 bijriv. van den Donau
p. o. in &iereni de eertste outlast deb bewden Ingolstadt,
de tweede beneden Nieder-Schonfeld.
diet, Stelgelklltn.
P.m.', at. in deisieis-kolonie,
ut
van Gnadenthal en aan den spw.
lenboseh, In de nabvan Kaapstad niter Wellington; met beroanden wkjnbonw.
•
law.
Paasch-Eiland, (cog. East e r-I slan d, hoogd. st e r-I n 5 e 1, bij de inboorlingen Wathoe), ell. in den
Mien oceaan, op 27° 6' Z.B. 109° 17' W.L. omtrent 660
u. W. de lust van Chili, het0.1iPtste
s
onder'de bewoonde
ell. van Anstralie (zoo men 't altbans daartoe rekenen wil),
Want het nog 0.1ijker gelegene kleinere S a 1 a-y-G om ez
Is onbewoond. Het P. eil. heeft een enkele landingplaats,

Cook Point; een zacht klimaat, voldoende voedingsgewas.
*en, weinig dieren. De low. (ongeveer 100)) zijn Maleiers.
Op 't eil. zlin raadselachtige gedenkteekenen gevonden, rensachtige, 15 met. hooge, row bewerkte steenen beelden, van
welker ooraprong niet de geringste overlevering bestaat. Zij
zijn bijna elle near Parijs gebracht. Het werd in 1722 door
Roggeveen ontdekt, is Wein. van vulkaniscben oorsprong en
verheft gich tot ruim 650 meters.
Paasio. ned. d., prov. Overijsel, arr. Heerenveen, kant.
en 2 u. WNW. Steenwijk, gem. Oldemarkt. 570 mw.
Pabba. naam van 3 eilandjes der Hebriden: het eerste,
ook Pabbay geheeten, ligt aan 't NW.eind van den Soundof-Harris, 1 n. N. Bernera. en heeft een pick van ruim 300
met. hoogte; — het tweede, 2 u. Z. Barra, is van Santiera
gescheiden door den Pabba-Sound; — en het derde ligt in
de Broadford-baai van 't eil. Skye.
1P'abeaog, Pabejang. 1) at. op Java. N.kust, resid. Pek,
longan, distr. Wonosobo; aan den mond der gelijkn riv. —
2) d. op Java, resid. Soerabaya; met een steenen bazaar.
Pabelion de Pica. havenst. in de Peruaansche pro,
Tarapaca, 21 0 Z.B.; door de aardbeving van 9 Mei 877 geteisterd, 200 mensehen verloren 't leven. In de nabijheid
zijn in 876 guanolagen ontdekt.
Pabianice, pool. stadje, 16 u 0 t.Z. Kalisch. 6400 iow.
Pacajaz. Pacaya. riv van Brazilie, pron. Para. valt in
den mood des Amazonen-strooms ten Z. van 't eil. Marajo
en ten W. van Veins, na een N-lijken loop van 45 u.
Paeajea„ at. in Bolivia, dep. en 25 u. ZZO La Paz, prov.hfdpl., man een bijriv. van den Desaguadero. — De S i e rra-de-Pacajes, die de Andes verbindt, verheft zich tot
6550 meters.
Paearaima (Sierra.). lage bergketen van Z Amerika,
die zich van W. tot 0. op 4° N.B., tusschen 60 en 630 W.L.
uitstrekt; zij scheidt het stroomgebied van de riv. Caroni
en Massaroeni van dat des Rio-Branco's en tevens Britach
en Venezurlaansch Guiana van B azilie. —Pacarai ma
is ook de naam can een geisoleerden berg van Brazilie,
aan de riv. Panama, op 3° 38' N.B., 63° 8' W.L.
havenpl. in Peru, peon. Lambeyeque;
gangspunt der staatsbaan naar Magdalena en Cajamarca.
Parandirre (La), fr. gem. en vl., dep. Loire, kant.hfdpl., arr. en 4 U. NW. Roanne; spw. stat. 2112 inw.
Pace. fr. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr., kant. en
21 /s u. W. R ones. 2568 low.
Paceen, Paceio. vi. op SiciFe, peon., distr. en 114n„
ZO. Trapani; met graan- en wijnbouw. 4032 inw.
Parent., ital mv1., Napels, pron. Abruzzo Ult. II, 13/4,
0. Sulmona; met zijdeteelt en wijnbouw. 4 32 low.
Pachararna, d. van Peru, dep. en 5 u. ZO. Lima; met
een verwoesten tempel, nit welken Pizarro Pena onnoemelijke scbatten haalde. Tegenover de kust alhier liggen de
Pachacama-Eilanden.
Pacheco. sp. vi ., prov. en 5 u. ZO. Murcia. 1100 inw.
Pachete. st . van Britseh Indie, Bengalen, prov. Bahar,
21 /2 u. NO. Rogonatpoer.
Pachino. vl. op Skil' e, prov. Syracuse, distr. en 11/ 4
0.NWKap-Psrochynm],wavdet.hren naam ontleent. Zij heeft een fort en tonijn-visscherij.
6452 inw.
Paehttea, at. in Mexico. dep. en 14 5. NNO. Mexico, aan
den weg naar Tampico; met een schoone kerk en in de nabijheid zilvermijnen, die weleer van belong waren. 200 inw.
Pachueaca, riv. van Peru, dep. Cuzco, ontspr. sit het
meer Pachucaca, in tie Andes, en valt na een N.lijken loop
van 40 u. in den Apurimac.
Paeora, riv. op de landengte van Panama, Columbia,
die zich met den Indio vereenigt om een aanzienliike riv.
te vormen, welke ten 0. van Panama in den Stillen oceaan valt en voor gr. schepen bevaarbaar is tot Samboja, your
booten tot het vi. Pacor a.
Pactoitts, no Sart. of Bagoe1et, rir. van RI.
Anatolie, valt in den Hermus no Sarabat of Kedoes I, 14 u.
0. Smyrna, en was in de oudheid vermaard am bet good,
dat hear sand meevoerde.
Paey.sur-Eure, Plasser, fr. gem. en stadje, dep. Eure,
kamt.hfdpl., arr. en 3 u. mi Evreux, aan de Eure, 1. o., die
bier bevaarbaar wordt. 1728 low.
Padang, 1) resid. op de W.kust van Sumatra, zich nitstrekkende van 0. Toewa tot awn de riv. Mandjoeta; zij
wordt begrensd Z. door Benkoelen. 0. door de W. bergketen
van den G. Raja tot de Pick van Indrapoera, door 't landsehap Rorintji, vervolgene tot ten NO van den Bo-kit Gedang door de Padangsche bovenlanden en none een kl. gedeelte door de Bataltlanden, en N. door de resid. Tapapoeli.
Zij wordt verdeeld in de afd.; Ajer-Bangis en Rau, Priaman,
Padang, Painan. De gouvern. van Sumatra's W.Itust is tevens
resident van Fading en wordt ter hoofdplaats bijgeatann
door een adabstent-reaid. Men tech t bier inzonderbeid gambier, Italie en peper, drijft handel in kassia, stofgoud, bentom, kainfer, schildpad, trepang, vogelnestjes, eon. en onderhoudt rechtstrfeksche scheepvaart met het moederland.
-- 2) st en hfdpl. van gen. resid. en de geliikn. afd. (bevattende de hfdpl. P. met de Mentawei en Pageh-eil., in
de Ommelanden van Padang) en sedert 1666 van Sumatra's
W.kust, bij den mood der riv. Padang, in de Ind. zee, zetel van den gonverneur, man den ads.-resident, den read win
justitie, de wees- en boedelitamer, ens. Na de verir-teringas, die de kleine at. in de blifttlite jaren ondergaan keeft,
is zij -een aangenaam verblijf geworden, en bet-ft verscheiden goede gebouwen, een get-cf. kerk, on goede school en
commissie van onderwijs en pen gezelschap tot opvoeditur,
van Christen-weezen. Padang wordt beachermd door twee
stamen blothuigen met bastions. Dv at. relve heeft goale
breede atraten, ruim 2010 !taken, waarorider weinig sternal gebouwen, die nicest aan Chinamen behooren. 15,000
low. De Passe of n3arktplaats is druk en de hoofdmarkt
voor 't goad op Sumatra. Gemidd. temperatuur 77 Fehr.
De swede van Padang ligt tusseben den nitapringenden
Apenherg en de hooge eilandjes Groot- en Klein-Pisang a.
't ZZW. Wat verder nit den wal liven de roogen Zeve ne I la ndj e si Ayer, Attain, Ampat, Bandelang, Passir, Sa-

Padang-Mew
tae en Tiga. — 4) of Padang-Cove. havenplaats in 't
Ajk Barang-Asam op 't eiland Bali, ten ZO. van de hfdst.

Karang-Aaam. — 5) d. op Java, resid. Samarang, reg. en
O. Grobogan.
IPadaug-ltiew, $t. In 't Birma-rijk, aan den Iritwadi,
2 n. ZW. Prome.
Padaugache-novenlanden, ned. resid. op Sumatra's
W.kust, zich uitstrekkende ten 0 van de resid. yadang,
van de Pick van Indrapoera af noordwaarts, waar zij grenst
aan Ajer-Bangis en in 't Z. aan het lan , schap Korintji. Zij
wordt gesplitst in de afdeelingen Vijftig-Kottas, Agam ,
Tana-Datar, Denies- en Negen-Kottas. Batipoe en Tien-Kot :
tas. Men heeft bier de gebergten Sengalang, Sago, M.-rapt
en Pakoentan-Bonesoe, de rivieren Indragiri. Sibayong, Kampar, Tabong of Siak e. a., het meer Singkara of Siwauwang en het nicer der Tien-Kottas. De vrij vruchtbare grond
besat veel ijzer en good. De koffiecultuur stoat bier onder

gouvernements-toezicht. Dc voorn. plaatsen nun: Penman,
Tikoe, Tabien-Tingie, Pajakomba ( beide aanzienlijke vlekken
in de Vijftig-Kottas), Pa dang-Pa ndjan g ( hfdpl. van
Batipoe en de L. Kotta's, snel opkomende plaats aan het
kruiapunt van 4 wegen, boven de zoogen. Kloof of het
dal der riv. Aneh, die de hoofdweg is tusschen de Bovenlanden en de knot); Prijangan ( weleer de zetel des sultans van Menangkabau); Palalawang (een d. en stapelpl. aan den Kampar).
Paddireton. eng kersp. en NW.lijke voorst van Londen, 1 u. WNW. St.-Paul's, een der nieuwste en sierliikste
wijken der hfdst., met de pleinen ("squares") Oxford, Cambridge en Sussex, Westbourne ten-as een belangrijk kanaal
en den terminus van den Great-Western-spw.
Paderborn, pr. St., prov. Westfalen, regdst. en 12 u. Z.
Minden, kr.hfdpl.. aan den spw. van Berlijn near den Rijn.
Zij is de zetel van een bisd,m, opgericht door Karel den.
Gr., die hier eenigen tijd resideerde. Tot hare voorn. geb-uwen behooren de domkerk, van 1134-44 gebouwd, onder welke de Pader met zoo veel kracht ontspringt, dat
zij op 20 schreden van hare bron reeds molens drijft; de
nude Bartholommus-kapel en het kasteel van Addinghof,
dat no tot kazerne dient. Zij heeft 6 r. kath kerken en
1 prot. kerk, een gymnasium, een r. kath. priester-seminarie (met een theol. en philos. faeulteit) weed in 1073 opgeheven, een institunt voor m(isjes in 't nonneklooster ( in
1878 opgeheven ), em n wees-, zieken- en kraamyrouwenhuis,
een instituut sour blinden, een genootschap voor Westfaalache geschiedenis en oudheidkunde, een tooneel, sterke bierbrouwerij en branderij. 13,701 mw. In de middeleeuwen
was P. lid van de Hanse. De badplaats L ipp s pringe
ligt in hare naqijheid.
Padilla, vi. in Mexico, dep. Tamaulipas, 31/2 u. WNW.
Nieuw-Santander. Iturbide, ex-keizer van Mexico, weed
hire op 19 Juli 1824 doodgeschoten.
Padre , San), ital. mvl., Napels, peon. Terra-di-Lavoro,
aan de Melfa, 21/4 u. Z. Sora 2250 mw. —Puert o-d e 1P a dre is een haven aan Cuba's N.kust.
Padria, d. op Sardinie, pros. Sassari, 6 n. ZO. Alghero.
Padron. [hits Flavin], up at., prov. Combs., 51/,
ZZW. Santiago, aan In Sar. Zij wordt als bedevaartplaats
druk bezocht en was weleer een bissch.zetel. 5050 inw.
Padatow, rug. vl. en zeehav., grs. Cornwall, aan den
rnond der Camel in 't Kanaal van St-George, 8 n. NNO.
Falmouth. De haven, ofschoon moeieltik van toegnng. biedt
de eeniee achuilplaats aan op de gevaarlijke bust tussehen
Land's-End en Hartland-Point; zij voert ijzer en steenkolen

in en leisteen, sand en tin nit. Belangrijke visscherij en
scheepsbouw. 1991 mw.
Padua, (ital. Padov a, fr. Padone 1, [Patavium?],
1) peon. van 't kon. Italie ( Venetie), tusschen Treviso, Venetit, Rovieo, Verona, Vicenza; groot 36 0 m., met 364,430
mw. in S distr., 10 kantons en 103 gem. De eeuige hoogte
In deze prov. bellatin de Euganeische heuvels. Rivieren ziin
Bacchielione, Etsch, Brenta, Musone; veel kanalen doorsnijden dit gewest, dat bijna SO kilom. spw. heeft. — 2 ) veraterkte at., hfdst. van gen. prov., 61/5 n. W. Venetie, eon
den Bacchiglione en aan twee lijnen van den Opper-Ital.
spw. Hare voorn. merkwaardigheden zijn: het groote, door
. een kanaal omgeven plein ”Prato-della.Valle", dat no tot
marktplaats en corso divot en met 74 standbeelden van Paduaansche burgers prijkt; de kathedraal, met een monument
van Petrarca; de rijk versierde kerk van St.-Antonius van
Padua, den patroon der at_ v66r welke een bronzen ruiteratandbeeld van den venet. generaal Gattamelata staat; de
kerk van Santa-Giustina, een der schoonste van Italie, met

achilderijen en een bibliotbeek in 't naburig klooster, dat

no tot kazerne dime; de kerk der "Padri Eremitani", met
vest schilderijen en monumenten van Canova en 't eedenkteeken your Frederik van Oranje, die bier in 179f' stied;
vele andere schoone kerken en kapell,n (in 't geheel 96 , ;

't paleis van den kommandant, met era bibliotheek; de paleizen Giustiniani, de Capodolista en ee,n men:gte andete
heerlijke privaat-gebouwen; de "palazzo-delia-Reggione" of
bet raadhuis, waarin een groote audientie-zaal, met de monumenten van Titus-Livius en den reiziger Belzoni, beiden
bier gebcren; de ,,palazzo-del-Bo" of de zoo prachtige els
groote gebouwen der universiteit, het werk van Palladio en
Sansovino. Deze vermaarde univeraiteit, in 122S gf sticht en
waarbij eon kruidtuin, 2 gymnasien, g,eestelijk seminarie,
•bservatorium, laboratorium, anatomic, pathologiseh kabinet en een bibliotheek van 100.0'0 boekdeelen behooren,
had in vroeger tijd studenten nit site oorden van Europa,
wier getal menigmaal 18,000 (titans ongev. nog 1000) beliep
en under welke men eenmaal Tasso en Columbus tell).
Andere bezienswaardigheden ziin de ”scuotaelel-Saitto",
met Is beroemde fresco's van Titiaan en zijne leerlingen;
de abdij van St-Benedictus met -en bibliotheek; de triumfboog flaunt het kerkhof der kathedraal; de buste van
Canova, in het door hem gebouwd hospitaal; 5 schouwburgen en het kotfieltuis van Pedrocchi, em n van de schoonste
der wereld. De at heeft ook fabr. van taken, kousen, zijden stoffen, darmsnaren enz. en veel handel. 6(1,107 inw.
Paducah, d. der V. S., Stt. Kentucky, gee. 'Mac- Cracken,
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San den Ohio, bij de invloeiing van den Tennessee en aan

verscheidene spw. 7000 inw.
Padul, sp. vi ., _prov. en 3 U. ZZW. Granada. 2160 mw.
Padula. 1 ) ital st., Napels, prov. en 151h u. ZO. Salerno. 8660 mw. Weed in 1357 door een aardbeving grootendeels verwoest. — *2) ital. vl., Napels, peon. Abruzzo Ult.
I, 3 u. W. Teramo.

Paduli, 1) ital. vi , Napels, prov. Trincipato 111t, distr.
i CalaBenevento en 3 EL W. Ariano. 3100 mw. — 2) d.,
bria Cit., distr. Rossano.
Pae - Choi, geb. in NO. Rnsland, N Oeral, waarvan gescheiden door de Kara, tusschen de Karische en NoordeHike IJszee tot aan de Jugor-straat. Geheel zonder boomen
en in den korten comer slechts weinig begroeid.
Pa-jams (Meer.), russ. moor, Finland, meest gelegen in
't gouv. Nyland, tusschen 61 0 en 62° 27' N.B., 25° en 25°
50' 0.L., tang 29, br. 6 u.
Paelen of Pollen (Ober - en Nieder). 2 dorpjes in 't
gr.hertd. Luxemburg; het eerste gem. Beckerich, het tweede gem. Redingen.
Ppeaana, ital. gem. en mvl., mand.hfdpl., prov. en 4 u.
NNW. Saluzzo, atm den Po. r. o. 6450 mw.
Paesens. Paezena, ned. d., peon. Priest., arr. Leeuwarden, kant. en 21/, u. NNO. Dockum, gem. Oostdongeradeel,
aan den zeedijk. 645 inw.
Paganico. 1) ital. vi ., Napels, prov. Abruzzo Ult. II,
kant.hfdpl., 1112 u. 0. Aquila. 430 ) inw. — 2) id., zelfde
pros., it u. NNW. .Aquila. — 3 ) vi. in Toscane, prov. en 5
ti. Z. Siena, aan den Ombrone. 16 ,10 mw. — Pagano of
Pagnano, ital. d. Venetie, prov. en 51/2 u. WNW. Teeenfabr. 1000 mw.
viso; met zijde- en lak
Page, 11 grs. der V. S., Stt Iowa; hfdpl. Nodaw fly.
— 2) gm. in Virginie, Valley-distr.; help]. Lure y.
Paghara.Mew, vervallen st. van Acbter-Indie. Birmarijk, peon. Ave, aan den Irawadi, 1. o., 32 u. ZW. Antarapoera. Zij WAS oudtijds de hfdp). van 't kon. Ava, en menigvuldige in puin gezonken tempels getuigen nog van bar,
vroegere belangrijkheid. No is zij nog de zetel van em n gnuverneur, heeft veel pagoden en eon olifantenpark. Aan
de overzijde der rivier ligt Neund a, eon stud met laken olie-fabrieken.
Paglia. riv. van Italie, ontspr. in de prov. Siena, valt
na eon ZO.lijken loop van 9 u. to Ovieto in den Tiber.
Pag1ieta. ital. vl., Napels, prov. Abruzzo Cit., kant.hfdpl.,
6 u. ZO. Chieti. 4201 inw.
Pagny - sur - Moselle, fr gem. en d.. dep. Meurthe-en Moezel, arr. Toni, aan den spw. naar Metz. 1000 inw.
Pago, 1) oil. van Dalmatie, kr. Zara, Adriat. zee, van
't Croatisch vasteland gescheiden door 't Morlaeca-kanaal
dat 1/2 tt 2 u. br. in 't Is onregelmatig van gedaante, 10 /2
u. lang en omtrent 2 u. breed, beslaat 5 0 miilen en telt
5160 inw. Bij 't midden ligt het moor of de inharn Zascha.
De grond is toe, maar levert voeder genoeg soar talrijke
kudden schapen; het oil. voert veel wijn en zout uit. —
at. en hfdpl. van gen. eil., aan 't truer Zascha, bii do 0.
bust. 3219 inw. — 3) ital. vl., prov. Principato Ult., 31/,
a. NW. Arian°. 1230 inw.
Pahang, 11 staat op
n 't schiereil. Malakka, lanes de 0.bust, rueest tuaschen - on 4° N B., 103 en 104° 0.L., met
40,000 mw., meest Maleiers en Chineezen. Hij snort good
en tin uit en ontvang,t van Singapore opium, zijde, rijst,
tabak, soot, ijzerwaren en landbouwgereedsehap. De voorn.
plaatsen zijn Pahang Koeantan of Kwantan en Undowe,
— 2) hfdst. van gen. Staat,
'
aan beide zijden censer breede,
ondiepe riv. die de maleische on cbineesche wijken vaneen
scheidt, omtrent
'
1 1 /2 u. van baron mond. 't Is eon ellen dige plaats, die geenerlei balangrijk gebouw dan era zoogen. paleis heeft 3° 34' N.B., 103° 24' 0.L.
Paharpoer. 1) aanzienlijke st. van Afghanistan, distr.
Damaun, bij den Indus, 61/2 u. N. Deva-Ismael-Khan, en
niet noel kleiner dan doze laatste. — 2) vl. in den Pengab,

7 u. Z. Leia.
Palvitan, Paitan, st. op Borneo's NO.kust, hfdpl. van
een gelijkn. distr., bij den mood der riv. Pahitan; bandel.
Paigaton, havenpl. in 't rag. gm . Devon, aan de Torbaai,
2
1 ,1 u• ZW. van Torquay; met ooft- en groenteteelt. 3591 mw.
Painiboeuf. fr. gem. en st., dup. Beneden-Loire, arr.'nfdpl., 6 u. W. Nantes, aan den 1. o. der Loire, stat der
Orleansbaan, 3 1 /2 u. van zee. Zij heeft een gem.col!ege,
hydrographische school, een we) bezochte haven (voorhav.
van St.-Nazaire),waar groote schepen kunnen lossen,scheepstimmerwerven on 2maal lanes stoombootgemeenschap met
Nantes on St.-Nazaire. Terwijl het tegenovergelegen St.-Nazaire spoedig it opgekomen, heeft P. wegens verzanding veel
van de vroegere grootheid verloren. 262 jaw.
Paisnogo, sp. vi ., pray. en 12 u. NNW. Huelva. 2310 (nw,
Paimpol, fr gem., st en zeeh., dep. Noorderktisten,
kanthfdpl., arr. en 61/2 u. NW. St.-Brieuc, anna 't kanaal,
een handelstribunaal, minerale baden en handel; katoenapinnerij, looierii, touwslagerij. 2035 jaw.
Paimpont. fr gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr. on
Si n U. ZW. Montfort; aan den zoom van het fraaie 6070
hect. groote wood; met hoogovens, ijzerwerken, fabr. van
spijkers, ijzerwaren, waakaarsen, enz. 3344 inw.
Painesville, zeer bloeiend vlek der V. S., Stt. Ohio,
hfdpl., van 't gm. Leke-of-Erie, S u. NO. Cleveland, door
eon spw. met Fagrport verbonden. 49(15 inw.
Painawiek, eng. vi . en kersp., ers. en 2 u. ZZO. Gloucester; aan do belling eons heuvels, op welke het nude
earn. kamp Kinsbury ligt, met wolfabr. ' 229 jaw.
Paint, naam van vole plaatsen in Ohio, V. Sr 1) gm.
Highland. 28 -,0 inw. — 2) grs. Holmes. 1560 inw. —
gm. Fayette. 141(1 jaw. — 4) ems. Ross. 141)0 mw. — Oak
51 in Indiana, gm, Wayne. 1610 it'll,
Painted.Poat, gem. on vi. der V. S., Stt. New-York,
Steuben, aan de samenvloeiing der riv. Con hocton
Tioga en aan den New-York-and-Erie-spw., 51 u. AV.t.Z Albans'; met ve.1 mac- e. A. molens on eon minerale bron
in .ie nabijheid. 4600 inw.
Paisley. schotsche fabr.st., gm. Renfrew, aan den spw.
van Glasgow nsar Air en aan de White-Cart, die 1 u. be-
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neden de et., te Renfrew-ferry. de eigenlijke haven van P. ,
in de Clyde valt. Zij heeft 30 kerken en itapellen, 2 theol.
seminar,lt.choenpistu,men
museum, een gevangenis en tuchthuis, kazernen en infirmerie, fabr. van velerlei katoenen en half-zijden stoffen, sicraden en modeartikelen, wollen dekens en doeken, ook
ijzer- en kopergieterijen, looierijen, brouwerijen, branderiien en groote bleekvelden. 48,257 mw.
Paita, havenst in Peru, pro. Pinra; nitgangspunt an
den spw. near Pinra; na Callaci de beste haven van Peru;
ook ale nitvoerhaven der rijke prov. Piura is het verkeer
deck. 9000 mw.
Dordogne, arr.
Paizac. of Peyzat, fr. gem. en d,
re, r. o. 335i mew.
en 8 n. OZO. Nontron, aan de Opper-Veze
Pajakomba, d. op Sumatra. resid. Padangsche-Bovenlanden, in 't landechap 'Agam, hfdpl. der afd. De L. Kota's;
verblijf van den ads. resident, met een nederl. fort.
Pajenezno. Paieczno, poolach etadje, gonv. Kalisch,
10 n. ZO. Petrikow of Piotrkow. 1500 inw.
Palm (Nietaw-), of Pecka, (N 0 w a-P a k a), bob. at.,
Gitschin, 16 u. NO. Praag, aan de Moleschka. 4485 inw.
Pak-nam, Pakenbam, at in Siam, Ran de riv. Menem, rnim 1 u. van haren mond, 6 n. ZO. Bangkok.
Pakoseh, pr et., prov. W. Pruisen, regdst. Bromberg,
aan de Naze. 1481 inw.
Pak-patten Patak,puttun, st. in den Pengab, bij een
(risk veer over 'den Ras. en 27 u. ZW. Lahore. Hier was
't, near men vermoedt, dat Alexander de Gr. de kolossale
altaren oprichtte, om de 0.1ijke grens zijner veroveringen
ass te duiden.
Pakraez, hong. mvl., in 't Kroatisch-Slavonisch corn. en
7 u. WNW. Posega, aan den Fakes (bijriv. der San), zetel
van een griekschen niet-geunie,rden bissehop. 1721 inw. De
vermaarde Pandoeren-overste Trenk behoorde hier
Pakrojanty, mvl. in Russ. Polen, gouv. en 34 n. NW.
Wilma. 1650 mew.
Pak., 1Patsch, hong. mvl., corn. Tolna, 18 n. Z. Oren,
aan den Donau r. o.; met r. kath. en lutb. kerken. 9434 inw
Pal (St.-) a -en-Chalancon. fr gem. en d., dep. Opper-Loire, arr. en 41/, u. NNW. Yseingeaux. 2286 inw. — 2)
-de-Mons,id.,zelfde dep.,arr.en 3 u.NO.Yssingeaux. 2054 inw.
Palachy, at. van Britsch Indie, Madras, distr. en 6 , /2
U. ZO. Coimbatoer. In 1800 zijn hier een aantal munten
van Augustus en Tiberius opgegraven.
Palacio& (Los), (d. m. fide paleizen"), naam van vele
SF. plaatsjes, waarvan de voorn. zijn: 1) vl., prov. en 3 1 /2
0. Z. Sevilla. 1830 inw. — 2) -de-Campos, vl., prov. Valladolid, 51 /2 u. NO. Medina-de-Rio-Seco. 720 inw. De Franschen sloegen hier de Spanjaarden in 1808.
Paluen en Palm° twee gr. woorden, die eoud" beteekenen en den naam van een menigte plaatsen in 't Oosten
vooropgaan. Palwa-Alehaia is de naam der overblijfsels van 't oude Dyme in (Iriekenland, Morea, Achaia, 5
11. ZW, Patras, aan de Z.zijde der golf. — Palaeoenetro,
de overblijfsels van 2 onde steden in Acarnanie. bij lEtos,
en in Phocis. De golf van Palaeoca n tro is een ham
CI) de 0.kust van Crea. — Palaeo-Epiekopi, dorp op de
is , aate van 't oude Tege a, ten Z. van Mantinea. dat met
gebied Tegeatis een der aanzienlijkste distr. van
Aladie uitmaakte. — Palveopollis, 1) de overblijfsels van
nude E 1 i s, Morea, 21/., u. OZO. Gastuni. — 2) de overbliifsels van 't oude (0ythiu m, distr. Maine, ten N. vnn
Marathonisi, bestaalide uit een schouwburg en eenige rem.
bad-n. — Palaeowouni, is een nieuwere naam van den
berg Helicon.
Palafurgell, sp st., prov. en 6 u. OZO. Gerona, nabij
de Middell. zee. 4597 mew.
Paistgonia, mvl. op Sicilie, prov. en 8 n. ZW. Oatania. 4900 inw.
Pala:. (Le), 1) fr. gem. en zeeh., dep. Morbihan, kanthrepl., arr. en 10 U. Z. Lorient, aan de 0.zijde van 't eil.
Lelle-Isle, oorlogplaats eerste klasse; met een militair hoepit.). Hare kl. haven heeft een vuurtoren en wordt door
een citadel verdedigd; zij drijft een levendigen handel in
runt en visch. Dagelijkache pakketbootverbinding met
Auray. Gemiddeld komen jaarlijks 1810 schepen van 40,000
ton binnen. 4385 mw. (2823 in 't vl.) — St.-Palais, fr.
gem. en stadje, dep. Neder-Pyreneeen kant.hfdpl., arr. en
4 n. NW. Maul4on, bij de Bidouze t 1. o. 1570 mw.
Palaiseau, fr gem. en mvl., Seme-en-Oise, kant.hfdpl.,
arr. en 272 u. ZO. Versailles, aan de Yvette en aan den
spw. 2464 inw.
Palairncotta, twee steden van Britsch Indie, Madras: 1)
distr. Tinnevelly, 13 u. NNO. Kaap-Comorin; static der
nnglikaanache miseie met missie-school; — 2) district Z.
Arcot. 131/2 U. ZZW. Pondichery.
Palasnasi, vereterkte np west., prov. en 5 u. ZO. Gerona;
met een kl. haven aan de Middell. zee. 2050 mw.
Palatnow, Pallamau„ at. van Britec'n Indie, Bengalen,
distr. en 25 U. WNW. Ramghur.
Palaaeia, sp. riv., Valencia, ontspr. W. bij Bejis(Bexis),
vloeit door ten schoon dal voorbij Jerica (Xerica) en Segorba (wear 't dal zich tot een prachtig bekken verwijdt)
en valt na een 0.1ijken loop van 13 U. in de Middel. zee,
ruim 1 n. O. Mnrviedro. Hare wateren besproeien, door
iniddel van kanalen, vele duizenden bunders land, die andem schier onbebouwbaar zouden zijn.
Palanka I lUj- CV- en Nessiet.), (d. Nieu
0 u den Duitse h-PS, 8 bijeengelegen d. in Hongariie. corn.
en 31/2 U. ZW. Baca, aan den Donau, I. o. Samen 9821 mw.
— Ook can vi. in Eur. Turkije, Macedonie, eandej. Hugtendil. 2500 mw.
Palanpoor, distr. in de Northern-Division, Bombay, 0.
van Ran; grout 226 0 m., met 502,586 maw. Van de 11
onder inheemsche hoofden etaande states is P. met de gelijkn. hfdpl. (17,189 mw.) de aanzienlijkste.
Paiantong, it in Achter-Indie, 14 u. SO. Munnipoer.
Palapetty. St. in Britsch Indie, Madras, diet, Madoera,
15 u. WZW. Trichinopolv.
Palate, ital. vi ., Nape's, pro-I. Molise, 8 n. NNO. Campo-Basso. 3000 mw.

Palatine, gem. en vl. der V. S. Stt. New-York, gem.
Montgomery, 14 u. WNW. Albany. 3000 inw.
Pialanr, riv. van Z. Hindostan, ontspr. in Maissoer,
vloeit door de distr. Arcot en Tsjinglepoet (Madras) en valt
in den Ind. oceaan, 12 U. ZW. Madras, na een loop van
55 U. Zij scheidt de distr. Z. en N. Arcot.
Palawan. Palonan. of Paragon, eil. in den Ind. archipel, tussehen Borneo en de Philippijnen, of tusschen 8°
37' en 11° 30' N.B., 117 en 120° 0.L.; het scheidt de Chineesche-zee van de Soeloe-zee en heeft ten Z. de street Balabak. Van NO. tot ZW. is 't ongeveer 75 U. lang en gemiddeld 8 a 9 n. breed. De grond is van binnen bergachtig, aan de kuaten vlak, mane overal vruchtbaar en goed
besproeid. Onder de prod. telt men kauris (schelpmunt),
gond, ebbenhout e. a. toe houtsoorten. Het grootste gedeelte slant onder den sultan van Soeloe, het kleine N.lijk deel (Paragoa) behoort aan Spanje, die bier eel versterkte pleats in Taytay hebben.
Pala am°. 1) ital. vl., Napels, prov. Basilicata, distr. en
5 U. OZO. Melt. 6896 mw. — 2) -Adrian°, vS. op Sicilie,
prov. Palermo, distr. en 31/, u. ZZO. Corleone. 5835 tow.
Palazzolo, st. op Sicilie, prov. Syracuse, distr. en 4
n. NW. Noto. 10,132 inw. In de nabijheid liggen aanzienlijke overblijfsels de oude st. A c r te.
Palazzuolo, 1) ital. vl., prov. Brescia, eau den Oglio,
station der Opper-Italiaansche baan, 11/, u. NW. .Chiari.
4309 mw. — 2) id., Venetie, prov. Udine, ZO. bij Palmanuova. 130 ) mw. — 3) id., Napels, prov. Terra di Lavoro,
Z. bij Sora. 1969 mw. — 4) vi. in Toacane, 0 u. 0. Firenzuola. 3540 in w.
Palembang, ned. residentie op Sumatra, aan de ZO.kust, hebbende ten N. Indragiri en Kwantan, ten W. de residentien Padangsche Bovenlanden, Padang en Benkoelen
1dc grenslijn gaat grootendeels over den Boekit Barisan),
ten Z. de Lampongsche-districten en ten 0. en NO. de Javs-zee en Straat-Bangka. be grond is in het binnenland
bergachtig en daar verheffen zich aanzienlijke toppen: 0ebe Moesi, Goenong Dempo, en G. Raja; aan de kust is hij
vlak en moerassig, bestaande uit vette klei van reodachtige kleur, die name 't binnenland blauwachtig wordt en bij
de hfdst. met een soort van pijpaarde vermengd is. In de
bovenlanden heeft men donkere tuinaarde van ultmunten•.
de hoedanigheid. De voorn. riv. is de Moesie met bare menigvuldige bijriv., die op vele punten door gegraven vaarten vereenigd zijn. De Soengei Djambi of riv. van Djambi
met haar voornaamste riv. en zijtak: Batang Hari, die uit
't landschap Alahan Pandjang in 't Z. der Padangache Bovenlanden komt en in de laatste jaren zoo bijzonder druk
Is bevaren. De S. Djanabi komt nit het landschap Korintji
en vereenigt rich ongeveer 15 u. van de zee met de Batang
Hari. Van de zee af tot boven de hfdpl. Djambi is de riv.
vote groote vaartuigen bevaarbaar; zelfs de zijriv. zijn vet
landwaartsin voor prauwen bruikbaar. — P. heeft veel belangrijke meren: Ranau, Korintji, Djambi, enz. De prod.
zijn rijst, boomwol, peper, kotlie, tabak, bamboes, benzoin,
getah pertja, gambier; buffels, olifantstanden, was; good.
rand, tin, rout, zwavel, steenkolen in 1848 bij de hfdst.
ontdekt) eon. De Palembangers hebben velerlei industrie
en onderscbeiden zieh als bekwame arbeiders in ivoor, hoot,
good en zilver, draad- en drijfwerk, katoenen en zijden
kleedjes, enz. De resid. wordt verdeeld in 9 afd.: 1. Palembang en haftr onmiddelijken omtrek; 2. Tebing Tinggi;
3. Lematang odor, L. ilir, Kik im en Passoemah-landen; 4.
Komering oeloe, Ogan oeloe, Inim en de Ranau-districten;
5. Moesi ilir; 6. Ogan ilir en Blidah; 7. Komering ilir; 8.
Iliran en Banjoe Amin; 9. Djambi. De eerste 3 staan under
adsistent residenten, de andere under controleurs, alien onder den resident van Palembang. De coon. plaatsen zijn
Palembang, Djambi, Aloeara Rawas, Moewara-Kompeh en
Lahat. 2) et en hfdpl. van gen. resid. en van 't voorm.
koninkrijk Palembang, aan beide zijden der Moesie of Soensang en op eene door vele bruggen verbonden grep eilanden, 15 n. van haren mood in Straat-Bangka. Zij is de zetel van den resident, alt ook van eene civiele en crimineele
rechtbank, heeft een kraton of sultans paleis, nu in fort
herschapen, een chin. tempel, een afdeeling can de Bataviasche wees- en boedelkamer, een zoutpakhuis, een school
voor Enropeanen en goede scholen voor Chineezen, een moskee, een druk bezochte markt (opasar barboe") en sedert
1824 een aantal goede huizen, hoewel vele inwoners hnn
verblijf houden op vlotten in den breeden, diepen stroom.
De haven is een der beate in den Msleiachen archipel en
drijft levendigen handel met Java, Malakka, Pinang, Riouw, cur. 41,833 inw. (waaronder elechts 102 Europ.).
Palembajan, d. op Sumatra, hfdpl. in de VIII Xotta's
en VII Loerahs.
Palest*, ital. vl., Napele, prov. Abr..° Cit., 6 u. ZZW.
Lanciano. 4010 mw.
Palencia, (Palantia), sp. st., hfdpl. der prov. Palencia
(gr. 147 0 m., met 180,905 inw.), man den Carrion, Wkly.
der Pisuerga, stat. der sp. N.baan. 31/2 u. NW. Madrid. Zij
is de zetel van em n bisschop, heeft een schoone goth. kathedraal, college, bieschoppelijk seminarie en fabrieken van
wollen stoffen en ieder. 12,881 mw. In de nabijbeid ligt
het groote pestasrdige moeras N a v a.
Palenque, of Santo-Domingo-de.P., d. in Mexico,
Sta. Chiapas, 14 u. ONO. Ciudad-Real; weleer eene pleats
van eenigen handel. Omtreat 2 n. ZW. liggen nitgeetrekte
en prachtige rutnen, under welke de voorn. is het zoogen.
ftPalais". 67 met. Wig en 45 breed, met veel beeldhouwwerk enz tbeschreven in Stephen's "Central America").
Palenzuela, sp. vi ., nrov. Palencia, aan de Odense,
71/2 U. ZW. Burgos. 1950 mw.
Palermo, 1) (Panorasua]. versterkte it., hfdst. van
't eil. Sicilie en van de prov. Palermo, aan de N.zijde van
't eil., in ems rijke vallei, Cones d'Oro, bb de riv. Oreto,
die de et van drinkwater voorziet„ aan den sort van den
Monte Pellegrino, die haar tegen de N.winden beechnt, met
een haven aan de heal van Palermo, 36 u. W. Minima en
56 u. ZZO. Napels. Zij is amphitheateragewije tegenover de
zee geboi.wd en door een ouden muur omsloten. Tueschen
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dezen mnur en de zee ligt een schoone bevloerde wandelplaats //Piazza marina", die 0.waarta voert near een openbaren tub, Ida Flora Publica", de pick, wear weleer de
wautos-da-fe" gehouden werden. Het sterke fort CasteIlamare verdedigt de et. an de zeezijde. Zij wordt door twee,
In 't midden elkander snijdende straiten Corso Vittorio Em=auntie en Via Macqueda in 4 bijna gelijke wijken verdeeld,
I. versierd met tal van fonteinen en heeft Teel schoone gebouwen, waaronder een kathedraal nit de 10de eeuw met
can modemen koepel, de prachtige kerk van St.-Petrus,
die van St-Joseph, de Jezus-kerk, de Kapucijner-kerk, een
koninkl. pains in den normanschen en saraceenschen stij1
en em n observatorium. In 't geheel telt P. 300 kerken en
kapellen. De haven wordt ingesloten door een eteepen dam
van 400 met. lengte, die een vuurtoren en batterij draagt,
terwijl can tweede binnenhaven voor de marine bestemd
IL P. is de zetel van den militairen kommandant des eilands en heeft een arsenaal en scheepstimmerwerven. Hare
universiteit, in 1364 gesticht, heeft groote bibliotheken en
telt gemiddeld 340 stud. Met hear zijn verbonden de academie van kunsten, anatomisch kabinet, physisch kabinet,
chem. laboratoriem, kruidtuin, lyceum, 2 gymnasien, seminarie, 2 technisehe scholen, ambachtsschool, landbouwschool,
marineschool, conservatorium voor muziek, doofstommeninstituut en vele geleerde genootschappen. Verder vindt
men er leesinrichtingen voor allerlei vakken, veel weldadige instellingen, waaronder een hon. hospitaal, vondelingsgesticht en voortreffelijk krankzinnigenhuis, 2 schouwburgen en fabr. van katoenen stoffen, stroohoeden, zijden bandschoenen, chemische producten, papier, en.. en de at. deijft
een sterken nit- en invoerhandel, terwijl hare visscherijen
in 't seizoen 900 tot 1000 schuiten en 3500 man bezig houden, wier jaarl. vangst op 250- tot 300,000 gl. wordt geschat.
Er is van bier stoombootgemeenschap met elle groote havens der 'Midden. zee, met Nederland, Eng,eland, Hamburg
en N. Amerika. De bevolking bedraagt 219,398 zielen. Be
vuurtoren staat op 3 ,° s' 2" N.B., 18° 22' 2" O.L. — P. is
door de Phoeniciers gesticht en werd de hoofdst. der Karthaagsche bezittingen op Sicilia. Be Romeinen bemachtigden haar 250 jaar vabr Chr., en later werd zij de hoofdst.
der Saraceensche staten op 't eil. In 1072 namen de Noormannen haar in; en in 1282 was zij het tooneel van den
mooed, die am s eSiciliaansche vesper" genoeg bekend in
Het hof van Napels resideerde bier van 1806 tot 1815. In
1848 maakte zij zich em n korten tijd onafhankelijk. Den 12
Jan. '48 werd de st. gebombardeerd; 4 April 1860 nieuwe onlusten, 26 Mei door Garibaldi bezet en 31 Mei met Sicibe
door Piemont geannexeerd. — 2) gem. en vl. der V. S., Stt.
New-York, grs. en 41/i u. ZO. Oswego. 2253 inw. — 3) id.,
Stt. Maine, grs. Waldo, 4 u. ONO. Augusta. 1700 mw.
Palestina, Paleestina, naam, dien de Romeinen gaven
aan Judea in den uitgestrekten tin, zonder er echter
Phcenicie in te begrijpen. Het komt overeen met bet nude
land Kenai n, later ook het Heilig e-L a n d, het B eloo fd e-L a n d geheeten. Het ligt in 't ZW. van Azie, bevat het Z.lijk gedeelte van Syrie en vormt de hedentiaagache ejalet Syrie; het strekt zich nit tusschen 30 0 40' en
33 0 32' N.B., 33° 35' en 35,, 48' 0.L., en heeft ten N. de
prov. Tripoli, ten W. de Middell. zee en ten Z. en ZO. Ic
Arabisehe woestijn. Be lengte van den Hermon af inrt N.
tot Kades-Barnea bedraagt 55 u., de gemiddelde breedte 21
a 22 u., terwijl de oppervlakte op 465 0 m. wordt aangenomen. Be bergketens Libanon en Anti-Libanon doorloopen 't van N. tot Z.; de hoogste kruin, Hermon, is 2960
met. boon; de Dsjebel-Moeea of Sinai met den 1757 meter
hoogen Horeb en de Olijfberg bij Jeruzalem 770 met., terwijl het meer van Tiberias 100 meter en de vallei der
Doode-zee zelfs 420 met. beneden den zeespiegel ligt. Be
bodem is over 't geheel van trap-formatie, op vele plaatsen
met vulkanisch gesteente, zoo als in de vallei der Doodezee. Een onlitische kalk- en verharde krijtsteen, met talrijke holen ten W. der Jordaan, heeft over het geheel de
overhand en is in Jeruzaleme ometreken algemeen. Be grond
is vet en vruchtbaar in de valleien en aan de berghellingen, doch dear 't klimaat besproeiing vordert en er een zorgvuldige cultuur ontbreekt, is het land vergelijkenderwijs dor
en worst. Be hfdriv. is de Jordaan, die 't land van lc tot
Z. doorvloeit; voorts de Kison, die in de Middell. zee valt;
de Belus of Nahr-Khardanus en eenige kleinere stroomen;
terwijl men er de meren Merom of el Hoelah, Genesareth
of Tiberias en de Doode-me of Bahr-el-Lout aantreft (zie
Jordaan en de bijzondere art.). 't Klimaat is in 't droge
seizoen veer schoon, met heldere lucht. Zachte regens met
W.winden beginnen in Oct. en vallen regelmatig in Nov.
en Dec. Bij tusschenpoozen blijft er regen vallen tot aan
Maart, waarna er geheel de lente, dat is in Mel en Joni, en in den daarop volgenden zomer, volstrekt Keen regen gezien wordt. De wintervoraten zijn zacht, behalve in
de hoogere deelen, wear nu en dan sneeuw salt; de zomerStammen.
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hitte is in de lage valleien zeer groot, main elders niet drnkkend. (Zie temp. van Jerusalem). In de 4de eeuw weed.
het land kerkelijk verdeeld in het late, 2de en 3de Palestina, bevattende het lste Judea (hfdst. Caesarea of Kisariah);
bet Ode Samaria (hfdst. Scythopolis of Bethsan), Galilee,
en.. en het 3de de landstreken ten 0. en Z. de Doode-zee
(hfdst. Petra). Later ward Jeruzalom tot een patriarchaat
verheven. De oude verdeeling onder de stammen, wordt
door de vorenstaande tabel aangetoond terwijl wij den Lezer ten opzichte van historische bijzonderheden near de
art. Jeruzalem en Syrie verwijzen.
Palestine, naam van vele gem. in de V. S., o. a.: 1) d.
in Missouri, 12 u. WNW. Jefferson. 1354 low. — 2 ; d. in
Louisiana, 181/e u. N. New-Orleans. — 3) hfdpl. van het
gr.. Crawford in Illinois.
Palestrina, [Praeneste), ital. st en bissch.zetel in de
prov. en 61/3 u. OZO. Rome. Hare n2uren vertoonen bij afwisseling de bouworde van den pelasgischen en den corn.
tijd. Be nieuwere st. is gebouwd op de pleats van den
door Sylla opgerichten tempel der Fortuiu. Zij heett eenige
merkwaardige kerken, een oud pales van de familie Barberini en een kasieel, dat eens de voorn. sterkte der Colonna's was, aan wie 't behoorde. 6015 mw.
Palestro, ital. d., prov. Pavia, aan den Opper-Ital.-spw.
2669 mw. Den 31 Mei 1859 zegevierden de Franschen op
de Oostenrijkers.
Palet (Le), fr gem. en d., dep. Beneden-Loire, arr. en
4 u. ZO. Nantes. 1500 mw. Geb.pl. van Abeilard.
Palhanpoer, versterkte grensst. van Hindostan, Barnda-gebied, 24 u. NNW. Ahmedabari.. 30,000 (? )
Paliacate, Palicate, (cog. Pulicat, Pullicat e,
hind. V aliacut a), zeest. in Britsch India, gouv. en 6 u.
N. Madras, aan den Z,lijken ingang van 't gelijkn. strandmeer, dat 10 u. lang en 3 1 /2 u. breed en aan de zeezijde
door een smal eiland bepaald is. De at. behoorde vroeger
den Nederlanders. 2000 mw.
Paliano. versterkte ital. at., prov. Rome, distr. Frosinone, 2 u. NW. Anagni. Zij is slechts van eene zijde toegankelijk. 5100 inw.
Palighatoe of Paulgautsjerry, at. van Britsch Indie,
Madras, distr. Malabar.
'
aan de Ponany, 19 /2 u. ZO. Calicut, in een merkwaardige bees van de bergen in Z. Ilindostan, de Paulgautsj err y-p a s geheeten, welk eene
open gemeenschap vormt tusschen de centrale en W.lijke
districten van 't gone. Madras.
Palimanang, d. op Java, resid. Cheribon, afti. Peloembon, 51/2 u. W. Batavia; met een bezette schans.
Palinges, fr gem. en d., dep. Seine-en-Loire, kant.hfdpl., arr. en 3 n. N. Charolles. 2296 mw.
Palinuro, kaap in Italie, Napels, prov. Principato Cit.,
bij Policastro.
Paliseul, belg gem. en d., prov. Luxemburg, kant.hfdpl.,
arr. en 21/e u. W. Neufchb.teau. 1188 inw.
Pans'. of Pallet (11,a), fr. gem. en at., dep. Allier,
arr.hfdpl., 8 u. ZO. Moulins, aan de Bebre en den spoorw.
Parijs-Lyon-Middell. zee; met de ruinen van een oud kastee, wolspinnerij, drukke schoenmakerij, fabr. van katoen,
laken, zeemleder, koperwaren, ens. 2746 inw.
Palk-Straat, dat gedeelte van den Ind. oceaan, 't welk
Ceilon van Hindostan scheidt, op 10° N.B., 80° O.L. Zij
is Z.waarts bepaald door 't eil. Ramieserarn en het rif
Adamsbrug en 7heeft op haar smalste gedeelte een breedte
van 11 b. 12 u. In laser wordt belangrijke parel- en schelpvisscherij gedreven, doch de zeeschepen kunnen hear wegens de zandbanken niet bevaren. De Nederlander Palk bevoer haar het eerst. (Vgl. !Mannar).
Pallanza, ital. gem. en et., Piemont, pray. Novara,distr.hoofdpl., op een landtong in Lago-Maggiore, tegenover de
Borromeische eil., u. 0. Gravellona; met katoen- en
zijdeindustrie- oudheden van het nude Pallantia. In den omtrek reel villa's. 3534 inw.
Pallia, at. van Britsch Indie, 24 u. ZO. Haiderabad.
Paine., of Pallas, iersch geh., Leinster, gra Longford,
1/2 u. ZO. Ballymahon. Geb.pl. van Goldsmith in 1731.
Pallicoenda, (eng. Pallico oud a), at. van Britsch
Indie, Madras, distr. en S u. W. Arcot; met em n grooten
Hindoe-tempel.
( eng. Pal; ee), gr. koopst. in Hindoetan, gebied
en 11 , /e U. ZZO. Dsjoudpour, aan een bijriv. der Loeny.
Zij is een gr. stapelplaate voor Malwa-opiuru en drijft emn
belangrijken invoerhandel in chitsen en europ. fabrikaten.
$0,000 inw.
Palliser-Eilanden, groep in den archipel der LegeEilanden, op 15. Z.B., 145° W.L. De Pall iae r-k a a p
is 't Z.einde van Nieuvr-Zeelands N.lijk eil., op 41°
175. 21 O.L.
Palluau, Paluau, fr gem. en d., dep. Vendee, kant.hfdpl. arr. en 6 u. NNO. Les Sables. 613 low.
Palma, 1) rOmlario Junonia), een der Canarische
dl., Atlant. oceaan, het W.einde op 28° 45' N.B., 17° 50'
W.L.; gr. 12 0 m., met 31,405 inw. 't Is merkwaardig out
zijn aanzienlijke hoogte bij zoo kleine uitgestrektheid; vele
timer pieken rtjaen tot meer dan 2100 meter en de dicht
begroeide koppen der bergen zijn een deel van het jmir
met sneeuw bedekt, zoodat het eil. een goede besproeiing
heeft. Be kusten en de meeste valleien zijn hoogt vruchtbear, en 't eil. is 101 van hoot voorzien. Be hfdprod. zijn
wijn, vruchten, honig, was, zijde en suiker. Er worden
eenige taffen e. a. stoffen vervaardigd, maar visscherij is ems
veel algemeener bezigheid. Veel veeteelt ( vooral geiten).
Be voorn. plaatsen zijn Santa-Cruz, aan de 0.kust, op 11
Juli 1852 tot men vrijhaven verklaard, en Tancorte aan de
W.kust. — 2) P. di Montechisro at. op Sicilie. bij de
ZW.kust, pro, en 4 u. ZO. Girgenti; met levendigen bandel in amandelen, gedroogde vruchten, soda, wijn en awevel. 13,458 mw. — 4) ital. vl., Napels, prov. Terra di Lavoro, kanthfdpl., life u. Z. Nola. 7077 inw. — 4 ) port.v1.,
prov. Estremadura, 2 u. NNW. Alcacer-do-Sal. — 5) een
door 13 batterijen verdedigde, met S poorten omgeven versterkte at. der Balearische eil., htlIst. van 't eil. Majorca
en van de prov. Balearen, bekoorlijk gelegen op een hen.
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vel op den achtergrond van de baai van Palmas (goede haven), aan hare ZW.kust, stat. van den spw. van P. naar
Inca. Zij is de resid. van den kapitein-generaal van Majorca en van ten bisschop, heeft een schoone goth. kathedraal, een paleis van den gonverneur, een goth. stadhuis
met het vermaarde zoogen. balearische nurwerk, vele onde
gebouwen, een college, seminarie, zeevaartschool, teekenacademie en andere inrichtingen voor onderwijs en fabricken van zij.len en wollen stoffen. P. heeft een kvendigen
handel en voert nit: wijn, olijven, amandelolie, zuidvrnchten, brandewijn likemen, knee, enz. De ook voor groote
zeeschepen toegankelijke haven heeft een 1385 met. langen
dam. Gemiddeld loopen jaarlijks 12 a 130) schepen binnen.
De vuurtoren ataat W. bij de havenplaats Puerto Py, die
verdedigd wordt door 2 forten. — 6) of La Palma, sp.
vi., pro, en 71/ u. Ø. Huelva, stat. aan den spw. Albacete-Cartagena. 4115 inw. — 7) of P.-del-Rio, (Decuma],
Id., prov. en 81/2 U. ZW. Cordova, aan den Guadalquivir, bij
zijne samenvloeiing met den Genii, atat. van den spw. Manzanares-Cordova-Sevilla. 5390 mw. — 8) of Palma-Aluovu, versterkte ital. at., Venetie, prov. en 3112 u. ZZO. Udine aan de Roja. 4247 inw.
Palmaria. eilandje in de Middell. zee, bij 't voorgeb.
Porto-Venere, bepah ode de golf van Spezzia ten ZW. Het
is beroemd om zijn goudgeaderd zwart marmer, oportoro"marmer geheeten, 't welk men ook op het naburig eilandje
Tisso delft.
Palmas. 1) of Ciudad-de-las-Palmas, hfdst. van 't
eil. Canaria, 't voorn. der Canarische eil., op de 0.kust.
Zij heeft ern kathedraal, vondelingshuis en 2 hospitalen,
en hare haven La Lu z, sedert 11 Juli 1852 tot een vrijhaven verklaard, drijft een levendigen hendel. 17.382 mw.
— 2 ) ( Kaap-), tang voorgeb. van Opper-Guinea, in den Atlant. oceaan, op 4° 22' 1" N.B., 7 0 44' 2" W.L. 3) kl.
eil. van Z. Amerika, in de baai van Choco, Stillen oceaan,
door Pizarro in 1527 ontdekt. — 4) (Golf-van.), (Suleitanus Sinus], golf nun de ZW.kust van 't eil. Sardinie,
tussehen dit ell. en Santa-Antiocia. — 5) kaap van Yucatan, nun de W.kust, bij Sisal. — 6) riv. van Zanguebar,
0. Afrika, die tegenover 't eii. Pemba in zee 'cult. — 7) haven van Z. Amerika, Ecuador, wider den evenaar.
PaIme lagune in Frankrijk, dep. Aude. 4 u. Z. Narbonne,
van de Middell. see gescheiden door een smal eil., en dearmede verbonden door de straten Jongranese en Frauqui.
Aan haven W lijken never ligt het d. Palm e.
Palm-eilanden. kl. groep koraal-eil., NO.kust van Australie, voor de Halifax-baai. 17. 30' Z.B.
Palmella, port. St , prov. Estremadura, 5 u. ZO. Lissabon. Zij heeft vele kerken, een klooster,en lat.schoo1.6172inw.
Palmer, gem. der V. S., Stt. Massachusetts, grs. Hampden, met de bevallige en bloeiende d. Three-Rivers ( naar
de riv. Chicope, Waree en Swift), Thorndike, Sedgwick en
Palmer-Depot, welk laatste aan den Western-spw. ligt, 4 U.
WZW. Springfield. 5600 inw.
Palmerston, 1) cil. in den Sullen oceaan, NNW. de
Ilarvey-eil., og 18° 4' Z.B., 163° 10' W.L. — 21 kali) in
0. Nieuw-Holland, op 21 0 30' Z.B. 146° 30' O.L.
Palmi. Paie,
m
ital. at., prov. 'Calabria Ult. I, 6 nur
NNO. Reggio, heerlijk gelegen aan de Tyrrheensche zee;
met een haven aan de golf van Gioja en actieven handel. 10,025 inwoners. De aardbeving van 1783 heeft hear
zwear beschadigd.
Pahnoli, ital. mv1., prov. Abruzzo Cit., 4 u. ZZW.
Vasto. 2962 mw.
Palmyra, [het Tadmor der H. Schrift], verwoeste st.
der oudheid, weiker stichting men aan Salomo toeschrijft
en waarin Zenobia het laatst de teugels van een onafhankelijk bewind voerde, gelegen in eene oase der Syrische
woestijn, 34 u. NO. Damascus. op 34° 18' N.B., 38° 13'0.L.
Tot haren bloei hehben 2 hiei uitkomende karavaanwegen
veel bijgedragen. Hare overblijfsels, die waarschijnlijk een
oppervlakte van 1/7 0 m. bealaan, liggen bij de 0.1ijke helling eener bergrij en bestaan nit een gr. aantal =Hen, gedeelten van een tempel der son, die 390 zuilen had, wearvan nog 93 in wezen zijn; in de hofruimte ligt het uit 50
hutten beataande dorp Tadmor; fragmenten van eenige andere tempels, vele poorten, sporen eener waterleiding en
een menigte graven op de hellingen en toppen der naburige hoogten. De meeste dice gebonwen schijnen tot de 3
eerste eeuwen der chr. jaartelling te behooren. — 2) gem.
en vl. der V. S., Stt. New-York, gra. Wayne, 31/2 u. W.
Lyon.. 3540 mw. — 3) id., Set. Maine, gra. Somersett, H o.
NNO. Augusta. 1700 mw. — 4) id., Stt. Michigan, grs. Lenawee, 21 U. ZW. Ddtroit. 1200 low. — 5) hfdpi. van het
grs. Marion in Missouri, 32 u. NNO. Jefferson-City; met
veel handel: 2000 mw. — 6) of Palmyras-Eiland. klein
eil.groep, Stillen oceasn, op 5° 5 ,1' N.B. 162° 23' O.L.
Palmyras-Point, kaap van Britsch' Indie, in de baai
van Bengalen, distr. Cuttack, bij den mood der riv. Bramin'', 16 U. ZO. Balasore. Alle near Calcutta bestemde
scbepen pogen op de hoogte deur kaap te komen, alwaar
zij lootsen vinden.
Palo, 1) ital. vi ., prov. en 3 n. ZW. Bari. 11,900 low.
— 21 id., prov. Principato Cit., aan een kl. meer,
2,1t, n. 0. Campagna- 2950 mw. — 3) ital. vl., prov. en W.
Rome, aan de hist; met em n Wasteel. 3844 mow.
Paloesa, bong. mv1., corn. Saro.s. aan den Poprad, bij
de galicische grens; met een schoon kasteel. 1003 mw.
Paine, Pala, Palos, at. van Aziat. Tnrkije, A rmenie,
16 n. N. Diarbekir, aan den Moerad-tsjai, den 0.1ijken arm
van den Euphraat. Zij bevat omtrent 1000 huiagezinnen,
waaronder 400 armenische en 600 mohammedaansche, welke
haute. den akkerbtrw drijven, terwill de eersten weverijen, vmerijen, looieruen, ens. hebben.
Paloensjah.feng. Paloons ha h), at. in Indie, Nizamgehied, 43 U. ONO. Haiderabtul, no in verve'.
Palomar (Salia-Andres-de.), sp. vi ., prov. en 11/e u.
NNO. Barcelona; met kantfabrieken. 4350 miler.
Palombara, 1) ital. mvl., prov. Rome, 21/, n. N. Tivoli. 3844 low. — 2 ) ital. at., prov. Abruzzo Cit., 3 n. ZW.
Larciano. 2302 inw.
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Palos. 1) of Paloe. at. op de W.kust van 't eil. Celebes, in het landschap Kajeli, hfdpl. van een gelijkn. gebied,
dat sieh met andere naburige staten Hsiang, Kangan, Dongalen, Mathoaj under 't nederl. gezag geplaatst heeft. Zij
is de residentie van den radja van Palos, met bloeienden
handel en eene bevolking van 200J zielen. Zij geeft haven
naam aan een schoone baai in de street van Makassar en
aan de landenpe, die het N.lijke schiereil. met het Z.lijke
gedeelte van Celebes verbindt. — 2) (Pains Eneph], sp.
vl. en haven; tie Moguer. — 3) sp. kaap in de Midden.
lee, bet 0.einde van Murcia, 5 u. 0. Cartagena.
Palota. hong. mv1., cont. en 4 u. NO. Veszprim, stet.
van den W. bong. spw.; met een slot, 5 kerken en een wetshnis. 5536 inw. De Turken verwoestten het in 1603.
Palpa, 1) at. van N. Hindoston, Nepal, bij den Gunduck, 16 I., IL W. Gorkha. — 2) vi. in Peru, dep. Lima,
prov. en 17 U. ZO. Ica, bij den mond der Rio-Grande.
Palte, merkwaardig niter in 0. Tibet, 81/ u. ZW. Lassa,
nagenoeg cirkelvormig, 111/2 u. in diameter, met een gr.
eil., waarop een tibetaansche tempel staat.
Paha, (hoogd. Pfalz fr. Palatine t), oude afdeeling van Duitschland, bestaande nit: 11 Nede r- of R ij nP a 1 t a, in den mitten Bovenrijnkr., aan bride oevers van
den Rijn, vormende een der oudste kenrvorstendommen,
waarin de voorn. steden waren Mannheim, Heidelberg, Simmeren en Tweebruggen; — 2) Opp e r-P a 1 t s, in den onden Beiersehen kreits, tusschen het toenmalige voratend.
Baiieuth, Bohemen, bet hertd. Neuburg en Beieren. — De
geheele Opper-Palts is nu ingelijfd bij Beieren en maakt
in dat koninkrijk een gr. gedeelte uit van den kr. Oppe rpalt s-e egensburg ( vroeger Regenkreits zijnde
daarbij nog deelen van den vroegeren Nederdonaukr. Bevenmainkr. e. a. gevoegd. De Neder- of Rijn-Palts isdeels
'
elan Beieren gekomen; de tegenwoordige Palt s-k reits
( Rijnbeieren) maakt daarvan een d, el nit, terwijl 't overige
nu tot Rijnpruisen, Baden en Hessen-Darmstadt behoort.
De tegenwoordige kr. P a 1 t s, prov. van Beieren, ligt op
den 1. o. des Rijns (yen zeer klein gedeelte dat tot de seating Germersheim behoort, ligt op den r. 0.1. grenst eau Baden, waarvan 't gescheiden is door den Rijn, aan Hessen,
de pr. Rijnprov., en Elzas-Lotharingen; is 107 4/10 0 .1. geen telt 641,254 mw. Van 't N. naar 't Z. wordt het gesneden door den Hardt en zoo in twee, naar klimaat en vruchtbaarheid zeer verschillende deelen gescheiden: 0.1ijk de gezegende Rijnvlakte, W.lijk het ruwe t,Westrich". Uit de
streek van Saarbriicken komt nog het steenkolengebergte
binnendringen. De mijnbouw in de P. 'evert een product
dat in quantiteit en qualiteit met het beste van Duitachland kan wedijveren. De 10,i00 hectaren wijnbergen leveren
in goede jaren 700.001 heetol. (Forster, Rupertsberg, Deidesheim, Wachenheim, Diirkheitn, Ungstein. liallstadt ). Er
worden ook veel paarden voor weenie gefokt; bet mineraalrijk levert ijzer en steenkolen. De industrie in ijzer, machinerien, tabak, papier, steengoed, wollen en katoenen
goederen is van veel belang. De handel en 't verkeer woeden bevorderd door 610 kilom. spw. — Hfdp1. Spier.. —
De Rijn-Palts worth om hare schilderachtige en romantiache schoonheden zrer geroemd en druk bezocht.
Palud (La) fr gem. en mvl., dep Vaucluse, arr. en
4 u. NNW. Orange, aan den spw. van Lyon near Avignon,
bij de Rhone, 1. o. 2322 mw.
rabid:, ital. vi ., Napels, prov. Calabria Cit., ZO. bij
Rossano. Ook zeer hi. ell. tnsqchen Monfalcone en Chiosa.
Painzsa. ital. mvl., Venetie, prov. en 91/2 u. NW. Udine_ 2438 low.
P al,ad,. at. van W. Hindoston, Baroda-gebied, 18 uur
WZW. Cambay.
Pamakassan, hfdst. van de resid. Madoera en van 't
gelijkn. regentschap. op de Z.kust van 't Soenda-eil. Madoers; de atandplaats van den resident en van den Pepetih, die bier eeli schoon paleis heeft; ten moorschen tempel en uitvoer van olie en rundvee. Te Boender en te
Tsjandes-Papak zijn aanzienlijke zoutpannen.
Palomino. Pemalan, at. op Java, resid. en 51/2 u. 0.
Tegal, hfdpl. van de gelijkn. afd. en 't gelijkn. regentachap en distr.; met een fort.
Pamaneekan, at. bij Java's N.kust, resid. Krawang,
20 n. 0. Batavia, hfdpl. van een gelijkn. distr., dat particuller eigendom is, aan de riv. P., die in de Java-zee valt.
Ten N. van de at. ligt de gelijkn. kaap of hock.
Pamarang. eil- dicht bij Borneo's 0.kust, op 1. Z.B.,
door sommigen voor een schiereil. gehouden.
Pamboen, at op Celebes' W.kust, hfdpl. van een radsj.
Pambu, kl. at. van Brazilie, prov. Bahia, aan de riv.
San-Francisco, 14 u. OZO. Santa.Maria. Zij heeft een kisscollege, in 1843 opgericht.
Paine], Paemele, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr.
en W. Brussel, aan de Dender, r. o. 3024 mw.
Panselia. gem. en vl. V. S., New-York, grs. Jefferson,
11/3 u. N. Watertown. 2700 tow.
Pamiers, fr. gem. en at., dep. Arriege, arr.hfdpl., 3 n.
N. Foix, ass de Ariege, r. o., stat. der fr. Z.baan, sets'
van een bissehop; met een gem college, seminarie, indnstrieschool, kathedraal, spinnerijen en weverijen, fabr. van
fuzee- en ataalwaren, serge, papier, en.. Zij was weleer de
hfdat. van 't Kra. Foix en veel belangrijker. 8967 in*.
Pamir (woeste, ontvolkte vlakte), is op ooze kaarten
de algemeene naam voor de woeste boogvlairten, die etch
in Ceatraal-Azie tnsschen het geb. Tbian-Schan en den Bindoe-Koesch uitstrekken. In de middeleetmen voerde, een
drnk bezochte wag bier over, toch behoorde de streek,
niet lang geleden nog tot de meest onbekende deelen des
land. Bent in den jongsten tijd is dit atelse) van de sakizijde door de Engelschen Gordon en Trotter (1874) ondersocht. Din hand wordt in 't G. door de stelle
Jart-keten, in 't N. door .de ketenen van den Altai, een
lijke voortzetting van den Thian-Seha.n, in 't Z. door den
Hindoe-Hoesch begrensd; de W.lijke rand is em n groote keten, die nit den Ilindoe-Koeech komt en tutar 't NW. login.
Het wordt door tairijke ketenen, die meestal van het 0.
near 't W. loopen, in een reeks van hoogdalen verdeeld,
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die gemiddeld niet lager zijn dan 3001 met. en die in it
0. open en zacht hellend, in 't W. daarentegen nauw en
steil aijn. Alle warden bespoeld dour waterloopen, waaran de meesten tich ontlasten in den Amoe-Daria; die in 't
0. atroomen naar den Tarim of 'fallen in steppen-meren
finrakoel.). In "t O. loopt nog evenwijdig met den KisilJart, van 't N. near 't Z. het Nega-Taxis-geb., vergezeld door
het rivierbed van den Aksoe. Tusschen beide ligt KisilJart-Steppe, grasrijk, goed besproeid en van brandatoffen
voorzien. Men onderacheidt 3 Pamirs: de K lei ne -P ar of P. -Kho er d, de hoogvlakte die het dal van den
Z.lijken Pandachak of Pendsch vergezelt en zich van 0.
naar W. over een lengte van ruim 90 u. uitstrekt; ten N.
daarvan, door een keten loge bergen gescheiden, ligt het
G r o ot e-P. of P.-K oela n, van waar de N.lijke bronriv.
Tan den Pandichak komt. De lengte van 't GT. P. van 't
W.einde tot aan bet Aktasch-dal vrordt geschat op 359 u.
de gemiddelde brecdte op I u Met deze hangt samen aan
' St 0.einde 't A lit scho e r-P. door een 6 u. lange woestenij, die ongtveer 6 U. van 't Victoria-meer ligt en Dasehti-Charydschi genoernd wordt. Hier langs loopt een weg,
die Tan Alitsehoer een tak naar Schignan en Khokand zendt.
'Ten N. van 't Gr. P. ligt 't Sar i s-P., dat, even als bet
Kl. P. een voortzetting, schijnt te wezen van 't Aktaschdal. Zij strekt zich nit van Ak-Batik in 't 0. mar Bartang
in 't W. — Groote uitgestrekthe den van 't plateau ziju onbewoond en woest, andere rijk aan pas en worden door
de Kirghizen bezocht. Veel weg.en vorren er over en soonelijke passen voeren nit de naburige gewesten in de hoogere streken. — Het op 't Gr. P. aangetroffen rarer beet ten
onrechte Sirikoel in plaats van K o e 1-i-K a l a n.
Pamlico, riv. of liever riviermond in N. Carolina, VS,
door welke de Tar zich van beneden Washington in den
Pamlico-Sound outlast. Zij is van 1/3 tot 211, u. breed en
ruim 11 u. lang. De Pamlico-Sound is een ondiepe
baai„ die van den A tlant. oceaan door lange, smalle, sandachtige eilanden wordt gescheiden, orntrent 3 u. lane; en
van 2112 tot 81/ 2 u. breed is. Haar room. ingang is de straat
Ocrackoke, en in 't N hangt zij samen met Alb.marlz-Sound.
Op de punt van een der gen. ell. ligt Kaap-Ilatteras.
Pamparalo. ital. gem n d., Piemont, prov. Coni, distr.
an 3 u. Z. Mondovi, mand.hfdpl., a. den Casetto. 2590 mw.
Pampas. naam, dien men geeft aan de groote vlakten
van Z. Amerika, die sick van Patagonie over breedtegraden en 77,000 0 m. uitstrekken; zij bevatten het ceutrale gedeelte van de Plata-Staten en warden besproeid door
den Pilcomayo, Vertnejo, Salado e. a. bijriv. van den Paraguay en Parama, alsook door den Colorado e. a. riv. in 't
Z., die vile een ZO Itike richting bebben. Het N.lijke gedeelte van dear vlakten is rijk aan tropische palmen en
veel andere gewassen; het eentrale gedeelte is grazige grand,
schier geheel zonder boomen. In de grange pampas, die
echter een geheel ander aanzien hebben ]an ooze weiden,
daar het gras en bij plekkr n groeit en de bodetn daartuaschen
kaal is, zwerven tallooze kudden wilde paarden en runderen;
ook vindt men er den nandoe ( een snort van struisvogel),
den leeuw, den tijg, r den bisacho (een snort van morrneldier)
en vein andere. De bewon. zijn Gaucho s, van pp. afkomst,
die in volkomen onafhankelijkheid leven, zich met de jacht
bezig houden en vaak krijg voeren met de koperklettrige
1ndianen van de Z.lijke Pampas. — Pampav-del-Sacramento is de naam van 't N.lijke, nog weinig onderzochte
deel van Peru's 0.1ijke helft, besproeid door den Ucayale
en diens bijrivieren; deze vlakten zijn met wooden bedekt
en hoogst vruchtbaar. — De Pama-Grande is era vlakke zandwoestijn in Zuid-Peru, tusschen Arequipa en den
oceaan, 600 meters boven den oceaan, sander plantengrosi
of water.
Pampatar, versterkt vi. in Venezuela, can de Z.zijde
van 't etL Margarita; met een vrij gnede haven.
Pampelon ne, fr gem. en st., dep. Tarn, kant.hfdp1., arr.
en 4 u. NNO. Albi, aan den Visor. 2211 in,
Pamplona, I) (fr. P a mpelun e, nederd. P a rri p e 1 on a), [Pompejopolia, Pcmpelo], versterkte stad van
Spanje, hfdpl. der pray. Navarra, aan de Agra, een bijriv.
van den Aragon, spw. stat., 34 u. NNO. Madrid en 6 u.
van de fr. grens. Zij heeft een schoone wandeling en openbare fonteinen, die door em n trotsche waterleiding worden
gevoed; een nude kathedraal, paleizen van den kapiteingeneraal en den bisschop, een lat. college, verscheiden an
deer scholen, een circus voor stierengevechten. Hare fabr.
leveren papier, leder, grove wollen stoffen, perkament, fayence, staal- en ijzerwaren, kanonakcgels; zij drijft een levendigen handel met Frankrijk in wol en heeft ern beroemde jaarrnarkt in Juli. 22,702 mw. P. werd den Arabieren in 778 door Karel den Gr. ontnomen; in 830 zteeg
zij tot hfdst. van Navarra, waarvan graaf Garcias den titel
van koning aannam. De Franschen bemachtigden haar in
1808 en bidden haar in bezit, totdat zij zich in 1813 aan
Wellington overgaf. — 2) st. van Columbia, dep. Bovaca,
prov.hfdpl., aan een bijriv. der Zulia, 60 u. NO. Bogota.
Zij is wel gebouwd, heeft verscheiden kerken en kloosters,
onder welke laatste een seer prachtig versierd is, en in de
nabijheid goad- en zilvermijnen. 8000 Mw.
Pampoer, Pampur, at. van Kasjemir, aan den Dsjha'.•
turn welken bier em n brug van vele bogen ligt, 11) 2
u.WSerinag;zjbvtuschen304iz,s
bazaar en 2 mohamm. tempels. In de nabijheid teelt men
veel schoonen saffraan.
Pamproux, St.-Martin-les-Pamproux, fr. gem. en
d., dep. Beide-Sevres, arr. en 4 u. NNO. Melle; spoorv.eg
stat. 2139 jaw.
Pampa..., 1) ondiepte, N. Roll., die nit het IJ N.waarts
In de niderzee loopt. De belemmeringen, die zij den grooten geladen zeeschepen in den weg leide, worden door 't
N. Mote. kanaal en 't Noordzee-kan. vermeden. — 2 ) of
Bank-van-Flakkee, ondiepte in 't Goereesche zeegat, Z.
Doll., verdeeld in Noorder- en Zuider- of Oude-Pampus.
Panagara, at. op 't eil. Java, rend. Djokjokarta.
Panagur, nude St. van Britsch Indie, Bengalen, 3 uur
N. Gurrah.
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merkwaardige landstrook, die Hoard- of liever Centraal- Amerika met Z. Amerika verbindt en begrepen is in
de republiek Columbia, dep. Lam°, eene prov. uitmakende,
wake tusachen 7 en 91/ w 0 N.B., 77° 30' en 81 0 W.L. is gelegen, en ten N. door de Cartabiscbe-zee en de golf van
Darien, ten Z. door de golf van Panama bepaald wordt en
wel eens wordt onderscheiden in land e n g t e v an P.,
van de Golf Duke tot Golf S. Bias, en het 0.1ijk daarvan
gelegen dent ala land engte v an D ar i e n. Is zij de
verbinding tusschen Centr.- en Z. Amerika, z ij is nob de
sehtiding tusschen den Atl. en den Gr. oceaan. De kusten
zijn rijk geleed, naar 't Z. strekt zich nog uit 't schiereil.
Azuero. Onder de golven verdienen vermelding, in den Gr.
oceaan: S. Miguel, Panama, Parita; in de Caraibische zee:
de Rolf van Darien, de Caledonia-baai en de golf S. Bias.
De le ngte van W. tot 0. bedraagt ongeveer 57 u., de gemiddelde breedte 11 u., maar op have smalst gedeelte,
op 79° W.L., is zij niet vent sorer dan 8 u. bred. De
kusten zijn veelal vlak. overigens is de bodem golvend, en
de heuvelketens, die zich, afgewisseld door vlakten en savanna's, over den isthmus uitstrekken en de berg systemen
van Centr. en Z. Amerika samenbinden, zijn bij Panama
niet meer dan 80 meters boven het vlak des Still. n neesans. De riv. en beken zijn talrijk en watertijk w. Kens
de veelvuldige tropische recess; de voorn. Tuyra,
Chucunaque, Bayans ( die alle 3 in S. Niguel uttloopen),
Chipa, Chagres. 't Klimaat aan de kust behoort tot de on
gezondste en voor de Europeanen minst geseltikte der aarde; doch in 't bergland is 't beter. In de maanden Juli,
Augustus en September regent het onophoudelijk. De plantengToei is buitengewoon welig. Ten 0. van Puerto-Bello
zijn de heuvels bedekt met dikke, ondoordringbare bosschen,
die de edelste houtsoorten opleveren en waarin velerlei witde dieren, zoo als tijgers, tijgerkatten, beeren, wilde zwijnen, ook herten en ander jachtwild huizen. Be bodem
is over 't geheel hoogst vruchtbaar; de voorn. prod. zijn
fruit, rijst, main, suikerriet, knife. booniwol, CACAO, caoutchouc, vanille, verfstoffen, drogerijen, hoiden en kalksteen.
Aan de N.kust der landengte liggen Puerto Bello, Chagres,
Aspinwall of Colon en Manzanilla, aan de Z.zijde Panama,
en tussehen deze plaatsen loopen de voorn. gem. enschapswegen over den isthmus. Van de versehillende plannen om
den Atlantischen en Stillen oceaan te vereenig:en ( sic Tohutuntepec en Nicaragua). is reeds. 6611 ten uitvoer gebrackt, nl eeu spw., die over het srnalst gede,lte der landstreek, van Aseinwall of Colon naar Panama boil .n thane
is es seer veel sprake van7een nieuw ontiverp, dot gemeenachap tusschen de beide oceanen door mild: 1 can ten ten
alien tijde voor de groote achepen brnikbaar kan. door het
cultist geneelte der landengte brengt. Van de versehillende ontwerpen, eischt het mint kostbare voor de uitvoering
circa 500 mill. fr. — 2) (Golf-van.), boesem van den Stillen oceaan, Columbia, aan de Z.zijde vat, gen. iandeugte,
tusschen 7 en 9° N.B., 78° en 80° 25' W.L. De lengte deser golf en de breedte aan haren ingartg bedragen elk ongreens 34 a. Haar W.lijk gedeelte wordt golf van Parita
geheeten, en aan haat. 0.zijde ligt de golf van San-Miguel.
Zij bevat de Parel-Eilanden //Archipelago de las Ferias"),
zoo geheeten naar een belangrijke parelvisscherij, die bier
weleer werd gedreven, maar deze is afgenomen. Aan hare
oevers liggen Panama. Nata en Pants. — 3) versterkte st.
en seek. van Columbia, hfdpl. van 't dep. Istmo of Pans
ma, aan de golf van Panama, op de Z.kust der landengte.
Zij ligt op een uitstekende landtong, over welke hare straten van see tot zee loopen. De at. is zindelijker elan vein
andere in 't voorm. Spaansch-Amerika, en beefs een schoone kathedraal, verscheiden kloosters, een Jezuleten-college,
en een grant g•bouw, melte voor een college bestemd,
mate onvoltooid gebleven. Sedert de ontdekking van Californide goadmijnen is P., wegens bare gunstige lugging aass
den reeweg derwaarts en den aanleg van spoorwegen, seer
in bedrijvigheid en levendigheid toegenomen; aanzienlijk is
de doorvoer van stofgoud, en het aantal emigranten, dat
zich bier tiidelijk moet ophouden, maakt er het verbruik
van levensmiddelen seer grant. De haven, waar tot dutsver
geenerlei rechten gebeven worden, is door verscheiden eilandjes beschut: des winters ankeren de schepen het veiligst onder en bij het eil. Taboga, waar de Engelschen en
N. Amerikanen een dep6t van steenkolen met de noodige
inrichtingen tot acheepa-reparatie bebhen, en de laatsten
tevens een stoombootje onderhouden, dat eenige malen daags
naar Panama en terug vaart. De toegang tot de reede van
P. wordt door de Parel-eil. in een 0.1ijke en W.lijke passage gescheiden, van welke de eerste als de veiligate wordt
aanborolen. He at. drijft eenigen handel in Z. Amer. producten, inzonderheid in atofgoud, paarlen, achelpen, huiden
en koffie, die meest over Chagres en Manzanilla naar Europa gaan. Er is stoombootgemeenschap met San-Francisco, Sidney, alle havens van Peru, Chili en Gr.-Brittanje.
Kabelverbinding met Havanna. 24,000 mw. 8° 55' N.B.,
79° 31' 2" W L.
Panampoen. st. op Sumatra, Menangkabausche-Bovenlanden; is Juli 1819 door de Nederl. op de Padries veroverd.
Panama. een der Philippijnen, in de Surigao-straat, tussehen de eil. Leyte en Mindanao, tang 5 u.
Panaria, glycesia Thermiriab een der Liparischeeil., Midden. zee, 11/a u. NO. Lipari. 't Is omtrent 2 our
in omtrek, vruchtbaar en wel bebouwd, en bezit veel vulkanische producten en overblijfsels der oudheid. Aan de
Z.zijde is era goede haven. 200 inw.
Panaro, [Scultenna]. riv. van N. Italie, ontspr. in
Monte-Cimone en vloeit N.waarts. Zij words bevaarbaar
te Buo npor t 0, waar ens kattaal haar met de Secchia
verbindt; zij valt na een loop van 22 uur r. in den Po;
31/2 n. NW. Ferrara. Onder 't lste fr keizerrijk, gaf zij haTen naam aan een dep. van 't kon. Italie, nu begrepen in
de prov. Modena.
Panaroekan. havenstadje op Java's N.kust, resid. en
61/2 u. 0- Bezoeki, bij den mond der riv. Panaroekan in
de baai van dien naam, hfdpla van eeu gelijku. distr.
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Panay, of Pany, een der Philippijnen op 10° 24' N.B.,
122° 6' 0.L.; lang 29, hr. 23 n. met 4.9),000 sp. ondetdanen. 't Is vruchtbaar, rijk in wonken en met taUk bebonwd.
't Ell. is verdeeld in de districten Iloilo, Capiz en Anti.
gas. Hoofdst. Antigen.
Pancaliorl, ital. gem. en d., Piemont, prov. en 5 u. Z.
Turijn, mand.hfdpl., 130 den Po. 2780 mw.
Paneorvo, sp. vi, prov. en 9 n. NO. Burgos, in emn
bergengte, aan welker ingang men sterkte lag, die de Franschen van 1808 tot 1813 bezet hidden en in 1823 geslecht
hebben. 1600 mw.
Pancras (St..), 1) ned. gem. en d., prov. N. Holl., arr.,
kant. en 1 U. NNO. Alkmaar. 524 mw. — 2) rag. kersp.,
gee. Middlesex, bevattende een gr gedeelte van de N.lijke
afdeeling der bidet. Louden. 200,000 mw.
Palimony& Pantajowa, versterkt mv1. in Hongarije„
corn. Toronal, bij den mond der Temes, met een stoomboot-station aan den Donau, 18 - u. ZZW. Temesvar. Het
heeft r. kath. en grieksche kerken, mathematische en hoogd.
scholen, sijdeteelt en sijdespinnerij, wijnbonw en levendigen handel. 13,748 mw.
Panda, at. op 't Klein-Soenda-eil. Soembawa.
Pandang, 1 ) at. aan Celebes' W.kust, op 3° 33' Z.B. —
2) at. op de W.kust van 't Philippijnsche eil. Panay. —3)
eil. in de street van Malakka, aan Sumatra's 0.knst. — 4)
kaap op de W.kust van 't Philippijnsche ell. Mindoro, met
eene groep klippen en ell. daarvoor. — 5) kaap op Billiton's
W.kust. — 6) gebergte op Java, resid. Remban.g.
Pandjang, of Panjang (Poelo-), em!. bij Malakka's
W.kust, op 9° IS' N.B., 103° 36' 0.L., 3112 U. 0. DsjonkSeylon, waarop het reel gelijkt. Eenige andere eil., zoo
als aan de 0.kust van Borneo, op 2° 15' N.B.; aan Java's
N.kust, resid. Japers; men ander, resid. Bantam, in de baai
van Bantam; een ten Z. van Madoera en een ten N. van
Papoea in de Geelvink-baai hebben den zelfden naam. —
Pandjancang is ran eil. ten 0. van Madoera.
Pand.jans, Villa-Nova-de-Goss, of Nienw-Goa, at.
in Port. Hindostan,
i2 u. W. Goa, meest bewoond door
inlandache Christenen. Zij is de resid. van den port. onderkoning en van vele der room. Europeanen in de kolonie.
18,000 mw. (Vgl. Goa).
Panes'., of Baniaa, [Caesarea-Philippi], 4. in Palestina, 13 n. WZW. Damascus, nabij de bronnen van de
Jordaan. Het beret omtrent 150 huizen en heeft aan zijn
Naijde een wel gebouwde bong, de ruinen der oude stad,
men spelonk [het Panium van Josephus], en eenige sporen van een tempel, door Herodes ter eere van Augustus
opgericht.
Panensbangan d. op 't Kl. Soenda-eil. Bali, aan StraatBali; met een goede reede.
Pangani„ riv. in a Afrika, ontataat door de vereeni.ging van verscheidene bronriv.,
. die in Z.lijke richting van
den Kilimandscharo komen; draagt eerst den naam Roedie ( Loefoe), rstroomt Z.lijk tuaschen hooge bergen, wordt
soma een meer en valt op 5° 50' Z.B. bij de havenpl. Pangani in den Ind. oceaan.
Pangaisane, Pingansane, Pantsjane, of Moena,eil.

bij 't ZO.lijk einde van Celebes, gemiddeld op V Z.B. en
122° 30' 0.L., ten W. van Boeton en ten N. van Celebes
door amalle kanalen gescheiden; lang van N. tot Z. 17 u.,
breed 4 , /2 U. 't Is 401 /2 0 m. groot, rijk aan bout, goed
bevolkt en beeft de d. Tioro, wear de meeste handel gedreven wordt, Lohia, Lakabohe, Labors aan street Boetou,
Moons, hfdpl. in 't binnenland.
Pangkal-Pinang, at. op de 0.kust van 't 0. ind. ell.
Bangka, in 't gelijkn. mijndistrict, seer levendige en welvarende hfdpl. met een redoute.
Pange, d. in Lotharingen, km. Dietz, aan de Nied. 300
Veldslag 14 Aug. 1870.
Pangoetarno. 0.ind. eil. in de Soeloe-groep, op 6° 15'
N.B., 120. 40' 0.L., lang 3. br. 1 1 4 't Is van koraalformatie en heeft overvloed van kokospalmen en vee.
Pancy, at. op Celebes, aan de baai van Gorontalo.
Pansetscolo, ital. vi ., prov., diatr. en 11h U. NNW. Napels. 2777 mw.
Panipoet, ( hind. Panypat a), at. van Britsch Indie.,
Pengab, distr. en 16 U. NNW. Delhi. Zij is 114 U. in omtrek, omaloten door men vervallen muur, heeft een merkwaardigen mohamm. tempel en dreef weleer veel handel.
In hare nabijheid werden in 1525 en 1761 twee groote veldWaxen geleverd. 25.276 inw.
rani...Uwe, fr. gem. en vi., dep. Loire, arr. en 5 n. NO.
Montbrison; met (abr. van tifellinnen. 5017 mw.
Pannab, of Pannell, at. van Britsch Indie, in het tafelland van Bundelcund, 32 u. ZW. Allahabad. Zij is groot,
beeft reel tempela, en is bekend om hare diamant-munen,
waarschijnlijk de Pan ease van Ptolemsens, en die in den
tijd van keizer Akhbar jaarlijks 960,000 gld. opbrachten.
1Pannaudeb. scbot. d. en beroemde minerale-badplaats,
gris. en 11 U. W. Aberdeen, aan den Dee.
Pannerden, ned. gem. en d., prov. Gelderland, arr en
kant. Arnhem, 1 U. Z.t.W. Zevenaar, aan het Pannerdschekanaal of Pannerclache-gat, dat nit de Waal in den Rijn
roert, en ter plaatse wear die strootnen van elkander acheiden. 937 bijna alien r. kath. low. (met het geh. Kijfwaard ).
Panning..., of Ae Karel, ned. d., prov. Limburg, arr.
Roermond, kant. Venlo en 3 u. Z. Horst, gemeente Helden. 250 inw.
Pamela, k(dpl. van 't gelijkn. grs. in den Stt. Mississippi, Amerika.
Panormoo, vi. op de NO.kust van 't ell. Tinos, Griekschen archipel; met de beete haven van 't eil. 2500 low.
Pantalets (Sam), 1) eilandje bij Sieilies W.kust, 11(
U. N. Mansala; met de rulnen van 't oude Moty a. — 2)
gem. en d. op 't nil. Sardinia; mand.hfdpl., prov., distr. en
3 u. NNO. Cagliari. 1634 low.
Psintar„ Pontare, ran der Al. ioenda-eil., ten W..van
Allor en daarvan geseheiden door de Straat-van-Pant a r, en ten W. bespoeld door straat Mantissa; op 8° 10'
LB., 124° 0.L.; lang van N. tot Z. 81/2 n., hr. 41/2 u.
Panteilaria, Pantalaria, [Cooeyra), ital. eil., Mid-

Papoea
dell. zee, prov. en distr. Girgenti, 17 n. van Sicilies ZW.hunt, ovaal van gedaante en ruim 8 u. in omtrek, met
7051 low. 't Is geheel van vulkanische formatie, heeft ape.
men van heaters, met lava, puimsteen, warme bronnen, ens :,
en brengt schoon fruit, vooral drniven, maar met toerelkend toren voor eigen verbruik voort; ook vindt men em een
seboon ras van ezels. Aan de NW.kust ligt Oppidolo
of P. eon groote maar arme pleats van ellendig voorkomen,
met een gr. kasteel, dat als gerangenis gebruikt wordt,
eenige batterijen, goede haven voor hi. schepen en . handel
In won, olie, boomwol, oneille en rozijnen. 2509 inw.
Panda, fr. gem. en vi., dep. Seine, kant.hfdpl., 3/4 n.
NO. Pints, bij t kanaal van den Ourcq en aan den spoorweg. 13,665 mw.
Punnets,vi. in Mexico, dep. Vera-Cruz, aan de rivier
Montezuma of Panneo, 141/2 n. van haren mond bij Tamaulipas. Aan de oevers der rim. zijn mexic. oudheden ontdekt.
Panwell of Pannwelly, at. van Britsch Indie, gouv.
en 6 n. 0. Bombay, itan een riv., die zich in hare haven
ontlast; met levendigen handel.
Pao, naam van vele ateden in China, waarvan de voorn.
sijn: 1) -11ibing, prov. Hon-nan, dep.hfdpl., op 27. N.B.,
111 0 12' O.L. — 2) -Ning, prov. Se-tsjoeen, dep.hfdpl., op
31° 32' N.B., 106° O.L. — 3) -T., prov. Sjan-ai, bij den
Hoang-ho. — 4) -Tong, pror. Tsji-li, dep.hfdpl., 27 u. ZW.
Peking, zetel van een onderkoning.
Paoe, Pan, Paon, of Tacanova, (V ite-Lewo e),
voorn. ell. van den Fidsji-archipel, Stillen oceaan, op 17°
Z.B., 179° O.L. Men sem dat het 37 u. in omtrek heeft, zeer
yolk- en boschrijk is. Sandel-hout is het hfd.art. van uitvoer.
Paolo, 1 fr. Paule ), fPatycos], 1 ) ital. at., prov. Calabria Cit., distr. en kant.hfdpl., op een hoogte bij de zee,
4 u. WNW. Cosenza. Zij wordt aan de zeezijde door een
citadel en 2 torena verdedigd, heeft reel kerken en kloostars. 2 hospitalen, weverijen en fabr. van aardewerk. 8468
mw. — 2) and opgekomen hfdpl. van 't gra. Miami, grs.
Kansas, aan den Missouri; met reel spoorwegverbindingen.
1811 mw.
Paote, of Poote (La), fr. gem. en d., dep., arr. en 3
U. NNO. Mayenne. 3100 inw.
Papa, 1) mvl. in W. Hongarije, corn. en 71/2 tau NW.
Veszprim, distr.hfdpl., ass de Topolcza en stet. van den W.
Hong. spw.; met men kasteel van vorat Esterhazy, r. bath.,
lnth. en geref. kerken, I synagogen, verscheiden kloosters
en hospitaal, I gymnasien en fabr. van papier, glas en ateengoed. 1423 inw. — 2) kaap der NW.kust van Mores, aan
den ingang der golf van Patras. — 3) d. op Java, resid.
Benzalen. — Papa-Stour is een eil. in de Shetlandsche,
en Papa-Stronaay en Papa-Weetray zijn 2 eil. in de
Orkney-groep.
Papagayo, golf en vulkaan van Centr. Amerika, Stt. en
ZW. het meer Nicaragua; de golf is een inham van den
Stillen oceaan, en de vulkaan ligt op haar NO.lijken oever.
P. is ook de naam der Z.lijkste punt van 't Canarische nil.
Lanzarote. — De Papagayo. zijn een eil.groep bij de O.kust van Brazilie, onmiddellijk 0. Kaap-Frio.
Papandajan. vulkaan op Java, in den zuidelijken nithock der afd. Bandong, 25 u. ZO. Batavia. Op 11 en 12
Aug. 1772 barstte hij vreealijk nit, waarbij 3000 menschen
't leven verloren; zijn kraterrand is 2379 met. hoog.
Paeans's.. d. in Mexico, dep. Vera-Cruz, 34 u. ZZO.
Tampico; met handel in mais, tabak, peper, vanille, ens.
Op een afstand van Ilk n. liggen de ruinen van een indiaansche at. 3000 inw.
Papaseiniaro. vl. in Mexico, dep. en 14 u. WNW. Durango, aan den Culican. 560 inw.
Papuzli, vl. in Eur. Turkije, Roemili, 5 u. ONO. Philippopolis, bij de Maritza.
Papabop-en-Dietnerahroek, ned. gem., prov. Z. Boll.,
arr. Utrecht, kant Woerden; met de buurten Papekop en
Diemerbroek, benevens 't ate. Oudewater, Ilk n. en 1 u.
ZZW. Woerden. 358 low.
Papenbnrg, pr. vl., prom. Hannover, landdr. Osnabruck,
In men moerassige streek, 6 u. ZZO. Emden en door verscheiden kanalen met de Eems verbonden, stat van den
Westfaalschen spw., is na Emden de eerste seeplaats van.
Hannover. Men vindt em een hoogere burgerachool, zeevaartschool, scheepsbouw, fabr. van zeildoek, tabak, cichorei,
echelpkalk, enz. en zeehandel, die in 1377 bier met niet
minder dan 190 eigen schepen werd gedreven. 6819 inw.
Papendreebt, ned. d., prov. Z. Boll., arr. Dordrecht,
kant. Sliedrecbt„ aan de Merwe, tegenover Dordrecht, met
men voet- en rijtuigveer op die st. Met het geh. Matena
vormt het de g e m. Papendrecb t, die 2627 meest
geref. low. telt.
Papenboven, ned. d., prov. Limburg, arr. Maastricht,.
kant. en 11/2 U. NW. Sittard, gem. Olnlicht-en-Papenboyen. 180 low.
Papoess. Papoessai*, Land-der-Papow of
Guinea. (eng. en hoogd. Papn a), seer gr. ell. in den Auatralischen archipel, tusschen den evenaar en 10° Z.B., 130°
en 150° 0.L., ten Z. door de Torres-straat van Nieuw-Hollands N.punt en ten 0. door de straat van Dampier van
Nienw-Brittanje gescheiden, terwijl de Groote oceaan het
ten N. en 0. en de Zee der Molukken ten W. bespoelt. De
grootte wordt op 10,000 tot 13,000 0 m. geschat; want ofschoon dit eil. reeds seer vroeg ontdekt en in 1616 door
de Nederlanden Le Maire en Schouten bezocht werd, is het
ons nog sebier geheel onbekend, ja emits de kusten zijn
nog maar ten deele onderzocht. Het heeft ran merkwaardige onregelmatige gedaante, en de kusten tellen, vooral air,
de Waijde, men menigte hasten, onder welke vooral de
Geelvin k-b a a i, ook Groot e-b a a i geheeten, Juin de
W.lijke N.kust opmerking verdient, dear zij het eiland its
twee seer ongelijke schiereilanden verdeelt. Zij wend in
1705 door het nederl. sehip Geelvink outdekt, wordt W.
waarts door de hap en haven Dory en 0.witarts door kaap
d'Urville bepaa/d, en bevat eon aantal ell., 0. a. Jobi, Haar.
lain, Hoorn, Terschelling, Penjang, Boedsjeroen, ens., ter.
wijl zij ten N. beschut wordt door 't ell. Mysory of Schou.
tens-eil. In 't ZO. vortnen de Huon en Papoea-golf ook ee.

Papoul
smal sehiereiland, met de Owen-Stanley-bergketen. De 0.Alike punt des eilands is Kaap-Rodney; aan de Z.kust heeft
men Kaap-Valsch of Walsh, en de N.lAjkste punt heet Keepde-Goede-Hoop. Reeds in de nabijheid der kusten. die in
it Z. overal en op enkele plaatsen der overige kusten door
koraalriffen omgeven zijn, zijn bergen van 1300 tot 1500 met.
hoogte, en landwaartsin moeten zij nog aanmerkelijk hooter zijn, dear men doze, ondanks de nabijheid des tequators,
voor een gedeelte met blijvende enema' bedekt met; ook
achijnt een groot gedeelte van het tot dusverre waargenomen land met hoogopgaand geboomte bezet te zijn. De besproeiing is rijk; bekende riv. zijn de Ambermo op de Itknit, Fly en de nieuw ontdekte aanzienlijke Kemp Welch
op de Z knst 't Klimaat is doorgaans tropisch. N.-Guinea
behoort tot de rijkste landen der aarde. Vele der schoonate voortbrengselen van den archipel, zooids (12 soorten)
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deldrijvers naar de Arroe-eil., Singapore en de nederl. kolonien in 't 0. gebracht. Men heeft er eenige nieuwe soorten van 't geslacht der buideldieren ontdekt, en het eil. is
rijk aan vogela van velerlei snort. — De inw., van wier aantal zich niets mat zeggen, zijn ten deele Maleiers, ten deele
van een negerras, dat zich tot op Nieuw-Holland uitstrekt
en waaraan men den naam van Papoeas of Papoea-Negers
heeft gegeven, en Alfoeren, die meer in het binnenland wonen.
Lange de kusten heeft men verscheiden dorpen ontdekt, met
groote huizen die vele honderden menschen kunnen bevatten. Sedert 1825 hebben de Ncderlanders zich in 't bezit
van de W.kust, alsook van de N.kust gesteld, op welke imitate hun gebied zich no tot de Bougainville-baai, aan gene
zijde der Geelvink-baai uitstrekt; te Oetamata, aan de ZW.zijde van 't eil., hebben zij later een fort gebouwd, en in
1850 zijn grenspalen met het nederl. wapen op de eil Run,
Jobi en Sowok opgericht. Hun geheel gebied op W.lijk
Papoea wordt op 3210 0 m., met 200,00.1 inwon. gerekend.
De kust tan Port Moresby, tegenover Keep York Australie) is in 1873 door de Engelschen in bezit genomen, mate
nog niet gekoloniseerd. — Papoetts, of Papoesehe-Eilanden, naam, door Rienzi gegeven tan de dl., die zich
van Papoea's W.kust tot aan de Molukken uitstrekken en
duo den overgang van AzW tot Australie vormen; zij zijn
Salwati, dat door de street Gallo van Papoea is gescheiden,
Waigioe, En, Rawak, Gamen, Battanta, Boni, Manawaran,
Roeil, de Aloe- en de Asia-groep. Zij worden ook Papon a
geheeten, naar den naam der bewoners, die een mengsel van
Papoeas en Maleiers zijn.
Papoul (St.-), fr gem. en stadje, dep. Aude, arr., kant.
en 11/3 u. 0. Castelnaudary. 1250 inw.
Papovka, russ aivl.,gv. en 14 o NW. Kharkow. 1520 inw.
Paposza, ital. d., prov. Rovigo, diet, en 11/2 u. ZZW.
Adria, aan den Po 2400 mw.
Pappenheim, beier. at. , hfdpl. vim 't gelijkn. gee., kr.
Middenfranken, tan de Altmithl, stet. der beier. staataspw.,
101/2 u. ZW. Neurenberg; met 2 kasteelen, lat. school en
eenige industrie. 1781 mw.
Papudo-Baai, bocht van den Stillen oceaan, in Chili,
dep. Aconcagua, 13 u. NO. Valparaiso; met uitvoerhandel.
Part. 1) ( d. m uVader der Wateren"), naam, oorspronkelijk gegeven tan den Amazonen-stroom, maar no gebe-

zigd ter aanduiding van diens Z.lijken arm, die de riv. To-

cantins opneemt, aan den ingang 11 it 12 tt. breed is en
aan zijne 0.zijde de at Para heeft. 't Is inzonderheid in dezen Amazonen-mond, dat zich 't verschijnsel der b or a
vertoont, waarbij de vloed der zee, v66r nieuwe en voile
mean, in weicige minuten door can ontzaglkjke boar verscheidene meters hoog opstijgt en somtijds door 3 andere

achtervolgd is-ordt, die met onweerstaanbaar geweld den
breeden mond binnen jagen. — 2) groote zeeprov. van N.
Brazilie, vroeger met de prov. Amazonas verbonden, die
Cr in 1851 van gescheiden us; zij is begrensd door fr., nederl. en britsch Guyana, de provincien Alto Amazonas,
Matto Grosso, Goya. en Marantao, alsmede den Atl. oceaan. De grootte wordt op 19.400 0 m., de bevolking op
275,237 zielen ( waaronder 27,45,4 slaven) geraamd. Verreweg het grootste gedeelte van dit gewest ma vlak, alleen
zuidelijk en oostelijk met eenige bergrijen, op de grenzen
met Serra Tumacaraque. De Amazonenstroom in den benedenloop met den Tapajos. Xingu enz. Tocantins, zijn de
voorn. rivieren. De verbitzende overst'roomingen in den regentijd belemmeren de ontginning van den buitengewoon
vruchtbaren grond. 't Klimaat is beet met veel regens en
onweders. P. levert een gr. verscheidenheid van kostbare
producten op. Tegenwoordig zijn de voorn. handelsvoorwerpen rijst, maniok, gierat, boomwol, mincer, caoutchouc,
cacao, sarsaparilla, kruidnagelen, balsems, gommen, medicinale planten en brazilie-noten. De Yoorn. prod der industrie zijn schoenen e. a. van gom-elastiek gemaakte voorwerpen. Mineralen zijn er weinig, industrie en handel van
weinig beteekenis, doch de imitate heeft in den jongsten
tijd, sedert de Amazonenstroom bevaren wordt, in levendigheid gewonnen. Spw. zijn er slechta over 1(i kilom. lengte.
Para of Belem is de eenige at. van belong in dem ganache
landstreek; in 't binnenland liggen eenige verspreide dorpen,
meest aan bijriv. van den A mazonen-stroom, moor niet aan
die hoofdriv. zelve, longs welke de reiziger te nauwernood 50
huizen over een lengte van 80 u. zal aantreffen. — 3 ) of
Belem, (eig. Sant a-M a ri a-d e-B elem), at. en zeeh.,
hfdpl. van gen prov., I u. van den Atlant. oceaan, aan
den Z.lijken oever der golf van Guajara en tan den r. o.
der Para of Tocantins. Van de riv. gezien heeft zij emn
fraai voorkomen. Haar voorn. gebouwen zijn 't paleis des
gouverneurs, de kathedraal, vele andere kerken, kloosters,
kazernen, men tuighuis, bissch. paleis, seminarie ( vroeger
Jezuteten-college), men gevangenis en schouwburg. Schepen
van aanzienlijken diepgang kunnen tot bij de at. liggen;
de meeate van Brazilie uitgevoerde cacao, caoutchouc, vischlijm, rijst en drogerijen komen van Para. Zij drijft ook
handel in boomwol, vanille, orlean, verfhout, honig, was
en een groote verscheidenheid van andere prod. Be bandel wordt meest met Liverpool, Londen, Barbados, Cayen-
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am, de N. amerikaansche havens en met andere brazil. havens gedreven. 10,000 inwon., meest van europ. afkomat.
Het fort San-Pedro ligt op 1° 28' Z.B., 40° 30' 5" W.L. —
Para is ook de naam eener russ. riv., gouv. Riasan, die
ten 0. van Spook r. in de Oka volt; alsmede de naam caner
div. van de nederl. kolonie Suriname, in welke de at. Paramaribo ligt.
Parabiago, 1) ital. mvl., prov. en 4 u. WNW. Milaan.
4602 mw.
Parabitu, ital. d., Napels, prov. Otranto, 214
U. Gallipoli. 2514 inw.
Paracatu, riv. en at. van Brazilie, prov, Minas-Geraes.
De riv. volt I. in den San-Francisco, ongeveer op 16 0 20'
Z.B., na een 0.1ijken loop van 65 u. Aan haren oever, niet
ver van hare bron, ligt de at., eigenlijk P.-d o-P rincipe

geheeten; zij heeft men lat. school, in hare nabijheid gouden diamantmijnen, en voert suiker en koffie nit.
Paraeels. grump eilandjes en klippen in de Chin. zee,
meest tusachen 16 en 17° N.B., 112 en 113' 30" 0.L" ten
ZO. van 't eil. Hai-nan. Zij leveren vooral salanganen (maluwennestjes ), schildpadden en visch.
Parad, hong. d., com. Heves, aan den N.lijken rand
van 't Matragebergte; met glasfabr., mijnbouw op koper en
zilver, minerale bronnen en baden (jaarlijks 1500 badgasten ). 173 mw.
Pamela*, sp. gem. en vl., prov. en 7 u. OZO. Sevilla;
met het oude kasteel Parades der hert. van Arcos. 5456 mw.
Parade (La). fr gem. en mvl. , Lot-en-Garonne, arr.
en 51/2 U. ZO. Marmande, tan den Lot, r. o. 1000 inw.
Paradies. pr d., prov. en regdst. Posen, 2 1 /2 U. Z. Meseritz; met een r. kath. seminarie your onderwijzers.
Paradise, I) vi. der VS., Stt. Pennsylvanie, gra. York,
2500 inw. — 2) id., grs. Lancaster. 5000 tow.
Paradomin, russ. mvl., pony. en 23 u. Z. Wilna. 1500 mw.
Paragua, riv. van Venezuela, dep. Orinoco, valt na men
N.lijken loop van 65 u. in den Caroni. Aan haar ligt de
at. Barcelonetta.
Paraguaeu. riv. van Brazilie, prov. Bahia, valt no een
bochtigen 0.1ijken loop van 75 u. in de boat van Todosos-Santos, 10 U. WNW. San-Salvador; bijriv. de Jacuhype.
Paraguana, schiereil. van Venezuela in de Caraibische
zee, dep. Zulia, prov. en 61/ i u. NW. Cora, op 12° N.B., 70°
W.L. De lengte en breedte bedragen elk 11 a 12 u. De
oppervlakte is bergachtig in 't midden en dealt allengs near
de kusten af. 't Heeft geene pleats van belang.
Paraguay, gr. riv. van Z. Amerika, een der voorn. onder die, welke de Plata helpen vormen. Zij ontspr. nit een
aantal beken in de braz. prov. Matto-Grosso, op de Serra
des Parecis, in 't zoogen. Diamantengebied, bij de bronnen
van den Guapore, Tapajos en Xingu (bijriv. van den Amazonen-atroom), op 13 0 Z.B., tusschen 55 en 58° W.L. Van
daar vloeit zij meest Z.waarts, tuaschen Bolivia en Brunie
en dan tusschen Paraguay en de La-Plata-Staten en vereenigt zich beneden Corrientes, op 27° 30' Z.B., met de Parana., wier naam zij verder aanneemt. Haar geheele loop,
bevaarbaar van zee tot aan de invloeiing van den Jauru,
bedraagt 460 u. Zij neemt nit het 0. de riv. Porridas en
Cuyaba, Taguari, Mbotetey, Xejuy en Tabiquari, nit het
W. de Sipotuba, Janru, Galdan, Pilcomayo en Vermejo op,
en loopt tusschen 17 en 19° LB. door een uitgestrekt moeraagebied, dat in 't regenseizoen een gr. binnenzee vormt.
— 2 ) binnenlandsche 'gest van Z. Amerika, incest tusschen
22° en 27° 35' Z.B., 54° 30' en 58° 40' W.L., bepaald ten N.
door de bra.. prov. Matto-Grosso, wear de Rio-Apa en de
Corrientes de grens vormen, ten 0. en Z. door de Parana
en ten W. door de Paraguay, die het land van de PlataStaten (Territorio Indio al Norte) scheidt. Bij het verdrag
van 3 Feb, 1876 is het gebied ten N. van Rio Verde met
P. vereenigd, waarbij door de scheidsrechterlijke uitspraak
van den president der V. S., 12 Nov. 1878, nog 't tu.sschen
Rio Verde en Pilcomayo gelegen gedeelte van Grand Chaco
gevoegd is ( en bij gevolg de grenzen 'Lich eenigazins meer
W.waarts uitstrekken), zoodat de grootte no bedraar,t 4300
0 m., de bevolking 293,844 zielen, deels Indianen, deels afstammelingen van Spanjaarden. Ems bergketen, voortzetting van de San-Jos6, loopt van N. tot Z. eerst langs de 0.grens, dan midden door 't land en geeft het aanzijn :tan
den Jejui of Xexui, Tapiracuay en den Tebicuari, bijriv.
van de Paraguay, langs welke riv. eenige moerassen omits.
De grond is zeer vruchtbaar en brengt rijst, mats, boomwol, keukengroenten, voortreflijke tabak, yucca of broodwortel, suikerriet en vooral nyerbamate" of Paraguay-thee
voort. Groote kudden wild rundvee, tamme schapen, kitma's, atruisvogels, slangen in menigte. De Spanjaarden nestelden zich bier sedert 15)5. De Jezuteten, die er ainds 1608'
hunne talriike nmissiones" begonnen en later de ureductiones" (of door Jezuteten beheerde landschappen ) vestigden, werden in 1668 verdreven. De heerschende godsdienst
is de r. katholieke met een bisschop in Asuncion. — P.
is verdeeld in 25 departementen. In 1811 stond P. tegen het
apaansch gezag op, rukte zich los en werd in 1814 eene republiek onder den dictator Dr. Francis. Gedurende diens
despotische regeering tot aan zijnen dood fin 1840) en ook
under zijn opvolger, den dictator Vibal, bleef het land ale
hermetisch your den vreemdeling gealoten. In 1844 werd
Lopez tot dictator verheven. Den 14den Juli 1852 is de onafhankelijkheid van den nieuwen stoat erkend door den
provisioneelen gezagvoerder in de Plata-Staten, generaal
Urquiza, en den 4den Jan. 1853 door Groot-Brittanje, krachtent het tractaat van Asuncion. In 1852 is het handels-

verkeer tuaschen P. en Buenos-Ayres vrij rerklaard voor
elle vreemde vlaggen en de riv. Parana voor elle volken
geopend. Nu genoot P. under het beatuur van Lopez doorglum vrede en welvaart. Zijn coon volgde hem op en deze geraakte in 1864 met Brazilie Uruguay en Rio de la Plata bi,jna voortdurend oorlog, tot hij in 1870 geheel bezweek.
Van de bevolking was 80% verdwenen. Spoedig kwam nu de
vrede tot stand, maar eerst in 1878 warden de geachillen
over de grensscheiding uit den we geruimd. Het budget
bedraagt 195,146 pesos fuertes in nitgaaf. Schmid: 200 mill.
pesos tan Brazilië , 35 tan de Argentijnsche republiek, 1 mill.
aan Uruguay. — De invoer bedroeg in 18;7 ongeveer 200,000
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•pesos fnertes en bOna. 900,010 de nitvoer. Hoofdart. van in
voer: geweven goederen, wkjn, rijst, mut, titer en 0u:waren; van nitvoer zijn mate, tabak, cigaren, oranjes. — Spwalleen van Asuncion naar Paraguary (72 kilom.). De Town.
-ateden zijn Asuncion, de hfdst.; Paragttary, Curuguaty, Ytaputt, Villa Rica.
Paurabibs, Parabyba, 1) riv. van Brazing, prop. Parahiba, telt in den Atlent. oceaan op 7° S' LB., 34 45' W.L.,
na een .03(jken loop van 81 u. In den corner is hare bedding droog tot op 25 tt. van hares mood, aan welken de
at. Parahiba list. — 2) of P.-do-Sul, Id. i. de Z.lijke P4,
id., prov. San-Paulo en Rio-de-Janeiro, valt in den Atlant.
oceaan te San-Joio-de-Praya, op 21° 40' Z.B., 40° 45' W.L.,
na een nicest 0.1ijken loop van 15 ) n. Haar voorn. bijriv.
zijn de Pomba. Muriahe en Paraibuno, met welke Imitate
zij de geheele N.grens van de prov. Rio vormt. — 3) kl.
prov. van N. Brazilie, meeet tusschen 6 30' en 7° 30' Z,B.,
30° 40' en 38° 40' W.L., otngeven door den Atlant. oceaan
ten 0. en landwaarts door de prov. Rio-Grande-do-Norte,
'Ceara en Pernambuco; gr. 957 0 m., met 300,000 inw. De
meestal hooge grond wordt besproeid door de Parahiba en
Mangarnape, en brengt inzonderheid boomwol, auiker, braziliehout, timmerhout en drogerijen voort. Talrijk is er het
vee van eur. raft. De voorn. steden zijn Parahiba, Alhandra
en San-Miguel. — 4) zeest. en hfdpl. van de gen. prov.,
bet middelpunt van haren bandel, atm den r. o. der Parabibs, bij harm n mood , 18 u. NNW. Pernambuco. Zij bestaat
nit em n beneaen en boven stad; de eerate is de handelawijk
en he-ft als voorn. gebouw een gouvernementsmagazijn; in
de twe, de zijn de atraten breed en we geplaveid, de huiz(n ouderwetsch; men vindt bier Franciakaner- e. a. kloosters, de voorn. kerken, de gevangenia, 't paleis van den gouverneur, het krijgsarsenaal en de thesaurie, welke laatste in
deftigeu stijl gebouwd is De st. handelt voornamelijk in
aniker, katoen en brazilie-hout en heeft in hare nabijheid
koffleplantages. 15,000 mw. ( met het gebied). — 5) of P..
do-Sol. braz., prov. en 111/s U. N. Rio-de-Janeiro, in 1840
tot den zetel van een kies-college gemaakt. 2000 inwon.
( met gebied ).
Parahitings, St. in Brazilie, prov. en 40 U. NO. SanPaulo, aan de Parahiba, 1. o. 4610 mw.
Pararna d'Assusy. een pas over de Andes, in Ecuador,
tuaschen 0 en 2° Z.B., hoog 4720 met.
Paramaribo, hfdat. van Ned. Guiana, aan den 1. o. der
Suriname, die bier een aanzienlijke breedte beeft en op welke de achepen voor de st. ten anker gaan, 4 u van harm n
mond in den Atlant. oceaan. Zij is regelmatig en goed gebouwd, de atraten, die meest houten 'nuizen hebben, anijden elkander rechthoekig, zijn niet geplaveid, maar veelal
. beplant met rijen van oranjeboomen en tamarinden. Tot
de voorn. gebouwen der at. behooren het gouvern.huis, het
hof van justitie, de waag, de weeskamer, het militaire hospitaal, een schouwburg, de kerken voor Geref., Luth., R.
Kath. en Hernhutters en 2 aynagogen; aan de N.zijde der
at., door het paradeplein daarvan gescheiden, ligt het fort
ee land i a, de residentie van den gouverneur, ratt men
binnenfort, dat tot civiele en militaire gevangenis dient,
men groote kazerne, ottleierswoningen en magazijnen, en de
mivier mere afwaarts vi.ldt men de voorst. Comb 6. P.
is het middelpunt van den handel der kolonie; in 1878 liepen hie,. 22 ned. en 13 N.Amer. achepen binnen, met. respectievelijk 4 174 en 2696 ton. Op ultimo Dec. 1378 telde zij
422,200 inwon. 5° 49' N.B., 55° 22' W.L. In 1821 en 1822
beeft de at door mare branden veel geleden. (Vgl. Gni.
-ana, Suriname).
Paramatta, Parramatta, (vroeger Roseh(l 1), st. in

Nieuw-Holland, Nieuw-Z.-Wales, gra. Cumberland, aan de
riv. Peramatta, 4 u. WNW. Sidney, waarmede zij daselijks
stoombootgemeenaehap onderhoudt; bier scheiden zich ook
dc spw. naar Bathurst en Gonlburn. Zij heeft em n werklinis voor vrouwelijke veroordeeldeu, weeshuizen, scholen,
kazernen, hospitalen, men observatorium en men zomerverblijf van den gonverneur der kolonie. 6100 mw. — De r
i er P ar a m a tta valt in Port-Jackson, na een 0.1ijken loop van 4 u.
Paramythia„ at. in Eur. Turkije, Epirus, distr.hfdpl.,
ath n . SW. Janina. Zij beetaat nit eene boven en beneden
St., is de zetel van een griekachen bisschop en heeft een
-oud kasteel net turksch garnizoen, en overblijfsels van
oude wallen. 5 100 inw.
Parana. gr. riv. van Z. Amerika. can der voorn., die de
Plata helpen vormen. Zki ontstaat nit men aantal bronriv.
In de bra.. prov. Minas-Geraes, tusschen 22 en 23 Z.B.„ 45
cn 4)0 W.L., bij de bronnen der riv. Doce en San-Francisco en op weinig ineer dan 30 u. van den Atlant. oceaan.
In ZW.Ifjke ?kitting vloeientle, bepaalt au j de republiek Paraguay ten 0. en Z. en scheidt dte van Brazilie en de Plais-Staten (dep. Missionea Corrientes). Boven at. Corrientes, op gar 25' Z.B., vereenigt zij zich met de riv. Paraguay, terwijl de dna vereenigde riv. onder den naam van
Parana in meeat &HAP richting tot op 14 u. N. BuenosApes v1cj4, alwaar zij zich met de riv. Uruguay vereemgt., om den breeden Plata-mond te vormen. Haar geheele
loop bedraagt niet veel minder dan 600 U. Iii hear boven
deel neemt au 'creel gr. Itrivieren op, a. a. de Paranakiba,
-'Slate, Pardo, Paranapaneme en Curitiba; zij beast men menIgte vrnehtbare eil., maar wegens hare waterval)en is zij
-elechts bevaarbaar tot het eil. A pip e, 15 u. boven hare
- samenvloeiing met de Paraguay. Beneden dit punt is sij
voor schepen van 300 ton bevaarbaar„ en ontrahgt de elan-ziettlijke rivieren Salado en Quarto nit het W. In hear bovenloop bespoelt lij weinig plaatsen, maar in 't gebied der
Plata-Staten liggen Candelaria, Itu, hate, Corrientes, Santa-Lucia en Santa-Fe INA bare °event. -- 2) prov. van 't
iteizerrijk Brazilie, tusscben Paraguay en Estee Rios, de
brat. Matto Groans, San Paulo, S. Catarina en Rio Grande
do Sul en den Atlant. oceans. Zij werdt op de W.grens bijits geheel door den P. bespoeld. die hier de Paranapaneme,
lquaca, ant. opneemt. Op de 4000 0 m. groote oppervlakte, die in 't binnenland weinig bekend is, wonen slechts
126,722 zielen. De hfdpl. Euritiba is door can apoorw.

Paria
met de kust verbonden en telt 90 ,0 jaw. — P. is ook een
natun van den Rio-Negro (tie dat woord) in Brazilie, en van
eene at. in de Plata-Staten. tie Itadaja-de-Santst.F6).
Paranagssa, at. in Brazilie, prov. San-Paulo, bfdpl. van
een ensnares, aan can gelijkn. baai van den Atlant. oceaan,
50 n. SW. Santob. Zij is meest van stem gebouwd en heeft
een ninnuntende haven, die voor achepen van 400 ton gesehikt is. Uitvoer van Paraguay-thee, rijst en fljne boutsoot-ten. In 't voorm. Jezuleten-college zijn nu de open.
bare bureaux geplaatst. 6000 inw. 25° 34' 8" Z.B., 48 0
26' 41" W.L.
Paranahiba, brat. riv.' prov. Goya., vereenigt zich met
de Cururaba, om mede de Parana te vormen, op 52 u. Z.
Villa-Boa of Goya., an can W.lijken loop van omtrent 140
U. Niet ver van hare bron besproeit zu de st. of 't vlek
Paranahiba. Sic ook Parnahiba.
1Parang.pas, paaweg in den Himalaja, tusachen Tibet
en Kunawar, 5639 met. hoog.
1Paranapaneme. bra. riv., prov. San-Paulo, vloeitWNW.
en valt 1. in de ParanA, op 22° 25' Z.B. — Parannan.
hi., prov. Goyaz, nth r. de Tocintins.
Parapara. handelapl. op de W.kust van Celebes, aan
een gelijkn. achoone baai, in 't kleine rijk Sid en r i n g,
ten N. ass Boni gelegen.
Parati. at. en tech. van Brazilie, prov. Rio-de-Janeiro,
38 u. ONO. San-Paulo, aan de W.kust der baai van Angra.
Zij is regelmatig gebouwd, beeft verscheiden kerken en een
lat. school, nitgebreiden handel en men menigte branderijen. 10,01) mw.
Parayde.Mouial, fr. gem. en at., dep. Saeme-en-Loire,
kant.hfdpl. arr. en 2 u.
Charolles, aan de Bourbince
en 't Canal-d
u-Centre, stat. van den spw. Parijs-Lyon Middell. zee; met ten fraaie goth. kerk, gem.college, hospitaal
en velerlei industrie. 3637 mw. Bedevaartplaats.
Parc*, 1) fr gem. en vl., dep. Sarthe, arr. en 3 u. NW.
La Fleche, aan de Sarthe, 1. o. 2052 inw. — 2) of Parcay.
id., dep. Maine•en-Loire, arr. en 4 u. SO. Bane. 1640 mw.
— 3) fr gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr. en 11/2 u. Z.
Fongeresk spw. stat. 1000 inw.
rarebits). of Parches, at. en ,,vorderatadt" (tie
Meklenburg-Scbwerin, aan de Elde, 6 u. SO. Schwe
rin. Zij was tot in 1840 de zetel van het naar Rostock ver
plaatste opperste hof van appel, heeft een gymnasium, weverijen van baai en fries, fabr. van tabak, eichorei en strochoeden, brandewijnstokerijen en handel. 8264 mw.
Parch...its, pr. st., prov. Silezie, regdst., hr. en 3 uur
NO. Liegnitz, aan de Katzbach. 1363 inw.
Parcq (Le). fr gem. en 4. , dep. Pas-de-Calais, kant.hfdpl., arr. en 4 n. W. St.-Pol. 77i inw.
Parecovv„ pool. at., prov. en 13 u. SO. Siedlce. 2850 mw.
Pardons (St..). 1) of P.-la-Riviere, fr. gem. en vi.,
dep. Dordogne, kant.hfdpl., arr. en 11/2 u. SO. Nontron,
aan de Dronne, r. o. 1650 inw. Papiermolen, ijzerwerk.—
2 ) fr. gem. en d., dep. Beide-Sevres. arr. en 11/2 u. ZZW.
Parthenay. 1855 mw. - 3 ) -lea-Cards, id., dep. Creuse,
arr. Aubusson, aan de Rozeille. 1853 jaw.
Pardubitr. (Pardubice), bob. at., km. Cbrudim, aan
de Elbe, die hier de Chrudimka opneemt, 171/2 u. 0. Praag,

kruispunt van den Oostenr. NW.spw., den Oostenr. staata-

spw. en den Z.-N.duitschen verbindingsspw.; net 4 kerken.
een slot, hospitalen, weverij en smederijen, verscheidene
in: ichtingen voor bijzonder onderwijs, fabr. van suiker, machines, ijzergieterij, veel watermolens; druk bezochte paardemarkten; jaarlijks groote wedrennen en jachten. 8197 inw.
Paredes-de-Nava, sp. St., prov. en 41/, our NW. Palencia, in men moeras, bij 't kanaal van Campos. Zij heeft
4 parochie kerken, een spoorweg stat., hospitaal en weverij
en. 4769 jaw.
Paredes. Wind. eil., in 't wade Bahama-kanaal, N. Cuba
op 22° 25 N.B., 78° 8' W.L.; lang 3, hr. 2/3 u. Aan de O.
ztjde is tamelijk goede ankergrond.
Parel-Eilanden, (sp.Islas-de-las-Perlas, eng.
P ear 1-I aland a), eil. van Columbia, in de golf van Panama, 17 u. ZO. Panama. Zij beatnan nit de eil. del Rey,
San-Jose en Pedro-Gonzales, met vele Id. eilandjes. en ont
leenen bonnets naarn van een daarbij gedreven parelvisschem . (Vg!.. Panama 3)). — Sic ook Pearl.
u
Parentis-en.Born. fr gem. en 4., dep. Landes, kant.hfdpl., arr. en 13 u. NW. Mont-de-Marsan, aan het gelijkn.
strandmeer; apw. stat. 1900 mw.
Parana°. (Parenthesis), oostenr. st en tech., Istrie,
a. de W.kust, 3 u. N. Rovigno; zetel eena biaschops, met
een overoude kathedraal en timmerwerven. 6333 mw. Dagelijksche atoombootgemeenschap. 1met Truest en de havenplaatsen van Istrie. Gemiddeld loopen hier jaarlijks 1400
achepen binnen.
Parga, versterkte zeest. van Eur. Turkije, Albanie, op
ran steile rotshoogte, tegenover 't eil. Paso, 10 u. WNW.
Arta. Hare voorn. bewoners boden van 1814-16 een krachtigen en gelukkigen tegenstand aan Mi-Pasja-van-Janina,
leefden toes 3 jaren onder de door hen ingeroepeu bescherming der Engelsehen, en wen deze hen in 1819 aan AllPasja overleverden, verlieten de diep verontwaardigde Pagernioten liever hunne at., dan stch aan de turksche beerschappij te onderwerpen. No telt zij 5003 mw.
IParia, 1) naam van een schiereil., kersp. en golf van
veneruela. Het schiereil. ligt in 't 0. van de N.kust, is
ONO.waarts gericitt near de NW.punt van 't eil. Trinidad,
loopt nit in de kaap, die ook la Pe B a geheeten wordt„
en vormt met de vantelandskust de golf, welke tussehen
100 en 10° 40' N.B. ligt. Het eiland Trinidad vormt can
dubbelen ingang tot de golf: een N.lijken, Draken-mond,
Boca-di-Dragos of Boca-Grande geheeten, van bijna 6 aer
breed, met versebeiden eil., en ran Z.lijken, dies men Siangen-mond, Cano-Soldado of Can-del-Sur noel= en 814,
breed is.. In de golf ontlasten zicb N.lijke arisen raa
den Orinoco: Manamo, Macarco e. a., en aan hare °ever,
liggen Port-of-Spain, Porto-Nuoeo, Punta-de-Piedra. — 21
at. Bolivia, aan den Deeaguadero, op 17° 51° 20' Z.B., 67 4
; met zilvermijnen en 24'W.I,bijcangelkmwr
wanne bronnen.
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Poridoorig. of Phari. d. van Boetan, aan de grens van
Tibet, 81/2 U. NNW. Tassisoedon.
Parieruggur, (eng. Pa r e en ugga r), verwoeste
van W. Ilindostan, welker overblijfeele liggen bij V ier aw o W (eng. Veer aw o w), een at. op 't achiereil. Parkur,
in den altunn-of-Cutch".
Parigne. 1) fr. gem. en d., dep. Ille -en-Vilaine arr. en
' gem.
11/2 U. N. Fougerea. 1200 inw. — 2) .1'Eveque, fr.
en vi., dep. Sarthe, arr. en 3 u. ZO. Le Mans. 3317 mw.
Parigny. 1) tr. gem. en d., dep. Loire, arr. Rouanne,
kant. Perreux. 40 inw. — 2) id., dep. Haneal, arr. Mortam, kant. St.-Hilaire. 1200 mw.
Parijs, ( fr., hoog. en cog. Peri a, ital. Par igi ),
fLutetia. later Parisiii, hfdst. van Frankrijk, hfdpl. van
't dep. Seine, gelegen aan beide oevers der Seine en op 2
eil. dier riv. 1 U. heneden hare samenvloeiing naf t de Marne. Na Londen is zij de meeat bevolkte at. van Europa en
}nit, n kijf de belangiijkste van alle, zoowel wegens hare
nit em n politisch oogpunt, als om het stelsel van
fortificatien, dat hear beschermt, en niet minder wegena 't
vermogen van de aldaar vereenigde middelen van werking
en den moreelen invioed van bare bevolking. Zij is de reaidentie van 't hoofd des Staats, de zetel van de wetgevende Kamers, van de niinisterien, van elle groote centrale administratien, van de hoogste gerechtshoven, van een aartsbisschop, en.. en van al de voorn. industridele, finantieele
en handelsve-rernigingen des lands. Al de groote wegen
( can spoor- als tel, graaf-), vaarten en kanalen loopen op
Parijs nit. Hate geheele oppervlakte binnen de fortifiestie-lijn beslaat •802 hectaren, waarvan 1140 binnen den
stads- of octrooi-muur. In 1879 werd Parijs gerekend te
bevatten 74,•4 gebouwen, bestaande uit 337,557 vr rtrekken
your 't drijven van zaken en 684.952 tour won ing: huur 248
rnillioen francs. Er waren 2120 straten, 79 boulevards, 154
pleinen en marktplaatsen, 27 bruggen en 57 poorten, 36
sow.stations. De zoo even genoemde fortificatie-lijn bestaat uit em n 10 met. hoogen, met 46 poorten en door gangen gebroken mutt, met wal en gracht, nit een op 3-6
kilom. afstands liggenden gordel van 16 gedetacheerde forten, en den volgens de wet van 19 Febr. '74, op can afstand
van 25-40 kilom. aan te leggen gordel van 18-20 fortes,
in 't gebeel em n omtrek van 150 kilom. uitmakende. De
cerstgen. gordel omsluit eene ruimte, die in onderscheidear deelen wordt gesplitst: de late is die, welke begrepen
is tusschen den ouden stadsmuur, amur d'octroi" geheeten,
ais dienende om bet binnensmokkelen van voorwerpen, die
aan octrooi of stadsrechten onderworpen aim, te verhinderen; binnen dezen octrooi-muur, maar aan gene zijde der
boulevards, liggen al de afaubourgs" of voorsteden, 14 in
getal. De genoemde boulevards of in beplante wandeldreyen berschapen wallen worden in binnen en buiten boulevards verdeeld; de Imitate:. bestaan nit een dubbele boomenlean, die den garschen octrooi-muur omgeeft en weinig merkwaardigs beeft: de binnen boulevards zijn met boomen beplante straten, die tevens tot wandelingen dienen en twee
groote afdeelingen vormen: ule Boulevard flu Nord" enale
Boulevard du Midi"; de eerstgen. vooral is een der grootate schoonheden van Parijs; hij wordt in 12 deelen gesplitst,
die de namen dragen van Boulevard-Beaumarchais, Fillesdu-Calvaire, du Temple, St-Martin, St.-Denis, Bonne-Nouvelle, Poissonniere, Montmartre, des Capucines en de la Madeleine; — de andere hoofdafdeeling bevat de gemeenten der
abanlieue" of het stadsgebied, begreyen tusechen den octrooi-muur en de eerste fortificatie-lijn. Het late gedeelte
prijkt op vele plaatsen met heerlijke monumenten, prachtige hotels en tuinen. De atraten zijn, met uitzondering van
dz achoone etadswijken, wear zij door breedte, regelmaat,
sierlijkheid of pracht uitmunten, veelal nauw en krom,
omzoomd met zeer hcoge, niet zelden ongezonde huizen;
doch in de laatate jaren van het keizerrijk Napoleon III
bent de stadsregeering ontzettende tsommen ten koste gelegd
om nieuwe, ruime straten aan te leggen, andere te verbreeden, enz. en vooral om het plaveisel te vernieuwen en te
verbeteren. Sedert de Febrnari-revolutie of liever na den
Juli-opstand is men op de gedachte gekomen om de parijache burgerij van hear voorn. middel van tegenatand te berooven, door de materialen tot hare barricaden weg te nemen; tot dat einde heeft men langs de boulevards, in de
street Saint-Antoine, enz. de keibestrating opgebroken, en
die vervangen door 't plaveisel van Macadams vinding. DeZr renacadamiseering" beeft wel het voordeel, dat zij 't zoo
binderlijk geraas der rijtuigen grootendeels wex..neemt, maar
?telt den wandelaar tevens sneer bloat aan het gevaar van
overreden te worden, en vereischt tevens een gedurige beaproeiing. In de fraaiste wijken mag het plaveisel der nog
niet agemacadamiseerde" straten inderdaad voortreffelijk
heeten en verdient, zoowel ale bet stelsel der onder de voetpaden (atrottoirs") verborgen goten (aruisseaux"), de bijzondere aandacht des vreemdelinga. In de nauwe straten
der slechte wijken daarentegen loopt de goot nog vaak in
St midden, of zoo er al On aan weerazijden is, achijnen zij
er alechts te wezen om den voorbijganger een ruim deel te
geven van het slijk der wagenraderen, die in deze straten
de goten meestat tot spoor kiezen. Bij slecht weder is de
morsigheid dier straten inderdaad onbeschrijfelijk; in soramige van deze, zonal. in 't aQuartier latin" (dat gedeelte
van den faubourg St.-Germain, 't welk van den "Pont-Neuf"
tot de ',Cite" voert en wear vooral de atudent,en en de
pgrisettes" wonen I en in de Cite, wear in 't gelled geen
trottoirs zijn, is de voetganger, wil hij Diet verplet worden,
telkens verplicht de waft te nemen tusschen twee dier groote palm, die de buizen tegen de aanranding der omnibussen en karren beach utten. De dichtst bevolkte en terms acme
atadswijken zijn die van St.-Marceau, St.-Antoine en de Cite;
men schat de behoeftige bevolkit, van P. op mere dan 100,000
zielen. De Seine, die P. van (c. tot W. doorloopt, Is aan
bride zijden omzoomd door mime kaaien, die met boomen
beplant zijn en, ofschoon verschillende names dragende, eigenliik slechts twee onafgebroken groote linien zijn. Van
deze kaaien, wintraan Napoleon I meer dan 12 mill. francs
besteedde, dealt men at in de zoogen. /Torts", die tot maga-
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zijnen van allerlei koopwaren dienen. Binnen den octrootmuur draagt de Seine 23 bruggen, en ontvangt zij 't riviertje Bievre of de Gobelins, alsook 't kanaal St. Martin,
dat die der Ourq en St.-Denis verbindt. De riv. vormt
bite 2 eil., I 1 e S t.-L ouie en I 1 e-d u-C i t 6, op welk
laatste gelegen zijn de kathedraal Notre-Dame, een goth.
gebouw in den vorm van een lat. Janie, met em n prachtigen gevel, die eindigt in 2 vierkante toren., van t El met.
hoogte; 't Hotel-Dim, het grootste hospitaal der at., dat
tegenover Notre-Dame opgericht is; het pales van justitie,
dat van 't begin der monarchic zijn bestaan dagteekent,
met de gevangenis der conciergerie (had in 1871 veel van
't vuur te lijden ); de Sainte-Chapelle, waarin nu de archieven der rechtbanken bewaard worden, en de Pont-Neuf van
12 bogen, die het eil. der Cite met de bride °evera der riv.
verbindt, en, ondanks haren /learn tnieuwe brug een der
oudste van P. is; op haar midden staat em n bronzen miterstandbeeld van Hendrik IV, op dezelfde pick, wear eenraaal
Philips de Schoone in 131t den grootmeester der Tempe.
hers. Jakob Molay, deed verbranden. — Dat gedeelte van
P., 't welk aan den r. o. der riv. ligt, is verreweg het grootst
en aanzienlijkst en bevat de meeste openbare gebouwen; 't
is tevens het rijkste en meant handeldrijvende gedeelte, wordende het midden daarvan beslagen door de benrs. Uit de
menigte prachtige gebouwen van dit gedeelte noemen wij:
de Tuilerien, em n uitgestrekt paleis, de reaidentie der voorm.
koningen, later die van ketzer Napoleon III, gelijk het die
van zijn grooten nom was; het was voor den grooten brand
en de vernielingswoede van 1871, die er den westelijken en
noordelijken vleuxel van verwoeste, aamengesteld nit 5 paviljoenen en 4 hoofdgebouwen op eerie met de Seine perpendiculair loopende lijn van 346 met. lengte, met twee facaden,
waarvan de eene stoat aan een ruim plein, 't welk van de
"Place-du-Carroussel" gescheiden wordt door een sierlijk
hek, welks middelste poort een door Napoleon I opgerichte
triumfboog is, terwijI de andere uitziet op een prachtigen
tom, die ziph tusschen de kaai en de street Rivoli uitstrekt tot aan de ,/Place-de-la-Concorde", een teem grout
plein, prijkende met vergulde candelabres, standbeelden en
20 rostrale zuilen, die lantaarns dragen, en in wier midden
de obelisk van Luxor (tie dat woord) zich verbeft, bij
welke men bet heerlijkst gezichtspunt van P. heeft: in 't
N. ontmoet het oog de schoone gebouwen van den aGardemeublea", gescheiden door de prachtige "Rue-royale", aan
welker einde men de kerk van la Madeleine bespeurt; in 't
W. ziet men de met boomen beplante wandeling der //ChampsElysees" of Elyzeische velden, en de loan (ezavenue") van
Neuilly tot aan den triumfboog de l'Etoile; ten Z. heeft
men de brug der Concorde, tegenover 't gebouw van de Kamer der Afgevaardigden aan den 1. o., en in het 0. verlustigt zich de blik in de tuinen der Tuilerien met hare
hooge terrassen, terwijl men door de vestibule van 't paleis nog den gevel van de Louvre ontwaart. Dit laatstgen.
gebouw, waaraan ter vergrooting en verfraaiing millioenen
schats werden besteed, opdat het zich in ongekenden luiater vertoonen zoude aan het oog der honderddeizenden
vreemdelingen, die men bij de groote tentoonstelling van
P. in 1855 verwachtte, weed, zoo men wil, reeds in 1200
gesticht en was een wezenlijke venting; Frans I herbouwde, Lodewijk XIV verfraaide en Napoleon I voltooide dit
prachtig vierkant paleis, dat eenige jaren het ruiterstandbeeld van den zoo jammerlijk omgekomen hertog van Orleans droeg; bet bevat nu, met de "Grande-Gallerie", die het
met de Tuilerien verbindt, de rijke kabinetten van het eertijds
vorstelijk museum: schilderijen, beeldhouwwerk, bronzen antiquiteiten en prenten. Ook dit gebouw was door de Cornmunards uitgekozen om vernield te worden, doch slechts enkele deelen hadden te lijden en van de prachtige en rijke
verzamelingen gingen /diem (jammer genoeg !) de keizerlijke bibliotheek van 90,050 banden verloren. Verder vindt
men bier het aPalais-Royal", dat door Richelieu in 1629
gebouwd, door Lodewijk XIV aan de familie Orleans geschonken werd, en tegenwoordig met zijne aan den handel
verhuurde agaleries", waarin men prachtige winkels, magazijnen, koffiehuizen, restauratien, bordeelen en wat nice
al aantreft, wellicht het verwonderlijkste gebouw op de
wereld in de genoenade "galeriea", onder welke die van Orleans uitmunt, zijn lenge, met glas overdekte passages of
doorgangen, van weerskanten met rijke winkela bezet, die
semen em n rijken bazaar uitmaken en vooral des avonds,
bij de schitterendste gasverliehting in duizenden spiegele
weerkaatst, een aanblik opleveren, die alleen door dim n van
de Boulevard des Italiens wordt overtroffen, doch waarbtj
zich wellicht alleen die van het St.-Marcuipplein te Venetie last vergelijken. 't Palais-Royal mag een stad in emn
stad geheeten worden; behalve al 't genoemde, vindt men
er not een grooten wandeltuin, vele bock- en plaatwinkels,
een leeskabinet en twee echouwburgen: het "Theatre franc/tie" en het "Theatre-du-Palais-Royal". De echade aan dit
gebonw toegebracht in 1871 is geheel hersteld. • Een ander
merkwaardig gebouw, dat door eanzienlijke vergrootingen
en verfraaiingen in eon pains was veranderd, was 't "Hotelde-Ville" of Stadhuis, op de "Place-de-Greve". Dit gebouw,
welks ontvangst- en balzalen in decoratie en kunstversiering hears gelijken niet hadden, nerd in 1871 geheel vernield; en bi,j die gelegenheid ging een bibliotheek van 100,000
banden en veel belangrijke openbare oorkonden te loom. De
voorn. atraten en pleinen in dit stadagedeelte zijn, behalve
de reeds gen. Place-de-la-Concorde, de "Place-des-Victoires",
waarop de bank van Frankrijk staat, alsmede een miteretandbeeld van Lodewijk XIV; de "Place-Vendome", in welker midden zich een bronzen triumphale zuil verheft, door
Napoleon I opgericht ter eere van de fr. legers, doch waaraan zich de woede der Communards (onder Courbet ) ook
al koelde om de run omver i.e it/tint, maar die toch later
weder opgerlcht werd; de reeds gen. "Rue-de-Rivoli", eeo
van de schoonste straten der at., de "Rue-de-la-Faix" en
de "Itue-Csustiglione". De meeete van de daar gen. meekwaardigheden linen in 't midden en in 't W. van den r. o.;
— in 't 0.1ijk gedeelte zi,jn de worn. voorwerpen: de "Halle-au-WV of korenbeurs in 't "Quartier des bailee), een
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seer groote rotonde van 25 bogen, met een ijseren koepel;
de Wanes centrales", het middelpnnt nitmakende voor tte

steden der wereld. De voorn. van deze zijn: 't college van
Prankrijk; de universitaire academien van Parijs met de scholen der reehten en medicijnen, de best bezochte der wereld,
dear sij tussehen 7- en 8000 stud. telt, de polytechnische
school, beroeind om de daarin gekweekte groote mannen,
met een bibl. van 40,000 boekdeelen; de school veer den mijnbouw, met een laboratorium; de Sorbonne met 3 faculteiten (kath. theologie, natunrwetenschappen, fraaie letteren )
en een bibliotheek van 150,000 banden. Your de vorming
van rechtageleerden en geneesheeren befallen er bijzondere
inrichtingen. Rene hooge school der schoone kunsten
schilderkunst, beeldhonwkunst, graveerkunst, en.. Verder
een seminarie your leeraren can gymnasien, een school your
levende oostersche talen, volkenkunde, ens.; nog 6 lyceums,
3 colleges. Volkucholen heeft Parijs sneer clan 2000. — Het
observatorium, waarover de Franschen e. a. bun eersten
meridlaan trekken, met kelders, welker diepte de hoogte
van 't gebouw evenaart, en rijkelijk voorzien van astronomische en matbematische werktuigen; de aJardin-des-Plantee", een groote kruidtuin, met museums van nat. hist. en
een verzameling van levende dieren; het conservatoire der
kunsten en handwerken, bevattende modellen en beechrijvingen van allerlei machinerie. — Parijs is de zetel van
talrijke geleerde e. a. genootschappen ter aanmoediging van
de nationale nijverheid, genootachappen sour landbouw, geographie, geologic, statistiek en antiquiteiten. Men vindt
Cr 32 bibliotheken, waarbij 9 openbare en under deze de
groote ellibliotheque-Nationale", de echoonste instelling van
dien card, welke men ergens vindt; zij is in 5 sectien vetdeed en bevat; 1. Gedrukte werken en vlugachriften 3,000,000
met de dnplicaten; 2. Manuscripten 150,000 boekdeelen;
3. Gedenkpenningen en antiquiteiten, 150,000 medailles en
10,000 gemmen of geomeden steenen; 4. Prenten 1.300.1100;
5. Hearten 300,000. In 1879 verschenen ongeveer 1200 dag-,
week- en maandbladen. Onder de liefdadige inrichtingen
telt men een instituut voor doofstommen met 12 professores, een institnut voor blinden, een gouvernements bank
van leening, een groot aantal burger gasthuizen, hospitalen
voor kraamvrouwen, vondelingen, weezen, grijzen, krankzinnigen, ent, ook een grout hospitaal voor Israelieten,
door von Rothschild gesticht en den 26 Mei 1852 ingewijd.
Overtalrillt zijn te Parijs de middelen van uitspanning en
verlustiging: men telt 37 schouwburgen, waaronder ongeveer 10 den naam van groote tooneelen mogen dragen, de
room. zijn de Nieuwe Opera op den Boulevard des Capucines, die ofsehoon niet in getal van zitplaatsen ( 2156), doch
wel in grootte (11,237 0 met.) de grootate der aarde en
wat innerlijke stoffeering aangaat zeker ook de schoonste is.
P. heeft er dan ook 46,100,000 fr. voor uitgegeven, terwiji
er tueschen de 400 en 500 huizen urn moesten afgebroken
worden. Verder de Ital. opera of Opera-buffa, nu in de
Salle-Ventadour; de Opera- comique, op de Place-Favart; het
Theatre-francais, in de street Richelieu, place de Pimp&
ratrice, wear 3maal in de week stukken der klassieke fransche letterkunde worden opgevoerd ; het Odeon, op de
P1 ese-de-l'Odeon; het ”Gymnase-dramatique" op den Boulevard Bonne-nouvelle; het Theatre-du-Vaudeville op de Placede-la-Bourse; het Theatre-des-Varietes, op den boulevard
Montmartre; dat van 't Palais-Royal, van de poort St.-Martin, van de poort St-Antoine, van 't Pantheon l'Ambigucomique, la Gaite, les Folies-dramatiques, het Theatre-duLuxembourg voor de pantomimen, enz.; bovendien heeft
men een olympischen circus een panorama, diorama en
georama. Onder de openbare lusttuinen zijn de voorn. die
van de Tuilerien, met 4 fonteinen en pen grout getal standbeelden; de Champs Elyades, aedert de Juli-revolutie Teel
verfraaid, met den ',Cirque equestre" van Franconi; de tuin
van 't Palais-Royal, waarin de ton juist op 't middaguur een
klein kanon duet losbranden; die van 't Luxembourg, even
grout en veel luchtiger dan die der Tuilerien, en de Plantentuin — alle zonder kosten voor ieder toegankelijk, terwij1 men in die *an Trianon, la Chaumiere, le Prado-d'ete
en andere een bepaald entreegeld betaalt. — Van de hotels onderscheiden sick door hunne grootte : Grand htitel
du Louvre, Grand hotel op de Boulevard des Capucines.
Parija telt meer den 110 hotels van den eersten, ruim 500
van den tweeden en bijna 8000 van den derden rang. — De
bekendate badinrichtingen zijn de chineesche baden (boulevard-des-Italiens), St.-Sauvenr, Cour-de-Miracles, Tures,
Ste.-Catherine en vele andere, waarvan sommige door eigenaars van kofeehnizen en restauratien worden gehonden.
Onder de koffiehnizen van den eersten rang, die in de
schoonste staclawilken met kwistige pracht zijn toegerust,
onderscheiden Ad' het Cafe-d'Orleans, de Foi, de Millecolonnes, de la B,otonde ( Palate-Royal) en 't Caff-de-la-Rdgence; op de boulevards het Cafe van Tortoni en dat van
Parijs; op den linker oever der Seine het Cafe-Procope.
Op dew cafes volgen die van den tweeden rang of de eestaminets", wane gerookt snag woolen, 't geen in de cerise
verboden is. Onder de bute restauratien telt men die van
't Palais-Royal, van Duval, van Flechelle, en nog veel andere. — De fabrieken van Pubs zijn even veelsoortig ale
talrijk, meat onderscheiden zich vooral door de voorwerpen
van mode en smack, die zij leveren. Die un den Staat
zijn your idle reit:igen open en geen vreemdeling mag vennimen die der Gobelins, de Savonnerie, de spiegelfabrieken
en de tabaksfabr. te gaan bezoeken, welke lactate 1700 b
1800 man bezig hondt. De houfdart. van Industrie en handel Qin gond- on silverwerk, verguld en verzilverd brona,
horloges en pendnles, allerlei voorwerpen van weelde cia
Smaak, zoo als parfumerien, kunstbloemen, ajaals, kant en
borduuntel; Touts wollen en katoenen weefsels, vooral kensea; behaugselpapier, retnigen, voortredijke physteche, mathematische en musiekinstrtunenten, verniste en geplaqueerde voorwerpen, gepoleste kristallen, menbelen, ens. Men
wil dat er meer clan 400,000 mann. en vronw. fabr.-werklieden skin. P. is tevens een der hoofdcentrums in Europa voor de productie van werken, die met litteratunr, wetenschappen en schoone knnsten in verband stain en veel
heeft P. bier in te danken can de talrijke en goed Ingerichte teekenscholen, waarin de kunstzin van den werkman
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tr=andeering der at, met een oppervlakte van 88,000 M2,
de nit 12 pavilions, elle van User en met sink gedebt. Elk pavilion heeft 250 staanplaataen van 4 0 m. De
onderaardsche gewelven hebben dezelfde rnimte. De canvoer der waxen en levensmiddelen geschiedt langs tmderaardsche spoorverbindingen. Kosten van aanleg 60 minioen francs. Een nog grootere oppervlakte (134,000 M 2 )
bealaat de ehane aux Vine", die in den regel 1 mill. beeWilier wian en 150,0.0 beet. gedistilleerd bevat. De Juli-zull,
een bronzen monument met een standbeeld van den genius
der vrijheid daarop, staande op de pleats der beruchte#Basthe" en gewijd can de nagedachtenis van hen, die in de
gevechten van 27-29 Jun 1830 het leven lieten. Lange de
nitgestrekte hslfcirkelvormige lijn der boulevards onderscheiden zich de poort Sc.-Denis, een schoone triumfboog,
waarop Nap. I het opechrift ulandovico magno" liet pleatsen; de poort St.-Martin, mede een monument ter eere van
dien boning; het aChâteau-d'eau" of Waterkasteel; de gevels
van de eSalles-des-Varittes", van de eAmbigu-comique",
van de //Mad", van het wTheatre-historigne" e. a. Aan
het 0.einde van gen. lijn der boulevards, in het nQuartierdes-Marais", wear vroeger de heeren van 't hof woonden,
maar thane de meeste Joden der at. hun verblijf houden,
ligt de beplante ePlace-royale", met 4 fonteinen en een marmeren ruiterstandbeeld van Lodewijk XIII. Onder de kerken in de verschillende wijken van den r. o. onderacheiden zich St.-Eustache, St.-Roch, St-Paul, St.-Gervais, St.Merry, St.-Nicolas-des-Champs, en de beide prot. kerken
l'Oratoire en die der Rue-Billetes. — De 1. o. der riv. bevat den faubourg St.-Germain, wear inzonderheid de oude
add l zijn verblijf houdt; de boulevards zijn bier ook beplant
maar minder bezocht en bewoond. Aan deze zijde ligt het
aPays-Latin", de zetel der pledagogische inrichtingen, zoo
als de Sorbonne, 't college van Frankrijk, de colleges van
St.-Lodewijk, van Lodewijk XIV, van Hendrik IV, de polytechnische school en de in 1846 ingewijde normaalschool,
de school der medicijnen en die der rechten. De voorn.
openbare gebonwen aan dezen oever zijn het ePalais-duLuxembourg'', nu gedeeltelijk gebezigd tot een museum van
de werken van levende kunstenaars, tot jaarlijksche tentoonstelling van de producten des tuinbouws, terwijl er zich
ook de bureau's van de prefectuur der Seine in bevinden.
De tuin van 't Luxemburg is een der grootate, best onderhoudene en kunstmatigat versierde wandelplaatsen van P.;
het "Palais (eigenlijk Ecole) des Beaux-Arts" (der schoone kunaten), met de alle vreemdelingen tot zich trekkende
muurschilderingen van Paul Delaroche, gewoonl.alleen
micyele" genoemd;; het Odeon; het paleis van de Kamer der
Afgevaardigden; het paleis van 't Instituut, met de bihl. van
Mazarin; het paleis van Orsay, met de rekenkamer en de vergaderzaal van den Staataraad; 't paleis van 't Legioen van Err,
weleer 't hotel van Salm; de munt, met een verzameling
van munten, penningen en medailles uit den tijd van Karel
VIII; het Pantheon, een kolloasaal gebouw, dat het hoogste
gedeelte van P. beslaat, oorspronkelijk eene aan de H. Genoveva toegewijde kerk was en no tot een nationaal-halle
besternd is. Onder het gebouw is een bewaarplaats der
each van beroemde Franschen, en waarin no de tomben
van Voltaire, J. J. Rousseau. Mirabeau e. a. te vinden zijn;
't hotel der Invalieden, can ontzaglijk grout militair hospitaal, waarin gemiddeld 3000 man en 150 officieren verpleegd worden en in welks midden zich een kerk verheft,
die nu de grafplaatsen van Turenne, Vauban en vele maarschalken bevat en waarop een koepeldak prijkt, dat your
een van Frankrijks schoonste monumenten doorgaat; het
heeft een bibliotheek van 17,000 boekdeelen en een kabinet van fortificatie-modellen. Onder den eigenlijken dom
achter het hotel is het beroemde graf van Napoleon, een
ronde crypts, van boven open, 11 meter in middellijn, van
gepoltist graniet. De Sarcophaag is een enkel blok'bruinrood finlandsch graniet. Niet ver van dear de lililitaire
school, nu em n kavallerie-kazerne, gelegeu can een groote
open ruimte, tot militate oefeningen bestemd en daarom
'Champ-de-Mars" geheeten en wear in 1867 de tentoonstellingsgebonwen stonden; de aJardin-des-Plantes"of Kruidtnin; de beroemde tapijtfabriek der Gobelina e. a. Dit atadagedeelte bevat ook het meerendeel der hospitalen, under welke ale Salpetriere", het grootste van alk. met een bevolking van 6010 sides; voorts die van "la Charite, la Pitie,
du Sud, de Lourcine, des Enknts". Bier vindt men ook
de ruinen van 't Palais-des-Thermes" en 't h6tel-museum
van Cluny, gesticht door Dueommerard en door den Staat
aangekocht, bevattende een museum van kunsten, wapenen
en oudheden; de ',abattoirs" of elachthuizen van Grenelle
en Villejuif en den artesischen put (zie Grenelle). Het
petal der standbeelden te.Parijs, waarvan wij de voorn. in
't voorbijgaan noemden, is in 18b3 nog vermeerderd met
dat van den maarschalk Ney, opgericht ter zelfder plaatse,
wear hij in 815 den dood des landverraders atierf. Ken
grout gedeelte van Parija aan den 1. o. der Seine is gebouwd
op weleer bewerkte steengroeven (ecarrieres"), die zich tot
onder de riv. uitstrekken en welker onderaardache gangen
de zoo vermaarde katakomben vormen, in welke men de
doodsbeendereu van al de stadskerkhoven, torn dew werden
opgeheven, verzameld heeft. Tegenwoordig heeft men aan
de poorten van P. 5 groote begraafplaatsen, waarvan dat
van Pere-Lachaise of van 't 0. het vermaardst is. Op dat
van Mont Parnaue ligt nog de reiziger admiraal Dumont
d'Urville, die aim n dood road bij het spoorwegongeluk 8 Mei
1542 op de Versailles-lijn. — De ruhnte tusachen den octrooinum en de nienwe fortilleatielijn beret de gemeenten der
benne= en is in de laatste Jaren stark in bevollking toegenomen, ofschoon men er nog veel open velden en tuinen
stet. Aan den r. o. der Seine bevat zij de rem. Mercy,
Charonne, Belleville, la Vilette, la Chapelle, Montmartre,
lea Batignollea, Palmy en Anteuil; aan den I. o. Grenelle,
Vaugirarcl, Montronge en Gentilly.
Met betrekking tot hare wetenschappelijke, letterkundige
en pcedagogische instellingen, overtreft Pelts alle andere

Parima
sich zoo gemakkelijk ontwikkelt. De handel van hut.
wordt begnnatigd door de Seine met hare talrijke verbindingskanalen, door de apoorwegezt naar alle voorname pun,ten des lands en door een aantal atoombooten. Voor 't verleer in de st. heeft men ongeveer 10,001 Baer. en 701 omnibarmen. De inkomsten der at. bedroegen in 1878: 254,847,133,
de uitgaven 217,919,281 fr. Aan octroien weed ontvangen
de som an 113,475,680 fr. netto. — De bevollung van Parija, die in 1846 ( sonder de vreemdelingen 945,721 beliep
(met de vreemdelingen 1,053,897), bedroeg op ult. Dec. 1876
1,988,806 sielen. Dese talrijke bevolking ontvangt haar
drinkwater door een kolossale waterleiding, die gedeeltelijk
door de Pnits de Grenelle en 2 andere artesiache bronnen,
gedeeltelijk door een leiding uit Champagne, 21/2 uur ver,
gespijad wordt. Men berekent dat Parijs in 1879 verbruikt
heeft: 282 mill. kilo brood, 390 mill. liter wijn, 142 mill.
kilo vleesch, 24 mill kilo gevogelte, 28 mill kilo visch en
oesters en 114 mill. liter melk. Voor den afvoer van fecalien, enz ia op groote schaal gezorgd door het cloaken-steleel, dat met zijne vertakkingen eene lengte heeft van bijna
8d0 kilom. Be nauwste buizen hebben een hoogte van 2,15
meter en em n brefdte van 1,15 met. Be dagelijksche hoeveelheid van ongeveer 100,000 M3 wordt heneden de atad
in de Seine geleid. Het observatorium ligt op 48° 50' 13"
N.B., 2° 20' 24" 0.L. Be gemiddelde jaarstemp. is 51°,3;
winter 37°,8; zomer 64°,5 Fehr. De gemiddelde jaarlijksche
hoeveelheid regen budraagt 54 centimeters. 't Gemiddeld
getal der regendagen, is 105, dat, waarop er sneenw valt
12. — Van de uitstekende personen, die Parijs heeft voortgebracht, kunnen bier alleen genoemd worden de groote
Conde. prins Eugenius van Savoie, Catinat, Regnard, Bi
Iran, Rousseau de dichter, de geschiedschrijver Thou, Mohere, Voltaire, la Harpe, Rollin, d'Alembert, de schildera
Lebrun en David, de geograaph d'An ville, Lavoisier, Beaumarchais, Mansard, de tooneelspeler Lekain, Madame Roland en Madame de Stud. — P. was reeds een pleats van
gevvicht ten tijde van Clesar; zij bepaalde zich toen tot het
Seine-eil., dat nu Ile-du-Cite beet, en was de hfdst van
dat gedeelte van Gallie, 't welk door de Parisii bewoond
weed. Onder de rom. keizers kreeg zij een aanzienlijke nitbreiding. Clovis vestigde er zijnen zetel in 50S. De oprichting der universiteit in 1200 zette hear grout gewicht bij.
Onder Philips Augustus werd zij met muren omgeven; de
binnen- of octrooi-muur werd, ongeveer zoo als die nu bestaat, in 1785 gehouwd. In 1420 gaf Parijs zich aan de Engelschen over, die hoar 6 jaar bezet hidden. In onze eeuw
zag zij tweemaal, in 1814 en 1815, de legers der Geallieerden binnen hare muren. Te Parijs begon den 14den Juli
1789 de groote staatsomwenteling, die in hare gevolgen het
koninkrijk in eene republiek veranderde; te Parijs ook op
den 27sten Juli 183 , de opstand, die den ouderen tak der
Bourbons van den tenon wierp, om er den jongeren tak van
Orleans op te plaatsen, en te Parijs eindelijk ving ook op
den 23sten Februari 1848 de revolutie aan, die andermaal
het koningschap deed pleats makes voor eene republiek,
welke laatste, na den beruchten ecoup d'etat" van 2 Dec.
1851, in 't volgende jaar weder veranderde in een keizerrijk, met Napoleon III aan 't hoofd. Dit rijk viel in 1870
met de gevangenneming van Napoleon III ae Sedan, die gevolgd weed door de belegering van P. door de Duitschers
1870-71. Nauw waren de Duitschers na den vrede afgetrokken of Parijs weed deerlijk geteisterd door de commun e,
die zich eenigen tijd in de rege,ering der at. handhaafde.
Parima of Patinae (Sierra-). gebergte van Z. Amenha, omsloten door de groae boeht van den Orinoco, tau,
schen 3 en 8° N B., 58 en 68° WI., en 0.waarts semen
hangende met de Sierra Pacaraima, die bier eene waterscheiding maakt. Van den P. gaan veel takken under yenschillende benamingen nit. De voorn. kruin, Maracava, wordt
op 3000 met. hoogte gerekend. In deze bergen ontspringen
de Orinoco en vele zijner bijrivieren, zoo als de Padamo,
Ventuari, Arnana, Caura, Paragua e. a. Ook de Parima, die
near den Rio Negro loopt en op de helft van zijn bijna
1300 kilom. langen loop Rio Branco beet. — In deze bergstreek plaatate men ook het zoo veil besproken meer
Perim 6, in welks golven zich, zoo men beweerde, de
prachtige gebouwen en met goud bedekte paleizen der at.
Man o a, hfdst. van een keizerrijk en zetel van den GrootPatiti afspiegelden. Hier ook wilde men het nog befaamder EI-D or ado plaatsen, dat door coo veel ondernemende mannen, het laatst nog in 178 door Antonio Santea, gezocht is.
Parinaeoehas, meet in Z. Peru, dep. Ayacucho, ZW.
omgeven door hooge bergen, 6 u. lang van NW. tot
ZO. De riv. Pausa vloeit er door, en men wil, dat het meet
dan 3000 met. boven de zee ligt. Het geeft zijn naam aan
eene prov. ten Z. van de Andes.
Paris, naam van vele gem. en plaatsen in de V. S.: 1)
Ott. Maine, hfdpl. van 't grs. Oxford, aan der. Androscoggin, 10 u. WZW. Augusta; met em n gerechtshof, 3 kerken,
era academic. 3000 inw. — 2) Stt. New-York, grs. Oneida,
3 u. ZZO. Utica. 4500 inw. — 3 ) Stt. Kentucky, hoofdpl.
van 't grs. Bourbon, 81/2 U. 0. Frankfort; met verscheidene spoorwegverbindingen en de voorn veemarkt van den
Stt.; belangrijke whiskybranderijen. 4220 inwon. — 4) Stt.
Ohio, grs. Stark. 3000 low. — 5) Sat. Illinois, hfdpl. van
't grs. Edgar, 32 U. 0. Springfield. 3100 inwon. — 6) Sat.
Missouri, hfdpl. van 't gra. Monroe, 20 u. N. Jefferson-city. — 7 ) Stt. Tennessee, hfdpl. van `t gnu. Henry, 28 u. W.
Nashville. — 8) Sat. Ohio, grs. Portage. 1000 mw. — 9 1
vi. in Dominion of Canada, prov. Ontario; kruispuut van 2
belangrijke spw.; aanzienlijke nijverheid. 2640 mw.
Parish, gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, gra. en 6
U. 0. Oswego. 2000 law. — Pari.hville, id., zelfden Stt.,
gra. St.-Lawrence, 5 u. 0. Canton. 2800 inw.
Parka, west. in Columbia, dep. IstIonue, aan de golf
van Parita, era bocht van de golf van Panama, IS our
ZW. Panama.
Paritsji, Paritschi, russ. mvl., gouv. en 31 nut ZO.
Minsk, aan de Beresina. 1600 inw.
Parize (St.-) 1) -en-Wiry, fr d., dep. Eleven, arr. Ne-
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veils; met minerale bronnen. 1310 mw. — 2) -le-Chatel,
fr_ gem. en vl., selfde dep. en arr. 1900 mw.
Parkany, Sarkany, bong. mvl., corn. Gran, aan den
mond der riv. Gran in den Donau. 1562 mw. Mist. meekwaardig door de nederlaag der Turken in 1683.
Parke, gra. der V. S., Stt. Indiana; hfdpl. Rockvill e.
Parkersburg, at. in de V. S., gm. Wood, Sat. West-Virginie, aan den mond der Little Kanawha in de Ohio-rivier, waarover een trotsche spoorbrug ligt; veel petroleumraffinaderijen, varkensslagerijen, looterijen en bierbrouwerijen. 5546 mw.
Parkgate, eng. vl., gm. en 31/i u. NW. Chester, aan den
Dee; met paketvaart op Iceland, en zeebaden.
Parkur, distr. van W. Hindostan, aan de N.zijde van
den eRunn of Cutch", op 24° 20' N.B., 70° 52' 0.L.; met
de steden Vierawow ( Veerawow ) en Nuggur, elk door ten
radsjepoet-opperhoofd best uurd.
Parkuta. st. van Centr. Azle, Klein-Tibet, Bulti, 61/2 u.
OZO. Iskarda.
Parma, 1) tot 1960 souverein hertogdom in Opper-Italie, toen ingelijfd bij het kon. Italie en them( verdeeld in
de prov. Piacenza en Parma; een klein gedeelte kwam aan
de prow. Massa-Carrara. — 2) prov. van Italie, omgeven
door de prov. Cremona, Reggio, Massa-Carrara, Genoa en
Piacenza; gr. 59,8 0 m., met 1'64,381 mw. In 't Z. reikt zij
aan de Ligurisch-Toskaansche A pennijnen en heeft dear
toppen van 2n00 met.; in 't N. bfboort zij tot de Po-vlakte.
Dit gedeelte is onultputtelijk vruchtbaar„ terwijl in 't.noordelijk bergland de veeteelt goed gedijt. Ook is de industrie
met onbelangrijk. — 3 bfdst. van gen. prov., aan de Parma, 2 ) 1 /2 ZO. Milaan, met welke at., als ook met Reggio Modena, Bologna, enz. zij door spw. verbonden is. Zij
heeft een cirkelvormige gedaante, is door muren met 5 poorten omgeven en heeft een glacis, dat tot een openbaar wandelplein dient. Dc voorn. openbare gebouwen zijn (onder
6) kerken) een kathedraal met kostbare schilderijen, het
voorm. hertl. paleis met een bibliotheek van 90,000 bockdeelen, een academic der schoone kunsten, een museum van
oudheden, ten kruidtuin en openbare boekerij van 34,000
deelen; het palazzo della pilotta met schilderijvcrzameling
veel Correggio's) en een bibliotheek van 80,000 banden en
40 )0 hancischriften. De universiteit van Parma wend in 1831
opgeheven en vervangen door eene school van 4 faculteiten, die in 1877 nog door slechts 184 stud. bezocht weed.
Vender 't hon. lyceum, gymn., kon. college, technisch instituut, seminarie. P. heeft een menizte liefdadige instellingen, burgerlijke en militaire hospitalen en eene in 1837
opeerichte school voor doofstommen. 45,511 inw. 43° 48'
15" N.B., 10° 20' 8" 0.L. — 4 1 gem. en vl. der V. S., Stt.
New-York, gnu. Monroe, 3 u. NW. Rochester. 3200 mw. —
5 ) id., Ohio, 2 u. Z. Cleveland. 1500 inw.
Parnae, fr. gem. en vi., dep. Indre arr. en 61/2 U. ZO.
Le Blanc, aan den Portefeuille, r. o. 1400
inw.
'
Parnah,lba. I riv. van Brazilie, ontspr. op 11° Z.B., 47°
W.L., vloeit NNO., acheidende de prov. Piauhy van Maranham, en valt na een loop van wel 220 u. met vele monden in den Atlant. oceaan, op 2° 50' Z.B., 41° 35' W.L.
Zij besproeit de gekeele W.grens der prov. Piauhy, en hare
!morn. nit het Z. en 0., de Urussuhy, Gorenguela, Piauhy, Poty en Piracuruca; nit het W. de Bases.
— 2) of San-Luiz-de-P., braz. st., prov. Piauhy, aan den
r. o. der hovengen. riv. nabij haren mond. Zij is een sta.
pelplaats voor boomwol en leder. 10,000 inw. (met haar
distr.) — 3) braz. vl., prov. en 12 u. W. San-Paulo, aan
de riv. Tieti. — Zie ook Paranahyha.
Parnassus. (nu Lyak oer a), vermaarde berg van
Griekenland, Phocis, de hoogate top op 38° 35' 57" N.B.,
22° 27' 36" 0.L., 2452 met. boven de zee. Tusschen dezen
en een naburigen pick vloeit een niet minder vermaard
beekje, in de oudheid bekend els de Cast alisc h e bro n,
en aan de Z.lijke belling deg bergs ligt de Corysische spelonk, eene dropsteengrot van 100 met. lang en 60 meter •
breed. De kruin van den Parnas geeft een heerlijk uitzicht
over bijna geheel Hellas, de Korinthische golf en het N.deel van Morea.
Parnell. (hind. Parna lay a), st. van Z Indie, Sattara-gebied,' 9 u. W. Merritsch; met het fort Powanghur.
Parnell' nu Nozea of Ozea, hoogste berg van Attica,
Griekenland, op de grens tusschen Attica en Bceotie, 41/2
u. N. Athene.
PAM. st. van Boetan, Indie„ 31/4 u. ZW. Tassisoedon;
gedeeltelijk versterkt; met fabr. van wapens en beeldjea.
Parola, st. van Britsch Indie, Bombay, distr. Candelach,
121(5 u. ONO. Gaulna.
Parong, at. op Java, Buitenzorg, hfdpl. van een gelijkn.
distr., aan de Tjidari.
Paropamiau., geb. in Afghanistan en 0. Persie, dat •
van 0. tot W. een uitgestrektheid van 100 u. en van N.
tot Z omtrent 60 u. beslaat en de woestijnen van Jezd en
Turkestan scheidt. Zij zijn 0.waarts met den Hindoe-Koesch
en Wotaarts met de Elboere-bergen, ten Z. van de Kaspiache see, verbonden, en reiken nergens tot de sneeuwlinie.
Zij worden door Eimauks. Hoezaurehs ca. stammen bewoond,
wier kudden hun room. besaaanmiddel zijn.
Paroa, nu Par., vruchtbaar oil. van den Griekschen
archipel, 11/2 u. IV. N.08, nom. der Cycladen, eparchie
Naxos. De bergen, die het oil. beslaan zijn van mariner;
de hoogste berg St.-Elias ligt op 37° 0' N.B., 25° 11' 0.L.;
de grootte van 't eil. bedraagt 4 0 m., de bevolking 9100 zielen. De bodem is vruchtbaar, doch slecht bebouwd; gemn
boomen; het meeste land behoort aan de grieksche kerk.
De kusten zijn rijk in havens. Prod. zijn koren, wtjn, ohm,
boomwol en marmot, het laatate van de beste Boort en
waarvan de schoonste nude standheelden gemaakt zijn. Men
vindt de groeven daarvan ruim 1 u. 0. de hoofdpl. P a r echiaofl'arkla. Nassauaan de Naijde is een van
de beste havens in den archipel; eon andere havenpl. is
Marmar a, met het fort Kephaio of St.-Anton. — 1/1 u.
W.waarts ligt het kl. ell. A n tiparo s.
Parra (La), 1) sp. vl., prov. en 9 u. ZZO. Badajoz; met
weverij on looierij. 1500 jaw. Weleer eon rout kolonie.
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Parrafader, at. in India, Dekan, Nizam-gebied, 6 nur
WNW. Haiderabad.
Parma. "'Arvada, vi. in Mode°, dep. Chihuahua, 6 it.
121110. San-Bartonleo; met mijnbonw. 43000 mw.
Parra., id., dep. ea 10 nue ZZW. Coluthuile, in den Bolson
van MapimL
?mega. Farraga, tied. d. prov.
arr. Leeuwarden, kant. en rnim 1 u. ZZW. BLItrward, bi,j in 1878 drooggelegde Parregaster-mter, gem. Wonseradeel. 370 mw.
Parrot, mg. riv., ontspr. bij Beaminster (grs. Dorset)
en valt in de Bridgewater-beat, na een loop van 12 it. Zij
is Toot. achepen van 200 ton bevaarbaar.
Parrilla (La). sp. el., prov. en Z. bij Cuenca. 2200 inw.
Puny. 1) keep van Britach N. Amerika, aan de N. lime.
123° 35' W.L.; zij eindigt ern voorge-b., dat
bij 69°
de Franklin-baai ten 0. bepaalt. — 2) keep op Groenlands
W.kust, bij 't N.einde der Baffins-baai, op 77° 6' N.B.. 71°
23' W.L. — 3) kaap op Groenlanda 0.kust., op 72° 22' N.B.,
22° 2' W.L. — De Parry-Eilanden zip de N.lijke rij
van de Ariobispo eil., op 27° 44' 55" N.B., 142° O.L. —
Ook archipel in de N. 'dime, N. van N. Amerika, weartoe behooren de ell.: N. Devon, N. Lincoln, Grinnell-land,
Cornwall, Bathurst, Melville, Ptince-Patrick, enz.
Parsonsfield. gem. en vi. der V. S., Stt. Maine, gra.
York, 191/1 u. ZW. Augusta. 2540 mw.
iersch mvl., prov. Leinster, grs. King,
boven de uitwatering der Bier in den Shannon; spw. stat.,
linnenfabr. 2670 inw. Op het kasteel Birr de beroemde teleskoop van lord Ross.
Partoonaatal.mvl.,prov. en 51/2 U. ZO.Trapani.12,467 mw.
Partnahrii... mvl. in Hessen, prov. Rijn-Hessen, kr. Opp.enheim; met siot en lerk met belangrijke muurschilderumen. 11'0 Mw.
Partenico. Partioleo, ital. st., prov., distr. en 4 nun
WZW. Palermo; rtvt uitvoer van wijn en olie en fabrieken
van wollen en zijden stoffen. 20,154 inw.
Parthronz. fr gem. en et., dep. Beide-Sevres, arr.hfdpl.,
7 n. NNO. Mort, aan de Thous, r. o.; met een dep. normaalschool, een hospitaal, een schouwburgutal en fen, van
laken, leder, hordes, porselein, tam 509t
Partiek, fraai achotsch d., grs. Lanark, bij den mond
der Kelvin in de Clyde, 213 n. NW. Glasgow; met talrijke
landgoederen en gr. scheepstimmerwerven. 15,845 mw.
Partridge. dl. van Nienw-Brunswijk, in St.-John's haven, een bocht van de Fundy-baai, ten Z. van St.-John.
Par., riv. van Braille, valt in den Amazonen-stroom,
prov. en 90 n. W. Para, na een ZO.lijken loop van 100 u.
Paroro, at in Z. Peru, dep. en 5 u. ZZW. Cuzco, prov.
•
bij den Apurimac.
Parvinh. Parviebio, of Illoera-di.Sogno, nil. van
Dalmatie, in de golf van Quarnero, tusschen de nil. Veglia
en Ache, 2 u. ZW. Zengg; king 1 1/i n.
Pary.sow. Paryrow. poolsch at., 2 u. NNO. Garwolin.
Pa.., fr. gem. en d., dep. Pas-de-Calais, kant.hfdpl., arr.
sv 4a, u. ZW. Arras, aan de Quilliene. 900 mw. — Le
Pas. id., dep. en arr. Mayenne, kant. Ambrieres. 1800 Mw.
Pasage., of Santa-lisahel-de-los-Pasages. (fr. L e
Passag e), sp. at., prov. Guipuzcoa, 1 u. 0. San-Sebastian, aan een wijde en veilige bocht van de golf van Biscaye, met een zeevaartschool en een der beste havens aan
dere rotsige kust. 921 mw.
Pasaroean, Passareowang. (cog. Paaurnan), 1)
ned. regd. op Java's 0.1ijk sedeelte, palende N. aan de
read. Soerabaya en de Street Madoera, 0. aan Probolingo.
Z. aan de Ind. zee en ten W. aan Soerabaya en Kediri;
verdeeld in 3 regentschappen: Pasaroean, Malang en Bane!, Mot 103.9 0 naillen, met 649,741 inwoners, waaronder
1280 europ.. 4508 chin. en 775 arab. 't Klimaat is vooral
aan de kust zeer beet, maar over 't geheel zuiver en gesm.'. Men vindt bier veel hooge bergen en vulkauen, o.a.
de Mahamero of Serninoc, ook Smeroe genoemd, de hoopate van Java; de no rustende vulkaan Brame., die nog in
1829 op een vreeslijke wijze nitbarstte, de Kawi, de Ardjoena, bet Tengersehe geb. e. a. De over 't geheel zeer
vruchtbare grond wordt door ten meniirte minbeduidende
riv. en door vele belangrijke meren (daaronder Ranoe-Klindongan of bet binnenwater van Grafter) besproeid en brengt
vooral sulker en koffie, ook tabak, stet, kennel, katoen,
Indigo, met mu. granen, 'yachter' en groenten voort. De
nijverheid levert en vooral arak, potten, pannen en baksteen. — 2) •at. en hfdpl., van gen. resid., aan de riv. Gembong, 81/2 u. ZZO. Soerabaya, waarmrde bet door een spw.
verbonden is; met acne goede reeds en het fort Phenix,
dat echter niet meer beset is. De vrij aanzienlijke en seer
aangename at. heeft een openbare en bijzondere school,
veel fraaie hnizen van inlandsche grooten, .en ruim plein,
het resid.-buis, een nette kerk en een Emote brug over
de riv., die midden door de at. loopt. De sebepen, die door
den Trechter ( fie Madoera) near Soerabays opzeilen, newer' bier doorgaans loodsen. In de nahijheid de badplaats
Blanw-W a ter.
"'sway. Passel, wen. op Sumatra's N.kust, 40 tt. OZO.
Atiih; net een garde haven en veel levensmidaelen.
Pascagoula. riv. der V. S. Mississippi, gevormd door
ckasawitay en Leaf, vloeit
de samenvioeiing van de riv. Chi
Z.wascrts en valt in den Paseagoula-sond en zoo in de golf
van Mexico. Zij is over de laatste 15 u. voor scbepen van
omtrent 2 met. diergang bevaarbaar.
Paean, voorn. mijnstad in N. Peru, dep. Junin, 37 nur
NO. Lima. aan 't begin van 2 ravijnen, 4352 met. boven
de zee. Si) is beroemd om hare rtjke zilvermijnen, die,
met inbegrip van het nabijgelegen Lauri Cocha van 1825
tot 1836 2,19'1,553, In 1833 244,071 marken en in 1359 32/3
mill. pesos silver op)everden. Ofsohoon de emtrek *teenkolen beak, wordt tot het smeltwerk meestal turf en bout
gebes10. De bevolking in deze overigens ellendige pleats,
wier buizen van in de ion gedroogde ateenen gebouwd
zijn bedraagt op verachillende tijden vaa 4- tot 12,000.
— 'De Cerro of bereknoop van Pasco en Huanneo vereenizt Mee takkeu van de Andes en reikt tot nue& 4350
meters hoogte.

Pasemaro, Pasquaro, of Pateqoaro, et. in Mexico,
dep. Meehoacatt, 3 n. ZW. Valladolid, aan den 0.oever van
'I neer van Pascnaro. 6000 mw., die in de naburige koperraijnen op de suikerplantages en in de snikerfabr.werken.
IPas-ds4Calais. 1) (nederd. Nauw-van-Calais, of
de Hoofden,eng. Strait-of-Dover, ital, Passod i-C alais), (Fretum Gallivants], de zeeengte, welke
Frankrijk van Engeland scheidt en het Kanaal (la Manche)
met de N.zee vereenigt. Het strekt zich van Dungeness of
de Singel. (gm Kent; en hasp Gris-Nez (dep. Pas-de-Calais) NO.waarts nit tot South-Foreland en Calais. De lengte
bedraagt rnim 6 n., de breedte, op bet smalst gedeelte tusashen Weis en Dover, omtrent even zooveel. — 2) dep.
van Frankrijk, in 't NO., gevormd nit gedeelten van de prov.
Artois, Picardie en fr. Vlaanderen, aan de Hoofden en 't
Kanaal, tnucken de dep. Nord en Somme, of tuseehen 50°
1' en 51° 2' N.B.; gr. 1161,97 0 m., met 793,140 mw.; hfdpl.
Arras (Atrecht). De oppervlakte wordt van ZO. tot NW.
doorloopen van een 175 a 212 met. how heuvelketen, die
't stroomgebied der N.zee van dat des Kanaals scheidt, 't
dep. in twee even vruchtbare gewesten splitst en 't aanzijn geeft aan een menigte riv., waarvan de voorn. zijn de
Lye en Scarpe, bijriv. der Schelde, de Aa, die near de N.ice vloeit tusschen de dep. Pas-de-Calais en Nord, en de
Canche, die zich in 't Kansal werpt; deze zijn alle bevaarbear en door kanalen verbonden. Langs de kust liggen duinen; de knst self is meestal zandig. — Het dep. heeft verscheiden voortreflijke havens, waarvan Calais en Boulogne
de voorn. OM; ook wordt en de handel bevorderd door den
grooten Noorder-spw. en zijne takken (567 kilomet.i. De
bodem is rijk aan steenkolen en turf en onderscheidt zich
door 't gemak, waarmede men bier door middel van antsi,che putten water vindt. In sommige gedeelten is hij moerassig, maar over 't geheel vruchtbaar in tarwe, hennip,
vies, tabak en oliezaden. De seer levendige fabr.nijverheid levert en vooral l(zer-, koper-, lood-, sink-, good- en
nikkelwaren, beettmiker, lijnwaad, garen, katoen, flowed,
kant, grove lakens, papier, aardewerk en leder. De productie der indinstrie sebat men op 80 mill. gld. Ook hendel en scheeprart leveren middelen van bestaan. Het dep.
wordt verdeeld in 6 arr. (Arras, Bethune, Boulogne, St.-Pol,
Montreuil en St.-Omer), in 44 kant. en 904 gem. Het is
begrepen in 't ressort van 't oppergerechtshof van Douai
en behoort tot het lste legereorps.
Pasewalk, pr. st., prov. Pommeren, regdst. en 7 nor
WNW. Stettin, aan de Ucker, die bier de Randow opueeint
en bevaarbaar worth., kruispunt van den spw. Berlijn-Stettin; met hoogere burserschool, 4 hospitalen, ijzergieterij,
brouwerijen, molens en handel. 853) mw.
Pasijan, 2 der kleinere Philippijnen, tuttschen de ell.
Leyte en Zebu.
Pa.iano, ital. st ., Venetie, prov. Udine, distr. en 21h n.
van Corderona; met handel. 4607 mw.
Pa.kau, (B orzik o w), stadje in Moravie, kr. Prerau,
8 u. NNO. Weisskireb, aan de Oleschna, r. o. Spoorweg
stet. 660 inw.
Pasman, eil. van Dalmatie, distr. en 2 u. Z. Zara, in
de Adriat. zee, lang 4 /?, be. 1 u. De bergachtige hodent
brengt vooral olie en wijn voort. Men vindt en een 7tal d.
met 2000 Mw.
Pa.... of Passo-dr-Nortr, kl. at. in Mexico, dep. Chihuahua, aan den Rio-Grande. op 29. 45' NB., 04° 16' W.L.
Pa.quotank, riv. der V. S., Stt. N. Carolina, ontspr. in
de Dismal-Swamp en vloeit ZO.waarts in de Albemarle baai.
Zij is met de Elizabeth verbonden door eeu kanaal van
61/2 tt. lengte, en geeft haren naam aan een grs.; hfdpl.
Elizabeth-city.
Passage. 1) iersch vi. en zeeh., grs. en 2 u. OZO. Waterford, aan den mood der Suir. 2 (West-), id., gra.
en 2 u. OZO. Cork, aan den mond der Lee; met sebeepstimmerwerf en badhuizen. 't Is de haven van Cork vcor
she gr. schepen. 7960 inw. — 3) eil.groep bij Sumatra's
W.kust, bij 2. 30' N.B. — 41 id, aan Borneo's W.kust in
as gee van Karimata. — 5) id. tusschen Celebes en Saner_
'
—.6) eil. tueschen Bangka en Billiton,
in de Gaspar-straat.
-- 7) id., een der Molukken, raschen Halmaheira en Ceram. — 81 2 eil. in de Bass-straat, tussehen Nienw-Holl.
en Tasmania. — 9) ook een naam van 't Wind. ell. Culebra. — Pamage-Fort ligt op Jamaica, aan de Huntbaai, 2 u. 0. Spanish-Town.
Passaic, 1) grs. der V. -S., in 't NO. van New-Jersey;
hfdpl. Pater so n. — D riv. in denzelfden Stt., vloeit 0.
en valt na tragen en boehtigen loop van 20 u. in de Newark-baai. Zij is voor kl. vaartuig tot Acguackanonk bevaarbaar. — 3) at. in het gelijkn. grs., Stt. New-Jersey,
aan de gelijkn. riv.; krnispunt van verseheidene spw.; levendize industrie, drukke handel; veel huizen van rijke inw.
van New-York. 4368 mw.
Pascals, fr. gem en d., dep. Orne, kant.hfdpl., arr. en
2 n. 'LW. Domfront. 1800 low
Passansaa, hfdst. van den voorm. gelijkn Stt. op St:matra's W.kust, aan een gelijkn. baai, opli1/2 0 Z.B. Zij beboort no tot de afd. Ajer Bangis van de res Padang.
Pa.oarnaquoddy-Saai. N.amer. golf, die gedeeltelijk
tot Maine, V. S., gedeeltetijk tot Nieuw-Brunswijk behoort,
can 't begin der Fundy-baai, lang 31/2 u., br. tutu den ingang 21/g tt. Zij is wel beachut, diep, nooit met Os beset,
en bevat de eil. Deer en Campabeijo. Hare wateren wemelen van Tisch, en de vloed rijst en van 71). tot 10 met.
-Pa..aro Kaap-I. Mach n ny Promootori um],
ZO.lijkste punt van Siring, pro, en 71/3 tt. ZZW. Syracuse.
Onmiddellijk NO. ligt het dorre eil Passer ct, met eerp
fort, op 360 41' 5" N.B., 15° 9' 0.L.
Pasoarge, riv. in Praises, revisit. Konigsberg; ontapr.
NO. Hohenstein en Yak in 't Friszbe Half; xi) is voer schuiten en vlotten bevaarbaar; heeft in de 'ewe te veel, ia
den zomer te weinig water.
Passarowita, of Pa.jarovita, [teareun.], st of vl.
in Servie, distr. en 4 it. OZO. Semendria. Hier werd
21 :lull 1718 't vermaarde oredeatractaat tusschen de Re,
serlijkets en de Porte gesloten. 2ds10

Passau
Ellatava Casts., volgens sommigen Beeodu:roma], versterkte beiersche it., kr. Nederbeieren, aan den
Donau, waar die r. den Inn en L de Ile opneemt, 26 U. ONO.
Munchen. Zij bestaat nit de eigenlijke at. (tusschim den
reehter Donau- en dea linker Inn-oever) en de 3 voorsteden: Innstadt (op den rechter Inn-never), Ilzstadt
(op den linker Donau-oever, en aan de D.), en Anger
(mast Ilcstadt). Zij wordt door 2 vestingen (0 berhans
en Unterhan a) en 8 forten verdedigd, en coowel over
den Donau ale over den Inn en de lb voeren bruggen.
Zij heeft een kon. slot, een kathedraal, 7 andere groote en
verscheiden kleine kerken, een lyceum, gymnasium, geestelijk seminarie, een Iron. bibliotheek in 't voorm. Jezuie.
ten-college, een ziekenhuis, lazaret, wee.- en dolbuis, fabr.
van tabak, porselein, bzer- en koperwaren, brouweripn en
looierijen, scheepsbonw en Donau-schf epvaart. Btj het
atoomboot-station staat het algemeene grenstolkantoor, en
op den berg, aan welks voet Ilzstadt ligt, verheft zich de
bedevaartskerk Meriahilf, van wear men een heerlijk uitzicht heeft over de at. en het keteldal. 14,752 inwon. Te
Pusan werd in 1552 de bekende religie-vrede gesloten.
Passchendaele, belt. gem. en d., prov. W. Vlaanderen,
kant.hfdpl., arr. en 2 u. NO. Yperen. 3639 mw.
Passeier. dal in Tirol, em n zijdal van den Vintschgan,
ingang bij Meran, besproeid door den wilden Passer, is
rijk can natuurschoon. — Bekend door de geschiedenis van
Andreas Hofer.
Passenheim, (Pasymek ), pr. st., prov.Pruisen,regdat.
Konigsberg, 6 u. ONO. Hohenetein. 1925 inw.
Passeriano, ital. vl., prov. en 4 U. W. Udine. 3361 inw.
— Op eene naburige villa held Bonaparte zijn verblijf tijdens de preliminaires van den vrede van Campo-Formio.
Pawkier, Passir, Pasir, it. op Borneo, hfdpl. van een
gelijkn. Stt. aan de ZO.kuet, op 10 57' Z.B., can de riv.
Paesier, die zich in de wijde maze ondiepe Passier-baai werpt.
Passignano, ital. vi ., Umbrie, distr. en 4 u. NW. Peru9,1a of Tbrasymene. 3176 inw. Be vermaarde veldslag van
Thrtoymene had hien in 217 v66r Chr. pleats.
Passo-Caliallo. ingang tot de Matagorda-baai, Texas;
23 u. ZW. den mood der riv. Brazos.
Pittway, vioeger zelfst. fr gem. en vl., dep. Seine, can
de Seine, r. o., sedert 186, bij Parbs ingelijfd en vormt met
eenige naburige plaatsen het 16 arrondissement. Er zijn
veracheidelie fabr., minerale bronnen en een orthopediach
gesticht 48,301 mum.
Pastaca, Pastaza, riv. van Z. Amerika, Ecuador, ontBp, in den Andes en valt na ten ZO.lijken loop van 120 u.
in den Amazonen-stroom, 7 u. W. den mood der Huallaga.
Past°, st. in Columbia, dep. Cauca, 42 n. NNO. Quito. Zij ligt 2600 met. boven de zee, can den voet van een
vnlkaan, waarom zij dikwijls veel te lijden had van aardbevingen. 8000 low.
Pastos-Bons, nt. in Brazilie, prov. Maranhio, 13 u. ZZW.
San-Lutz, tusschen de Parnahiba en Itapicura.
Pastrans. sp. vi ., prov. en 4 u• ZZ. Guadalajara, in een
vallei, can de Arias; zijde- en papierfabr. 2302 mw.
Pate, 11 eil. in den Soeloe-arehipel, onmiddellijk Z. Soeloe, op 5° 48 N B., 121 0 11' O.L. — 2) et. op de N.kust
van 't Philippi(nsche eil. Luzon. — 3 ) mvl. in Centr. Hon.
garlic, coin. Heves, 2 U. WNW. Gyiingyes. 2448 mw.
Patagonir-, uitgestrekte landstreek, bevattende geheel
het Z.lijk gedeelte van Z. Amerika, van 43° 29' Z.B., ten
N. bepaald door de La-Plata-Staten en Chili, welk laatste
rijk zijn prov. Chiloe nog tot 47° Z.B. uitatrekt. Het is tot
dos verre nog comer weinig onderzocht. De W.kust is diep
ingekerfd en omzoomd door de Andes; die zich hier van
1000 tot 3000 met. verheffen. In 't 0. is de grond gevormd
nit cent reeks van 5 terrassen, die zich over 200 nur nitstrekken, nit tertiairen zandsteen, met zeeschelpen, kleiaarde en ktezel bestaan, en zich door dorheid en onvruchtbaarheid onderacheiden. De W.kust is onderhevig can aware
regens, en alleen hugs den Rio-Negro. can de N.grens,
worden tarwe, mate, peulvruchten, en.. verbouwd. In 't binnenland de groote gandwoestbn Huecuva Mapu (Duivelsland(. Met uitzondering van enkele knatstroken en enkele
atreken aan. den Rio Negro en de str. vanM agelhaens is het
land woest en zonder bronnen (meeetal niet dan zilt water) en voor Enropeanen onbewoonbaar. Pe voornaamste
viervoetige dieren nun guanacos, pumas, voseen, tapirs, jaguara en vooral veel muizen; onder de weinige vogelen behooren de condor, hank, een snort van ibis, can de kusten
pinguins of vetganzen en enkele andere. De Indianen. die
over deze landstreek verspreid nun , onderscheiden zich door
hun kloeke gestalte; zij leiden een zwervend leven en Toeden zich voornamelijk met het vleeech van wilde viervoeten, paddestoelen en visch; het reuzengeslacht, dat nude
relate schnivingen bier plaatsen, is ecbter niet aanwezig.
De hew. zijn zijn Ara,cana's of Moluches, aan de 0.helling
der Andes; Puelchen in 't NO., Pehuenchen in 't W. A s.n
de Zuidgrens des lamb wonen Pesjere's, even als op Tier.
ra-del-Fuego. — P. werd door Maeelhaens in 1519 ontdekt,
en in nieuwere tijden door de kftpitein% Fitzroy en King
onderzocht. De laatste navorscher was Moreno, een Argentijner 18741. De havens can de beide zeeen worden tot
dusverre enkel om de walvisch- en robbenvangst aangedaan.
Patak, (Sart, s-N a in p-i, hong. mv1., corn. Zemplin, aan
den Bodrog, 3 u. ZO. Ujhely; met een kath. en gr. kerk,
bedehuis der hervormden, 2 gymnesien, waarvan het geref.
een btbliotheek heeft van 20,000 banden. 3782 mw.
Patanagn. st. in 't Birma-rijk can den 0.10ken never
van den Irawadi, 22 tz. N. Prome. Ten N. van de st. zijn
vermaarde asphalt-bronnen, die veel opleveren.
Patany, Patani, Z.lijkste prov. van Siam, Acbter-Indie, met een gelijkn. hfdst. can de riv. Patany. op 7° N.B.,
101 0 35' )L — K a a p-P atany ligt ten NO. van de st.,
aan den ingang der golf van Siam.
Patapsco. nit. der V. S., Maryland, °map, in 't gin.
Baltimore, vloeit meest 0.waarts en ' ,felt in de Cheasapeakehaai met een breeden mond, tusschen de kapen North en
Bodkin. Zij is 4 u. opwaarts voor schepen van 51/1 met.
diepgang bevaarbaar.

Patna
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Patara, verwoeste st. van Kl. Azle, in de ondheid be.
roemd als hoofdzetel der veneering van Apollo. Hare overblijfsels, can de kust, 31/2 u. Z. de ruinen van Xanhua en 8
ZZO. Makri, bestaan nit grieksche graven, gedeelten van
kleine tempels, een drievondigen boog, een schouwburt
„en bouw,allen van kerken.
Patay, fr. gem. en vl., dep. Loiret, kant.hfdpl., arr. en.
4 u. N*. Orleans, bij de Loire, r. o. en can den Westelijken epw. 1300 maw. her sloegen in 1429 de Franschen onder Jeanne d'Arc de Engelschen under Talbot.
Pates, st. van N. Peru, dep. en 23 u. ONO. Trujillo,.
prov.hfdst., niet verre van den Marabou.
Pateley-Bridge. cog. mvl., gra. York, W. Riding, can
de Nidd, 3 u. WZW. Ripon; met een hulpbank.
Pater (St.-), fr gem en vi, dep. Sarthe, kant.hfdpL,
arr. en 5 u. WNW. Mamers; raet kalkovens. 500 mw.
Paterna, 1 ) sp. vl., prov. en NW. Almeria; met weverb. 15 ■0 mw. — 2) -de-la-Ribiera, id., prov, en
U. 0. Cadix. 2918 inw. — 3 ) -del-Campo, id., prov. en
NO. Huelva. 1770 mw.
Paterne (St..), fr gem. en vi., dep. Indre-en-Loire, arr.
en 5 n. NNW. Tours en can den spw. 1900 mw.
Paterno, I) (Hybla major], ital. at., Sicilie, prov. en
3 u. NW. Catania, kant.hfdpl., aan den voet des Etna's;
met ten warme staalbron en handel in wijn, olie, vies,
hennip en bout. 15,778 mw. — 2) ital. st., Napels, prov.
Calabria Cit , 11/2 U. Z. Cosenza. 2769 tow. — 3) id., prov.
Principato Ult., 31/2 U. ONO. Avellino. 2420 mw.
Paternosters, 1) (Groote.), groep eilandjes en riffen
In de Soenda-zee, ten N. van Soembawa, tusschen 60 30'
en 7. 40' Z.B. — 2) Kleine.), of PneIne-BalahaIagan,
eil.groep in de street van Mekassar, op 20 Z.B., 117° 28'
O.L. — Groote. en Kleine-P. is ook de naam van 2 gevaarlijke rotsen in 't Kanaal tusschen Kaap-Carteret, can
de Jr. kuat, en 't eil. Jersey.
Paterson, 1) gem. en st. der V. S., Stt. New-Jersey,,
hfdpl. van 't gin. Passaic, can de riv. Passaic (die bier ten
waterval vomit van 21 met. hoog), 211/2 U. NO.t.N. Trenton en 5 u. van New-York, waarreede zij gemeenschap
heeft door de Passaic, het Morris-kanaal en een sp., die
den Erie-spw. met Jersey-City verbindt. Zij heeft 15 ken-.
ken van verschillende snort, een philoa. genootschap met
een kostbare bibliotheek, ten instituut voor toegepaete wetenschappen en kunsten, en ten ruenigte fabrieken, vooral
katoen.pinnerben en weverijen; ook 3 groote locomotieffabr., 30 zijdefabr. Zij is door 2 bruggen verbonden met
het vlek Manchester, dat in zeker opzicht als ten gedeelte
van P. ken beschouwd worden. 33,579 mw. — 2) riv. van
Nieuw-Holl., in Nieuw-Z.-Wales, grs. Durham, salt in de
riv. Hunter, omtrent 51/u u. van zee. Zij neemt de rivier
Allya op, ter pleatoe wear het d. Paterson aan haren W.lijken oever ligt. — K a a p-P at erson is een voorgeb
In Nieuw-Holl., tusschen Port-Phillip en Keep Wilson.
Paterssvolde, bevallig ned. geh. in de Drentache gem.
Eelde, can de grens van Grouinzen; huitengoederen. 750 tow.
Patgong, mt. in Britsch indit, prov. Bengalen, distr. en
13 u. NNW. Rungpoer.
Pathhead, 1) schot. vi ., gin. Fife, ten voorst. van Kirkcaldy, met het nude kasteel Ravenscraig. 4010 low. — 2)
schotsch d., gre. Edinburg, 11/e u. SO. Dalkeith. 050 mw.
Pathmos on Patina of Patina., eil. bij de W.knst
van Kl. Azle, omtrent 6 u. Z. Samos, op 37° 17' N.B.,
26° 35' 0.L., met 4090 grieksche mw., meest varensgasten.
't Is een done, onregelmatig gevormde rotsmaasa van
U. in omtrek. die can hare 0.zijde eene diepe insnijding
heeft, welke een vellige haven vomit. flit eil. is vermaard
ala de pleats, werwaarta de evangelist Johann. door Domitianns gebannen wend en alwaar hij zijne Openb. schreef.
— De hfdst. P.-S t.-J e a n heeft een school met blbliotheek
Sn muntverzameling.
Pativiles, Patavirea. vi . in Peru, dep. Lima, can den
mood der Barranca in den Stillen oceaan, 81/e u. NNW.
macho; met ruinen van gebouwen der Incas.
Patjitan, 1) afd. der ned. resid. Madioen, op Java's
Z.kuat. Tot de voorn. prod. behooreu boomnuchten, rijst,
peper, hoot, zwaar net en zout. — 2) vl. en hfdpl. van
gen. afd., 18 u. ZZO. Soerakarta, can de Patjita n-b a a i,
die de riv. Patjitan opneemt, goede ankerplaatsen en achter de 0.punt de veilige Pollux-baai heeft. Het vlek ligt
fraai, heeft een garnizoen, magazijnen voor de landsprod.
en ten zoutpakhuis.
Patna. 1 afd. van Britsch mdiii, Neder-Bengalen, prov.
Behar, groot 11661/40 m , bevolking 13,122,143 zielen; gren.
zende N. aan Bhoetan, W. can Benares, Z. can Nagpoor
en 0. can Bhagalpoer, besproeld in de richting van W. n.
0. door den Ganges en een tai zijner zbrivieren, waaron.
der de voorn. zijn de Gandak nit N. en de Some uit Z. De
spw. van Calcutta near Allahabad loopt en door. Hoofdprod. nun rijst, gierst, papaver, indigo, katoen; in weerwil
der rijke voortbrengselen is de bevolking in droge jam
blootge.teld aan hengerenood. Verdeeld in de distr. Champaran, Saran, Tirhut, Sjahabat of Arrah, Goya en -- 2)
het gelijkn. distr. , hebbende ten N. de Ganges, ten W. de
Sone, die 't van Sjahabad scheidt, en can de andere zijden het distr. Behar; gr. 166 0 m., met 1,440,815 inwon.
De voorn. plaateen zijn Patna, Phatoeke, Phoelwarie en
Dinapore. — 31 hfdpl. van gm n afd. en distr., can den Z.
oever van den Ganges, 9 n. NNW. Behar en aan den gen.
spw. De eigenlijke at. is omaloten door hindoesche yestingwerken en heeft ten indrukwekkend uiterlijk voorko.
men, vele schoone woningen met platte daken en hallustrade'', vele Hindoe-tempele, breede riviertrappen //Omuta")
en overblijfselen van mohamm. luister; inwendig vindt men
er slechts eene breed, atreat, en Je meeste buizen zbn esi.
kel van leem met penmen (lake n; miter ten 0. van de st.
liggen voorsteden met goede magazijnen en een mohamm.
paleis met groote tuinen, en ten W. ligt Bankipoer, bet
rump. kwartier, met ecn militair depot. Patna 'neeft en
kleine citadel, een britsch college en r. kath. kerken, wel
voorziene markten en gr handel in rtist, tarwe. opium, salpe.
ter, indigo en sulker. 158,900 law. 25° 37' N.B., 85 ° 15' O.L.
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Patoka

Patoka, gem. en vi. der V. S., Stt. Indiana, 40 u. ZW.
Indianapol:s. 1700 kw.
Paton.., sp. d., in een bergengte, prov. Soria, 22 our
?NO. Madrid. In de Sste eeuw was dit een toevluchtscord voor de Christenen.
Paso., meer in Brasilia. prov. Rio Grande-do-Snl, eene„
verbreeding van den Rio-Grande (of Jacuy) bij haren mond
in den Atlant. oceaan, lang omtrent 50 th breed 11%u.
't Ontvangt reel kl. riv. en 't overtollig wilier van 't meer
Mirim. Aan de N.punt ligt Porto-Alegre en aan 't Z.einde
de st. Rio-Grande-do.Snl.
Palms, 1) (ital. P etr as o), [Aro*, later Pattie],
versterkte at. en zeeh. van Griekenl., hoordzetel an den
buitenlandschen handel dee lands, in Morea, hfdpl. van de
nom. Adieja en Ma, aan de golf van Patras, 4 u. • ZW.
Lepanto. Het oude Pat r oe lag aan de helling van den
berg Voidhya. De nieuwe at. beslaat ten gedeelte van de
lafe en ongezonde vlakte tusschen dien heuvel en de zee.
Zit) is de zetel van den nomarch en em n aartsbissehop, regelmatig gebouwd en bloeiend; de huizen ziju wegens de
menigvuldige aardbevingen meest mace edn verdleping hoog.
De bouwval van een mm. waterleiding is een san de weinise overblijfaela der ondheid in P. Het voorn. handelsart.
ruin de voortreflijke krenten, die in groote hoeveelheid lange
Morea's gansche N.knet wassen; andere art. van nitvoer
run our, eikeldoppen, wijn, ruwe rijde en katoen, wol,
huiden, en.. P. onderscheidt rich door handel en nijverheid. In 1878 bedroeg de invoer 14,815,816 nienwe drachmes
of francs en de uitvoer 13,925,014 fr. en onder deze laatate
komen de krenten voor mrt bijna 13 mill. fr . en de hniden met 459,000 fr. Er liepen in 1878 binnen 4200 achepen
met. 273,037 ton, waaronder 1 nederl. :whip met. 1199 ton,
— en nit 4264 schepen metende 274,248 ton. De bevolking
16,641 zielen. 't Kasteel op de nude Acropolis ligt op 38°
14' 5" N.B., 21° 44' O.L. — 2) ( Geoff-yam.), bocht van de
Ionische zee, tusschen Morea en W. Hellae, lang 611, u,,
grootste breedte bijna 4 n. Zij neemt de riv. Fidari (Evonue) en de Kamtnitra op en voert aan haar 0.einde in de
Korinthische golf door de street Lepanto.
Patric*, (ILavinium), ital. vi ., prov. Rome, distr. en
2 U. ZO. Frosinone. 2650 mw.
Patrick, gra. der V. S., Stt. Virginie, Valley-district;
hfdpl. Patrick.
Patrie, (P etre e), at. van Britsch Indie, Bombay, distr.
-en 14 u. WNW. Ahmedabad, hi) den Alum' of Catch";
weleer em n seer sterke pleats.
Patrington eng. mvl. en kerap., gee. York, 0. Riding,
4 U. OZO. Hun. 1724 inw. (in 't kersp.)
Patschkau, pr st., - prov. Silezii, regdst. en 121/2 uur
WZW. Oppeln, aan de Neisse en den Opper-Silez. spw.;
met weverben, bleekerijen en schoenmakerij. 5461 inwon.
Daarbij ligt het d. A 1 t-P a tschk a u.
Patta, at. en reeh. van 0. Afrika, gebied van Maskate,
tan de kust van Zanguebar, op em n eil. aan den mond
eener riv., op 2° 9' Z.B. 40 0 51' 0.1. Zij was weleer van
'
groot gewicht en behoorcle
tot aan de 16de en 17de eeuw
den Portugeezen. Na is 't flirt veel meer dan een dorp.
Pattan (P uttan ), at in den vasalstaat Baroda, gouv.
Bombay, aan den Sartorial; mat fabrieken van zijden en
katoenen goederen. 31,523 jaw.
Pattensen, 1) pr. at., prov., landdr. en 2 u. Z Hannover. 1468 mw. — 2) pr. d., relfde prov., 31/2 u. NW. Lanebnrg. 600 mw.
Patti, 1) west. op Sicilie, prov. Messina, op een hoogte
bij de golf van Patti, op de N.kust des eil., distr hfdpl., 7
u. ZW. Milazro. Zij is door vervallen muren omsloten en
heeft een normansch kestrel, nu de re-id. van een bisschop, een kathedraal, fabr. van aardewerk en voordeelige
visscherij. M23 mw. (in de gem. 8191 maw.) — 2) (Golf.
van.(, halfcirkelvormige baai tuaschen 't voorgeb. Milar
zo en Kaap-Calava. Op een landpunt,
'
aan de Zaijde der
baai, liggen aanrienlijke overblijfsels van 't oude Tynd ar I a. — 3) of Patty, Pattie, at. op Java, reaid. en 5 u.
D. japara, hfdpl. van em n gelijkn. a(d. en regentschap, te
midden van em n seer vruchtbaar oord.
Pattiala 1 ) vasalstaat in Britsch Indie, behoorende tot
den Pengab,
u t aschen de Dsjoemna en Setletaj, en doorsneden door den spw. Delhi-Labore. 't N.deel (gr. 19,3s Et na.,
met 50,4,00 hew.) behoort tot de Bergstaten, 't Z.deel (gr.
235,18 0 m., met 1,536,000 law.) tot de Shirkind-vlakte.
De radsja is bekend om rijn diamanten-rijkdom. — 2) gr.
at. in W. Hindostan, hfdst. van een gelijkn. radsjaachap
-der Sikh., 36 n. NNW. Delhi, omsloten door een aarden
wal, met een citadel, residentie des radsja's.
Potato, twee vlekken in Indiet 1) Nepal, 1 n. Z. Khatmandoe. — 2 ) Radsjepoetana, gebied en 3 u. NO. Kotah,
aan den N.lijken oever van den Tajoemboel.
Paturages, belg. gem. en vl., prov. Henegouwen, kant.hfdpl., arr. en 1 1 /2 U. ZW. Mons (Bergen); fabr. van stoomwerktnigen en steenkoolmijnen in den omtrek, station van
den big. staataspw. 10,232 jaw.
Patuxent, riv. der V. S., Maryland, volt na een ZO an Z -lijken loop van 26 u. nide Cheasapeake-baai. Zij ma
tot Nottingham your schepen van 251 ton bevaarbaar.
Pateasa, (P ac a ow), bob at., distr. Pilgram, 4 1 /2 u.ONO.
Tabor; met lakenfabrieken en weverij. 2920 mw.
Patzinis, en Patsum, twee at. van Centr. Amerika,
Stt. Guatemala, respect. met 6200 en 8000 jaw.
Pau, fr. gem. en achilderachtig schoon gelegen stad,
hfdpL van 't dep. Neder-Pyreneeen, 16 n. OZO. Bayonne,
aan den r. o. van den Gave-de-Pan, waarover 5 brnggen
liggen en under deze era merkwaardig hooge van bogm; 4itt. der fr. Z.baan. .Zij heeft era universitaire are demie voor de dep. Neder-Pyreneean, Landes en Opper-Pyreneean, een handelstribunaal, een lyceum, met ten bibliotheek van 25,000 boekdeelen, a geesteltjke inriehting van
-onderwijs, ern lagere normsalsehool, eon teeken- en hat,
delssehool, ern voratel. heated, 'marl& Hendrik IV weed
geboren, wiens wit marmeren standbeeld sedert 1843 op de
',Place Nationale" prijlt, een schouwburg, aanzienlijke fabrieken van lumen (Bearlier) en katoen, messenwerk, pa-
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pier en hoeden; stoombleeken en handel in hammen en
Jurancon-wijnen. 28,908 mw. Behalve Hendrik IV, rijn
to Pan ook geboren Gaston-de Foix en Bernadotte, later
ironing van Zweden.
Paucartansbo. riv. en at. van Z. Peru; de et., prov.hfdpi., dep. en 17 U. ONO. Cuzco, ligt aan de riv., die een
N.lijken loop heeft, hoewel 't nog twijfelachtig is of zij
era bijriv. van den Apurimac of van den Purus is.
Pauglmr, en Paugbtoer, twee at. van Indie: de eerate
gebied en 38 u. NO. Maissoer; — de tweede Nizam-gelned,
2 U. ZZW. Haiderabad.
Palatinate, fr. gem. en at., dep. Gironde, 1. o.; met een
veilige reede en haven, veer weike 't eil. Patiras ligt en
waar de stoomboot van Bordeaux op Royan aaplegt; zij
heeft em n stat. aan den Medoc-snw., een belangriike haven
en dri,jft sterken handel in de Medoc-wijnen van den omtrek (Chiteau-LaffItte, Château-Latour, Branne e. a.) 4145
mw. (2044 in de at)
Paul (15t.-), a] fr. gem. en plaataen van dien naam
1) gem. en at., dep. Neder-Alpen, kant.hfdpl., arr. en 3 n.
NNO. Barcelonette, aan de Ubaye, I, o. 1512 jaw. — 2)
gem. en d., dep. Opper-Vienne, arr. en 2 u. ZO. Limoges.
1764 inwon. — 3) -Cap-de-Joux, id., dep. Tarn, kant.hfdpl., arr. en 2 u. OZO. Lavoutr. 1200 jaw. — 4( -deFenonillet, gem. en at., dep. 0. Pyreneeen, kant.hfdpl.,
arr. en 7 U. WNW. Perpignan, aan den Agly, 1. o.; met
minerale bronnen. 2297 jaw. — 5) -de-Jarrat, gem. en
d., dep. Allege, arr. en 1 1/ , u. ZO. Foix. 152 ) mw. Stealen ijzerwerken. — 6) -d'Espis, id., dep. Tarn-en-Garonne,
arr. en kant. Moissac. 1287 jaw. — 71 -du-War, gem. en
stadje. dep. Var, arr. en 3 n. WNW. Grasse. 1100 mw. —
8 ) -du-Vernay„ gem. en d., dep. Calvados, arr. en 2 u.. Z.
Bayeux. 1129 jaw. — 9) -en-Gatine, id., dep. Bride-Sevres, an-. en 5 u. W. Parthenay. 1200 jaw. Flanelfabr. —
10 ) -en-Jarret, gem. en vi, dep Loire, arr. en 3 U. NO.
St.-Etienne; met hoogovens, draadtrekkerij en gewichtige
rijdespinnerij. 4348 mw. — 11 -la-Roche, gem. en d.,
dep. Dordogne. arr. en 5 u. OZO. Nontron. 1580 jaw. —
12) -11..-Dax, gem. en etadje, dep. Landes. arr. en N. bij
Dar, aan den Adour, r. o.; met ijzermijn, hoogovens, amederijen en glasblazerijen. 3061 mw. — 13) -trois-CIMtenant, [Augusta Tricaotinorunij, gem. en at., dep.
Drome, kant.hfdpl., arr. en 4 u. r. Montelimart. Zbdespinnerijen, fabr. van wollen stoffen. 2290 jaw.
Paul (St..), b) 1) at. op 't fr afrik. eil. Reunion, op
de W.kust van 't eil., 4 u. ZZW. St.-Denis. 2500 inwon.
Geb.pl. van den wulpschen dichter Partly. — 2) eil. aan den
ingang der golf van St.-Laurens, 21/2 n. NO. het N.einde
van Cape-Breton. — 3) ei). in de Behring-ree, op 57° 10'
33" N.B., 170° 17' 38" W.L. — 4( eil. in 't Z. van den Indischen archipel, Z.waarts en niet ver van 't eil. Amsterdam. — 5) riv. van Liberia, W. Afrika, valt na een ZW.lijken loop van waarschijnlijk 80 it 90 u. in den Atlant.
oceaan. ten N. van Monrovia. — 6) baai aan de N.kust van
't eil. Malta, 2 u. NW. La Valetta. Hier was 't, near men
meent, dat de apostsl Paulus schipbreuk leed. — 7) mvl.
van Illyrie, kr. en 8 u. 0. Klagenfurt, can de Levant; met
em n Benedictijner abdij en eene theol. en philos. school.
600 mw. — 8) hfdpl. van 't Minnisota-gebied in de V. S.,
aan den Mississippi, 21/2 n. beneden de St.-Anthony-vallen.
In 1842 stond er de eel-ate hut, in 1849 telde men er 142
huizen, waaronder 3 herbergen, em n steatshuis, 2 drukkerijen, een schoolgebouw, waarin 4 verschillende kerkgenootschappen om beurte godsdienstoefening hidden, 12 advokaten (!) en 5 geneeaheeren. Thans aanzienlijke handel, met
60)0 mw. — 9) at. in Brazilie, rie Sao-Paulo. — 10) of
St.-Pauswebt, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.
St.-Nicolas. kant. St.-Gilles-Waes. 2234 mw.
Paulbae, fr. gem. en d., dep. Centel, arr. en 2 u. W.
St.-Flour. 1425 mw. — Paulbaguet, fr gem. en at., dep.
Opper-Loire, kant.hfdpl., arr. en 2 1 /, n. ZO. Brioude, aan
de Senouire, r. o. 1500 jaw. — Paulhan, fr. gem. en d.,
dep. Herault, arr. en 41/2 u. ZZO. Lodeve. 1350 jaw.
Paulien (St..), fr. gem. en at., dep. Opper-Loire, kant.hfdpl., arr. en 2 n. WNW. Le Pay. 28i5 jaw.
Paulus-Polder
voorm. ned. d., prov. Zeeland,
arr. Middelburg, kant. en 11/4 u. N. Mulct, gem. Stoppeldijk. De r. kath. kerk is voor eenige jaren naar Rapenburg verplaatst.
Painbun, Panban (Pas- of Kanaal-van.), strata van
num 1/2 n. breed, die 't eil. Ramisseram van Indies vasteland acheidt, 40 n. NO. Kaap-Comorin. Iii is bcvaarbaar
voor kotters, en men wil, dat rij met weinig kosten ook
voor schepen van grooten dieprang bruikbaar kan worden.
Paungull„ at. en heuvelfort in India, Dekan, Nizam-gehied, 23 u. ZZW. Haiderabad.
Patten, 1) at. in Saksen, kr.dir. en 7 u. WZW. Zwickau
(Voigtland); stat. van den spw. Melthener-Weida; met fabr.
van wollen, katoenen stoffen, kousen. 3615 jaw. — 21st. it.
Z Peru, dep. Arequipa, hfdpl. der prov. ParinacochaPavia. 1) prov. van 't kon. Italie, Lombardije, tuuchen
Milaan, Piacenza, Novara en Alessandria; gr. 6 3/4 0 m.,
met 448,435 inw. 't Z. is bergachtig, overigens vlak, gesneden door den Po en zijn zijrlv. Scala, Agogna, Ticino, Olona, Staffena, enz. P. is de tnin van Lombardije. Hoofdtakken van bedizen ziju landbonw, veeteelt, zUde en katoenspinnerij, kaasbereiding, die aan den door verscheiden
nen der Opper-Ital. bean bevorderden handel Jr voorn. artikelen leveren. — 2) [Ticinum, later Papise], at. in 't
kon. 'Italie, hfdpl. der prov. Pavia, 51/., u. Z. Milaan, can
den Ticino of Tessin°, 1. o., over welken era marmeren
brug van 7 bogen voert en vereenigingspunt van verscheidene spoorlOnen. Zij is door muren omgeven, met de voorstad Borgo Ticinese door eels, 216 met. jange steenen, overdekte brag en nog spoorbruggen v f. fMnden, beeft een gr.
aantal opmbare gebonwen, waaronder de voornaamate
hau ond kasteel, de voormalige maid. der lomb. koningen, 't nieuwe Much seminarie, 't pains Malaspina, de beroemde univeraiteit, op het elude der Sete eeuw door Karel den Gr. gesticht en in later tijd vernienwd, en can welke Spallanzani en Volta onderwezen hebben; zij had in
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1877 652 stud. (vroeger veel meer, in 1852 1800), een bibliotheek van 175,0)0 boekdeelen en een kruidtuin; ook behoorden er toe 2 eonvicten-colleges; voorts een kathedraal
en 18 andere kerken en verscheiden Monsters (weleer 25
voor monniken en 15 voor normal). P. heeft een koninklijk gymnasium, een achouwburg, een aantal liefdadige inrichtingen, een kamer van koophandel, en handel in gijde,
rust, wijn en Parmegaan-kaas. 27,664 inw. met de voorsteden. — Bij P. sloeg Hannibal, 218 jeer v66r Chr., de Romeinen, en weed Fran. I van Frankrijk, in 1525 geslagen
en gevangen genomen. In 1745 werd sij door de Spanjaarden, in 1796 door de Franschen bemachtigd.
Pavilion, gem. en vi. der V. S. New-York, gra. Genesee, 3 n. Z0. Batavia; in 1844 onstlan. 1700 mw.
Payilly, fr gem. en vi., dep. Beneden-Seine, kant.hfdpl.,
arr. en 3 U. NW. Rouen, aan den spw. van daar op Havre; met papier en linnenfabrieken. 2934 inw.
Paylograd, Pawlograd, russ. st., gouv. en 101/, u.
ONO. Jekaterinoslav, distr.hfdpl., aan de Woitsjei (bijriv.
van den Dnieper); meest van hoot gebouwd. 11,391 low.
Paylovka, Palislowka, russ. mvl., gouv. Koersk, 21/ 2
U. WZW. Obojan. 1700 inw.
Payoylo, 1) of Pawlowo-Selo (d. I. traulsdorp"),
ruse. d., gouv. Nisjnii-Nowgorod, 3 u. Z. Gorbatov, aan de
Oka; met fabr. van ijzerwaren en rnessen. 8000 low. — 2)
Id. , gouv. en ZZO. bij Wilna.
Pavlovok, Pawlow.k, 1) rues. at., gouv. en 6 u. ZZO.
St.-Petersburg, aan een bijriv. der Newa en aan den spw.
op Moskou; met een prachtig keizerl. paleis, een citadel,
kazernen en hospitalen. 2993 low. — 2) id., gouv. en 26
U. ZZO. Woronesch, distr.hfdpl., aan den Don; met een citadel en handel. 7•33 low.
Pavloyskaja. Paw °woke ia, 1 ) TU.. mvI., gouv.
2) id., gouv.
Kheraon, i 0 u. ONO. Olviopol. 18 10 inw.
en 5 u. ZZW. St.-Petersburg. 1610 low. — 3 P.-Krepost is elm fort, gouv. Caucasie, aan een bijriv. van den
Terek, 5 U. ZO. Georgievsk.
Pavviea, at. in Guinea, op den weg van de kust naar
Dahomey. 't Is een verzameling van lage vierkante hutten, door een dikken moor omsloten. 16,000 low. I?)
Pawlowskoi (P awl o w), cuss vi., gouv. Moskou,
IV a de Kljasma en den spw. Moskou-Nischni; met aanzienlijke fabr. van zijden en katoenen stoffen, ververijen, levendigen handel. 4465 low.
Pawlet, gem. en vi. der V. S., Stt. Vermont, grs. en 6
U. ZW. Rutland. 2150 low.
Pawtucket, 1) at. der V. S., Stt. Rhode.Ialand, gra.
Providence, 11 u. Z. Boston en 1 , /4 u. N. Providence, met
welke steden zij door apw. verbonden is, aan de v.v. Pawtucket, die 't van de gelijkn. plaats in Massachusetts scheidt
en in de Narragansetbaai uitloopt. Er zijn uitgebreide katoen- en wolfabr., en er worden ook veel laarzen, schoenen, stoelen, meubelen en rijtuigen vervaardigd. Beneden
de watervallen der riv., aan welke het d. een gtoot hydraulisch vermogen ontleent, is zij tot aan hare uitwatering in
de baai te Providence voor aanzienlijke schepen bevaarbaar.
11,00) law. — 2) gem. en vi. in Massachusetts, grs. Brietol, tegenover de vorige at. 4000 low.
Pavvtuxet, fabr.d. en invoerhaven der V. S., Stt. RhodeIsland, gee. Kent, aan beide zijelen der riv. Pawtuxet,
IL Z. Providence; met een goede haven en gr katoenfabrieken. lsoo low.
Paxo, [Paxos], een der kleinere Ionische el], 2 u. Z.
Corfoe en ZW. de kuat van Acarnanie, lang van N. tot Z.
lih u. en breed 2/2 u., gr. ll/ 0 m., met 4900 mw. De
. bodem levert vooral olie van de beste soort.
steenachtige
Het heeft
eigen gerechtshof, burgerlijk en militair bebeer. Aan de 0.zijde ligt de hfdpl. Porto-Gayo. 400
low. — Anti-Paxo, l'/, u. ZO. het vorige, is een eilandje van ruim 1/2 u. lang van W. tot 0. Antipaxo en P. waken cameo een eparchie.
Paxton, vi. in V. S., Illinois, hfdpl. van 't grs. Ford;
apw. stat. 2726 low.
Payerne. (cluitsch Pet erlingen ), zeer nude twit..
at., kant. Waadtland. 7 u. NNO. Lausanne, aan de Broye
en stat. der twits. W.baan, omgeven door ring,muren en ou.
de torens; met een gymnasium, reaalschool, jongenagesticht,
wolspinnerij en fabr. stroohoeden en de ruinen ,ner abdij, door koningin Bertha in 621 geaticht. 3259 mw.
Payrac, fr gem. en d., dep. Lot, kant.hfdpl., arr. en 3
ft. NO. Gourdon. 1255 inw.
Paysandu, at. in Uruguay, aan de riv. Uruguay; met
een rivierhaven, handel en industrie. 700
Payta, Paita, st. in Peru; met een achoone haven *au
de bud van Payta in den Stillen oceaan, op 5° 5 5" N.B.,
81° 8' 5" W.L., in een vlakte zonder water, verbazeude
hitte en geen regen. 2000 inw.
Paxanne (St..), fr gem. en d., Beneden-Loire, err. en
5 n. ZO. Paimboeuf. 2421 low. — Paxanno, Pazzanno.
Ital. vl., Napels, prov. Calabria Ulteriore I, 6 u. NO. Gerace. 15q0 low.
Pe (St..), 1) fr gem. en d., dep. Opper.Pyreneeen, kant.hfdpl., arr. en 4 u. NW. Argeles, aan den Gave-de-Pau ea
etat. der fr. Z.baan; met ijzermijn, fabr. van spiikers, landbouwwerktuigen, enz. 2416 low. — (St--Pee). fr Kemeente en d., dep. Neder-Pyreneeen, arr. en 5 u. ZZW. Bayonne. 2532 low.
Peace-River, (d. I. aVrede-rivier"1, gr. riv. van Britsch
N. Amerika, ontataat nit 2 hooftlbronnen in 't Oregon-gebled, vloeit eerst N., breekt, on de Finlay te hebben opge.
nomen, door de Rotsber5en heen, richt zich NO. naar 't
racer Athabasea, waar zij tick weder N.waarts wendt en
cnder den naam van Slaven-Rivier in 't GrooteSlaven-meer valt, op ongeveer 61° N.B., 113° 30' W.L., no
een geheelen loop van ruirn 205 u. Zij ontvangt de overtollige water. van 't meer Athabasca, en geeft haren naam
aim een gr gebied tusschen 55° N.B., 112° en 115' W.L.
Peach, 1) ell. in 't ZW. van 't meer St.-Clair, Opper,
Canada. — 2) bijriv. van den St.-Bernard in Texas.
Peage (Le), fr. gem. en vi., dep. Isere, arr. et, 3 u.
ZZW. Vienne, bi,j de Rhone, 1. o. en aan slen spw. 1640 mw.
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Petard, grootste der Gamblers-eil., in het 0. van den
archipel der Gevaarlijke-eil. De hooge berg Duff dient
den zeelieden tot mein. —Mangar a w a behoort mede tot
deze groep.
Pearl. (d. I. /Rarer), 1) ell. in de Eilanden-baai, op
de M .bust van Newfoundland. — 2) lagune of strandmeer
In 't Mosquito-gebied, 81/2 u. N. Bluefelds, inham van de
Carathische zee, 7 u. lang en 31/2 u. breed. Aan den ingang
liggen de Pear 1-k e y a. — 3) riv. der V. S., in Mississippi
en Louisiana, ontstaat uit verschillende takken omtrent in
't midden van Mississippi, vloeit Z.waarts en vereenigt zich
door verschillende monden met de lidgolets, die een gemeenschap opent tusschen de meren Pontchartrain en Borgne.
Van den 31 0 N.B. vormt zij de grenslijn tusschen Mississippi en Louisiana. Voor klein vaartuig is zij tot Jackson,
de hfclat. van Mississippi, bevaarbaar.
Pease, gem. en vi. der V. S., Stt. Ohio, gm. Belmont.
35x1 low.
Peecioli, ital. mvl., Toskaue, prov., distr. en 6 U. ZO.

inow.rinerse,
Pica. rece
57tt4 5o -T

ital. gem. en d., prov., distr. en af,
u. ZO. Turijn. 2000 low.
Pechina, sp. d., prov. en NNO. Almeria; met rijke kwikmijnen, warme hronnen en baden. 2113 low.
Pechlarn I) (Gross- of Stadt.), stadje in Neder-Oostenrijk, kr. en 6 u W. St.-Polten, aan den Donau. s70 low.
In het Nibelungen-lied komt zij onder den naam Bech elam n voor. — 2 (Klein.), vi. old., kr. en 6 u. ZW. Krems,
aan den Donau, niet ver van de vorige.
Pechtsjanoe, russ. mvl., gouv. Poeltawa, 7 tn. ZO. Perejaslav. 1650 low.
Peckau, Peggau, mvl. in Stiermarken, kr. en 3 our
NNW. Gratz, aan de Mur; met bergruinen en loodmijnen;
spw. stat. 450 mw.
Peckelsbeim, Beekelsheim, of Pekelsen, pr at.,
prov. Westfalen, regdst. en 14 U. ZZO. Minden. 1530 low.
Peckham, cog. d., grs. Surrey, vormende een voorat.
van Londen, 3/, U. ZZO. Paul's. 25,000 low.
Peeq, 1) brig. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. en 2
n. N. Doornik, aan de Schelde I. o. 207 mw. — (L.),
fr. gem. en d., dep. Seine-en-Oise, arr. en 2 u. NNO. Versailles, aan de Seine, I. o. en aan den spw. van Parijs near
St.-Germain; met loodwit- e. a. fabrieken. 1600 low. Hier
trokken de Geallieerden op I Juli 816 de Seine over.
Pecska, of Petzka. hong. mvl., com. Arad, 5 u. W.
Alt-Arai, eon den Maros; met wijnbouw. 14,236 law. Het
bestaat nit twee aaneenliggende plaatsen: Raizisc h- en
Magyarisch-Pecska.
Pecavar, Pecsvarad. myl. in Z. Hongarije, corn. Baranya, 3 tt. NO. Filnfkirchen; met een cud slot, wijn- en
ooftbouw, steenkool., marmer- en kalkdelving. 3030 low.
Pedara, ital. vi ., Sicilia, prov., distr. en N. bij Catana,
can den Etna. 3624 law.
retina.., ital. vi ., Marken, prov. Aacoli, distr. Fermo,
can den mend van de riv. Asone in de Adriat. zee.
Pedda-Balapoer, at. en fort in India, Dekan, gebied
van Maissoer. 6 u. N. Bangalore. 2.0)0 inw.
Pedee (Great.), riv. der V. S., ontspr. in N. Carolina,
gm. Wilkes, under den imam van Yadkin, vloeit Z.waarts
In Z. Carolina en volt na een loop van 120 u. in de Winyaw.
baai, onmiddellijk beneden George-Town. Zij is voor achepen van 60 tot 70 ton 60 u. opwaarts bevaarbaar. Hare
yours. bijriv. zijn de Waccamaw en Littl e-P e d e e.
Pedena, of Piben, oak 1Riben, at. in Oosteniijk, Istria, 11/2 u. 0. Mitterburg; met een slot. 2.12 low.
Pederneira, port. mvl., Estremadura, 11/2 u. WNW,
Alcobaza, aan de B a a i-v a n-P ederneir a, die de Alcoa
opneemt, maar ondiep en enkel voor vischachuiten toegankelijk is. 3010 law. In de nabijheid ligt de kerk NossaSenhora-di-Nazareth, druk door pelgrims bezocht.
Pedir, Pejdir, st. op Sumatra's N.kust, 14 u. ZZO. At)eh, hfdpl. van een gelijkn. vasalrijk, can de Pedir-baai;
met vrij levendigen handel.
Pedor (San.), up. vi ., pray. en 10 u. NNW. Barcelona.
Pedraxa, 1) st. van Venezuela. prov. en 11 u. W. Varinos; met handel in tabak, cacao en mats. — 2) -de-la-Sier.
ra. sp. vh, prov. en 6 u. ONO. Segovia.
Pedro , San- of Sao), naam van vele plaatsen in Spanje, Portugal en Amerika, waarvan de vermeldenswaardigate
zijn: 11 -Bernardo, sp. vl., prov. en ,i1/2 rt. ZZN.
2476 inw. — 2) -del-A taree, id., prov. Zamora, N.
Tono- 15'10 low. — 3) -del-Romeral, prov. en Z. bij Santander. 104 law. — 4) -Itilanrique, id., prov. en NO. bij
Soria. 1010 law. — 5) -Munoz, id., prov. en 101/2 u. NO.
Ciudad-Real. '26 0 low. — 6) -do-Sul, port. vi ., pear. Beira, NW. bij Viseu. 2409 mw. — 7) at. in Columbia, dep.
Cundivamarca, prov. en 7 u. ZO. Antioquia. 2800 low.
S) at. in Bolivia, can den Mamore, op 14° Z.B., 64° 43C
W.L. — 9) aan zee gelegen prov. van Brazilie, tusschen 25 0
0 30' Z.B., 50° en 57 0 20' WI., hebbende ten 0. 30'en3
den Atlant. oceaan en aan de andere zijden de prov. SanPaulo, de Plata-missiones, Entre Rios en Uruguay, groot
4296 r:71 m., met 434,813 low., waarouder 61,791 slaven. De
prov. is geheel hoogvlakte, met een dubbele belling: emn
NW. near Uruguay en men 0. near de A tlant. oceaan. De
bust is met men menigte lagunen omzoomd. De voorn. riv.
run de Uruguay en de Iguasau of Curytiba, welke laatste
de N.grens vormt, de Icacuhy en lcamacua, die door het
groote meer Patos stroomen. Tot de prod. behooren granet, maniok, sulker, koffie, net, olij yen, Paraguay-thee en
uitinuntend timmerhout; de grootste ruimte wordt echter
ingebomen door ' t weiland, waarop verbazend talrijke budden runderen grazes; ook behooren huiden, hoornen, beenderen e. a. dierlijke prod. tot de voorn. art. van uitvoer.
Spoorwegen zijn en nog slechts 60 kilom. — 10) -d'Alran.
(arc, brat. at., prov. Goyaz, can de Tocantins, r. o., 23 u.
ZZO. Sio-Joqo-dos-Duas-Barras. — 11) at. in Port. India,
2 13 Si. W. Oud-Goa. --. 12) baai en invaart van den Stillen
Opper-Californie, 39 U. ZO. Santa-Barbara, op 33°
4S' N.B., 118° W.L. — 13) riv. in Mexico, dep. Tobacco,
die tich in de Usumasinta outlast, niet verre van den
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Mond van dm in den Tabasco. — Be It i o-d e-S a n-7 ed r o-e-S a n-P ueblo outlast sick in de golf van Melia),
3 n. NO. den Tabasco.
Peareebes, Mona], sp. vi ., prov. en 9 a. NNO. Cordove; met fabr. van Hewn en wollen stoffen. 2 e) inw.
Pedrog As-Grande, port. vi ., prov. Estremadura, coAmerce en 8 u. NO. Thome); aan de Zezara, waarover bier
are buitengewoon hooge brng ligt. 25* maw.
lPedrola, sp. vi ., pro,. en 6 U. NW. Saragossa. 1600 low.
llsedrolteras (1Lae), sp. vL, prov. en 15 u. ZZW. Cucuta. 3417 low.
Pedrosa., 1) sp. mvl., prov. en 5 n. ZW. Logrobo. 865
low. — 2)0E11, vi., pro', en 9 n. NO. Sevilla; met bloei•ndr ijzerwerken, door cog. ma,chinerie bewerkt. 2641 low.
Peebles 1) (Graafsekap.), of Peebleslaire, ook
Tweeddale, binnenlandech gra. van Schotland, hebbende
ten N. 't grs. Edinburg. ten O. Selkirk, ten W. Lanark en
ten Z. Dumfries; gr. 1634 0 m., met 12,330 low. De oppervlakte, deela bergachtig, die!. moerassig, maar rijk aan bout,
swot dt besproeid door de Tweed met de Clydesdale en Medwin. De veeteelt moral van Cheviot- en Leicester-schapen,
is de worn. talc van bestaan; in 't NW. worden steenkolen
gedolven, en men vindt er ook enkele wolfabr. Net gm.
wordt in 16 kersp. verdeeld, maar heeft geen andere plants
van eenig belong den Peebles. — 2) at., hfdpl. en kersp.
van gen. grs., eau de Tweed, die bier de Eddleston opneemt, 6 u. Z. Edinburg en eon den spw. Zij heeft 6 kerken, een lat. school, een wetenschappelijk institunt met
museum, en eenige fabrieken. Zij is een stapelpl. voor de
producten der oml . ggende streek. 2192 low. ( in de stad).
— 3) gem. en d. der V. S., Stt. Pennsylvanie, gra. Allegheny. 1820 mw.
Peekskill, gem. en vl. der V. S., Stt. en 11 u. N. New.
York, min de rim. Hudson, L o., en aan den Hudson-riverspw.; een aanlegpl. moor de etoombooten van New-York;
spw. stat., academic, gr. ijzergieterijen. 6560 low.
Peel, 1) moeras- of hooge veenatreek in de ned. prom.
N. Brabant en Limburg, die ski' over een lengte van 11
it 12 u. bij een breedte van 2 tot 5 n. van het d. Zeeland
In N. Brabant lames de grenzen der Meierij van den Bosch
tot aan het belg. stadje Hamont in Limburg uitstrekte en
een oppervlakte van ruim 13,1,000 bunders bealoeg. In de
laatste jaren is zij veel verminderd door afgraving en dearop gevolgde ontginning, vooral bij de kol. Helenaveen. De
Noorder-vaart, een verbindingakan. der Zuid-Willems-vaart,
loopt em door. De Peel 'evert goede turf. — st. en tech.
op 't eng. eil. Man, in een bocht van de W.kust, 3 n. NW.
Douglas. 3513 Mw., meest visachers. — 31 distr. van W.
Nienw-Holl., omgeven door de distr. Minto, Wicklow en
Hay. — 31 kolonie aldaar, distr. Murray, op een landpunt
It u. Z. den mond der Zwanen-riv. en can den inemng der
Peel-b a a i, een lagune van 6 u. lang en 2 n. op hear
bre, dst, waarin sich de Murray-riv. ontlast. — 4) het groutate der Bonin-eil., Stillen-oceaan, Middengroep; aan het
NO.lijk cute ligt de aanzienlijke Filton-baai. — 5) riv. in
0. Nieuw-Holl., een-en-de-zelfde met den bovenloop der
Nammov, ontspringt op 31 0 40' Z.B., 151 0 15' O.L. en
vloeit NNW.waarts. Hare voorn. bijriv. zijn de Canadilla
en Yorke. — 6) riv. in Britseh N. Amerika, ontepr. op
64° N.B., 129° W.L., vloeit meest NW.waarts in de 0.1ij.
ke deelen der Rotsbergen en valt in de Mackenzie, aan 't
begin van hear delta, wane zij door ten tab met de Ratriv. is verbonden.
Peene. rivier van N. Duitschland, ontspr. in 't heed.
M*klenburg-Schwerin, vloeit NO. en 0. in 't Pruis. gebied
en valt a een loop van 20 u. in 't Kleine-Haff of in den
gelijkn. W.lijken mondingsarrn der Oder. Zij neemt de Trebel en Tollense op. vormt het Malchiner- en Kummerowmeer. het Achterwasser, den grooten Strummin en de Crumminsche Wieck en its van Demmin bevaarbaar. Aan haren
Mond ligt het d. Pe en em n d e.
Peer, belg. gem. en vl., prov. Limburg, kant.hoofdpl.,
arr. Maeseyck, 4 u. NNO. Hasselt. 2034 mw.
Pegalajar, Pegalaxar. sp. vi ., prov. en 2 1 /1 n. ZO.
Jaen 3029 inw.
regain, mks. at., kr.dir. en 4 u. ZZW. Leipzig. amts.
hoofdpl., pan een arm der Elster (Illublgraben); met een
stat. aan den apw. Leipzig Zeit., groote graanmarkten en
'reel schoenmakerlj. 4449 mw.
Pegnita, 1) riv. he Beieren, ontspr. bij Lindenhart. km .
Opperfranken, en heet tot Buchau Ft c litenob e; bij Pegnit: verdwijnt zij in Pen bergbol, knmt nit 3 rotsopeningen weder te voorschtin, vloeit door Nenrenberg en volt hij
Furth in de Regnitz. — 2) helm. stadje, km. Opperfrankee,
eon gen. riv., 4 u. ZZW. Bayreuth en stat. aan de beier.
stawsspoorwegen; met men slotrnIne. 2281 low.
Pego. sp vl., prom. en 11 n. NO. Alicante; met fabr. van
Wollen stoffen en mandewerk. 5537 low.
Prgn, Pegoe of Bago, vervallen at. in 't oude Birma-rijk,
min de r i v. P ego e. die zich in den Irawadi bit ziin
delta stort, 161/1 0. NO. Rangoen. Men wet, dat zij weleer 150,000 inw. had; thane skin em nog alechts 416). Het
merkwaardigst gebouw van de at., setts van 't rijk is de
tempel van Shoe-madoe. Deze tempel, die zich op 2 achtereenvolgende terraasen verheft, bestaat nit eene achtzijdige pagnde, elke omtrent 50 met. lane, en ter hoogte van
110 met., Onige.en door torenspitsen, met sieraden en blobken, en beltroond door een gouden vlaggestak en wimpel:
condom dezen tempel mean verseheiden miniatuur-gebouwen van denzelfden aard. Pegn heeft nog vele andere tempelt% maar de meeste zijn on bonwvall.n, en itchier geheel
de pleats, waarop de oude at. stela verhief die in 1757 door
keizer Alompra werd ingenom.n en verwoest, etaat nu, ten
gevolge van achteloosheid. onder water; terwlll daarentegen Zangnomang, sat de overzijde der riv., ale 'en bloeicode at. vermeld worth. In 0152 bebben de Engelschen
nick van limn meester gemaakt. — De prov. P ego, weleer een der bloeiendste koninkrilken in Achter-Indie, die
ne geheele delta van den Irawadi bevat, met de at. Irandoen, Bassaio, Henzada, en, werd door de Birmanen in
1757 bemachtigd. Na de bovengen. verovering van P. door

Peking
de Engelsehen is sij tot een deel van het Britsche rijk in
Indie verklaard en thane maakt zij een afd. nit van de prov.
Birma, gr. 1336 m. met 1,5M,422 low. Het is grootendeal vrttehthaar laagfand, gedeeltelijk bebouwd en vooral
met rijstvelden beset, soodat dan ook rijst en tekhout de
hoofdart. van uitvoer zijn. De inkomsten overtreffen verre
de uitgaven. Verdeeld in S distr.: Rangoen, Bassein, Mjanong, Prome en Thajetmyo. Hfdpl. Rangoon.
Pei-bo, Pay-ho. of Peke, Pekiang, id. i. eWitte-rivier"), tiv. van China, prom. outer., bij den Grooten-muur, vloeit 2C/imitate, voorbij het O. van Peking, ontvangt ii ) U. ten Z. van die at. verscheiden bijriv., r. de
Whenho en den Tschangho, waardoor zij gerneenschap had
met het nu vervallen Keizers-kan., en valt in de golf van
Pe-tsji-li, op 39° N.B. ZU is voor U. vaartuig tot op 6 u.
van Peking en voor groote schepen tot bij Tientsin bevaarbear en is alleen belangrijk ale hoofdweg voor den aanyoer
van alle behoeften der hfdst. De monding wordt beschermd
door de forten van Tahoe, die in 1859 te vergeefe door de
Ellg.-Fr. troepen benchoten werden.
Pena... 3 pr. fabr.d., prom. Silezie, regdst. en 91/e nor
ZZW. Breslau; met veel weverijen. 6768 mw. (waaronder
veel Hernhutters).
Peillae, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. Vannes,kant.
Allaine. 1950 Mw.
Peine, Peina, pr. at., Hannover, landdr. en 5 u. NO.
Hildesheim, aan den spw. near Brunswijk en can de Fuse;
met garen- en linnenhandel. puddel- en wale, rk, fabr. can
sulker, aanzienlijke vee-, vooral paardenmarkten en 4 kleine voorsteden. 4994 low.
Pelagic, (mg. Peinghe e), et. in 't Birma-rijk, aan
aan den Irawadi, 7 n. ZZO. Prome.
Pains, n d. d , prov. Friesl., arr. Leeuwarden, kant. en
2 I. ONO. Harlingen, gem. Franekeradeel. 265 Mw. (met
de b. Tamt,p).
Pelpoes, Pripns, (ruse. Tsjoedekoi-Osero),gr.
meer in Rusl., tueschen 57° 52' en 59° N.B., 26. S5 en 27°
55' CL., omgeven door de gouv. Esthland, Lijfland, St.-Petersburg en Palmc. Het bealaat eene oppervlakte van 51,31
0 m. of met het meer Pskov, waarmede het in 't Z ca menhangt, 66,23 0 m., heat een lengte van 23 en een grootate breedte van 9 u. en heeft ook enkele bewoonde elanden. De oevers zijn moerasaig, zandig of met wouden bedekt. Het neemt de riv. Embach, Kosa, Tsjeram en Jettaja en van 't Z. de Welikaja op, en ontlaat zijn overtollig water N.waarts door de Narowa in de Finsche golf. Het
is diep en eemakkelijk te bevaren. In den winter woeden de vischmarkten van St. Petersburg grootendeels nit
dit meer voorsien.
Peisern, Peysern, (P yzdr y), grentated van Polen,
gone. Warschau, en 10 U. NNW. Kalisz, aan de Warthe;
met we erij en looierij en verscheiden hospitalen. 3100
mw. (1/4 J,elen).
Peiskretseharn. ( poolsch Piscowic o), pr. at., prov.
Silezie, regdst. en 11 u. ZO Oppeln; met een slot, lakenen linnenweverijen en pottebakkerijen, 2 hoogoveus en een
seminarie voor onderwnzers. 3858 mw.
Peitapoer, at. van Hindostan, Baroda-gebied, 6 it. N.
Ahmedabad, aan den Sabermutty.
Peitz, Pei., pr. et., prov. Brandenburg, regdst. en 10
U. Z. Frankfort, atm de Malxe en den Hammer, stat. van
de spoorwegen Halle-Sorau-Guben en Kotbus-Grossenhain;
met aanzienlijke wolspinnerij en lakenfabr. 4136 mw.
Peiee, ned. gem. en d., prov. Drente, arr. en 31/2 nor
N.t.W. Amen, eau het Peizerdiep. 14.43 mw. (met de geh.
Peizerhorst en Peizerwold).
Pekalongan, 1) ned. residentie op Java, begrened ten
N. door de Zee-van Java, ten 0. door Semarang en Bilgelen en ten W. door Tagal; gr. 321/2 0 m., met 509,448 low.,
waaronder 514 Europeanen, 4665 Chineezen en 682 Arabieren.
Men heeft em de gebergten Soendoro, Prahoe en Dieing.; het
cremate vormt de grens tusechen P., Kadoe en Bagelen; de
vnurberg, Prahoe, waarop men de overblijfsels vindt nit den
Hindoetijd, ligt ten deele ook in de resid. Kadoe, en in 't
geb. Dieng heeft men den krater Tondrodi-Moeko, met 3
kokende zwavelbronnen, alamede het meer 1dindsjir, ter
hoogte van i4.0 meter!), en Telaga-Warna of 't Veelkleurige-meer. Tusschen den Dieng Soendoro ligt de merkwaardige stikvallei. De resid. wordt besproeid door de riv. Pekalongan, PabAan, Oeloedjamie, Batang, Oedjong .-Goenong,
die alle alechts voor klein vaartuig bevaarbaar On. Hare
hoofdprod. zijn indigo, sulker, tabak. runt, djagong en goede aardappelen; ook vindt men er theetninen en theebereiding, alsook een papiermakerij. Zij wordt verdeeld in 4
afd.: P. Bandar, Batang, Keboemen. — 2) at. en hfdpl. van
gen. resid., op eenigen afstand van den mood der gelijkn.
riv., die ze in een inlandsche at. ten 0. en in een europ.
en chin. at. ten W. verdeflt, welke door bruggen zijn vereenigd. Coder de vele nette steenen gebouwen onderscheiden zich het fort, dat titans tot pakhnis client, bet resid.huis, met een groot beschaduwd wandelplein, bet nieuwe
kerkgebonw der geref. gemeente I ingewijd in Jun 18521, een
logement en een societeit. 6° 53' 45" Z.B., 109° 43' O.L.
Pekela, aanzienlijke veenkolonie in de ned. prov. Groningen, arr. en kant. Winschoten, aan de gelijku. rim Zij
b. vat: 1) bet d. Nieuwe...of Illowen-Pekella, 2 u. SW.
Winechoten; met een geret, een afgesch. en een 'nth. kerb,
kalkbranderijen, scheepstimmerwerven en sebeepvaart. Met
de b. Z. kolonie, N. kolonie, Nieuwe Zuider-asnleg, Kruisweek en 't gob. Hoetmansmeer comet het de g e m. N i enw e-P ekel a, die 5269 low. telt. — 21 het d. Oude- of
Beneden-Pekela, I u. ZZW. Winschoten; met eon greet. en
een r. bath. kerb, synagoge, twee eenvoudige gedenkteekens
voor den schoolonderwijzer H. Wester (een in de eerstgen.
herb en een op bet kerkhof), Industrie en scheepvaart. Met
de 'mart Pekeler-Zniderveen en bet huts het Stroobos
vomit het de gem. 0 n d e-P ek el a. die 4884 Mw. telt.
Pekin, hfdpl. van 't gra. Tazeweit, Sit. Illinois. aan den
Illinois; met veel spoorwegverbindingen en groote varkensslagerilen. 5696 mw., 72 Duitschers.
Peking, of Pe-kin, (chin. P i h-k I n g, d. . aNdijke
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htast.”), bidet. van China en van 't geheele Chineesche rtjk,
hoofdpl. der prov. in een zandige vlakte, tuuchen
den l'ei-ho en diens bijriv. Bon-ho, 30 n. P1W. den mond
der eerstgen. vie. in de Gele-me en 30 n. Z. den grooten
chineeschen muu•. Zij bestaat nit 2 aaneenliggende steden,
elk afsonderlijk omgeven door hooge wallen, genmenlnk
met 15 poorten, en beslaande eene oppervlakte van P/2 0
m.• maar een goed gedeelte van dem rnimte wordt ingenomen door tninen en besloten plaatsen, terwij1 de hunen
selden meer dan 1 verdieping hoog sijn. De Z.lijke of chin.
at, (V al tajin g), de zetel des handels en 't verblijf van
de meerderheid der bevolking, wordt in hare gansche nitgestrektheid doorsneden van 4 breede en regelmatige straten, die overvloedig voorzien zijn van winkels en waarin
het voortdurend van volk wemelt. Op de punten, waar deze
straten malkaer ontmoeten, staan groote booggewelven;
mane behalve deze en een aan den god des landbouws gewijden tenapel, waaraan de heilige akker lfgt, waarop de
keizer jaarlijks een voor ploegt, en eenige tempels der verschillende eerediensten, schijnen weinig gebouwen in dit
gedeelte een bijzondere aandacht waard. De huizen zijn
van baksteen en hebben rood-pannendaken, en de straten
hebben plaveisel nods grachten. De N.lijke tataarsehe of
keizerlijke at. (K i n g-t sjing) bestaat nit 3 afzonderlijke
omsluitingen. De buitenste van deze, vroeger bezet door
het tataarsche garnizoen, wordt no meest door chin. kooplieden bewoond; maar zij beeat 5 van de voorn. tribunalen
de. rijks; — de middelste (1-1 wang-tsjing d. i. ale
doorluchtige stad") heeft 2 u. in omtrek. en bevat groote
openbare graanmagazijnen, een militair arsenaal en een eeminarie; het college en de gebouwen der russ. ambassade;
een astronomisch en een magnetisch observatorium, de ge.
tempels der Voorvaderen en des Vredes, aan welken laatsten
ten instituut voor boeddhistische lama's is verbonden; het
nationale college van China en dc hotels van de groot-dignitarissen des rijks; — de binnenste ontsluiting of averboden stad", met muren van ruins 1 /2 u. in omtrek en omgeven door een gracht met metselwerk, bevat de openbare
en bijzondere paleizen van den keizer en de keizerin, en
heeft een prachtigen tempel van de keizerlijke voorouders,
paviljoenen, tuinen, em n mere en een kunstberg; doch tegenwoordig is zij grootendeels open voor 't verkeer, en alleen tot 't Z.lijk deel, wear het examengebouw, de sterrewacht, het paleis van justitie, acholen, tempels, enz. Mean,
is de toegang afgesloten Buiten de bide ataesgedeelten
of steden liggen open voorsteden, en P. heeft, bebalve hare
talrijke tempels en pagoden, een frhoone moskee, een griekeche heck en grieksch klooster, een prot. als ook een r. katb.
en een gr kath. kerk in de Taren-at. Omtrent 3 u. WNW.
de et. ligt een keitt re park, dat ruim 1/, 0 m beelaat en
30 paleizen van den keizer en de groot-staatsofficieren bevat.
P. beeft vet] drukkerijen en een uitgebreiden boekhandel,
talrijke scholen en inrichtingen van onderwijs, waarin de
ambtenaren gevermd worden, als het Han-lin, de academie, een vergadering van geleerden, die 's lands geschiedenis en geographic moeten schrijven; de in 1279 opgerichte
en door de Jeznieten in hoog aanzien gebrachte, doch thans
vervallen sterrewacht met kostbare instrumenten. In den
jongsten tijd is ook een universiteit opgericht met buitenlandeche professoren. Onder de instellingen van liefdadigheid telt men een groot voudellngshuis; verseheidene hospitalen der Europeanen linen in den omtrek hunner kerken. Er wonen thans 5 buitenlandsche gezsneen (Duitschland, Frankrijk, Engeland, Rusland en N. Amerika). P.
heeft fabr. van gekleurd glas, afgodsbeelden e. a. artikelen;
maar het gros der inw bestaat van hedrijvigheden, die met
de hofhouding verbonden zijn. De Pei-ho is voor kl. vaartnig bevaarbear en heeft gemeenschap met het nu vervallen Groote-kanaal. De bevolking wordt (waarsehijnlijk te
hoog) op 1 mill. geschat. Het keizerl. observatorium ligt
op 39° 54' 13" N.B., 116028 54" 0.L. De gemiddelde jeerstemperatuur is 54°,8; winter 26°,7; zomer 81°,1 Fahr.
Pekini, st. van Eur. Turkije, Albanie, fiall de Scombi,
I- 0., bij dims mond in de Adriat. zee, 61/2 u. NW. Berat.
Pelago, ital. go m. en mvl., Toscane, prov. en 4 U. 0. Florence; met fabr. van wollen stoffen. 10,037 inw. In deze
gem. lige Valombrosa, erorger 't rijkste klooster in Toscane, thetas een landbouwschool.
Pelsgosa. onbewoond dalmatiseh eil.. Adriat. zee, emtrent halverwege tusschen Kaap-Gargano,Napels en Dalmatie.
Pelee, rotseil., NW.kust van Fraekrijk, tegenover Cherbourg, met het Fere Royal en een licbtteren.
Pelestrina, eil. en se in Italie, Venetie: bet eil. strekt
zich sit lanes de knot der Adriat. zee von Porto di-Mala.
mocco tot Porto-di-Chioggie, 'trim 2 n. in leugte, met FortSan-Pietro aan 't N.einde, terwijl aan 't Z node de at. lige,
3 n. Z. Venetie; met groote fruirteelt. 6253 mw.
Pelew-Eilanden, ook Palmas-, Peli-, Panlov- en
Pannong-Eilanden geheeten, archipel in den Stillen
oceaan, ten W. van den Carolinen-archipel, waartoe zij
door velen gerekend worden ( zie Caroline.)). Be voorn.
zijn Babelthoeap. Corror of Coroera, Eriklitboe. Sonsorol
of St.-Andre, Anna, Mariera, Nevil, Helena, enz.; auj zijn
mimeo ongeveer 18 0 m. grout en tellen 10,000 low. van
den Maleischen slam.
Paling. 1( oil. in de street der Molukken, bij de 0.knst van Celebes, tang 14 u., br. 5 a 6 u. — 2) eil. in de
Gele-zee, bij de W.kust van Korea, op 13° 5' N.B., 125°
0.L. — 3 gebergte in N. China, hoofdzakelijk in de pron.
Bonen, in 't Oosten sluitende aan 't Tsingling-geb.. ern
reeks evenwijdige bergketens tot 2000 met. hoog bij van
Richthofen Foenioesjan ). Bij de st. Nantschao loopt er
sen knnstweg over.
Pelisehat, d. in Boelgarije, W. Plewna. Bloedig gevecht
des 3 1 Aug. 1877 tusschen de Turken en de Rusaen.
Poli.sanne. fr . gem. en mvl , dep. Month n-van-deRhone, arr. en 4 u. WNW. Aix; zijdeteelt, katoenepinnerij,
olijfoliehandel. 1922 in w.
Pella. 1) vermaarde st. van Macedonie, welker overblijfaels men 2 u. ZO. Jenidsje-Vardar vindt. Zij was de
geb.pL van Alexander den Grooten. — 2) zendelingspost in

't Land-der-Hottentotten, Kl. Namaquas, aan de Oranje-riv.
Pellegrino ISA...), ital. d., Lombardije, prov. distr.
en 21/s u. N. Bergamo; met minerale baden en fakenfabrick. 1(000 intr.
Pellegrne. fr . gem. en vl.. dep. Gironde, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. NNO. La Reole. 17 ,0 mw.
Pellerin (Le), fr. gem. en mvl., dep. Beneden-Loire,
kant.hfdpl., arr. en 5 u. OZO. Paimboeuf, aan de Loire,
1. o.; met een haven en tolkautoor. 1830 mw.
Peloponnesus, oude naam van 't schiereil. More a.
Pelotas. at. van Brazilie, prov. San-Pedro-do-Rio-Grande,
6 u. NW. Rio-Grande. 2508 mw.
Pelplin, pr d., prov. Pruisen, regdst. en 2 u. Z. Dantzig, station der pr. 0.baan; met een prieater-seminarie en
bissch. progymn. 1707 inw. (Zie Catlin).
Pelsall, eng. kapelgo meente (ecbapelry"), grs. Stafford;
met een stet. aan den South-Staffordshire-apw., 2 u. ZW.
Lichfield. 1892 how.
Peliimek. of Pelymsk, russ. vl., Siberie, gouv. en 52
U. NW. Tobolsk, aan de riv. Pelym.
Pelusinm, et. in 't nude Egypte,. welker overblijfsels
bestaan nit enkele gebroktn zuilen, hi) de Middell. zee, 0.
het meer Menzaleh. —Dc Pelusische of 0.1ijkste N ij la r en, aan de delta dier riv., valt in zee te Tineh, na een
NO.lijken loop van 35 u.
Pelussin. fr gem. en d., dep. Loire, kant.hfdpl., arr. en
4 u. 0. St.-Etienne; met veel zijdespinnerij. 3590 mw.
Pelvereh, Perre, d. in Aziat. Turkije. Marasch, 13 n.
ZW. Malatia. 't Is nog, ale in de oudheid, een vereenigingspunt van vele groote wegen nit IU. Azie, Syrie en
van den Enphraat.
Pelvonx, fr berg, in de Cottische Alpen, tusschen de
dep. Opper-Alpen en Isere, op 44° 53' 55" N.B., 6° 24'
16" 0.L.; hoog 403 inw.
Pelworm, vruchtbaar pr. eil. in de N.zee, prov. Sleeswijk-Holstein, 1 /2 U. NW. Nordstrand; gr. 2(, 0 m., met
2124 inwon. Veer de overstrooming van 1634 was dit het
hoogste gedeelte van 't voorm. o l. Nordstrand.
Pemba, 1) eil. bij de de 0.kust van Afrika, gebied en
81/2 u. N. het eil. Zanzibar; de 0.punt op 4° 54' Z.B. 39°
53' 0.L. Het brenet voortreffelijk timmerhout en overvloed
van scheepsvoorrtual voort. — 2) landstreek, riv. en at. in
Congo, W. Afrika; de st lige op 5° Z.B., 14° 30' 0.L.
Pemberton, 1) cog. kapelgemeente ecbapelry"). gra.
Lancaster, met een station ass den Lancaehire-and-Yorkshire-spw., rein' 1/, u. W. Wigan. 6270 inw. — 2) gem. en
der V. S., Stt, New-Jersey, grs. Burlington, 6 our Z.
Trenton. 3000 mw.
Pembina, 1) d. in N. Amerika, aan de Red-river, tegenover de invloeiing der Pembina, i 7 u. Z. Aesiniboine
en op de grenslijn tusschen 't gebied van Groot- Brittanje
en dat der V. S. Eindpunt van een zijtak der NorthernPaeific-baan. — 2) riv. veel verder W.waarts, vale in de
Athabasca, 12 u. NO. Fort-Assiniboine.
Pembeidge cog. mvl. en kersp., grs. Hereford, aan den
Arrow, 11b. u. 'NNW. Weoblo y. 1500 iow.
Pembroke 1 ) (Graafsehap.), of Pembrokeshire.
W.lijkst go-s. van Z. Wales. hebbende W. en N. de Iereche
zee en 't St.-George-kan., NO. en 0. de grs. Cardigan en
Carmarthen, en Z. het kan. van Bristol; gr. 29 0 m., met
91,993 how. De steile, diep ingekerfde kust beeft tot voorn.
baaien Newport, Tirkguard, St.-Bride's en Melford-Haven
(een der achoonete in Europa). Lange de bust veel kleine eil. en eilandgroepere de Biserhop en zijn 7 schrijvers,
Ramsay, Shomer- en Shokhammere il. De golvende growl
wordt besproeid door de riv. Teiffy en 0. en W. Cleddy
brengt voornamelijk tarwe, gerst en haver voort. De veer..
art. van uitvoer zijn boter. kaas en ten schoon ras van
rundvee. De bodem is rijk aan anthraciet of koelblerdP,
steenkolen, kalk, lei en mergel; ook vindt men er looderts. 't Fabriekwezen is onbeduidend; de visscherijen zijn
van belang. Spoorw , gen van Carmarthen naar Tenby,
Pembroke, Milford. P. bevat 7 //bunch eds" en 148 ' ,parishes". De vocal, plaatsen zijn Haverford-West, latipl. St.David's, Pembroke en Tenby. — 21 at en zeeh., hfdpl. van
gen. gm .. aan eene kreek van Milford-Haven, 60 u. W. Londen, waarmede zij spvv.gemeenschap heeft. De st., die nog
korteling,e het voorkomen von een dorp had, heeft on 7
torten en eon reeks nieuwe vestingwerken gekregen, alsook
eene kazerne voor 3- tot 400 0 man. P. is genaakbaar voor
scbepen van 20 ton, maar haar zeehando 1 wordt meest gedreven in het onderhoorige Pate r, 1./3 u. NW., alwaar
een gr enliven,. scheepstimmerwerf, arseneal en fort is
Golfbrekers en 5 forten dekken den ingang tot de haven.
13,704 mw. (met Pater). Geb.pl. van Hendrik VII. — 3)
gem en vl. der V. S., Ste. New-York, gm. Genesee, bij het
meer Erie. 31/2 n. W. Batavia. 2500 mwen. — 41 id., Ste.
Massachusetts. grs. en 3 .1/, u. NNW. Plvmouth, aan de
North-river. 1520 inw. — 5) id., Set. New- ilampshire, grs.
Merrimac, 2 to. ZO. Concord. 't het oude Suncook
der Indianen. 20 et inw. — 6) id., Ste. Maine, grs. Washington, 5) u. NO. Augusta. 185 1 mw. — 7 ) gre. op Tasmania,
bevattende het ZO.lijk gedeelte des eil., ten 0. der Stormbaai en Kangaroe-riv.; met de plaatsen Backhand, Ttnby
en Sorell. — 8 ) kaap op de Z host van 't ell. Seuthampton, in de Hudsons-baai, op 62° 57' N.B., 82° W.L.
111...naeova, port. vl., Beira, 6 u. NO. Coimbra. 2728 inw.
Pehaliel, 1) sp. st ., prov. en S1/2 u. OZO. Valladolid,
bij de samenvloeiing van den Douro en Duranton, met
fabr. van grove wollen stoffen en looierijen. 3,53 iow. —
-de-Sousa, of -de-A...Wan:, port. st., prov. M(nho, 71 /e
u. ZO. Braga; seat. van den Douro-Min ho-epw. 4495 iow.
Penalloe, sp. vi ., prov en 12. u. ONO. sevilla, aan den
Guadalquivir; met rom. oudheden. 2100 inw.
Penagnila-Y-Area, sp. mv1., prov. en 8 u. N. Alicante.
1e00 inw., die wollen garen voor de fabr. van Alcoy maken.
Pehalba, Pehalra. 1) sp. awl., prov. en 12 rt. ZO.
Saragossa. — 2 ) sp. d., prov. Huesca, 5 u. NW. Mequinenza, bij 't welk de troepen van Philips V op 15 Aug. 1710
werden verslegen. — 3) -d'Alvit, port. vl., pros. Beira;
met lakenweverijen. 20000 low.
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Peiiamaeor, versterkt port. vi ., prow. Beira, aan de sp.
veils, 23 u. 0. Coimbra. 2063 hie.
Poisaranda 1) -411e.Bracamonto, 1) sp. st., pro,. en
8 uur OZO. Salamanca, part.hfdp1.; met fabr. van grove
wollen etoffen, hoeden, lint, koord, marokkijn en schoenen.
4247 mw. — 2) -de-Dnero, sp. mv1., prov. en 11 11a uur
ZZO. Burgos. 1226 mw.
Penarroya, sp. mv1., pros. Saragossa, 6 1/s u. ZO. Almines; met linnenweverij. 1651 mw.
Poinas 1) (Go If-van.), golf van den Stillen oceaan, op

de W.kust van Patagonie, tusschen 't achiereil. Trea-Montea en Wellington-Eiland, op 47° 30' Z.B., 75° W.L.; lengte en breedte elk omtrent 20 u. In hear liggen de G u a ia neco-E ila n den. — 2) (Rasp.), N.lijkate punt der
sp. prov. Oviedo, op 43° 42' 20" N.B., 6° 57' 21" W.L.
Pehas-de-San-Pedro, sp. at., prov. en 3112 u. ZZW.
Albacete. reeidentie van een milltairen gouverneur, met
een kaateel en handel in het timmerhout der nabuurschap. 1969 mw.
Peneo, kl. at. in Chili, aan de Concepcion; met steenkoolmijn en.
Pendlo.ton, 1) eng. d., gra. Lancaster, met een station
aan den Laneashire-and-Yorkshire-spw., 213 u. WNW. Manchester; met fabr. van katoenen en zijden stoffen en steenkoolmijnen. 2'),900 mw. — 2 gee. der V. S., in 't N. van
Virginie; hoofdpl. Frank li n. — 3) id., Stt. Kentucky;
hfdpl. Falmout h. — 4) vi. in New-York, gr.. Niagara. 2200 low.
Penedo, bloeiende at. in Brazilie, prov. en 16 n. ZW.
Alagoas, aan den San-Francisco. Zij telt 11,000 inwoners,
meeet Indianen.
Penella. port. vi ., pray. Beira, aan den Deuca, ran bijriv. van den Mondego, 4 1 /2 U. ZO. Coimbra. 3935 law.
Penfield. gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, gra. Monroe. aan de Irondequoit-baai, 8 u. ONO. Rochester. 3300 mw.
Pengalb, zie Prindsjab.
Penganten (Poch...). ook Braids- en VissehersEiland geheeten, ell. bij Java's W.kust, W. de reede van
Japara; sedert den storm van 3 Jan. 1920 in 2 eilandjee,
Moeder en Kind (Poeloe-Ma en Poeloe-Ann a n) geacheiden.
reeiche. Port. at., prov. Estremadura, 4 u. W. Obidos,
aan den Atlant. oceaan en de Z.zijde van 't schiereil. Peniche. Zij is zoo wel door natnur als kunst zeer sterk, en
heeft een U. haven en visscherij. 3103 mw. NW. liggen de
Berlengas, een groep kleine, voor de scheepvaart gevaarlijhe al., met fort en vnurtoren
Penieniek, Pennyeuiek, schot. vl. en Icecap., grs. en
4 U. Z. Edinburg, aan de N. Eak; met papiermolens en
krnitfabriek. 1000 inw. (in 't vl.) Het kersp. bevat de d.
Nine-mile-burn, Kirkhill en Howgate.
Penig. sake. at., kr.dir. en 91/2 u. OZO. Leipzig, aan de
Mulde, stet. der sake. staatespoorwegen en de Muldenthalbean; met 2 sloten en papierfabrieken, ijzergieterij en machinenfabr. 5950 law.
vereterkte sp. at., prov. en 11 u. NO. Castellon-de-la-Plana, Z. Benicarlo, op een hooge rots aan de
Middell. zee, sheen met het vasteland door een smalle
zandige landstreek verbonden. 2506 inw.
Penkridge, [P.nnocricium3, cog. vl. en kersp., gra.
en 2 u. Z. Stafford. aan de Penk (bijriv. der Trent) en
bij den Great-Junction-spw. 2510 mw.
Penknn, pr at., prov. Pommeren, regdst. en 5 u. W.
Stettin, tusschen 3 mecca; met een slot. 2014 mw.
Penninech, fr gem. en d., dep. Finistere, arr. en 41/2
u. ZW. Quimper, op de gelijkn. kaap in den Atlant. oceaan. 2641 low.
Penn, 1) gem. en vi. der V. S., Stt. Pennsylvanie, dicht
bij Philadelphia; met aGerade-college", een prachtig gebouw van wit marmer, ter opvoeding voor weesjongens.
3600 law. — 2) -Van, d. in New-York, Ran Crooked-Lake;
met een gevangenie, rechthuis van 't gm. Yates en //academy". 1801 law.
Penna-di-Rilli, ital. atadje, prov., distr. en 6 u. WNW.
Urbino, bi,j de Ifilarecchia, r. o. 2535' law.
Penner, riv. van Indie, Madras, ontspr. in Maissoer
en valt na een 0.1ijken loop van 80 u. door de districten
Bellary, Cuddapah en Nellore, in de golf van Bengalen, 30
U. N. Madras.
Pennautier, fr. gem. en mvl., dep. Aside. arr. en 1 u.
NW. Carcassone, aan 't Canal-du-Midi. 1190 low.
Penne, 1) fr. gem. en vi.. dep. Lot-en-Garonne, kant.hfdp., arr. en 11/e ti. OZO. Villeneuve-sur-Lot, 1. o. 5229
low. (waarvan 1272 in 't Hiertoe behoort het gehucht
P o r t-d e-P e n n e, aan den Lot, 1. o., met 500 law. — 2)
fr. gem. en stadje, dep. Tarn, an. en 41/2 u. NW. Gaillac,
aan den Aveyron, I. o. en aan den spw. 1991 mw.
Penne* (Les.), fr. gem. en d., dep. Monden-van-deRheme, arr. en 3 U. ZW. Aix, aan den Merlancon. 2015 mw.
Pennington, cog. gem., gas. Lancaster, 31/2 u. W. Manchester; met veel katoenfabrieken. 5075.
Penniston, eng. mvl. en kersp., grs. York, W. Riding,
aan den Don, met een stet. aan den Manehester-and-Sheffield-apw., 2 0. WZW. Barnsley. 6300 mw. (kers?. )
1Pmsn's-Neek, twee bijeengelegen gem. der N. S., Stt.
New-Jersey, grs. Salem, aan de sly. Delawate: Uppe rP.-N. heeft 1500, Lowe r-P.-N. 2000 maw.
Pennsylvanii, Pennsylvania, een der grootste en
belangrijkate staten van de N. Amer. Unie, tuaschen 39.
42' en 42° 15' N.B., 74° 44' en 80° 34' W.L., bepaald ten
N. door New-York en 't meer Erie, ten 0. door de Delaware, die hem van New-Jersey scheidt, ten Z. door Maryland en Virginie, en ten W. door een deel van Virginie en
Ohio; gr. 2163,6 0 m., met 3,521,951 law., waaronder 65,294
kleurlingen (2.314,R97 law. in 1850); verdeeld in 66 9/counties" of gra. De Stt. vertoont een groote verseheidenheid
van grand; een aanzienlijk gedeelte is golvend en heuvehg, op eommige plaatsen bergachtig, met vele vlakke, doch
mental niet groote streken; door het midden gedeelte loopt
van ZW. tot NO. het Alleghany-gebergte. Zoo krijgen wij
hier 3 geweden: de hailing naar den Atl. oceaan, 't een-
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trate berggewest en 't tafelland van den Ohio en Erie. Be
voorn. riv. die hem besproeien, zijn: de Delaware, aan de
0.grens, met de Schuylkill en Lehigh, de Susquehanna met
de Juniata, en de Allegheny en Monongahela, welke beide
imitate te Pittsburg samenvloeien om den Ohio te vormen.
P. is een der best bebouwde en meest opbrengende gedeelten der Unie. Uit het plantenrijk heeft men er overvloed
van tarwe, mans, gerst, boekweit, áilerlei vruchten en.
groenten nit de gematigde luchtstreek en 3maal meer aardappelen den in eenigen der andere Staten; ook de druif ea
moerbezie wil bier beter dan elders in de Unie gedijen,
en aan veelsoortig timmerhout is de Stt. almede rijk. De
tabakateelt is sedert een lOtal jaren seer groot geworden.
lilt het dierenrijk vindt men er een zoo groot aantal pearden„ runderen e. a. tam vee, dat P. daarin alleen voor NewYork en Ohio onderdoet. De waarde van den veestapel
achat men op 310 mill. gld. De belangrijkste miner. prod.
ijzer en steenkolen, de laatsten vooral in verbazende
hoeveelheid, en de productie der mijnen neemt van jaar
tot jeer toe; in 1839 werden er nit het steenkoolgewest, dat
zich over een lengte van 20 u. bij een breedte van 5 tot 6
U. NO.waarte van den N.lijken tak der Susquehanna nitetrekt, slechts 400 ton steenkolen ter markt gezonden, maar
dean aanvoer was in 1842 reeds tot 1,112.001 ton gestegen;
terwijl ten W. van de Alleghenies een nog veel uitgestrekter koolbedding lig,t, die inderdaad onuitputtelijk snag beeten en nit welke near Pittsburg alleen ieder jaar 300,000
ton verzonden worden. Ook zout, bouwsteen en timmerbout zijn de belangrijke producten, waarbij voor 2 , jaar
nog de petroleum gekomen ie. In 't bezit van zoo groote
voordeelen, moest de bevolking van P. wel een prikkel vinden om al de mote werken in aanzijn te roepen, welke den
landbouw„ 't fabriekwezen en den handel bevorderen. Spoorwegen en kanalen doorsnijden het land in alle richtiugen
en verbinden de wateren der Wilke grens met die van den
Ohio en alle punten van het handelsverkeer met elkander;
zij zijn er in zoo groote menigte, dat de enkele opnoeming
daarvan ons bestek verse overschrijdt; in 1875 beliep de
gezamenlijke lengte der spw. in den Stt. 13,560 kilomet.,
die der kanalen ongeveer 1049 kilom. De prod., die de fafriekanijverheid in P. levert, overtreffen in talrijkheid en
waarde waarschijnlijk die van elle andere Staten der Unie.
De prod. worden geschat op 1800 mill. gld. De voorn. fabrieken zijn die van gegoten en geslagen Ozer in alle varieteiten, katoenen en wollen stoffen, papier, huisraad, machineeie, hoeden, artikelen van leder, porselein, glas, eardewerk, marmer, meel, kaarsen, gestookte en gegiste dranken, eat. Be buitenlandsche handel wordt meest over Philadelphia, maar ook ten deele over New-York, Baltimore,
enz. gedreven. De Sit. heeft voor de scheepvaart alechts
3 havens: Philadelphia, Presque-Isle en Pittsburg. Op het
laatst van 1876 had P. eene staatsschuld van ongeveer 57
mill. gld., terwij1 de waarde van den productieven staatseigendom ruim 81 mill. gld. bedraagt. Ter bevordering van
't volksonderwijs is in den jongsten tijd zeer veel gedaan;
men telt er 17,497 scholen met 9)0,000 leerlingen; ook zijn
er een menigte ::academies", 14 theol. seminarien (wearonder 4 r. kath. ), :35 colleges en 4 euniverities"(So.Bethleham, Chester Co., Philedelphia, Lewisburg). — De geheele landstreek, the nu binnen P.'s grenzen begrepen is,
weed in 1681 door honing Karel II afgestaan aan den kwaker William Penn, die er in 1692 met 2000 meest geloofsgenooten te Newcastle aan den Delaware landde. De riv.
optrekkende, koos hij Or pick, waarop nu Philadelphia staat,
en leide daar den grondslag tot die edele en eenige stad.
Wel waren en ruim 50 jaren te voren enkele rederzettingen
door Zweden lenge den W.oever der Delaware gedaan, maar
de err van Or grondveeting der republiek komt uitsluitend
toe aan den voortreflijken man, wiena naam zij vereeuwigt.
Zijne nakomelingen bleven in 't befit von bun erfgoed tot
aan den oorlog der omwenteling, wanneer de Unie het eaukocht. Be late staats-constitntie van 1776 weed door een
Lie in 1790 vervangen, die tot in 1839 van kracht bleef en
toen pleats maakte voor de tegenwoordige. De gouverneur
en de 50 aenatoren worden voor 3 jaren, de 201 vertegenwoordigers voor 1 jeer gekozen. P. nam de constitutie der
Unie op 13 Dec. 1787 aan.
Penobscot. 1) voorn. riv. van den Sit. Maine, V. S.,
wordt gevermd nit de vereeniging van twee riv.takken,
waarvan de 0.1ijke of Schools ontstaat nit de Schools-meren in 't N. van den Sit., en de W.lijke op de grens van Neder-Canada ontspringt. Van de vereentging deur beide
takken of //the Forks" vloeit de riv. meest Z.waarts tot
Bangor, om 16 n. beneden die at in de Penobscot-baai te
vallen. Zij is tot Bangor voor groote sehepen bevaarbaar.
Onder hare voorn. bijriv. behooren de Piscataquis en Metawamkeag. — 2) baai van den Stt. Maine, die zich van Owl'sHead ten W. tot Burnt-Coat-Island ten 0., een afstand van
91/2 u., uitstrekt. Aan haren mond liggen de dl. Fox, Deer,
Haut en vele kleinere. Zij reikt landwaartsin tot BelfastBay Ban den mond der riv. Penobscot, 6 u. N. van OwnsHead. — 3) gm. in 't N. van Maine, aan beide oevers der
Penobscot-riv.;.hfdpl. Bango r. — 4) gem. en vi. in gen.
Stt., grs. Hancock, aan de 0.zijde der Penobscot-baai, bijna
tegenover Belfast. 1700 inw.
Penomping, at. in Siam, prov. en '37 u. Z. Cambodsja,
Rail den Me-kong; met aanzienlijken handel.
Pefion-de-Veles, versterkte zeest., aan Spanje behoorend,. op een hooge rots aan de afrik. zijde van de street
van Gibraltar, 23 u. SO. Ceuta. Zij werd door Pedro van
Navarra in 1508 geaticht, door de Mooren in 1522 bemachtigd, mane door de Spanjaarden in 1664 hernomen. Zij wordt
door aware batterijen verdedigd en heeft een bomvrij magagroote pakhnizen en een ataatagevangenia. 35° 11' 45"
N.B., 4°13' 31" W.L.
Penrbyn, (Tongarew a). 1) eil.groep in den Stillen
oceans, op 9° 2' Z.B., 157° 35' W.L. Zij yolk- en houtrijk. — 2) (Port.), eng. havenpl., N. "%Vales, Carnarvon,
aan de moodder Ogwen in de straat Menai; met een goede keel voor schepen van 3)0 ton. Jaarlijks wordt eoor 3
mill. - gld. Id uitgevoerd.
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Peschls, eng. st. en kersp., grs. Cumberland, met eeu
station aan den Lancaater-and-Carliale-spw., 41/2 n. ZZO.
Carlisle en in een vruchtbaar dal, Z.-Inglewood-woud; met
een lat. school, het rechthuis en verbeterhuis van "t gra.,
een unie•werkhuis, museum en weverijen. 8317 inw.(kersp.)

Veel landgoederen in den omtrek van den eng. add. _
eng. at., gra. Cornwall, bijna grenzende aan ' t
NW. van Falmouth; met een apw. gat., een markt- en tolhums en veel nitvoer van graniet. 3680 low.
Pensacola, 1) at. en tech. der V. S., Stt. Florida, hfdpl.
van 't grs. Escambia, aan de Waijde der Pensacola-baai,
omtrent 2/2 U. van de golf van Mexico, 16 u. OZO. Mobile. Zij is regelmatig in den vorm van een parallelogram
aangelegd, met 2 openbare plein,n, en straten, die elkaer
rechthoekig snijden. Zij heeft em n rechthuis, gevangenis,
tolhuis, openbaar magazijn, enz. ea is door enspw. verbonden met Montgomery, Milledgeville, en.. Be oever is
te P. laag en zandig, zoo.lat alleen schepen van geringen
diepgang de at. kunnen bereiken; maar de baai verschaft een
van de veiligste en ruimste havens in de golf van Mexico.
Het gouv. der V. S. heeft bij deze st een station en depet
voor de zeemacht gevestigd; het scheepsdok aan de baai,
21/2 U. beneden de st , beslaat builders en is door een
hoogen baksteenen moor omgeven. 3324 mw. •9° 48' 30"
N.B., 87. 85' W.L. — 2) baai van de golf van Mexico, 7 u.
lang en 4 1 /2 U. br., verdeeld in 3 bassins: Escambia-, Yellow-Water- en Blackwater-bays, die de rivieren van den
zelfden naam opnemen. Haar 0.1ijk deel laat fregatten
van de grootste snort toe.
Pensjinsk, Pensehinak, kleine st. van 0. Siberia, Okhotsk tan de Pen ej ins, bij haren mood in de G o I fv a n-P ensjins k, em n bocht der zee van Okhotsk.
Pentecost. 1) eil. in den Stillen oceaan, CumberlandEll., 0. bij Nieuw-Holl., op 20° 23' 10' Z.B., 143 59' 30 ,
Whitsunday-Is1and, id., Nieuwe-Hebriden, O.L—2of
op 15° 59' Z.B., 168° 19' O.L. — 3) of Pentecote, rivier
in Neder-Canada, bijriv. van den St.-Laurens.
Pentelieus, than, Menden, berg in Griekenl., Attica,
3 u. NW. Athene, 1063 meter boven de zee. Het bevat
groeven van wit mariner, die reeds in de oudheid zeer vermaara waren en nog bewerkt worden. Op de hellingen
het d. en klooster Penteliki.
Pentenisia. groep eilandjes in de golf van &gine, Griekenland, 3 u. NW. tEgina.
Pentium, ital. et. Napels, prov. Abruzzo Ult. II, distr.
en 11/2 u. NW. Sulmona. 2416 mw.
Pentland-Firth. kanaal of mud, waardoor Schotlands
vasteland van de Orkney-el. gescheiden en de Atlant. cceaan met de Nice vereenigd wordt; lang van 0. tot W. 5
U., br. van 2 tot 21/2 u. Onder elle schotsche wateren is
dit voor de schepen 't gevaarlijkst, dear er van 0. tot W.
een stroom in gaat met een suelheid van 5000 tot 14,000
meters per mu, en deze atroom ontmoet bij de k entering
der getijen tegenstroomen, die verderfdreigende draaikolken
doen ontstaan. — De PentIand-Skerriee. aan den 0.10Len ingang, bestaan nit 2 eilandjes en eenige rotsen; het
grootste, 1113 U. N. Dnneansby-head, heeft ten vunrtoren
op 5/3° 41' N.B., 2° 55' W.L. In de street ligt het ell. Strome. Meer dan 4090 geladen echepen passeeren jaarlijks dezen Firth, zonder nog de oorlogsehepen en de vaartuigen
in ballast te rekenen.
Pentland-Hills, bergrij in Schotl., grs. Feeble., Lenark en Edinburg; de hoogate kruin is East-Carnethy, 560
met. boven de zee.
Penvenan, fr. gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en
2 U. NO. Lannion, bij het Kanaal. 3257 inw.
Permsa. Pendia. 1) rues. gouv., incest tusschen 53 en 55 0
N.B., 42° 30' en 46° 30' 0.1., omsloten door de gouv. Nisjnii-Novgorod, Simbirsk, Saratov en Tambov, gr. 707 G rn.,
met 1,1 73,18 , inw. De mental vlakke grond, die door de
riv. Moksja, Soera, Worona, Ineara, Ise, Wail, enz. besproeid
wordt„ is vruchtbaar en brengt inzonderheid veel koren
voor den uitvoer voort. Er worden reel runderen, schapen,
varkens en paarden geteeld. De bosschen zijn zeer uitgestrekt. Tot de minerale producten behooren iizer, knit,
zandsteen, zwavel en vitriool. Het fabr.wezen levert grove
lumen en wollen stoffen, zeep, glas, beetsuiker, leder, gegoten ijzer, enz. De handel, vooral met Nowgorod, is *anzienlijk en wordt bevorderd door den epw. Mor,chanskSysran. Het gouv. wordt in 10 distr. verdeeld. Pe voorn.
steden zijn Penza, Niajnii-Lomov en Saransk. -- 2) st. en
hfdpl. van gen. gouv., 37 u. NNW. Saratov, aan Soera,
wear die de riv. Penza opneemt. Zij heeft em n stat. aan bovengen. bean, een gr. kathedraal en la ander,. kerken, een
gymnasium, een grieksch stminarie, aanzienlijke gouv.gebonwen en fabr. van leder, linnen en zeep. 34,331 low.
Penzance, W.lilkste at. en zeehav. van Engeland, gra.
Cornwall, aan de Mount's-bay in 't Kanaal, 21/, u. ONO.
Land's-End. Zij is vrij wel gebouwd, heeft een apw. stat ,
een nieuw read- en markthuis, een unie-werkhuis, gymna
s openbare bibliotbeek, het kostbaar Cornwalleclie geologisch museum, schoone badinrichtingen en goede kosthuizen voor de vele zwakke lieden, die door het bijzonder
zacht, hoewel vochtig klimaat hera-aarts worden gelokt.
Zij voert vooral het tin en kopererts van de naburige mij.
nen uit, waartegen zij hoot, ijzer en hennip invoert. De
haven heeft een beer van 250 met. lang, waarop aan bet
einde een vuurtoren staat, op 50° 7' N.B., 5° 28' W.L.; zij
is toegankelijk voor echepen van middelmatigei, diepgang.
10,414 low. Geb.pl. van Sir Humphry Davy ( in 1775).
Penzeg, pr. d., prov. Silezie, regdstr. Liegnitz, aan de
Lausitzer Neisee, stat. der Neder-Silez.-Mark. baan; 3 gleehutteu. 2666 mw.
Penzing, fraai d. van Neder Oostenrijk, 1 u. W. Weenen, ass de Wien, waarover een ktatingbrug near 't tegenoverliggende Hietzing leidt, stat. der Keizerin-Elizabethbaan; veel buitenpl., katoen- en zijdefabr., cavallerie-kazernen. 11,519 in w.
Penzlin. grensst. van Meklenburg-Schwerin, vorstd. en
12 u. OZO. Gastrow, aan een kl. meer; met een slot, bran
derij en linnenweverij. 27,,0 low.
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Peoria, grs. der V. S., Stt. Illinois; hfdpl. P eori a,
aan den W.oever van den Illinois, 9 u. N. Springfield; belangrijk kruispunt van spw.; aanzienlijkate handelsplaata
van den Stt.; groote Industrie: ijzergieterijen, fabr. van machines en landbouwgereedschappen, ketelsmederijen, enz.
22,849 mw.
Peperhani, baai op Java's W.kust, reeid. Bantam.
Peperberg, pleats op Java, resid. Preanger-Regentschappen, 25 u. Z. Batavia.
Peperga, ned. d., prov. Fried., arr. en kant. Heerenveen,
ruim 2 u. ZZW. Oldeberkoop, gem. W. Stellingwerf. 355
low. (met een gedeelte der buurt de Blesse).
Peperknst, of Malaguetta-kust, (fr. C6te des
Graine s, cog. Grain coas t).dat gedeelte van OpperGuinea, 't welk W.waarts van de Tandkust ligt en zich uitstrekt van 4 tot 7° N.B., 7 en 11 0 O.L. Zij bevat de Negerstaten: a) Sangui n, het g,rootste W.lijke gedeelte der
kuststreek, eenmaal een der machtigste ri,jken van Guinea,
maar on in verscheiden staten gesplitst, met de stad Sanguin, Battoe en Tradetown; en b) K r o e, ZO.waarts van
Sanguin, met de gr. d. Sotta-Kroe en Groot-Sestros: alemede het grootste gedeelte van de N. Amer. kolonie L iberia (zie aid. en Guinea).
Pepinghen, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Brussel, kant. Hal. 1499 low.
Pepinster, belg. gem. en d., prov. Luik, arr. en 1 n.
W. Verviers; met een station aan den spw. van Luik op
Verviers met vertakking op Spa. In 1810 was P. ttlechts
een geh. met enkele ellendige hutten; nu is 't een zeer gewichtig plaatsje, dat een bevolking van 2746 zielen en veel
lakenfabr. heeft.
Pepperell, gem. en vl. der V. S., Massachusetts, grs.
Middlesex, aan de Nashua, 5 u. NW. Concord. 1810 mw.
Peppingen, Pepingen, (fr.P eppang e), d.in'tgr.bertd., arr. en S u. Z. Luxemburg, gem. Rose, 223 mw.
Pequannoek, gem. en vl. der V. S., New-Jersey, gra.
Morris, 3 u. N. Morristown. 450
Pegneni, riv. van Z. Amerika, Columbia, in de landengte von Panama, ontlast zich in de Chagres-riv. Aan hare
oevers worden goudmijnen bewerkt.
Peru, 1) voorst. van Constantinopel, aan de N.zijde van
den eGouden-Horen", over welke zij met de Fanar ( eigenlike st.) verbonden is door een in 1837 gelegde schipbrug.
Zij ligt op de kruin des heuvels boven Galata en Tophana,
is ruim 1/2 U. lang, wordt voornamelijk door Franken (Christenen) bewoond en bevat de betels der britsche, ooatenr.,
pruis. en ruse. afgezanten, met 1 grielteche en 4 r. kath.
kerken, een mohamm. college en een klooster van derwisjen. — 2) eil. aan den N.mond der straat van Malakka, op
50 53' N.B., 980 36' O.L. — 3) kaap aan Majorka's 0.kust,
op 39° 42' 50" N.B., 3° 27' fi" O.L. — 4) kaap van NieuwBoll., ten 0. Tan de golf van Carpentaria, op 12° 58' 30"
Z.B , 141 0 40' 9" O.L.
Perak., 1) staat op het schiereil. Malakka, lenge de W.kust, tusschen 3° 40' en 5° N.B., hebbende ten N. Quedah,
ten Z. Salangore en ten W. de atraat van Malakka. De
hfdprod. zijn tin Ijaarlijks omtrent 8500 pikols ), rijst en
rotting. De bevolking wordt geschat op 100,000, waaronder
eenige Chineezen, Arabieren, en.. — 2) stadje in gen. staat.,
aan eene gelijkn. riv.
Peraleda-de-la-Mata, sp. vi ., hij den Taag, prov. en
16 1 /2 a. ONO. Caceres; met weverijeu. 1909 inw.
Peraita, sp. vi ., pron. Navarra, aan Ic Arga, r. 0., 9
U. Z. Pamplona. 3503 inw.
Perasto, et. in Dalmatia, kr. en 2 u. NNW. Cattaro,
aan de golf van Perasto, en aan den voet eens bergs,
waarop een kasteel meat. 1800 inw.
Percy (St..), fr gem. en invl. dep. Ardiche, kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. Z. Tournon, bijde Rhone. Uitmuntende wijn. 2815 inw.
Perehe, crude afdeeling van Frankrijk, in de node prov.
lgaine, on verdeeld tusschen de dep. Orne, Eure-en-Loire
en Eure.
Perek, Perk, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Brussel, kant. en bij Vilvorde. 1150 low. De beroemde achilder
David Teniers de Jonge had bier een kasteel, waarin hij
vele zijner meesterstukken schiep, en waarvan een der
schoonste de kerk van P. veraiert.
Percy. fr gem. en mv1., dep. Kanaal (Manche), kant.lifdpl., arr. en 41/, n. ZZW. St.-L6. 2050 inw.
Perey-Eilanden, groep bij de 0.kust van Nieuw-Holl.,
Northumberland-nil., op 21 0 31' Z.B., 150° 18' O.L. Het
grootste is 3112 u. in omtrek en verheft zich tot een hoogte
van 300 meters.
Perdsjansk, nieuwe at. en zeeh. van Z. Rusl., aan de
zee van Azof, tusschen Taganrog en Marioepol. De haven
wordt boven die van Taganrog genoemd, en het schoone
stadje, dicht bij de duitsche kolonien aan de Moloschna
gelegen, heeft een snel toenemenden handel in tarwe en
rnerinos-wol. 3000 mw.
Pere (St..), 1) fr. gem. en d. dep. Yonne arr. en 20.
Avallon. 1070 inw. — 2), -en-Retz, fr
'
gem. en
vi., dep. Neder-Loire, kant hfdpl., arr. en 11/2 u. Z. Palmbumf. 2954 low.
Perejarismi. rues. st ., gouv. en 40 u. WNW. Poeltawa,
distr.hoofdpl., aan de samenvloeiing van de Troebesch en
Alta, bij den Dnieper. Zij was weleer versterkt en heeft 10
kerken en handel in Yee, paarden en rozijnen. 9287 low.
— Een ander P erej eels v 1 [het nude Marcianopolis) ligt
in Roemili en was de nude hfdat. der Boelgaren.
Perekop, Prekop, I) (tataarsch 0 r-K a p i , d. I. aG o

den Poor t"), [Taphros, of Taphra], at. en vesting
van Z. Rue., gouv. Taurie, distr hfdpl., op de landengte
van Perekop, 241(2 ti NNW. Simferopol. De vesting, ten
0. van de at., bevat ern pains, kazernen, een moskee en
een grieksche kerk. Zij wend den Turken in 1736 ontwel.
digd en den Russen in 1783 afgestaan. 4993 nwon. — 2
(Golf-van.), ook Doode-zee gebeeten, diepe inham van
de Zwartr zee, aan de NW.kust van de Krim, met aeer oneffen husten; lang 20 u. — 31 Landengte.van.), smalle
lavdstreek, die de gen. golf van de golf van Sivatsje scheidt
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en de Krim met bet vasteland van Z. Rust verbindt. Zij
is omtrent 6 u. lang en 41/2 u. br., heeft een vlakken bodem en vele zoutmeren.
Perenayaelsi, rum. at., gouv. en Ph n. Z. Kaloegs.,
distr.hfdpr., aan de Oka; met zeildoekfabr. 2999 law.
1Peropitaad„ of Ferponaisd, Paroepanaida, it van
Brits& India, Madras, op de kust van Malabar, 4 n. ZZO.
Calicoet aan den N.lijken oever eener rivier, lenge welke
zij •bout nitvoert.
Feretslavl-Zalieski, of F.-Saleekni, ruis. it.,
en 2 n. WNW. Wladimir, distr.hfdpl., aan 't meer Pleschtsjeswo; vroeger versterkt; met fabr. van linnen, laken, leder; veel handa. 7210 jaw.
1Perevoz. rues. atadje, gouv. en 16 a. ZZO. Nisjnii-Nowgorod, aan de Piens.
Fors, mvl. in Oostenrijk, hfdpl. an 't gelijkn. distr. van
Oostenrtjk boven de Enne, aan de Naarn. 1700 inw.
Forge, verwoeste at. van XL Azle, 14 a. OZO. Smyrna,
nchoon gelegen tusnchen 2 heuvels; met aanzienlijke overblijfsela van een sehouwburg, een ntadium en een gr. paleis.
Omtrent 3 u. van hier liggen. de overblijfsela, zoo men meent,
van Isiond a, beataande uit eyelopische ruinen, een stadium en vein verwoeate gebouwen.
Pergine, 1) of Pergen, mv1. in Tirol, kr. en 2 U. 0.
Trente; met em n kasteel, fabr. van wolleu en zijarn ntoffen
en in de nabijheid een groote bewerkt wordende ijzermijn.
3100 jaw. — 2) (San-Angelo-di-i, vl. in Toscane, N. bij
Monte-San-Savino; met minerale bronnen en wijnbouw.
Pergola. ital. at., prov. Pesaro-e-Urbino, 41(2 u. ZO. Urbino, aan den Cesano; met een seminarie, technische :school,
looierij en weverij. 8953 mw.
Pergunnabs, de 24 lIe 24 distr.), distr. der Prenidency division van Bengalen, in de delta van den Ganges; gr.
131 0 m , bevolking 2,21 0,047 zielen. Hfdpl. Alipoor; de
belangrijkate plaats is de garnizoenst. Barrackpoor.
Periapatans, 1) vervallen at. van Indie, Dekan, gebied
van Msissoer, 12 u. W. Seringapatam. In de nabuurschap
want veel sandelhout. — 21 gr. d., distr. en W. Madras;
met een r. kath. kerk. Er wordt jaarlijks in Juni een grunt
r. kath. feest gevierd.
Periers, fr. gem. en vi., dep. Kennel (Manche), kant.hfdpl., arr. en 21/2 n. N. Coutances. 2615 mw.
Ferignae fr. gem. en d., dep. Beneden-Charente, arr.
en 4 u. ZO. Saintes.
"
1(104 mw. — Perigne, id., dep. Beide-Sevres, arr. en 1112 u. Z. Melle. 1516 mw. — Perigneux,
id., dep. Loire, arr. en 21/ 2 n. ZO. Montbrison. 1990 mw.
Perigord, nude afdeeling van Frankrijk, in de voorm.
prov. Guienne, nu verdeeld tusschen de dep. Dordogne en
Gironde. De hfdst. was het vole. Perigneux.
Perigueux. fretrocoriorum Civiiaa, Weeunual.
fr . !fem. en it., hfdpl. van 't dep. Dordogne, 76 u. ZZW.
Parus, aan de Isle, r. o., waarover 4 bruggen leiden, en
door spw. N.waarts met Parijs. W.waarts met Aurillac, Z.
waarts met Agen en W.waarts met Bordeaux verbonden.
Zij bestaat nit de oude at. en le Psi--St-Front, die tot 1240
twee afzonderlijke it. uitmaakten, waarbij men nog voegen
mag de ninds korten tijd gebouwde nieuwe st., ter zijde
van de oude, met aierlijke en deftige gebonwen. Hare room.
merkwaardigheden zijn de kathedraal nit de 4de crow; de
kerk St.-Front; 't paleis van Justitie op 't welk bet bronzen atandbeeld van Montaigne staat; het
' moderne stadhuis;
het standbeeld van Fen.lon, opgericht in 1840, en dat van
den maarschalk Bugeaud, 5 Sept. 1803 onthuld op een der
7 openbare pleinen. P. heeft een handelaribunaal, era college, een grunt seminarie, normaalschool voor onderwijnen, een bibliotheek van 20,000 boekdeelen, met de baste
van Montesquieu, een museum van oudheden en mineralopinch kabinet, een kruidtuin, men schouwburg en baden;
fabr. van fayenee, User- en koperwaren, messewerk en spijker., wolspinnerijen en looierllen, en handel in wol, ijzer,
papier, likeuren, truffels, ossen, ens. 24,169 maw. In de
nabijheid ijzermijnen en ijzerwerken. P. heeft reel rum.
ondheden, o. a. den toren vsn Vesunna en de ruinen van
een amphitheater. In de 13de, 14de en 15de eeuw werd
zij berhaaldelijk door de Engelschen en Franschen genomen en herrtomen.
Posta
_ , hi. at. in Venezuela.
Una, prov. en 231k
U. ZW. M
aracaybo, aan de riv. Perija, I n. van haren mond
in 't meer van Maracaybo.
Perim, 1) (14 hro e n), [Ilssoula Dindori]. ell. bij de
Arab. Irma, in de atraat van Bab-el-Mandeb, aan den ingang der Roode zee; de Z.punt op 12° 38' Z.B., 43° 23'
0.L.. lang 't niet veel meer den men naakte
rots,' op welke de Arabieren der kust sehildoadden komen
vangen. De arrant wordt er door gescheiden in een W.lijk,
22 kilom. breed deel, dat veer den zeeman onbruikbaar is,
— en een 0.1ijk, 3-4 kilom. breed, dat de Roode zee verbindt met de golf van Aden. De Engelschen, in wier bee t bet eil. is, hebben aan de haven, die gemakkelijk 40
oorlogsehepen ken opnemen, vereterkingen en era vuurtoran aangebracht. — 2) ell. eil. in de golf van Cambay, HindOstan, 3 tt. ZZO. Gogeh.
Forinaido, ital. d., prov. NiZUL, 1 n. NW. San-Remo.
1752 tow. Geb.pL van Dominic° Cassini.
reel, ( fr. P e r 1 d), d. M 't gr.hertd. Luxemb., arr. Die.
birch, lutnt. en 2 n. WNW. ()sperm. Het vomit met het
d. Holtz en 't gels. Nen-Perl, de gem. P e r 1, die 1267 inw.telt.
11Porialt. (day. Prelo kl, mvl in ZW. Hongarije, coin.
aan de Dean, 4 n. ONO. Warandin. 3233 mw.
IPerieherle, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. en 20 a.
NW. Potsdam, aan de Stipnita, niet ver van den spw. van
Berlijn op Hamburg; met fah, van laken en cichorei, bronwerben, branderijen en vlasmarkten. 7595 law.
_L
ONertepat.
Prelepe, cur. turk. stadje, Roemili, 6112 U.
WHO. )tonastir, in een sehoone waturiOe vlakte.
reeve, I ) man. gouv., 11/5 In Europa, het Overige in Atli,
wordende door 't Peraltech geb., dat bier bij_gemiddelde
kamboogte van 3-500 met. in de Dettischkin Kamen 1630
met. bereikt, in 2 ongelijke deelen gescheiden, tusschen 55 0
40'en82°NB.,53160L;omsltendr
•
Wologda, Wiatka, Orenbnrg, Oefa en Tobolsk; groot

Perpignan
6040 0 mijlen, met 2,198,666 inwon. Het enrop. gedeelte
wordt besproeid door de Petsjora, Oda, Kama met de Wid era, Kosva, Tsjoessovaja met 'de Silva, Inva, Obva; hot
aziadsche door de Sosva, Lobva, Toera, Neiva, Irbit, Pinchma, bet, en in dit gedeelte liggen ook veal mecca, wearvan Malan het aanzienlijkst is. Meer dan 3/4 der oPPer vlakte zijn met dichte wouden beset; het klimaat is zeer
streng, en boven den 60sten greed is de Fond te nauwernoocl meer ter bebonwing geschikt. P. is in natnurlijke
producten zeker 't rijkate gonv. in &Island; de goad- en
platinawasscherijen zijn talrijk; de groote gondbedding
loopt wel over 1000 kilom. ver door het gebergte; ijzer- en
kopermijnen vindt men overal; malachiet komt in menigte
sour; de zontmijnen non de rijkate van den staat en behooren can 't rijk en ook can enkele familien. Naast den mijnbouw staat veeteelt, en allerhande industrie. De producten
gaan nicest langs den grooten weg Jekaterinburg en P.
near P. en van dear per whip near Nowgorod. Het gonv.
wordt in 12 distr. verdeeld. De voorn. at. zijn Perm, Koengoer en Kraano-Oefinsk in Europa, en Jekaterinburg,Sjadrinek, Kaniyricglov I kr.hfdpl., 181/2 n. NW. Sjadrinak I en
Alapaevak in A.M. P. was weleer het hart van een uitgebreiden en machtigen ataat, die door de Mongolen in de
13de eeuw werd onderatboven gekeerd. — 2) hfdst. van gen.
ghuv., can de Kama, 1. o. wear zij de Jagoesjikha opneemt, 70
OZO. Wiatka. Hier
'
begint de stoomvaart op
de Kama en de spw. near Jekaterinburg ( 1878). Zij is meest
van bout gebouwd, wear is de zetel van men aartsbisschop
en heeft 9 kerken, hospitalen, een grout marktplein en
een menigte smidgen, dear de Mw. mem beetaan van de
bearbeiding der metalen en den handel in thee e. a. chin.
invoerart., die over Kitichta herwaarts komen. Ook is em
een gymn. en men theol. aeminarie. 22,288 mw.
Permaeoil, at. en heuvelfort vae Britsch Indie, Madras,
distr. en Z. Arcot, 6 a. NNW. Pondichery.
Pernagoa, at. van Brazilie, prov. Piauhy, 75 uur SW.
Oeiras, aan 't meer Pernagoa of Paranauha.
Pernambuco, Fernamboek, 1) pro,. van Brunie.,
bestaande nit em lenge, smalle strook lands, die zich van
den Atlant. oceaan landwaartsin uitstrekt, nicest tusschen
70 en 14° 35' Z B., 34° 50' en 47° 20' W.L., en die door
verschillende samenhangende bergketens geacheiden wordt
ten W. en N. van de prov. Goya, Piauhy Ceara, Parahiba,
en door den Rio-Francisco ten Z. van Bahia en Sergipe.
Hare kustlinie, besproeid door de riv Capibaribe, 'pope&
en Unna, heeft ten Z. de prov. Alagoas. De oppervlakte
Delwin 2331,8 0 m., en telt 841,539 inw. Men vindt er
veel rijke suiker- en katoen-plantages; andere prod. zijn
timmerhout, verfhout, huiden, drogerijen, goad- en edelgesteenten. De voorn. plantain zijn Recife, de hfdpl., Olinda, Antonio en Formozo. — 2) naam, waarmede men gemeenlijk de beide pasgen. it. Olinda en Recife, benevens de vL
Santo-Antonio en Boa-Vista aanduidt.
Pernau, ( estblandsch Pernali n, runs. Per n o v), versterkte it. en zeeh. van Roil., gouv. Lijfland, distr hfdpl.,
son de uitwatering der riv. Pernau in de golf van Riga,
28 u. N.t.O. Riga. Zij wordt door een sterk kaateel verdedigd en bestaat nit em n nude en nieuwe st. met 2 voorst.;
zij heeft 2 luth. en 1 grieksche kerk, men lat. e. a. scholen,
looierijen, visscherijen en gewichtigen zeehandel; doch wegens eene bank v66r den mood der riv. moeten de schepen
op de reede laden en lossen. 9563 mw.
Pernee, 1) fr gem. en at., dep. Vaucluse, kant.hfdpl.,
arr. en 1 u. Z. Carpentras, aan de Nesque, 1. o. (bijriv.
van de Rhone); met zijdespinnerij. 4551 inwon. Geb.pl.
van Fldchier. — 2 0,. gem. en stadje, dep. Pas-de-Calais,
arr. en 21/2 u. N. St.-Pol, aan de Clarence; met fabr. van
beetsuiker. 1050 mw. Peen ia,ned.d., prov. Z. foil., arr. Dordrecht, kant. en 21/2
a. W.t.N. Ridderkerk, met een haven aan de Nieuwe-Maas.
Met het geh. 's Graven-Ambacht vomit het de gem. P era i s-e n-'s-G r a • en-A mbach t, die 2107 jaw. telt.
Peril
ital. d., Venetie, prov. Padua, 13 a. Z. Pavia. 2260 jaw.
Pero, fr gem. en d., dep. Comics, kantAfdpl., arr. en
51/2 n. van Beide. 670 mw. — Perole is men d. bij Montpellier (Hdrault); met een minerale boon en 1172 Mw.
Peronne. fr. gem. en versterkte at., dep. Somme, arr.hfdpl., 8 u. 0. Amiens, can de Somme, r. o.; met men stet.
der N.baan, gem.college, 5 kerken, een schouwburgzaal en
fabrieken. 4570 mw. Zmj draagt den toenaam ula Pueelle,
omdat iii nooit in ingenomeu. In den toren van 't kat.
tee hield Karel de Stoute koning Lodewijk XI gevangen,
totdat deze er 't verdrag van Pdronne teekende.
Peronne-lez-Anioing, belg. 0., prov. Henegonwen,
arr. Dooruik. 1418 mw.
Perm's, ital. at., Piemont, prov. Tnrijn, 21/, n. NW. Pinerolo, mand.hfdpl., aan den Clusone, die het door 4500
Waldenzen bewoonde dal P. besproeit. In de at. 2503 inv.
Peroe-Banhoo, grump van 22 eil. in den Chagos-archipel, Indiseben oceaan, op 5 0 IV N.B., 77 0 0.L , behoorende tot Isle de France.
Perot, (hetoudePinahnitzapaml,st. van Mexico,
dep. en 20 U. WNW. Vera Cruz
Cross,aan den weg near Mexico.
3500 inwon. Daarbij de berg
ook Mutheampatepet1 geheeten, hoog 2474 meters, met het fort
San-Carlos.
Perowek, kr.hfdpl. in bet Sir-Darin-gebied, Russ. Turkestan, aan den Sir-Dana. Zij is de voorm. Kokandkache
vesting Ak Medsched, die in 1853 door de Hansen genemen weed.
reepeeeratae, all. can den ZO.ingang der *treat van
Malakka, tuaschen Bangkalis en Pantjor.
rerplipsain, fir. gem. en stark bevestigde at., hfdpl. van
't dep. O. Pyreneetin, 10 u. Z. Narbonne, waarmede z door
een 63W. gameennehap he**, can des Tea, r. o., ruin 1 u,
van thens mond in de Midden. are en age den Basses was,over men steenen brng, stet. der Z.baan en der lijn P.-Padre.
Zij Hat in men vruchtbare streak en heat alavoorn. markwaardigheden de citadel, de code bents, de kathedraal„ het
oude lokaal der universiteit, het paleis van Justitie, de hos.
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Perquimans
pitalen St.-Jean en la Misericorde, de militaire gevangenis
In le Castillet, een sterkte nit de Me eenw, die de poort
Notre-Dame verdedigt, cue. P. heeft een handelstribunaal,
gem.college, groot seminarie, lagere normaalachool, school
voor natuurk., scheik., teeken- en bouwkust, openbare bi
bliotheek van 18,000 boekdeelen, een kruidtuin, onderscheiden geleerde genootachappen, fabrieken an wollen stoffen,
papier, hoeden, olie en brandewijn, in den omtrek veel
ste,nbakkerijen, en aanzienlift en bandel in de wunen der
Iandstreek, in wol, elide, ijzer en kurk. 28,53 lbw. In
de nabijheid van P. ziet men de rultnen van het in 828 verwoeste it 'tacit,. o. - P. zelf heeft eeu geheel spaansch
voorkomen.
Per quimane, gra. der V. S., Stt. N. Carolina, besproeid
door de Little riv. en Perquimans; hfdpl. H er tfor d.
Pnrrainda, of Parainda, at. in Indie, Dekan, gebied
van den Nizam, distr.boofdpl., aan den 0.oever der Siena
(SPena), 17 u. NW. Nauldroeg.
Perrecy, fr. gem en d., dep. Saene-en-Loire, arr. en 4
U. N. Charolles; met een hoogoven. 1821 inw.
Perreux. fr gem. en vi., dep. Loire, kant.hfdpl., arr.
en 3/4 n. 0. Roanne 2964 inw.
Perrinton, gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, grs.
Monroe, 3 u. 0. Rochester. 3000 mw.
Perroe.Guiree, fr gem en d., dep. Noorderkusten,

Icant.hfdpl., arr. en 2 u. N. Lannion; met een gr en veilige
haven of liever re ede aan 't Kanaal. 5.778 inw.
Perry, naam van vele grs. der V. S.: 1 ) in Pennsylvanie,
ten 0. besproeid door de Susquehanna; hoofdpl. B 1 o o mfi el d. - 2) in Alabama; hfdpl. Mar io n. - 3) in Tennessee; hfdpl. Perry s v ill e. - 4) in Kentucky; hfdpl.
Perry. - 5) in Ohio; bfdpl Somerset. - 6) in Indiana; hfdpl. Tr ny. - 7) in Missouri; hfdpl. Per r y v i 1] e. - 8) in Illinois; hfdpl. Pi nckn eyv ill e. - 9) in
Mississippi; hfdpl. Au gust a. - Ook de naam van een
menigte gem., en 71. en d.: 103 in New-York, gee. Wyomieg,
aan 't Zilvermeer, 2 U. 0. Warsaw. 3000 law. - 11 ) in
Pennsylvanie, grs. Union. 1224 mw. - 12) id., grs. Armstrong. 2420 inw. - 131 id., grs. Jefferson. 1076 maw. 141 in Ohio, gee. Brown. 2465 mw. - 15 ) id., grs. Columbiana (met het d. Salem). 3600 mw. - 16) id., gee. Stark.
.5 (00 mw. - 17) in Maine, grs. Washington, 11/.) n. NW. Eastport. 1324 mw. - 18) hfdpl. van 't gee. Houston in Geor.
gie. - 19 , d. in Illinois, 19 u. W. Springfield.
Perry - Barr, eng. geh., gee. Stafford, met een station
aan den London-and-North-Western-apw., 1 our NW. Birmingham. 933 low.
Perrysburg. 1) gem. en vi. der V. S., New-York, gra.
Cattaraugus, 51 /2 u. NW. Ellicottville. 2000 mw. - 2) id.,
b(dpl. van 't gee. Wood, aan 't begin der stoomvaart op
den Maumee, 18 u. Z. Detroit. 1835 low.
Penmen. Pathein, dezelfde ale Bamin.
Peraante, pr. riv., Pommeren, ontspr. bij het d. N e uP ersanzig en valt na een loop van 20 u. te Colberg in
tie 0.zee; zii is over de 5 laatste u. bevaarbaar.

Perae.polis, (ltakhar, Takht-i-Dsjemsjid, no
grajeht 1-m n a r, d. i. side 40 znilen"), nude hfdst. van
Perzie, welker overblijfsels men vindt in een achoone
vlakte, prov. Far., aan een bijriv. der Bundemir, op 7 A
81/3 u. NO. Sjiraz. Hare puinen bedekken een aanzienlijke
ruimte, en op een terrasvormig vlak van 435 met. lang en
gemiddeld 260 met. breed ziet men groote poorten, veel
zuilen en ha...relief., welke elle men voor overblijfaels van
het door Alexander verwoeste paleis van Darius houdt. De
muren zijn met opschriften bedekt en in de naburige bergen

zijn een menigte graven uitgehouwen.
Perahore, cog. vl., grs. en 2./2 u. ZO. Worcester, aan
den Avon; met kousenfabr. 282.1 mw.
Persia, 1) gem. der V. S., Stt. New-York, grs. Cattaraugus, 41/, u. NW. Ellicottville. 2103 mw. - 2) id., Stt.
litissouri, gra. Boone. 2550 mw.
Person, gra. der V. S., N. Carolina; hfdpl. Rox bor a'.
Perth 1) (Graafsehap - ) of Perthshire, aanzienlijk
grs. van Schotl., omgeven ten N door de gra. Aberdeen en
Inverness, ten W. door Argyle, ten Z. door Dumbarton,
Stirling, Clackmannan en Kinross, en ten 0. door Fife, For-

far en de golf van Tay; gr. 1221/2 0 m., met 127,768 law.
flit gra. bestaat nit een hoogland en een lage streek en door
die rijke afwisseling behoort het tot de achoonste van
Schotland. Een dalvlakte (Strathmore) scheidt em n heuvelreeks in 't ZO. ( Ochill-Hills) en in 't 0. (Sidlaw-Hills)
van de Schotache hooglanden, die op hunne beurt weder

door talrijke dalen gesneden worden. Be Grampians doorloopen 't gra. in een NO.lijke richting en hebben hier tot
hoogste kruinen de Benlawers, Ben-More (1164 met.) e. a.
De room. meren (Loch.) zijn Tay, Earn, Rannoch, Lomond
en Ericht. P. wordt voorts besproeid door de riv. Tay en
hare bijwateren, de Earn, Teith, Allan, Devon. De bodem
is in het bergdistr. nicest tot weiland geachikt, en dear
wordt dan ook sterke runder- en schapenteelt gedreven;
maar ook de landbouw heeft er grooten voornitgang ge-

maakt, ofochoon slechts )je bebouwd is, en levert voor den
ttitvoer tarwe, gent, haver, boonen, aardappelen, rapen en
vruchten. Kalk. en zandateen, mariner en lei zijn in 't algemeen overvloedig, op ecnumige plaatsen wordt mod gevonden en in 't ZO. delft men steenkolen. 't Fabriekwezen
is alleen in de hfdst. Perth van eenige beteekenis en bepaalt zich verder hoofdzakelijk tot lijnwaad, laken, wollen en
katoenen goederen. Veracheidene epw. doorsnijden het gee.
Het wordt verdeeld in 79 ',parishes". De room. plaatsen
zijn Stirling, Crief, Dunblane, Perth en Dundee. - 2) at en
hfdpl. van gen. grs., weleer de hfdst. van geheel Schotl.,
in een vlakte, aan den Tay, r. o., over welken hier een
schoone brug van 9 bogen ligt, 91/1 u. NNW Edinburg en
aan het kruispunt van verecheidene spoorw. Zij is verdeeld
in oude en nieuwe stad. Aan hare N. en Z.zijde liggen 2
mime parken, ',inches" geheeten. Hare voorn. openbare
gebouwen zijn de kerk van St.-John en 14 andere kerken
en kapellen, de gouv.gebouwen en 't ziekenhuis van 't grs.,
de centrals model-gevangenis voor Schotl., het krankzinnigengesticht, groote kazernen, het t,Marshall-monument"
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met een openbare bibliotheek van 6001 boekdeelen, 't museum van 't letter- en oudheidkundig genootschap, het stadhums en 't hospitaal van koning Jacobus VI. P. heeft een
academic voor handel, wiekunde en natuurkunde, een paodagogisch seminarie, een lat. school, veel andere goede echolen, 4 hulpbanken, alsook een tolhuis. De Tay is tot aan
de at. vc,or schepen van aanzienlijken diepgang bevaarbaar,
en er is no een nieuwe haven en nat dok gemaakt. De
Edinburg and-Perth-, de Central-, de Scottish-Midland en.
de Dundee-Perth-en-Aberdeen.spoorweicen hebben hun gemmenlijk achoon statione-gebouw in de W.lijke voorst. De
voorn. fabr. leveren gekleurde katoenen stoffen, gingans,
ejaels, tn.., ook zijn er vlasspinmolene, bleekvelden, bran-

derijen, brouwerijen, looierijen, ijzergieterijen, touwsla,gerijen en ververijen. Uitgevoerd worden vooral fabr.goederen,
koren aardappelen en de opbrengst der voordeeliwe calmvisscherij in de Tay. 26,535 mw. 56° 23' 50" NB., 3° 26'
20" W.L. - 3) gem. der V. S., New-York, gra. Fulton, 3
U. 0. Johnstown. 1200 mw. - 4) diatr. van Nieuw-ZuidWales, omgeven door de districten Twiss, Yorken Murray
en door den Ind. oceaan. - 5) hfdpl. van W. Auatralie,
aan de Zwanen-riv, 3 u. van haren mood in den Ind. oceaan. zetel der koloniale regeering. 50 )0 mw. Sedert 1878
met' Adelaide door een telegraallijn verbonden. - 6) gem.
van Opper-Canada en Ontario, distr. en 11 u. W. Johnstown, aan een bijriv. van den Rideau en een zijtak van den
spw. Brockville-Ottawa. Veel industrie handel. 2375 mw.
P. - Amboy, zie Avnboy-Perth.'
Perthea, fr gem. en vi., dep. Opper-Marne, arr. en 41/2
NW. Vassy. 870 mw. - Perthoie was een voorm. fr . u.
distr. in Champagne, hfdpl. Vitray-le-Francais; no verdeeld
tusschen de dep. Maine en Opper Maine.
Pertiauis, fr gem. en it.. dep. Vaucluse, kant.hfdpl., arr.
en 5 u. ZZO. Apt, bij de Durance, r. o., station van den
spw. Parija-Lyon-Midd. zee. Zij heeft een handelstribunikal,
gemeollege, branderijen en handel. 5649 in, - PertuisBreton, en Pertui• - d'Antioehe zijn 2 straten, die het
eil. Re van Frankrijka W.kust (dep. Beneden-Charente) en
van 't eil. Oleron scheiden.
Peru, 1) (fr. Pérou republiek van Z. Amerika, tusschen 3° 30' en 21 0 45' Z.B , 65° en 81 0 20' W.L., bepaald
ten N. door de republiek Ecuador, ten 0. en Z. door het
gebied van Brazilie en Bolivia, en ten W. door den Stillen
oceaan. De grootte bedraagt 23,700 0 m., met 2,.)99,945
law. Vroeger werd het in 7 depart., later in 11 depart.,
en on in 19 depart. en 2 kustprov. verdeeld. Ziehier de
de grootte en bevoiking der verschillende deelen:
Grootte
in 0 m. Bevolking
Ancacho
Puno
.
Cuzco .
Lima
.
Cajamarca
Junin
.
Arequipa
Libertad
.
.
Ayacucho
Pluma
.
.
•
Apurimac
Huancavelica.
Lambayeque
Huanuco
Loreto .
Tarapaca
Tacna .
Callao .
Amazonas
Moquega

•
•
•
•

Totaal

.

580
2,20)
4,8:41
320
570
64)
1,290
380
680
560
380
460
300
2,720
6,170
300
740
210
420
450
430

284,091
256, 7,94
238,455
226,992
213,391
209,871
160,282
147,541
142,205

24,270

2,699,945

135,502
119,246

104,155
85,984
78,856
61,125
60,111
42,0 I
36,010
34,492
34,245
28,786

Hoofdateden.
Huaraz.
Puno.
Cuzco.
Lima.

Cajamarca.
Cerro de Pasco.
Arequipa.

Trujillo.
Huamanga.
Plum.
San Juan.
Huancavelica.
Lambeyeque.
Huanuco.
Loreto.
Ica.
Tarapaca.
Tacna.
Callao.
Chacapoyati.
Moquega.

Onder dem bevolking zijn 370,000 blanken, 1112 mill. Indianen, 670,000 iileatizen, 51,200 Aziaten. Het aantal wilds
Indianen wordt geschat op 350,9000.
De kusten zijn overal rotaachtig, weinig geleed, zonder
golven of baaien, weinig goede havens. Kapen: Blanco, Pamina., Agaja. De dubbele keteu der Andes doorloopt Peru van
't ZO. near 't NW. en wordt door verscheidene dwarsruggen verbonden; het voornaamste knooppunt is dot van Cuzco, ten N. van 't Titicaca-meer. Onmiddellijk gaan van dezen 2200 0 m grooten knoop weder twee takken nit, die
In den knc,op van Huanuco en Pasco zich weder vereenigen.
Onder den 10° Z.B. doet zich een scheiding in drieen room,
waarvan de W.keten alleen met de knot evenwijdig loopt en
welker toppen ook sneeuw dragen. Gletachers heeft men
nog niet aangetroffen. Door het gebergte wordt Peru due
in 3 streken gescheiden. 't Centrale gedeelte of Mont aft a, dat een gemiddelde hoogte van 3601 met. boven den
oceaan heeft; de Oostelijke streek of Pampa s, welke een
gedeelte van de groote centrale vlakte van Zuid-Amerika
uitmaakt, en de Westelijke streek of Valle s, tusschen 't
gab. en den Stillen oceaan, gemiddeld breed 17 tot 20 our.
Men rekent, dat de Andre en hunne takken ongeveer 1 /2
van de oppervlakte des lands beslaan. De room. rivieren
zijn de Marabou, de Huallaga, en is Ucayale met den Apurimac, welke ails een N.waartschen loop hebben en etch
ontlasten in den Amazonenstroom, die bet grootat gedeelte
der N.grene besproeit. Ointment de helft van 't meer Titicaca is in Z. Peru begrepen. De geheele kuetstreek is dor
en boomloos, en alleen de riv. Piura is in deze afdeeling
bevaarbaar. In de kuetvalleien ten W. van de Andes valt
zelden regen, maar mist en ctsuw :On em te menigvuldiger,
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't Klimaat is arm de knit, wear 't onder den invloed staat
van den Humboldtstroom, zwoel en ongezond, maar hoostrop zacht en zuiver. Aan de 0.1ijite hellingen der Peruvias.nsche Andes valets overvloedise regens. De bodem is
In de dalen van het hoogiand bij uitnemendheid flutistbear, en hier weeder met goed gevolg enrop. granen getend. Men vindt in dit gewest nob nitgestrekte weiden,
alwaar de nit Europa aangevoerde achapen geacclimateerd
On ea met verbazenden spoed vermenigvuldigen. De groote
vlakten of pampas ten 0. der bergen sun nog maar onvolkomen onderzocht; voor een goed gedeelte zijn zij met
dichte wooden hetet. In de heete gedeelten des lands sun
de Toon,. prod. sulker, mats, boomwol, indigo, tabak, jams,
mete aardappelen, cacao en eine vruchten, met kina-bast,
sarsaparilla, copaiva, vanilla e. a. drogeripen, aleook roottreffeliek timmerhout. Peru is langen tzjd vermaard geweest om zijn mineralen rijkdom; behalve de edele metalen 'evert het ijzer, koper, tin, steenkolen en salpeterm e
soda op. De Sierra, tusschen de beide 'ten der Andes, is
rijk aan mijnen, de Cerro de Pasco geeft bet inmate silver; de goud- en kwikmijnen zijn betrekkelijk gering. Het
arts wordt grootendeels near Engeland verscheept. Ben artikel van 't hoogste belting is de salpeter: 4,580,00o etc. Uit
het dierenrijk run de lama, alpaca, gnanaca en vicnba bier
inheemschi de eerste wordt inzonderheid als lastdier gebezigd, terwel men om te reizen vaak van muilezels gebruik
maakt. Vrij algemeen vervaardigt men in Peru grove katoenen en wollen stoffen en lederwaren; ook schoone mantels en dekens te Terme, ijzerwaren te Caxamarca, gouden zilverart. en bijouterieen te Lima, Art quipa en Cuzco;
meat over 't geheel worden manufacturen nit Europa en N.
Amerika, in toiling tegen prodneten in nature, ingevoerd,
't Ontbreken van gemeenachapswegen legt den binnenlandachen handel groote bezwaren in den weg, ofschoon er,
sinds de onafhankelijkheid van Peru met de brazil. distr.
aan den Amazonenstroom, handel wordt gedreeen langs de
riv. Huallaga, voerende men op die wijze boomwol, gom,
bars, sarsaparille en was nit. De zeehandel wordt houfdzakelijk gedreven met de havens aan Amerika's W.zijde,
mast moral met Europa over de landengte van Panama; de
nitmeren derwearts bestaan in edele metalen, :whore, chinehilla-vellen, boomwol, koper-erts, vicuba-, alpaca- en schapen wol, huiden en suiker. Hoofdart van uitvoer zijn altijd nog guano (in 187 nog 279,9-34 ton) en nitrate de sonde
(4,580,357 quintaux). De totale waarde der uitvoeren worden berekend op ongeveer 80 mill. gld. en daarvan komen
alleen op de guano bijea 28 mill. De inv. bedroeg 60 mill.
gld. De room. handelshavens zijn Calliio, Payta, Pim°,
Arica, Iquique, Mollendo. Pisagua, Pimentel, Eten, SalaTerry, Pacumayo. In deze havens liepen binnen 9.76 achepen, waarven S.503 stoomschepen; in Callao alleen 1309 achepen meten0e ti8,168 ton, en Iquique 699 met. 428,570 ton.
— Van een hwelelsvloot ken bij Ti'. geen aprake zijn; zij
dient nanw te-• knstveart. Door den aanleg van spoorwegen zijn de maatschappelijke toestanden eenigszins gewijzigd.
De door Meiggs gebonwde spw. hebben de stoutste verwachting overtroffen: thans 1852 kilom., het geheele net 2740
kilom. De spw., die Lima en Callao met het stroomgebied
der Amazonen moet verbinden, is zeker een der metal intereesante van den geheelen aardbol. Hij gnat van de rickte bij Calloa nit langs de riv. Rimac, de steden la Chosica
( op den ouden Inca-weg), Cocachacra, San Bartolomee (over
duizelingwekkende afg.rondete, Lurco, Matucana, San Mateo, Chicle, wear hij de hoogte van 3320 met. heeft bereikt.
Deice weg wordt in 10 u. afgelegd. En eerst 877 met. hoegee heeft men de waterscheiding, van wear de spoorweg
de Oostelijke belling der Andes ken volgen. — De constitutie weed in 1828, op den grondslag van die der Vereenigde Staten ontworpen en in 1858 en 1860 gewijzigd. Het
wetgevend lichaam bestaat nit een senaat en een Unser
van afgevaardigden. Be uitvoerende macht berust bij een
president, die door 't volk root 4 jaren wordt gekozen en
die een door hem-zelven benoemd ministerie en een door
de wetgevenee vergadering gekozen staateraad van 15 leden
ter zijde he- ft. Elk depart heeft eat prefect alemede een
junta, tot welke elite prov. twee leden levert. In elke prov.
is een onder-perfect; in leder van hare districten era vre derechter en in elke gemeente een alcalde of burgernees'
ter. Met weinige
nitzonderingen geniet elke Pernviaan het
reeht van burgerschap. Lima heeft een universiteit e. a.
colleges; in de crrerige steden vindt men vrij algemeen
Laneseter-scholen e. a. De r. bath. godsdienst is die van
den staat, maar alle andere kerkgenootschappen worden
toegelaten, doch er eijn elechts 5100 poet. en 500jodeu; Indere kerkgenootschappen 37,00) en tot gem kerkgenootschap
behoorende 22,401. Het staande leger bedraagt 7910 man. In
bedroegen de inkomsten 8272 mill, g1.4 de uitgaven 81
mill. gl. De achuld bedraagt 213,882,688 cols (I f 2.371/2). —
Peru werd in 1532 door de troepen van Pizarro op de dynastic der Incas veroverd en bleef van dien tijd af een der
belangrijkate bezittingen van Spanje in de Nieuwe Wereld,
tot dat bet land in 1821 zijne onafhankelijkheid verkreeg.
Het tegenwoordige Bolivia of 0 pper-P eru was tot
1778 met Peru vereenigd. — Peru as ook de naam van
verscheiden gem, en plaatsen in de VS., 2) in Ohio, Kn.
Huron , eeth u, N. Columbus. 2000 inwon. — 3) in NewYork, grs. Clinton, *an 't met.? Champlain, 3 u. SW. Platteburg. 3950 inw. — 4 ) in Maine, gee, Oxford, aan den Androscoggin 11 a. W.t.N. Augusta. 1200 inw. — 5) in Indiana, hap]
. van 't gra. Miami, aan het Wabash-en-Eriekanaal, 26 n. N. Indianopolis, stat. van 2 spoorwegen; levendige induatrie. 3617 mw. — 61 in Illinois, gra. La Salle, arm de Av. Illinois; 60 n. hover harm mond en aan
het Illinois-Michigan-kan. en verschillende apw. 3250 low.
Groote steenkoolbeddingen in den ointrek.
Perugia, I fr. Peron. e), frerworia], ital, st., hfdpl.
der gelijkn. mem, 3 U, 0. het meet Perugia, can Be Z.lijbe helling der Apennijnen en den tom. spw. Zij is door
muren omsloten en heeft tot voorn openbare gebouwen een
Cr. kathedraal met 'eel schoone schilderstukken en een bibliotheek van zeldzame MSS., 45 parochie-kerken en red

kloostergebonwen, alle in meer of mindere mate met echoone knnstwerken versierd; een majestuens stadhuis; een
beers, on als zoodanig niet in gebruik, maar prachtig toegerust met fresco's; een academic der echoone kunsten;
een menigte bijzondere paleizen; ten rijk vooniene universiteit, in 1320 gesticht, met museum van oudheden en mtneralen en een kruidtnin; 2 college., openbare bibliotheek
van 31,000 banden en vele belangrijke handschriften, hospitaal, krankzinnigengesticht, 2 schouwburgen, een balzaal
en park van stierengevechten, eat heerlijk gebeitelde fontein en 2 beroemde poorten van etrurische bouworde. P.
heeft weinig bedrijfs-industrie, behalve enkele fabrieken
van zijde, zeep en leder, stokerijen van brandewijn en likeuren, en handel in wijn, olie, koren, vruchten e. a. levensmiddelen; matte hare jaarmarkten root vee en koopgoederen in Aug. en Nov. worden nit elle oorden van Centr.Italie druk bftocht, terse* de aangename gezelschapstoon
en de menigte der Her aanwezige kunstwerken steeds ten
aantal bezoekers berwaarts lokken. 49,503 mw. (in de et.
16,708).—Het Meer-van-Perugia,tital. Trasimeno), 3 n. W. Perugia, ligt in ten geheel door de Apennijnen omsloten bekken. 't Is een schoon binnenwater van
omtrent 81/n In omtrek, omgeven door zachte hoogten, bedebt met eiken-, pijnboemen- en olijven-planteoenen, en in
't meet liggen 3 eilanden.
Pernwela, belg gem en at., prov. Henegouwen, kant.hfdpl., arr. en 3112 u. ZO. Doornik, stat. van den 'teatsapoorweg; met fabr. van wollen e. a. muteen, tabak, leder,
enz. 7932 low.
Pervencherea. fr- gem. en d., dep. Ornes, kant.hfdpl.,
arr. en 2 n. ZW. Mortagne-sur-Huine. 1000 inw.
Pervyae, belg. gem. en d., prov. W. Vlaanderen, arr.
Venrne (Fumes), kant. Nieuwpoort. 1301 mw.
Persvez, belg. gem. en vl., prov. Brabant, arr. en 6 u.
0. Nivelles, can de Geete,• met brouwerijen 2430 mw.
Perwuttunit, at. van Indie, Dekan, gebied van den Maim, 24 n. ZO. Haiderabad; met merkwaardige pagoden.
Peraifs, of Iran, staat van W. And, die in den ruimsten zin al het land tusschen de Kaspische zee en den Indischen oceaan van den Oxus en Indus tot aan Koerdistan en de Perzische golf bevat. Zijne grenzen hebben in
den loop der tijden groote veranderingen ondergaan; maar
hij wordt on politisch verdeeld in W. of Eigeelijk Perzie,
't gebied van den perzischen sjah of schach, waarvan Teheran de hfdet. is, en in 0. Perzie, ook Kaboelistan en Afghanistan (z. aid.) geheeten; thans bevat P. de grootere W.
helft van 't plateau van Iran en eenige eil. in de Perzische
golf, zoodat E i g. - P. omsloten is in 't N. door Rusleed
(grootendeels door de riv. Aras en de Atrek) en de Keep.
zee, in 't 0. door Afghanistan en Beloedsjistan, in 't Z.
door den Ind. oceaan, .de street van Ormue en de Pen,
golf, in 't W. door turksch Irak-Arabi, Koerdistan en Armenie. De hoofddeelen des lands zijn near grootte en bevolking, in zoo verre zij behoorlijk bekend zi,jn, de volgendet
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Eigenlijk Perzie ligt tusachen 26 en 40° N.B., 44 en 62°
O.L. De grootte wordt op 29,912,5 0 in., de bevolking op
mill. zielen geschat.
Het ceutrale gedeelte des lands (Irak-Adsjemi en het
grootate gedeelte van Fars) is can tafelland, welks gemiddelde hoogte 1200 met. bedraagt, maar dat doorsneden is
van bergketens, die deb tot 2400 met. en meet verheffen
(de aanzienlijkste is het gob. Kohroed); near 't N., Z. en
W. is het omgeven door randgebergten en dealt in terra.men af. Naar 44 W. vermengt het zich met het hoogland
7/11M Armenik waar in den 3000 met. boogen Kl. Ararat P.,
Rusland ea Tmleije bijeenkomen. Naar 't O., dicht langs
den r. o. van den Arcs atrekt sick de men dan 3000 met.
hoop Kars Dagh tot aan de Rasp. see nit, die ten Z. het
vulkanische Elboers-geb. heeft, dat zich in den Demawend
tot 6636 met verheft en den N.lijken rand van 't plateau
nitmaakt. Verde: oostwaarts loopea tat van parallei-ketens,
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ender welke de Ala Dagh en 't Galistan geb. het bovendal
van den Atrek insluiten. De Z.ljjke rand wordt niet gebroken door rivieren; de N.lijke daarentegen beat vele wegen door. In 't kale en static Halkgebergte aan den Ind.
oceaan en de Perz. golf heeft men niet dan duizeling wekkende (mar to recht ladders rnaamde) paden, die nit woe.to kustlanden over de parallelle ketenen voeren van verschillende namen (Kuhl Dena, enz.). Naar 't laagland
van den Tigris, waartoe ook dat van den Schat el Arab
behoort, hellen de bergen minder atoll; bier liggen dan
ook de pitmen, waardoor de volken van 't plateau den weg
namen voor hunne veroveringatochten. Dit tafelland bevat in zijn W.lijk gedeelte vole wel besproeide vruchtbare streken; maar schier geheel het 0. van Perzte is een
nitgestrekte slechts bier en daar door oasen afgewtsselde
onverbeterlijke zoutwoestijn, welke een gedeelte nitmaakt
van dim n dorren gordel, die zich van den Atlant. oceaan
aan Afrika's W.kust over de Sahara, Arabie, Centr.-Azie
en Mongolie tot can de bergen op de N.grens van 't Chin.

tot donker-olijf; ni .j hebben eon vlugge, levendige verbeelding, zijn vriendelijk in den omgang, buigzaam on inachikkelijk; maar onoprecht on onzedelijk. De nomadiache stemmen bestaan in 't Z. nit Arabieren t in 't 0. en NO. nit
Turkomannen, Mongolen, Oeabeken, in 't W. nit Roerden;
zij leven in tenten, onderhouden zich van de opbrengat hunner kudden on van roof, en leveren het grootst gedeelte
der gewapende macht, die zeer veranderlijk in getal is en

rillt uitbreidt. Ook ten Z. van dit tafelland, in de provincien longs de Per, golf, is het land meest dor en als verschroeid, en de zomerhitte is er schier ondragelijk. Wat
de rivieren betreft, behalve de Aras, die de NW.liike grens
nitmaakt, de Sefid-roed en Gurgan, 'die in de Hasp. zee
vallen, de Kerah, Karoen. Dsjerani e. a. bijriv van den Tigris, de Schat-el-Arab in Khoesistan en de Bundemir in Far.
ammo zijn zij volkomen onbeduidend, en verreweg het
grootste gedeelte des lands is slecht besproeid en gevolgelijk onvruchtbaar. Azerbidsjan en de Rasp. prov. moeten
echter van deze algemeene beschrijving uitgesloten worden.
Ten N. van het Elboers-geb. is het land bedekt met dichte
wooden van eiken, olmen, beuken, enz., afgewisseld door
achoone weilanden en talrijke boom- en wijngaarden. Net
klimaat dezer prov. is vrij gelijk aan dat van Z. Europa,
ja zelfs zoo droog dat het steal niet roost. De aan laatstgen. vasteland eigene granen, alsmede rijst, worden hier
in overvloed geteeld. Behalve deze, zijn de voorn. producten van Perzie: boomwol, tabak, vooral zijde, galnoten, meekrap, gele bessen, opium, gom, ammoniak, assafeetida, ca.
drogerijen, wol, wijn, tarwe, mats, rust, en vooral boonen,
die het hoofdvoedsel der mw. zijn, rozewater (de rozenolie
van Schiras is beroemd ), saffraan, dadels e. a. vruchten.
In Azerbidsjan en Khorassan liggen eenige bewerkte kopermijnen, in Fars en Kerman worden loodmijnen gevonden; bij Nisjapoer treft men eenige vermaarde groeven van
turkozen, een aan Perzie eigen edelgesteente aan; steenzont
is overvloedig in de meeste deelen des lands, en ook nit de
wateren der meren Oeroemia en Bakhtegan wordt zout bereid; de andere voorn. mineralen zijn steenkolen, veel ijzer,
zwavel, ( aan de vulkanen van den Elboers ), naphta en granaten. Onder de huisdieren vindt men bier de meeste aan
Europa eigene soorten, terwij1 de kameel, de wilde ezel,
het argali-schaap, alsmede eenige geduchte roofdieren in
Perzie te huis zijn. De paardenrassen stilt van voortreffelijke Boort; allerwege treft men overvloed van achapen aan,
en doze maken met het rundvee den voorn. rijkdom nit
van de zwervende stammen Koerden, Oesbeken, Mongolen
en Turkomannen, die in al de grenaprov. van het rijk te
vinden zijn. De voorn. prod. der indnstrie zijn zijden stoffen van allerlei soort, in de grootste steden ajaals van geitenhaar, vooral in Kerman, tapijten, vilt, katoenen stoffen,
good en diver, messewerk on wapenen, glas, aardewerk, leder en zadelwerk. Ondanks 't gebrek aan goede wegen, is
de handel vrij nitgebreid; hij wordt voornamelijk gevoerd
met de omliggende landen, met Rusland langs de Rasp. zee,
en met Britsch Indie en Engeland hinge de Peru. golf en
met Zwitserland. Tot de art. van nitvoer behooren de reeds
opgenoevade prod., met koperwaren, saffraan, specie, hoiden on aabels, en hun bedrag wordt ten minate op 40 ml!linen gld. per jaar gerekend. Ingevoerd worden nit Indie
indigo, chitsen, mousselinen, calicots, zijden, good- en zil-.
verstoffen, gem, porselein, suiker, sjaals en metalen; nit
Turkije enrop. warm n en specie, nit Rusland ijzer, Sine lakens, calicots, goud'oelegsel en een aantal manufacturen,
thee, kwik en pelswerki uit Engeland wollen on katoenen
atoffen, sjaals, bijouterien, wapenen, messewerk, horlogets
on allerlei metaalwaren. Een groot gedeelte van de Engelache katoenen, die te Trebizonde aan de Zwarte zee ingevoerd worden, is bestemd voor de perz. markten. De
voorn. havens des lands zijn Aboesjehr of Boesjier en Goembroen aan de Peru. golf, en Epzeli, Balfroesch en Asterabad a. de Rasp. zee. De regeering is despotisch. De
ejah of sc h a ch heeft eon grootvizier ter zijde, die Ran
't hoofd der militaire en buitenlandsche zaken staat, alsook een opperschatmeester (aamin-ed-doelahn, die de finantien on binnenlandsche cakes beheert. Eike prov. en
ieder belangrijk distr. van het rijk wordt bestuurd door
eenen ubeglerbeg", gemeenitjk een prins van den bloede of
hooggeplaatst persoon, die ebakims" aanatelt over de on-

derdeelen van zijn gebied. Eike at. en ieder d. wordt beatuurd door eigen regeeringspersonen, die gemeenlijk door
't volk gekozen worden. De jaarl. inkomsten van den sjah,
die voornamelijk uit grondlasten en hoofdgelden, nit tolrechten, den cijns der rondzwervende gammen, enz. voortapruiten, bedroegen in 1876 34,710,000 francs in specie on
6,360,000 fr. in natura (300 kilogr. koren = 15 fr.). De nitgaven bedroegen 40 mill. fr. De bevolking is zeer gemengd.
De Parses, bij welke de afstamming van de node Perzen
het zuiverst schijnt to wezen, zijn nu schier alleen tot de
at. Jezd en tot enkele steden in Kerman bepaald, alwaar
zij nog hun vuurdienst belijden. De bevolking der steden
en geordende distr. is over 't geheel eon ras, afgestamd van
de Perzen, Turken, Tataren, Georgie., Armeniera, Arabic ren en al de andere natien, die in verschillende tijden in dit
land de heerschappij hebben uitgeoefend. Zij zijn Mohammedanen van de secte der Schlieten, die 't gezag der 3
eerste khalifen loochenen, en om doze en andere redenen
beataat or tusschen hen on de Turken, Arabieren, BokhaTema on de meeste andere Muzelmannen eon altijddurende veete. De Perzianen ziju ten schoon, wakker, over het
geheel krijgshaftig yolk; hunne huidkleur loopt van licht-
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than. ongeveer 83.000 man infanterie, 5000 man artillerie met
2-O
30,0 ft man cavallerie telt. — De on heerschende
dynastic dagteekent nit het midden der vorige eenw. De
oorlogen die zij met Rusland heeft gevoerd, zijn het rijk
op 't verlies van millioenen schats en aanzienlijke gebiedsdeelen to staan gekomen. Zoo b. v. heeft Perzie bij den
vrede in 1797 Derbend on 't land tot aan den Koer aan
Run!. moeten afstaan; de oorlog van 18A-13 tegen die
zelfde mogendheid heeft geheel Dagheatan, de khanaten van
Koeba, Sprwan, Bakoe, Salian, Talisjah, Karalah, onder
rues. heerschappij gebracht, terwijl in den oorlog van 1827
nog de khanaten Eriwan en Naklisjivan verloren gingen,
door welke laatste aanwinst Ruslands gezag zich reeds uitstrekt tot op weinie. mijlen afstands van den karavanenweg des Engelschenhandels
'
op Perzie, die van Trebizonde
over Erzeroem en langs Bajazid op Tabriz Tauris loopt.
In den loop van 't jaar 1853 werden verschillende deelen
des lands ontzettend door chejera en aardbevingen geteisterd; de eerate woedde zoodanig in de hfdst. Teheran, dat
meer dan de helft der mw near 't gebergte vluchtte; door
de laatsten werden o. a. Heads! en Sjiras, dat lievelingsoord
der dichters Hat. en Firdusi, vermaard om zijn heerlijke
rozen on druiven, op de jammerlijkste wijze verwoest, en
in de st. Sjiras alleen werden 10,000 lijken van onder de
puinhoopen te voorschijn gehaald.
Pesaro, ]Pesauruni], ital. venterkte at., prov. Pesaro e Urbino en 5 1 /e u NO. Urbino, aan den Foglia, bij
heron mood in de Adriat. zee. Zij prijkt met eon fontein
on standbeeld van Urbanus VIII, heeft eon spw. stet., eon
kathedraal en veel andere kerken, verschillende fraaie paleizen, voortrellijke openbare bibliotheek van 13,0e0 banden on 600 MSS., een instituut sour ingenieurs on landbouwera, gymnasium, seminarie, verscheiden kloosters,
hospitalen, een vondelinshuis en achouwburg. on drijft handel in wijn, olie, zijde, zeep, was, ijzer on lood. 19,691
low. Geb.pl. van pans Innocentius VI, van Pandolfo, RosCantarini e. a. groote mannen.
Pesc
ara, [Aternum], ital. versterkte st., Napels, prov.
Abruzzo Cit., aan den mood van den Aterno in de Adriat.
zee, 21/s u. NO. Chieti, stat. der Ital. Z.baan en de verbindingsbaan met Rome; een haven on eenige kustvaart.
5233 low. — Zie ook Aterno.
Pesehe, 1) of Pesch!, ital. mvl., Napels, prov. Molise,
ruim 1 n. ONO Isernia. 1600 low. — 2 ) belg. gem. on d.,
pony. Namen, arr. Dinant, kant. Couvin. 1073 mw.
Pesehiei ital. vl., Napels prov. Capitanata, 2 u. W.
Viesti, bij Adriat. zee; met handel.
'
2300 low.
Peschiera, [Ardelica, Piscaria], ital. versterkte st.,
prov. on 6 u. NNW. Mantua, aan den Mincio, wear die het
Garda-meer verlaat. Zij heeft eon schoone brug over de
riv., een kl. maar sterke citadel, een klooster, hospitaal,
arsenaal on eon kl. haven, met handel op het moor en eon
voordeelige visscherij, vooral op sal, om welke zij van nude
vermaard was Zij word den 30sten Mel 1848 door de nerd.
troepen onder Karel Albert ingenomen en viel als de NW.lijkste vesting van den vermaarden vierhoek der Minciolisle in 1866 aan Italie. 2481 low.
Pesch, ital. st „ Toscane. prov. on 8111 u. WNW. Florence, aan de Pescia en den spw. van Lucca op Piatoja.
Zij ligt te midden van olijfboschjos on plantsoenen van
moerbezieboomen, is door meren omsloten en heeft een
kathedraal. 3 kloosters, eon grout hospitaal, citadel on belangrijke fabr. van papier, laken en zijdegaren. 12,700 low.
(in de st. 6122).
Pesci...a, ital. at., Napels, prov. Abruzzo Ult. H, 2 n.
OZO. Avezzano, can de 0.zijde van 't voorm. meer Fucino;
met een schoone kathedraal, zetel van een bisachop, aeminarie, gymnasium on handel. 5156 low.
Posen, verscheiden vl. in Napels: 1) -Costaneo, poor.
Abruzzo Ult. II, distr. en 4 U. ZO. Sulmona. 2427 low.
— 2) -la-Mazza. poor. Principato Ult., distr. en 41/1 n.
WNW. Ariano. 2460 mw. — 3) -Pagano, poor. Basilicata, distr. on 5 u. ZW. Melfi. 3678 inwon. — 4) -Solid..
prov. Terra di Lavoro, distr. en 1 n. NO. Sore, can den
root der Apennijnen. 2350 inw.
Peso!, fr. gem., 4 , /2 n. ONO. Montiers. 1700 low. Hier
zijn de grootste loodmijnen in Savoie, die in 't laatat der
vorige eeuw 30,000 centenaare loud on 4000 marken silver
jaarlijks opbrachten, maar on minder mild zijn.
Penjawer, (cog. Pea hawe r, Pea ha wnr hoogd.
Peschauer, fr.Pechouar, Petchonr)
voorpost"), 1) afd. van den Pengab, het NW.deel van het
Ind. rijk, grootendeels op den r. o. van den Indus, tusschen
dew riv. en de grensgeb. van Afghanistan (P. on Rohat)r
't kleinste deel (Hamra) ligt op den 1. o. en atrekt zich

nit tot aan de hellingen van den Himalaja; gr. 3651h 0
m. met 1,035.789 low., bijna allen A fghanen on van den
molamm. godsdienst. Net eerste gedeelte is op de grenzen
bergachtig door de uitloopers van den Hindoekoesch, waar
de bekende passen van den Khaiber on Kohat van Indie near
't W. leiden• near de Indus-zijde is het eene vruchtbare vlakte,
waardoor de Kaboel atroomt on waarin rijst, malts, tarwe,
gem, tabak, katoen en veel tuinvruchten en fruitsoorten
uitmuntend gedijen. 't Klimaat is tome. beet, 's winters.
betrekkelijk koud. De tropische producten tieren niet moor.
Het N.lijk deel (Hazara) wordt beepoeld door den !Waal
en draao het karakter van bergland. 't Is eon belangrijbe stategische stelling tegen Kaschmir. — 2) distr. in gen.
afd., langs beide oevers van den Kaboel, door welks dal
een aloude, belangrijke handelsweg leidt over de Kkaiberpassen near Kaboel on van dear near Contr.-Azle en Perzie.—
3 ) at. in bovengen. afd., 31/, u. 0. den Khaiber-pas eh
1111 U. W. Attock. De st. word in doze eeuw door Ruud.
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ikliet Singh smomen en verwoest, en heeft haat voormaligeaa bloei iset die ramp niet teruggekregen. Haar eenige merkwaardige gebouw is, bebalve de ontheiligde mos•
een prachtige katravanserai. Zij In goed bestraat, wel
van water voorzien, heeft een vrnehtbaren omtrek en een
Madge ligging veer den handel van Indie met het Westen. In dit eindipant der van Lahore komende spoorbaan
heeft men groote wapenindustrie. Sedert 1849 is de st. in
't beak der Enwelechen, veer wie zij ale basis van beheerselling der Khatberpassen van 't grootste belang is. In 1875
weed 1/3 der at. in de each gelegd. 58,555 inw.
Peensee, Pease*, fr. gem en it., dep. Opper-Same,kant.hfdpL, arr. en 3 U. Z. Gray; met ijzerwerken. 1600 tow.
Paso-do-Regoa, port. vi ., pro.. Tras-os-Montes, aan
Alen Duero; met een gewichtig depot van portwijnen en een
beroenade wijnmarkt in Febr. 27:10 mw.
Femme, fr. gem. en vi., dep. Gironde, kant.hfdpl., arr.
en 1 U. ZW. Bordeaux; met wtjnbouw en een spoorw. etalion.. 3133 inw.
Post:, Paste. [Passtum, Posidoniu]. ital. stadje, Napels, prey. Principato Cit., distr. en 10 n. ZZO. Salerno, aan
de Adriat. zee; met prachtige ?Wizen an de onde at., vooral
van grieksche tempels in den oudsten Dorischen
Petali. groep van 4 eilandjes in 't kanaal van Eubcea, het
grootste op 37 59' 29" N.B., 14° 62' 22" O.L.
Petalidba, kl. eil. bij de W.kust van Candia.
Petegem, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.
en 21h U. WZW. Gent, aan de Lys; met weverijen. 1919
mw. — Peteghem, id., zelfde prey., arr. en 3/4 n. W. Ottdenaarden, aan de Schelde, L o. 1912 mew.
Peten, meer en eil. van Centr. Amerika, Stt. en 54 nor
N. Guatemala. Het meer is omtrent 181h u. jn omtrek
en 120 cadent diep. Het beret veel ell., waaronder 't voorn.,
Pete n, ateil en hoog is en vroeger de hoofdzetel der
Ittax-Indianen was.
Peter (St..), 1) at. in Stiermarken, bij Judenburg, met
ten vermaarde zeimenfabr., waarvan jaarlijks 55,000 stub'
over Duitschland en Raeland verzonden worden. — 2 I d.
In Tirol, kr. Botzen, aan 't eind van 't Grodner- of Gredner-dal (wastrin het bekende Tiroler hontsnijwerk vervaardigd wordt ), met een druk bezochte minerale boon. — 3 )
mvl. in Hongarije, com. Borsod, aan den Sajo, r. o.„ 21/,
U. NNW. Miskolc.. 2730 inw. — 4) meer van Opper- en
Neder-Canada, zijnde een verbreeding van den SL-Laurensstroom, tuaschen 48 en 46° 8' N.B., 73° W.L.. lang 10
grootete breedte 3 u. 't Ontvangt vele riv., waaronder de
St.-Francis nit het ZO. de worn. is. Ann 't Z.einde liggen
vele eii en de at. Sorel. — 5) een der Maagden-eil., in de
Kleine-Antillen. — 6) of St.-Pierre, eil. aan Nieuw-Hollands Z.kuat, Flindersland; de NW.punt op 32° 22' 20' Z.B.,
133° 9' 9" O.L. — 7) -le-Port, St.-Peters-Port. (fr. S t.Pi err e), hfdst. van 't eil. Guernsey, ass. de 0.zijde, residentie van een militairen en burgerlijken gouverneur, met
een gouv.huie, rechthuis, stads hospitaal, gezelschapszalen,
een achonwburg en voortreflijke vischmarkt. De door ateenen dammen besloten haven wordt verdedigd door FortGeorge en Castle-Cornet; in 't eerste zijn kazernen voor
ruim 5000 man. 15,220 mw. (in at. en kersp.) 49° 27' 2"
N.B., 2° 32' W.L.
Peterborough, 1) eng. at., bisschopezetel, gee. en 101/ 4
auj door een spw. gemeen- U.NOorthampn,wsed
achap heeft. Zij heeft een kathedraal, omgeven door belangwekkende kloostergebouwen en met de tombe van koningin Catharine, late vrouw van Hendrik VIII; een schoon
altaarstnk en monument door Flaxman in de parochie-kerk;

ten lat. school, handwerkersinstitunt, markthuis, unie-werkverbeterhnis en een kleinen schouwburg. 11,264 inw.
h
— 2) gem. en vi. der VS., Stt. New-Hampshire, grs. Hillsboro , 8 U. ZW. Concord. 2222 inw.
Peterfield, eng. my!., grs. Hants, spw. atat.; normanache keel; met ruiterstandbeeld van Willem III, lat. school,
bibliotheek. 1466 hew.

Peterhead, scbot. at. en seek., grs. en 8 our ONO.
Aberdeen, op een nitstekende rotspunt in de N.zee. Zi,j is
regelmatig febonwd; beet can kostbaar -museum, 2 openbare boekenjen, door dijken beschutte havens en een vuur-

terse aan den ingang, spw. stat.;.hoofdsetel der britsche
walvischvangst, eenige fabr. van lijnwaad en wollen geederen, scheepstimmerwerven, badinrichtingen, goede visscheatm en nitvoer van km-en, boter en graniet; ook haring,
stokviseh. 8321 taw. 7O 30' 1" N.B., 1° 46' W.L.
reterbof, 1) rues. vi. en keizerl. regd.. 4 u. WZW.
St.-Petersburg, aan de Finsche golf, het muss. Versailles",
met prachtige tuinen. Niet ver van liter lmt Monpla is i; can door Peter 1 gebouwd houten hues, dat de wonim van een rijken hollandschen burgemeester voorstelt,
en in de nabijheid de Her mit as e, met een merkwaardigs eetsaaL Ben spw. loopt reeds van de hfdat. op Pete,rshof en is tot Baltischpoort voortgezet. — 2) kr.hfdpl.
In 't rms. via. St.-Petersburg, ten W. van SL-Petersburg,

aan de Finsche golf en den spoorw. Petersburg-Reval; met
steenalijperijen. 7575 mw.
Potare, 2 gem. der V. S., Ott. Pennsylvani6. 1) gra.
Franklin; 31/4 n..ZW. Chambersburg. 2400 mw. — 2) gm.
Washington, 3 it. NO. Washington. 1400 inw.

meest
1.**.naburg (IL.), 11 _guns. van Hump.
0.,
.L
tinsels= 58° en 600 30' N.B., 27° 30' en W
bends ten W. de Finsche golf an 't neer Ladoga, met gedeelten der gouv. Wiborg en Olonete, ten 0. 't gonv. Nowgored, ten Z. Pskov en ten W. 't meer Peipoes en de riv.
Nueva, die 't van het goat. Enthland (Revel) scheidt; gr.
915 0 m. ibehalve 154th0 m. voor de tot dit gouv. behoorende gedselten der meren Ladoga, Peipoes en Pskov,
en Man lit m. voor 't ell. HOMO, met 1,326,875 mw.
't Inmost Is vochtig en koud. De doorgaans schrale en
s grand, die voor % IDEA woad en moeras beiekt is,
wordt besproeid door de Ti,. Meese en Loma, die in de
golf van !Finland valise, de Woikhow, Simi en Swir, die
sick in 't meer Ladoga werpen, en de - News, die dam meer
met de golf vereenigt en aan welke de hoofdat. ligt. Er
.wordt rogge, gent, haver, ook tarwe, hennip ea vies ge-
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bouwd; mean 't klimaat is niet gunstig voor t koren, en de
productie daarvan is ook verre beneden 't verbruik. Roodom de bfdst. zijn een menigte moestuinen, die door . duitache kolonisten bearbeid worden. De hfdart. van uitvoer
elan timuterhout, vooral marten en deelen, ofschoon de wouden Mr gedund zijn. Men delft er ook bouwateen en kalk,
en in de bidet. wordt allerlei snort van fabr.industrie gedreven. De bevolking bestaat meest nit Russen, maar be vat
vat ook veel vreemdelingen, die grootendeels tot de Lath.
Kerk behooren. Het gonv. wordt verdeeld in 8 distr. Na
St.-Petersburg zijn de voorn. plegtsen: SchlOsselberg, Loega, Jambnrg, Bronstadt en Zarskoje-Selo. — 2) nieuwere
bidet. van 't Russ. rijk; hfdpl. van bovengen. gouv., geaticht door Peter den Gr. in 1703, ter plaatse, wear de Newit in de Finsche golf treedt, ongeveer 6 u. 0. Kronstadt.
Zij ligt voornamelijk can den Z.lijken oever der riv., maar
ook gedeehelijk op eenige eilandjes, die bier door de splitsing der Newa in verscheiden takken ontstaani van hare
13 wijken liggen 10 op den vaaten we). Dear zij op em n lagen, vlakleen en moerassigen grond is gebouwd, gaat hare
geregelde besproeiing en afvoer met zwarigheden gepaard,
terwijl zij tevens aan vernielende overatroomingen bloot
staat. Hoewel vele der huizen van boot gebouwd time, maken noch Parijs noch Louden op den reiziger zulk een indruk, als deze prachtige hfdst. van 't Noordsche rijk de
aanblik van zoo vie) trotache paleizen, uitgestrekte gebouwen, groote pleinen, echoone kanalen en kaaien, lenge,
breede en rechte atraten, vervult hem met bewondering.
Allerwege wordt bet oog getroffen door verbazingwekkende voorwerpen; idles draagt den etempel eener reusachtige
grootheid, waarbij de aziatisehe weelde zich paart aan den
kieschen smaak van 't beschaafd Europa en z66 een hoogst
bekoorlijk, onvergelijkeiijk geheel vormt. Het hoofdkanaal
der Newa is onszoomd met granieten kaaien, en aan de ziide van 't vasteland pirijkt het met eeu reeks van prachtige
gestichten, waaronder de nieuwe kathedraal St.-Isaak, fen
van de heerlijkste bouwgewrochten der wereld, maar nog
onvoltooid; de Admiraliteit, omgeven door lasso of 4 rijea schoone linden, de ,,Boulevard" geheeten; het Wint, rpaleis, de residentie des keizera, veel prachtiger herbouwd na
den brand, die 't in 1837 vernielde. en in gemeenschap staande met de Hermitage, een paleis, dat lang de residentie van
Katharine II was en waarin men den hofschouwburg, een
echoone schildergallerij, kostbare bibliotheek en rijk museum eantreft. In de zelfde wijk vindt men het Marmerengeheel van graniet, marmer en metaal; het gebouw
der admiraliteit, bet stadhuis, de gebouwen van verschillends ministerien, de bank, het postkantoor, de grout.- en
schoone bazaar ( eGostinoi Dwor"), 't hotel van den ,,tatmajor", en de kathedraal der Heilige-Moeder-Gods-van-KaIlan, near 't model der St.-Pieterakerk te Rome gebouwd,
in welke men de krijgetrofeen van 1812-14, de tombs van
Kntusov en v66r de beide kerkportalen de standbeelden van
Barclay de Tolly en Kutusov ziet. Dicht aan de kaai staat
het schoone bronzen ruiterstandbeeld van Peter den Gr op
een verbazend grout granietblok en daartegenover voert
eene brug near een eiland, waarop de Beim; etaat, een
grootsch gebouw, omgeven door 44 zuilen van ionische
bouworde. De citadel, op een klein eil. in de News, bevat ook de munt en de kerk van St.-Petrua-en-Paulus, met
den grafkelder der ruse. vorsten en een menigte op Turken, Perzen, Polen e. a. veroverde trofeen. Op een naburig eil. liggen eenige buitenwerken en het door Peter I
zelf-gebonwde huisje, dat hij bewoonde tijdens hij Petersburg in 't aanzijn riep. Een ander eilandje in 't midden
der stad draagt den naam van eNienw-HoIland" en bevat
de magazijnen der marine. Andere merkwaardigheden zijn:
't.paleis Anitschkow, de resid. van den grootvorat-troonopvolger; het paleis Taurida., met een prachtige tuinzaal en
standbeelden-galerij; het nieuwe paleis Michailov en links
daarniast de achouwburg van Michailov, een meesterstuk
van bonwkunst; het nieuwe paleie van den op 20 Oct. 1852
overleden hertog van Leuehtenberg; het nude paleis Michellov, door keizer Paul gebouwd en nu gebrnikt voor de school
der kadets-ingenieurs; de paleizen der graven Sjeremetov
Stroganov, Besborodko, der vorsten Belouelsky en Justinpov (welke haute thane den keizer behoort), dat van vorst
Demidov, bet residentie-paleis van den metropolitaan aan 't
klooster van Newsky; gebouw van de academic der bunsten; de basemen en arsenalen; de kanongieterij; het groote
klooster Smolnoi of 't opvoedinpgeaticht . voor 700 wee.meisjes; bet keizerlijk opvoedingshuis, met het institunt
voor doofstommen en de bank van leening, en waaraan nog
de vroedvrouwenschool, de blindenscLool, het weduwenhula, het hospitaal der verminkten, 't opvoeclingehnis van
Gatsjina, het weeshuis van Alexandrov, bet kraamvrouwenen vondelingehuis met de school voor minnemoeders en
ziekenverzorgsters verbonden zijn; de jaarliikache kosten
van onderhoud van dit kolossaal inatituut, dat om zoo te
zeggen cane at. op zich-zelf nitmaakt, worden op 5 millioen
roebels berekend, en Wet widen bevat bet van 20- tot 25,000
kinderen; 't oollegs van Katherina soon wezen van ofecieren
e. a. hungers ambtenaren; de stichting Maria voor 100 weesmeisjes en een menigte andere wets-, arm- en werkhnizen
en allerlei hospitalen; — 'morns het monument voor keizer
Alexander, een granieten kolotn nit een stub ter boogte
van 26 meters; bet suiterstandbeeld van Fete, I op bet ige n

Suwarow op "t veld van Mars; Michalov;etndb
de obelisk van Rumansow op 't c4L Wassilli-Ostrow; de triumfbeog Katharina-hof ter gedachtenis 'an de intree
der miss. garde na bare terugkomst nit Frankrijk. P. heeft
139 kerken en 104 kapelien; 119 kerken behooves tot de nietgrieksche belijdenissen ; in bet geheel wordt en in 15 talen gepreekt. De street Newsky, een der grootste en
schoonste, eon ten opzichte van bare veelsoortige kerken
wet den naam van manna der Verdrammantheid" verdienoes &Mitt Weikel"- slat men se de basemen. rasa. kathedraal van de Iffeaer-Gods-van-Ensam. can tweeds ruse. kerk,
een kapel van de Renee van 't glide geloof (Starowertsi of
Roaskolniki), een armenische kerk, de voorn. r. bath. kerk
de grootste lath. bark (St.-Petrus), een hallandsche geref.
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kerk, een fransch-hoogd. geref. kerk, een tempel der hoIL

tuigen van gr. diepgang bevaarbaar en zeeschepen kolas*
op tot Walthall's-Landing, 11/2 u. beneden de at., met wok
ke zij ook spw.gemeenachap heeft 19,000 low.
Petersdorf, 1) pr. d., prov. Silezie, regdst. en 10 n. ZW.
Liegnitz aan de Zacken; met weverijen. 2312 mw. — 2)
'
d. op 'tSleeswijksch
eil. Femern. 75 , i mw. — 3) oostenr.
mvl., ZW. Berchtoldsdorf. — I Gross. ), of Scant.Nonseth-Nlichaly, hong. vi ., corn. Eisenburg, 0. van Itothenthurm; met beroemde paardemarkten. — Ook is P. de
naam van een aantal onbeduidende pr. dorpjes.
Petershagen„ pr at., prov. Westfalen., regdst. en 2 at.
NNO. Minden, kr.hfdpl., can de Weser, 1. o.; met een ond
slot en seminarie voor onderwijzera. 1763 low.
Petersham. gem. der V. S., Massachusetts, gm. Worcester; met een fraai d., 16 u. WNW. Boston. 1775 low.
Petersthal, d. in Baden, kr. en 4 u. 0. Offenburg, can
den voet van den Kniebis; met minerale bronnen en haden. 1583 in,
Peternwaidan, pr vl., prov. Sneed, regdst. en 9 us
ZW. Breslau; met weverijen. 7789 mw.
Peter.waide, bob. grensd., distr. Aussig en 6 u. NNW.
Leitmeritz, in 't Erzgebergte; met fabr. van zijdenfluweel,
lepels, gespen, knopen en geweren. 2609 low.
Peterwardein, (hoogd.Petervar), Dteimineum],
kon. vrijst. en hoofdst. in 't gelijkn. Kroatisch-Slavonisch
grensdistrict, en een van de sterkate vestingen der Oostenr.
monarchic, op een ateile rots, aan den Donau, r.o., tegenover Neusatz, met welke at. zij gemeenschap heeft door een
schipbrug, die door een sterk bruggenhoofd verdedigd wordt,
12./.1 u. NW. Belgrado. Zij heeft verscheidene kerken (waaronder de fraai2 r. kath. parochiekerk St.-George) en :mholen, kazernen voor 10,001 man, een tuighuis, en.. 4022 mw.
Be at. ontleeent haren tegenwoordigen naam van Peter den
Kluizenaar, die den eersten kruistocht herwaarts voerde.
In 1716 sloegen de Oostenrijkers onder Eugenius de Turken,
die toen hun laatste bezitting in Centraal-Europa verloren.
In 1848 werd zij door de Oostenrijkers belegerd en capituleerde in 't volg. jaar.
Petherton, 2 cog. mvl. en kersp.i 1 ) (North.), 2/3 m
ZZW. Bridgewater. 3950 inwon.; — 21 (South.), 11/. U.
NNW. Crewkerne. 2420 mw.
Petionville, at. op Haiti, ruim 2 11. 0. Port-au-Prince.
Petit - Bourg, vl. op 't eil. Guadeloupe; met suiker- en
koffieplantages. 3500 mw.
Petit-Canal, vl. op 't ell. Guadeloupe, 31/, n. NW. Mon.
le, op de 0.kust van 't gouv. Cul-de-Sac. 6153 low.
Petite-Pierre (La), (hoogd. Lutz elatei n), gem. en
stadje, regdstr. Neder-Elzas, kr. en 21/2 u. NNW. Saverne;
met een prot. consistoriale herb. 1019 low.
Petit-Quevilly (Le(, fr gem. en d., dep. Beneden-Seine,
arr. en 3/4 u. ZW. Rouen, bij de Seine, r. o.; met mecha•
nische calicotweverijen, vlasspinuerij, bleeken, fabr. van
stoommachines. 6250 low.
Petlaud, en Petlawad, 2 plaatsen in Indie: 1) Bombay, dim, en 6 u. ZO. Kaira. — 2 ) Gwalior-gebied, 17 U.
WZW. Oedsjein.
Petoene, at. in Mantsjoerije, can den Songari, 37 nor
NNW. Kirin-Oela; een ballingplaats voor chin. misdadigers,
met een tataarsch garnizoen.
Petoress, at. in Chili, dep.hfdpl. en 14 n. NNW. Aeoneagua; met gond-, zilver- en kopermijnen. 3003 low.
Petra, 1) (het Seta en JokteS1 der H. Schrift), verwoeste at. van Arabia-Pets in de Wady Mousa, op omtrent 30° 15' N.B., 35° 35' O.L. Rare in tie vaate rots nitgehouwen woningen e. a. treffende voorwerpen zijn door
Laborde e. a. reizigers beschreven. — 21 vl. op 't eil. Majorca. 61/2 U. 0. Palmas. 1898 low. — 31 vi. in het landschap Pontos, Klein-Azie, aan de zee, met een aterke seating, door Justinianus op een rots aangelegd.
Petetaiia. Polana. en Soprana.), twee bijeengelegen
vi. op Sicilie, prov. Palermo, distr. en 5 u. Z. Cefalu; het
eerste met 5835, het tweede met 5232 low.
Petrel, sp vi, prov. Valencia, 7 u. NW. Alicante; met
branderij en zeepziederijen. 2295 low.
Petrella, ital. vl., Nape's, prov. Molise, distr. en 21/2 U.
NNO. Campobasso. 4308 low.
Petreto - et - Biechisano. fr gem. en d., dep. Corsica,
kant.hfdpl., arr. en 3 u. van Sartene. 910 low.
Petrikau, of Piotrkow, at. in Polen, hfdpl. van het
gelijkn gouv. en kr , 22 u. OZO. Kalisz, aan de Strada en
den apw. Warschau-Weenen; zetel van een hof van appel,
een voorm. resid. der poolsche koningen, 7 r. kath. beeken, 1 loth., 1 grieksche kerk, vele no opgeheven bluestens en een gymnasium. 16,943 tow.
Petrikov, run. mai., golly. Minsk, aan den Pripet, Su.
Petrikovka, rues mvl., gonv.
WNW. Mozir. 2003 low
en 38 u. NNO. Kherson.
Petrinia, kon vrijat. en hfdpl. van 't Kroat.-Slar. Banaal-grenadiatr., aan de Kulpa, 8 u. ZZO. Agram; met een
slot, reaalschool, 1 eersch ooi voor onder wij zers, aanzienlijka
zijdeteelt. 3766 inw.
Petrolia, at. in de Canadasche prov. Ontario; middelp.
van een petroleumgewest. In 't begin van 1878 weed nog
een bron geboord, die dagelijks 1000 vat leverde. 2651 low.
Petronelt, [Carnuntumn], myl. in Neder-Oostenrijk,
distr. Bruck can de Leitha, aan den Donau, 7 a. OZO. Weenen. 834 inw. Hier zijn veel rom. oudhed•n ontdekt.
Petropawlovvsk. Petropaulshaven, of St. - Peter.
Paul, ook Avatoja, 1) kl. at. van 't schiereil. Kamtajatka, up de 0.kust, aan de N.zijde der baai van A vatsja, op
53 0 0 27" N.B., 16S0 40' 12' O.L. Zij is de hfdpl. van 't
tot het 0. Siber. generale gouvernement behoorende gebied
Kamschatka. De haven is klein, mast schoon en vooraien
van een vuurtoren. — D versterkte at. van Siberie, prov.
Akmolinsk (Centraal-Azie 1, 70 ZZO. Tobolsk, can den
Isjim. P. ligt aan den grooten siberischen postweg, heeft
een levendig verkeer met de Kirgiezen en door karavanen
met Turkestan, is een tolkautoor op de aiberische lijn en
eeu der hfdpl. van 't rum verkeer met kliddel-Azie. 8220
in.. — 3) P..Krepoat, of Streik*, is een vesting van 0.
Siberie, gouv. Irkoetak, aan de aelenga, waar &tJ den Tji•

Gereformeerden en eeu tinsche kerk, en over de brug van
Anitschkov de rust, kerk van Snameni. Het Z.lijk gedeelte
van de at. wordt doorsneden van 't Fontanka- e. a. kanalen,
omzoomd door schoone kaaien. Onder de 87 bruggen onderscheiden zich de over den Newa voerende Blagoweschtschenskische met 22 candelabres, ieder met 3 gasvlammen;
de Anitschkowbrug over 't Fontanakan. De bruggen over
de Newa ruaten meest op schuiten en worden leder jaar weggenomen v66r de riv. bevriest, 't welk in den regel 5 maanden van 't jaar het geval is. De overstroomingen van de
Newa richten vaak groote verwoestingen aan; us die
1824 gingen 1 menschenlevens verloren. Talruk zun te
St.-P. de wetenschappeibke, letterkundige en piedagog .ische
inatellingen, de kabinetten van kunst en suuaak, de Whim;
theken en dgl.; wij noemen daarvan de universiteit, in1819
gesticht, in .876 met 88 professoren en 1225 stud. en bibliotheek van 130,000 banden en 6000 handschriften en ern
facniteit voor oostersche talen; de academic der wetenschappen, een stichting van Peter den Gr., met een goede bibl.,
een groot zoologisch museum met een volkomen geraamte
van den mammoeth, een schoone, zeer compleete %enameling van mineralen, 't aziatisch museum, het volledigst kabinet in Europa van chineesche voorwerpen; een astronoruisch en meteorologisch observatorium; een wijd vermaarsle medisch-chirurgische academic, de geestelijke academic
van Alexander Newsky; de keizer). russ. academic, no vereenigd met de academic der wetenschappen; het insti,uut
der oostersche talen; het centrale npvoedings-instituut; het
historisch philologisch instituut, in 1867 gesticht, in gelijken rang staande met de universiteit, vormt hoofdleeraren;
de r. bath. geestelijke academic of seminarie; 4 colleges; een
Kalmekken-instituut; de zeevaart- en de landbouwschool en
velerlei andere scholen voor artillerie, genie, technologie,
mijnwezen, landbouw, 8 gymnasien, 6 progymn., 3 militaire
gymn., mu.; de groote keizerl. bibliotheek van 900,0 .0 bockdeelen en 30,000 MSS.; 't museum Rumanzow, met een mineralen-kabinet van '2,98S ertsen, een bibliotheek van 31,010
boekdeelen, 807 MSS., 63S geogr. kaarten en platte gronden en een kabinet met 1594 munten en medailles; de academie der kunsten, met schoone collectien van standbeelden en schilderijen; de keizerl hermitage met ruim 17.0
schilderijen nit allerlei scholen, een kabinet van cameen
en gemmen in 48 mien, gallerijen en vertrekken, een rijk
kabinet van edelgesteenten en andere kostbaarheden, een
gr. bibliotheek, waartoe de bibliotheken van Voltaire, Diderot, d'Alembert en Busching behooren; een kruidtuin met
broeikasten van 1/2 duitsche mij1 in uitgestrektheid; voorts
genootschappen, maatschappijen en vereenigingen van allerlei aard. 't Fabriekwezen wordt bier in bijna al time
takken vertegenwoordigd; de mew bezienswaardige zijn de
spiegel-, glaa- en porselein-fabrieken, glasbranderijen, de
krnitfabr., die voor 't polijsten van steenen, de fabr. van
papier-zonder-einde te Petershof, de tapijtfabr., die van katoenen en linnen stoffen te Alexandrowsk, die tot znivering
van 't platina en ter vervaardiging van allerlei vaatwerk
nit dat metaal, — alle keizerl. fabrieken; verder een overgroote menigte particuliere fabr., die porselein, glaawerk,
tapijten, papier, katoenen, zijden en linnen atoffen, laken,
verniste waren, leder, tabak, chemicalien, verven, enz. leveren, gieterijen van ijzeren en bronzer was-en, suikerraflinaderijen, scheepstimmerwerven, de nitgestrekte glaswerken
te Oaiersk bij de at. en de gieterijen en fabr. van Kolpina,
niet ver van daar. Naast Londen en Hamburg drijft St.-P.
den belangrijksten buitenlandschen handel onder alle ateden van Europa. Zij ontvangt kings bevaarbare riv. en kanalen koopwaren nit alle deelen van 't Russ. rijk en nit
Centraal-Azie, en een van hare kenmerkendste trekken is
sie wintermarkt, op welke ontzaglijke pyramiden van rund-,
varkens- en achapenvleesch, visch, gevogelte, eieren en hotee als tot dene vaste masa liggen saamgevroren; Diet minder de zomer-fruitmarkt, waarop de schoonate gaven van
Pomona en de uitgezochtste lekkernijen prijken. De hfdart.
van uitvoer zijn talk, vlas, hennip, ijzer, koper, koren,
timmerhout; potasch, zeildoek en grove linnens, olien, buntwerk, huiden en teer; die van invoer, koloniale waren, katoen en wollen stoffen, verfwaren, wijnen, zijden goederen,
ijzerwaren, zont, tin, lood, steenkolen, enz. In 18;8 werd
uitgevoerd aan rogge 1,094,641 poed, tarwe 1,617,590 poed,
haver 1,6i4,817 poed, zaklinnen 3 1 /3 mill. i3oed, talk 311,679
poed. In 1703, het jaar van de stichting der at., kwam het
eerste schip, dat de Newa ooit zag, nit Holland hier aan,
en de Czar, die mike bezoekera op den hoogsten prijs
stride, overlaadde den kapitein en de manschappen met ge-schenken; in 1714 liepen er 16, in 1730 reeds 180 binnen,
en 06 groot is sinds dien tijd de aanwas van handel en
beschaving in Rind. geweest, dat in 1878 2671 schepen binnenk wamen. waaronder 212 Nederl. P. is thane bet nitgangspunt van 5 spoorlijnen: P.-Moakon, P.-Warachau, P.Zariskoje, Baltische en Finsche apw.; bovendien nog van bet
riv en kanaalnet van N.lijk Rusland. Stoombooten varen
dftgelijks op Kronstadt. Peterhof en Oranienbaum, voorts
-op gezette tijden near Ltibeck, Stokholm, Havre, Londen,
em. De bevolking bedroeg in 1869 667,963 zielen, waarvan
1je niet russisch is. Opmerkelijk is het gering aantal
wen: 289,826, waarvan 23% beneden 16 jaar. Ook het sterfte
eijfer is groot. Het observatorium ligt op 59° 60' 5" N.B.,
300 19' 0" O.L. De gemiddelde jaarst. is 39°,6; winter 13°,6;
tomer 61 0 ,7 Fahr.
Petersburg, 1) gem. en vi. der V. S., Stt. New-York,
grs. Rensselaer, 71/2 U. N(). Albany. 2001 low. — 2) at. en
eivierh. der V. S., Stt. Virginie, gee. Dinwiddie, aan de Appomattox, 4 u. boven hare asmenvloeiing met James-riv.
te City-Point, 6 u. Z. Richmond, kruispunt van spw. Sedert hare gedeeltelijkc vereieling door brand in Juli 191a
is zij schooner opgebouwd en beet verschillende kerken,
vele "academies" en lagere acholen; fahr. van wollen en katoenen stoffen, touw- en aardewerk, koren- eu zaagtnolens
on veal smederijen. Zij voert groote hoeveelbeden tabak en
meel nit en is thane een der bloeiendste en grootste fabr.mteden van den staat. De riv. is tot min deft at your vaar-
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koi opneemt. — 4) kL handelsplaats in 't rues. gonv. JenisseIsk, aan de Uda.
Petrowitsele, 1) of Petrie's, at. in Sur. Turkije, Roemili, sandsj. en 8112 tier NW. Seret bij de Radowitz, een
bijriv. der Stroema of Stroemitza. Zij is door een baksteenen mum met torens omsloten en bevat 1200 huizen, meat
bewocmd door Taken, die in den tabak an den omtrek
handelen. — 2) of 'retrieve., at. in Slavonia, an de
Dran, 2./2 U. NW. Esseck.
Petropolis, brae. at., prov. Rio de Janeiro, door een
spw. yerbonden met Porto de Mann; met 2 groote katoenspinnerijen en veel andere industrieele inrichtingen goede
Whole!). 8661 mw. Zomerverblijf van de keizerl.
't corps diplomatique en veel rtke Baden.
Petrowka, =as. mv1., golly. en 25 tt. ZO. Woronesch,
min den Ossered. 1500 mw.
P'etrowsk, twee run. at.: 1) gonv. en 191/2 n. NNW.
Saratow, distr.hfdpl., an de Medviditza. 10,771 mw. Zij
is door Peter den Gr. in 1697 gesticht en heeft een citadel,
can onde verwoeste vesting en handel in koren. — 2) gonv.
en 15 u. ZZW. Jeroslawl. 1142 taw. — 3) havenpl. in het
rum. kank. gebied Daghestan, an de Keep. zee. 4263 mw.
Petrowskaia, 2 ruse. mvl. en forten: 1) of Illoetoer.
linovks, gouv. Woronesch, 81/, n. OZO. Bobrov. 1700 mw.
— 2) gonv. Woronesch. 16 it. WNW. Korotajak. — P.Yrepost, naam van 2 ruse. forten: het een gone. Jekatenosier, can 4e zee van Azof, ZW. van Marioepol; het andere, gouv. Kharkov, W. bij
Petrowskoi naam van kl. plaatsen in de irony. Wiatka
en Moskon. — 'P.-Oeteosv is een eil. in de Newa, bij St.Petersburg, alwaar Peter de Groote an paleis had. — P.Pogrometz ruse. mvl., gouv. Woronesch, 41 /2 n. NW.
Walniki. 1500 mow.
Petrozawodsk, Petrosavodsit, versterkte ruse. stad,
hfdpl. van 't gonv. Olonetz, an 't meer Onega, 53 n. NO.
St.-Petersburg; met 2 mime dokken voor groote schepen,
een zeer gr. keizerl. kanongieterij, kruitmolens en zijdefabrieken. 10,901 mw.
Petweli,andere naam van Ipek ( z. aid.), 21 n.ONO.Scutari.
Petsehan, boh. st ., kr. Ellbogen, 2 U. Z. Carlsbad, aan
de Tepl; met porselein- en papierfabrieken. 2325 inw.
Petsehili, took T a ch I 1 i), 1) de NO.lijkate prov. van
China, 0. der golf van P, ten N. door den gr mnur van.
Mongolia en Mantsjoerije gescheiden, ten W. en Z. grenzende can de prov. Schansi. Ronan, Schantoeng; graot 2694,3.2
m., met 36,879,838 inw. De prov. bestaat voor 't meerendeel uit vlak land, alleen in 't W. heeft men uitloopere
van 't Khingan-gebergte en wordt besproeid door den Peiho en taillike zurivieren. De knstzoom is meestal moerassig en blootgesteld aan overstroomingen; landwaartsin volgt
den een breeds strook woest vlakland, dat samengesteld is
nit teem, tend, klei en bijna alleen lags de riv. bebonwd
en bewoond is. Van hier af wordt 't land oar 't W. en
N. steeds hooger en ook in dezelfde mate vruchtbaar; daar
wordt vlijtig tarwe, gierst, mans en katoen geteeld. In 't
W. liggen rijke, nog niet ontgonnen steenkoolvelden. De
verbasend dichte bevolking maakt invoer van green noodzakelijk, en daarom ontstaat or in droge jaren wegens gebrek
an middelen van verkeer hongeranood, zooals die op een
vreeslijke wijze woedde in en na 1876. — Hfdpl. Peking. -- 2)
(Golf-van.). de grootate bocht can de knst van NO. China, door de street van P. met de Gee zee verbonden, van
geringe diepte, die door 't slijk der hier uitloopende riv.
nog minder wordt. Aan den ingang der golf liggen de Miatao-eil.; het N.lijkat deel der golf heet Golf van Liao-tong.
Petsehtsjanoi, rum. mvl., gonv. Poeltawa, 7 nor SO.
Perejaelav. 1650 low.
Petsjeneg. Petselseneg. ruse. vi, gouv. en 81/2 U. 0.
Kharkov, aan de Sievernoi:Donetz, r. o. 7C00 haw.
Petsjor. (cog. P ec ho r), aanzienlijke et. van India,
7 U. SO. Gwalior.
gonv. Perm,
Petsjorn Petsehorn, riv. van Ent,
Wologda en 'Archangel, ontspr. in 't Oeral-geb., vloeit NW.
door de gouv. Perm, Wologda, Archangel en 't gebied der
Samojeden en valt na een loop van misschien 260 n. in de
N.lijke IJszee, met een wijden mood, die Teel eil. bevel,
ongeveer op 68° N.B., tusschen 53 en 54° O.L. Ofschoon
Mina over hear geheelen loop bevaarbaar, is sij tech green
middel van verkeer, dewij1 de laagte, waardoor zij mope
(toendra's) goon prOducten heeft, en dear 1/2 jeer met us
bedekt is. Haar voorn. bijriv. zijn de Um* nit het Z. en de
Oesa nit het 0. Tusechen de Petsjora en Dwina, gonv. Archangel,ligt de Petsjorische steppe.
Petsjori, 1) ass. atadje, gay. en 10 n. NW. Pekow,
can de Pinga; met een bedevaartskerk. — 2) ruse. vlek,
Only. Podolia, WNW. Bratzlav.
Pettau, Petals. ( wend. P t nj a, P toil, [Petovio], st.
in Stiermarken, kr.hoofdpl. en 4 n. SO. Marburg, can de
Dan en den Oostenr. Z.spoorweg; met veel kloosters en
't kaateel b er-P ett au op an hoogte boven de atad.
2300 inw.
Potion, nod. gem. en st. prov. N. Roll., arr. Alkmaar.
kant. en 1 ,/4 W.t.Z. Scagen, aan de Nice. 379 mw.
Pettinengo, ital. gem. en vi., Piemont, prov. Novara,
distr. en i1/4 u. NO. Bielia. 2300 tow.
Petting.... (fr. Pe t ang e , d. in 't gr.hertd. on arr.
Luxemburg, kant. en 2% u. Z. 'Steinfort. Met het d. Rodiagen en eenige gob. vormt het de gem. Pet t in ge n,
di, 1850 mw. telt. — Een ceder d. P ett i n g en of Pittin ge n ligt 3 u. N. Luxemburg, gem. Mersch. 244 tow.
P.ttoreno, 1) ital. mvl., Napels, prov. Abrnzzo Ult.
II, distr. on 11/2 u. ZZO Sulmona. 4100 inw. — 2) id.,
prov. Molise, distr. Isernia, 51/2 u. W. Campobasso. 1337 mw.
Pettyeur, schot. haven, gra. Fife, tegenover Leith.
Petworth, cog. me. en kersp., gra. Sussex, 4 n. NNO.
Chichester; met eon verbeterhnis on bank. 3366 tow.
Peursuos, nod. gem. on gob., rov. Z. Holland, arr.
Dordrecht, kant. en 2 u. 'Sliedrecht, aan de Giessen. 359 mw.
Pevensey. cog. d., on kersp., gra. Sussex, 11/2 u. SO.
Hailsham; met een station aan den South-coast-spoorweg.
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385 inwon. Hier ontscheepte 'Willem de Veroveraar zijne
troepen in 1066.
Peveragno itaL gem. en vi., Piemont, prov., distr. on
11/2 U. Z. Coal, mand.hfdpl. 6723 low.
Foxier:. Pexieurn, fr. gem. on d., Ande, arr. en 21/.
n. ZO. Castelnandary, aan 't Canal-du-Midi. 1185 tow.
Ireyret„ 1) fr. gem. on d. dep. Crense, arr. en 2 our
NO. Aubusson. 1700 low. — 2) id. dep. Opper-Vienne, arr.
en bij Bellac. 1310 low. — 3) id:, zelfde dep., arr. en 7
U. 0. Limoges, can de Mande, 1. o. 2457 law.
Peyrelsoregle, fr. gem. en at., dep. Landes, kant.hfdpl.,
arr. en 3 a. Z. Dag, can de Gave-de-Pan, r. o. 2507 inw.
Permian. fr. gem. on d. dep. Aveyron, kant.hoofdpl.,
arr. en 2 U. NO. Millen. 365' mw,
Peryrelevade fr. gem. en d., dep. Correze, arr. en 8 n.
NW. Ussel. 20i9 inw. — Peyrestortes, fr d., dep. 0.
Pyreneeen, ruim 1 n. NW. Perpignan. De Franschen sloegen V.er de Spanjaarden op 17 Sept. 1793.
Poyrise-1111inervois. fr gem. en d., dep. Ande, kant.hfdpl., arr. en 31/2 n. NO. Carcaasone. 1309 low.
Peyrillne, fr. gem. en d., dep. Opper-Vienne, arr. en 21/2
IL NW. Limoges. 1500 low. — Peyrillos, id., dep. Lot,
arr. en 3 n. NW. Gonrdon. 1220 low.
Peyrins, fr. gem. en d., dep. Drame, arr. on 31/2 our
DINO. Valence; met moerbezieboomenteelt, fabr. van laken
en fayence. 2054 low.
Peyrolles, fr. gem. on d. dep. Monden-van-de-Rhane,
kant.hfdpl.„ arr. en 3 u. NO. 'Aix. 1200 mw.
Payruss, tr. gem on vi., dep. Neder-Alpen, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. NO. Forcalquier, ace de Durance, r. o. 800
low. — Peyerze, fr gem. on d., dep. Drame, arr. en 3 U.
SO. Valence. 800 low.
Peyrusse, 1) fr. gem. en stadje, dep. Averroo, arr. en
3 n. NNO. Tillefranche. 1000 low. — 2) fr. gem. on d.,
dep. Centel, arr. en 3 u. NO. Murat. 1000 low.
Peyster, oil. in den Grooten ocean, Mulgraves-archipel,
op 8° 5' Z:B., 178° 0.L.; zoo geheeten near den eersten
amerikaanschen ontdekker in 1819.
Peyten, at. in India, Nizam-gebied, can den Godayery,
81/2 u. Z. Aurungabad; vroeger vermaard om hare geborduurde sijden stoffen.
Pommes, (riseinse), fr. gem. en at., dep. !Walt,
kant.hfdpl., arr. en 4 u. NO. Beziers, can de Peine en bij
den Reran, r. o., stat. van den fr. Z.spw. en dien van Parijs-Lyon-Middell. zee. Zij heeft een handelstribunaal, gem.college, landbonwschool, beurs, schouwburg, branderijen,
bur- en kopergieterijen, looierijen, hoeden- e. a. fabrieken
en handel. 7996 mw. Moliare schreef bier zijn aPrftienses
ridicules" on men toont or nog den stoel, waarop hij sat
bij den barbier, die hem den beard afnam.
Pezenne (Ste.), fr . gem. en d., dep. Beide-Sevres, arr.,
kant. en 2/3 U. van Niort. 1554 mw.
Pezo-da-Regoa, port. vi. Tras-os-Montes, 2112 U. SW,
Villareal, aan den Duero, r. o.; gr wijnmarkt, waarop de
prijs voor den portwijn bepaald wordt; hoofdstapelpl. en ladingplaats der wijnen van Alto Douro. 2880 tow.
Pfa Muth& se n , beicr. mvl., kr. Zwaben-en-Neuburg,
8 u. SW. Augsburg; met eon bedevaartskerk. 750 inc.
Pfatienheini, gem. en d. in Opper-Elzas, kr. Gebweiler,
2 u. ZZW. Colmar; met goede witte wijnen. 1665 tow.
Pfaffenhofen, 1) gem. en d. in Neder-Elzas, kr. en 3
U. NO. Saverne. 1500 low. — 2) beier. et., kr. Opperbeieren, mat. der beer. staatspoorwegen hfdpl. van eon landgericht, can de Jim, 8 n. N. Miinchen; met weverij, hop.
teelt on brouwerij. 2000 mw. — 3) beier. mvl., kr. Opperpalts-en-Regensburg, 3 u. SW. Amberg. 650 inc. — 4) d.
in Tirol, W. Innsbruck, aan den Inn.
Pfalzburg, st. in Lotharingen, hr. Saarburg, in de Vogeezen, 1/2 U. N. 't stet. Lutzelburg; met eon college en
eenige fabrieken. 3794 inw.
Pfalzdorf, pr. d., Rijnprov., regdst. en 121/2 U. NW.
DtIsseldorf, spw. station. 2500 low. — Pfalzol, pr. mv1.
m I.
zelfde prov., regdst. en 1 n. N. Trier; ace de Mom',
I'
o. 1944 low.
Pfelzgrafen-weiler, wart. mvl., Schwarzwaldkr., opperamt Freudenstadt; met eons burgrunie. 1250 mw.
1Pferrkirehea, mvl. in Nederbeieren, hfdpl. van eon
landgericht, 71/2 tt. WZW. Passau. 2277 law. — Pferrweissaeb. beier. mvl., Nederfranken, 51/2 te NW. Bamberg.
Preddersheint. at. in Heasen-Darmstadt, pray. Rijnhesse», kr hfdpl., 114 n. WNW. Worms en stet. der hese. Ludwig:thrum; wijnbouw. 1584 low. Mist. yermaard door den
slag Weaken de keurvoraten van de Pelts on van Maintz
In 1460, en door de nederlaag, waardoor de Boerenkrijg Ia
1525 eindigde.
Pfedelbach, wart. vi., Jaxtkr., opperamt en 1/5 U. Z.
CEhEngen; met eon achoon kasteel. 1719 tow.
Pfeffer., of Pfttvers, zwit. d. en badpl., kant. St.-Gallen in eon diepe bergkloof, aan de Tamina, 11/4 a. SO. Sargent). De wateren hebben eon temp. van 98° Fehr. on weeden toegediend in 4 gebouwen, die met elkander gemeenschap hebben on 2o9 tot 300 persona kunnen ontvangen.
De weg near de diepliggende bron, vroeger seer moeielijk,
is no zonder 't minete gevaar. In 1840 heeft men eon hon.
ten waterleiding van aim 3600 met. lengte gemaakt, wear.
door de wateren van gevoerd worden near 't groote,
echoone badhuis van Raga tes, eon vlek op 314 n. afstands,
bij de samenvloeiing van de Tamina on den Rijn. Bij herstellingen can de bron in 1852 kwam nog eon nienwe to
voorsehijn. Achter Pf., niet ver van het d. Vae t Is, heeft
de Tamina eon seer aanzienlijken waterval.
Pfailkon. Pfallikon, zwit. d.' kant. en 3 n. 0. Mich,
aan den N.lijken aver van 't meertje Pf. 2755 tow.
Pairing, [Eposa], _baler. mv1., k. Opperpalts, can den
Donau, I. o. 4 U. ONO. Ingolstadt; ales overblijfsels van
eon rem. fort can 't begin van den oDuivelaranur". 800 law.
PfOrten„ pr. at., pros. Brandenburg, regdat. en 111/2 u.
ZO. Frankfort; met bergruTnen. 1000 mw.
Pforzheim. [Port* illereiniseb st. in Baden, kreite
Carlsruhe, amtshfdpl., aan de samenvloeiing van de Ens en
Nagold, 41/2 n. ZO. Carlsruhe on belaugrijk kruispunt der
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bad. staatespoorwegen en terminus eener lijn der Wurtenb.
baan. Zij is tegenwoordig de gewichtigste fabr.stad . des
lands en vervaardigt vooral bijouterien in 300 etablissementen, die met de aanverwante vakken ongeveer 6010 werklieden hebben), lakena e. a. weefsels, leder, chemicalien,
ljzer- en koperwaren; zij beeft een oud kasteel, doofstommen-instituut, progymnasium, hoogere ambachtsschool, burgerschool, meisjeaschool, muaeum, en in de slotkerk emn
vorstl. grafkelder en achoon monument, drijft reel handel
in eigen fabrikaten, bout, olie, wijn, en, en heeft 12 jaarmarkten. 23,537 mw. Geb.pl. van Reuchlin.
Pfreimdt, beier. st ., km. Opperpalts-en-Regensburg, aan
de Nab, die bier de Pfreimdt opneemt, 41/1 U. ONO. Amberg, stet. der beier. staatsspoorwegen; met men voorm. Franeiskaner klooster en een spiegelfabr. 1346 inw
Pfullendorf, st en amtszetel (vroeger vrije rukat.) in
Baden, kr. Constanz, aan 't meer Ilmen, 6 u. N.t.O. Constenz en stet. der bad. en wurt. staatsspoorwegen; met men
fraaie boofdkerk en 2 nonnenkloosters. 2331 mw.
Pfullingen, wurt. st., Schwarzwaldkr., aan de Echatz
en den voet der Alp. 1 u. ZO. R-utlingen, in ern Ironic
en vruchtbare week; met papiermolena, katoenspinnerij,
wolle. en katoenweverij, ooft- en wijnhouw. 4528 inwon.
Geb.pl. van Pfaff in 1651. — In de nabijheid ligt de beroemde diepe dropsteengrot Nebelloc h.
Pfungen, twit. d., kant. Zurich, 11/3 u. WNW Winterthur, aan de TOss, 1. o., tegenover Dattlik oil en N e ft en beet' ( dat mom. oudheden en 1500 mw. heeft). 60) mw.
Pfungstadt. mv1. in Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg, aan de MO., 11/, u. Z. Darmstadt. 4853 mw.
Pry., [Ad Finer.]. zwit. d., kant. Thurgau, distr. en
1 u. Z. Steckborn, aan de Thur en den spw. 1200 inw.
Phalasarna, verwoeste St. van Crete, bij 't W.einde
des eilands. Haar voorn. overblijfsels zijn muren en torens
op em n acropolis dicht bij 't strand.
Phalernpin, fr gem. in d., dep. Noorden, arr. en 2 u.
Z. Rijsel; met een beetsuikerfabr. 149 ) mw.
Phanari. [Phignii], grieksch stadje, Morea, 61/2 nor
NNO. Kyparissia. 2000 inwon. ( Volgens anderen zou het
oude P hi gali of P higalci a op de pleats van het
tegenwoordige vl. Pavliz z a, 41/2 u. NO. Kyparissia, gelegen hebben.
Pharos, schiereil. en oudtijels ell. van Neder-Egypte,
waarop men vermaarde vuurtoren stood. Het is de plants
van het tegenwoordige Alexandrie. — Zie ook Lenene.
Phorwolia, gem. der V. S., New-York, gm. Cheuango,
s1/2 U. W. Norwich. 1215 inw. Zie ook Satalge.
Phasis, no Rhion ), riv. van Aziat. Rust., Transcaucasie, die oudtijds besehouwd weed alt de grins tuttschen
Europa en Amid. Zij ontspr. in men uitlooper van den Caucasus, loopt door Imeretie en valt on cen W.lijken loop
in de Zwarte zee non haar 0 lijk nude, bij Poti, 10 u. N.
Batoem. Pc europ. fazant [gallus phasianus] wordt zoo
geheeten, omdat hij oorspronkelijk van de oevers dezer riv.
in Europa kwarn, en nog wordt hij op een eil. aan haren
mond aangetroffen.
Phatoeka, Phatuka, st. van Britsch Indie, Bengalen,
distr. en 3 u. ZO. Patna, aan de Z.zijde der Poenpoer-riv.;
met katoenfabr. en veel handel. 12,000 inw. (?
Phelps, gem. en vi. der V. S., New-York, gm. Ontario,
4 u. 0. Canandaigua. 6000 mw.
Pheng - hou, Pescadores, of IVisschers - Eilanden,
eil.groep, in 't kennel van Fo-kien, Chin. zee, tusschen 't eil.
Formosa en 't vasteland. Het grootate heeft een tamalijk
goede bron en wordt gezegd een chin. garnizoen te hebben.
kl. nicer van Palestina, Damascus, 3 U. ONO.
Banias. Men houdt het voor de bron eener onderaardsche
bijriv. van den Jordaan.
Philadelphia, 1) gra. der V. S., Stt. Pennsylvanie, omgeven door de get. Bucks, Montgomery, Chester, Delaware
en door New-Jersey. Het bevat, behalve de hfdpl. Philadelphia en de daartoe behoorende gemeenten, nog eeyaige
andere plaatsen, welker bevolking °oder die der st begrepen wordt. — 2) voorname at., rivierh. en hfdpl. van het
gelijkn. gra., weleer blast. der V. S., tuaschen de Schuylkill en Delaware, waar tangs de grootste zeeschepen tot onmiddellijk bij de st kunnen komen, omtrent 11/3 U. boven
hare isamenvloeiing en 16 u. in rechte lijn NW. van de Atl.
knot, of 30 U. van dear mugs den loop der Delaware, recht
tegenover Cambden in New-Yersey, 8 u. ZW. Trenton en
23 u. ZW. New-York, met welke beide ate-den zij gemeensehap heeft door spw. alsook met Columbia aan .de Susquehanna, met Baltimore. Reading eit door zijtakken met al
de groote spw. van lit gedeelte der Pole, terwijI er een
samenhangende spw.keten ter lengte van ruim 350 u. van
P. over Pittsburg, Indianapolis, Terre Haute en St.-Louis
met de uiterste rens van Missouri of met Independence
verbindt: en zijn 15 apoorlijnen met 10 stations, terwiji het
verkeer in de stad plants heeft mugs tramways. Over de
Schuylkill leiden 10 bruggen, over d bet 1240 met. breed. Delaware eAn, en bovendien zijn en nog 6 veren. P. bestaat nit
de eigenlijke at., die boogst regelMatig aangelegd is, met
breede straten, die elkaer rechthoekig snijden, een zachte
belling near de beide riv. en daardoor een geregelden afvoer van onreinheden hebben en hoogst zindelijk zijn, meest
met boomen oversehaduwd worden en uit de groote "Fairmount-Waterworks"aan de Schuylkill een milden toevoer van
uitmuntend water krijgen; — en verscheidene, sedert 1854
ingelijele naburige steden, ale Kensington. Germantown,
W Philadelphia, eon. De straten van P., die parallel met
den stroom loopen , worden met volgnommers, late, 2de,
3.1e, ens. aangeduid, terwijl die welke van stroom tot stroom
atrekken, hare namen near boomen en planten hebben gekregen, en het volksrijmpje: "Chestnet„ Walnut, Spruce and
Pine, — Mulberry, Cherry, Race and Vine". komt bet geteugen des vreemdelings in 't vinden van zijn weg dikwerf
wel te atade. P. telt ruim 300 straten, 12 parkvormig aangelegde, van fonteinen voorziene pleinen en racer clan 150,000
woonhuizen. 't Is de eenige onder de groote ateden van
Europa, waar elke familie een huis bewoont. Dit gevoegd
bt) den teen uiteenloopenden aanleg der at. is ook de re-
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den voor de geringe sterfte. Onder de straten zijn de belangrijkste (de 34ips met. breede ) Broad-, Market- (wear de
groothandel zetelt) en Chestnut-street ( de wandelplaats der
beau monde ). De meeste openbare gebonwen zijn van wit
marmer; de huizen en magazijnen van baksteen met wit
marmeren stoepen en plinten, even eenvoudig ale net van
bouworde. De voorn. onder de eersten zijn ,'Independence-Hall", vroeger het staatshuis, staande van voren aan
Chestnut-etreet (Kastanje-straat) en van achteren aan Chestnut-square (Ba.tanje-plein ; in dit eirwaardig gebouw wend
in 1776 de onafbankelijkheid der Unie uitgesproken en geteekend en van de pleintrappen Ilan de door klokgelui saamgeroepen menigte afgekondigd; het heeft een treffend gelijkend stantibeeld van Washington; — het Tolhuis ("Custom-house"), mede atm Chestnut-street, near 't Parthenon
van Athene gebouwd, oorspronkelijk tot Bank der V. S. bestemd in nu een van de achoonste sieraden der at.; — de
bankgebouwen, vooral de Pennsylvanie-bank, de Girardblink en 't nieuwe gebouw der N. Amer. bank; — de munt
(ier V. S.; de beurs en 't postkantoor. een der schoonste
gebouwen in de Unie; het marine-hospitaal der V. S., aan
de Schuylkill, met een schoon dorisch portico van 8 kolommen; het Pennsylvanie-hospitaal, door Franklin en Bond gesticht, met een coed anatomisch museum, men bronzen standbold van William Penn in den voorgevel en de beroemde
schilderij van West "Christus de zieken genezende" in een
der achtergebouwen; — het Armhuis ("Almshouse") vote
de armen der stad en bare districten, aan den W.oever der
Schuylkill, een parallelogram, dat 4 bunders beslaat; de
Pennsylvanische instituten soon doofstommen en blinden;
het "Girard-college", em n hoogst merkwaardig opvoedingshuis voor ten minste 3 10 blanke weezen van 't mannelijk
geslacht nit den Stt. Pennsylvanie en uit de steden NewYork en New-Orleans, gesticht uit een legaat van den in
1931 overleden burger Stephen Girard, gr. 5 mill. gld.; 't
(bath.) St.-Jozefs-hospitaal; de vrijmetaelaars-loge; het cellulaire staat.-tuchthuis; Ic staatsgevangenis, enz. Er ziin
in P. 45 kerken van verachillende seeten, namelijk Presb.,
Episc., Method., Bapt., hervormd-Presb., geassocieerdeFresh., geassoc.-Geref., hoogd.-Geref., Luth., Independ., neder1.-Geref., R. Kath., Kwakers, Universalisten„ Unitarissen, Nieuw-Jeruzalemmers, IIernhutters, Discipelen-vanChristus, en nog van velerlei naam voor kleurlingen. en 3
jooasche synagogen; — doch slecbts enkele onder al die
gebouwen, zoo als de kath. kathedraal St.-Peter en St.-Paul,
de Baptistenkerk in Beth-Eden, in goth. still, een der fraaiate kerken in Amerika, Christ's-, St.-John's-church, de
bath. St.-Bonifacius-kerk, de synagoge Rodef Scbolem. maken aanspraak op schoonheid van bouwtrant. Aan liefdadighei , 1 is P., naar evenredig,heid van hare grootte, ri tiker
Inn eenige andere atad der wereld; de voorn. daarvan hebben wii reeds boven onder de openbare gebouwen vermeld. Onder de letterkundige instellingen blinken nit: de
untversiteit van Pennsylvanie met 3 afdeelingen, de academische, collegiate en medische en ongeveer 700 stud., de
daaraan verbonden medische school is de oudste en grootate der Unie en telt tusschen 400 en 500 stud.; Jefferson's
medisch college, in 1825, en bet Pennaylvanisch medisch
college, in 1839 opgericht; het bovengen. Girard-college
(8)0 kweekelingen). Ann 't hoofd der openbare icholen
stoat onder 1 principaal en 10 professoren eene hoogere
model-school, men der beste instellingen van dies card in
de Unie, alvraar de nude en nieuwere talen, mathesis, natuurlijke hint. en wijsbegeerte, scheikunde, rekenen, enz.
onderwezen worden; daarop volgen de lat. scholen ("grammar-schools"), dan de middelbare ("secondary sch.") en
eindelijk de lagere scholen ("primary sch." ). De meeste
schoolhuizen zijn stevige gebouwen, van 3 verdiepingen, ieder voor 600 tot 1000 leerlingen ingericht. P. bezit ook
een aantal kostbare boekerijen, wetenschappelijke en letterkundige genootschappen, die meest hunnen oorsprong danken aan de verlichte, vindingrijke en praktische menachenliefde van Franklin; noemen wij alechts de Philadelphiabibliotheek, nu net ruim 110,000 hoekdeplen; de Amerik.
Philos tnaatsehappij, het oudste wetenschappelijk lichaam
in de V. S., met een teen kostbare bibliotheek van 25,000
boekdeelen en een kabinet van mineralen, fossilien en anquiteiten; de academic der nat. wetenschappen, met een
boekerii van 33,0.0 ,,.eelen en misschien het beate naturalien-k.abinet der Unie; het Athenaeum, een schoon gebouw
in ital. visit, met een openbare bibliotheek van 15,000 deelen, daaronder een verzameling van vlugschriften in 148
band., die aan Franklin behoorden en vele kantteekeningen en asumerkingeu van zijn eigen hand bevatten; het
Hist. Genootschap van Pennsylvanie, in 1825 gesticht, op
de 3de verdieping van 't athenteurn-gebouw, met een bib
van 20010 deelen; de in 1822 opgeriehte Handels-bibl., met
em n boekerij van 125,000 banden; het Franklinn-instituut, in
1930 aangevangen, ter bevordering van werktuigelijke kunsten, met men boekerij van 4 - tot 50 )0 deelen. — Aan
schouwburgen, openhare tuinen e. a. plaatsen van uitspanning ontbreekt het der at in geenen deele; de grootste onder de eersten zijn die van Chestnut-, Walnut- en Arch-street;
oak aan ruim voorziene markten en wel ingerichte hatels
is geen gebrek, en de meeste openbare pleinen (Penn-, Independence-, Washington-, Franklin-. Logan-square e. a.)
verraden door hun aanleg en beplanting een kieschen smack.
Fairmount-park is een der voornaamste onder hen. De kosten van aanleg bedroegen dan ook 6 mill. doll.; de grootte
van 't park is 1100 hectaren, met veel afwisseling van heuvel en dal. Hier stonden in 1876 de gebouwen der tentoonstelling, waarvan er enkele in wezen gebleven zijn en
yoor permanente tentoonstellingen gebruikt worden. In 't
fabriekwezen bekleedt P. een der eerste plantain under de
steden der Unie; schier elke Oak der fabrindustrie wordt
Cr vertegenwoordigd en meestal op voortreflijke wijze. In
1876 telrle P. 11,000 industrieele inricbtingen met 161,000 arbeiders; 3(68 stoommsehines. Waarde der yerwerkte grondstof 550 mill. doll. Beeendien heeft P. de orroaste
richting der aarde voor het leveren van locomotieven ( Baldwin) en de grootste stoomschepen worden bier en in het
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Balmer* Chester gemaakt. Door bare ligging tuschen 2
rivieren is deeen soort an dubbele haven; de Delaware dient voor den bnitenlandschen, de Schuylkill voor den
bhmenlandsehen handel; in de Delaware-haven korner' gr.
aeltepen geladen nit den oeeaan, en bier liepen In 1876
binnen 1506 saspen, met. 960,442 ton en nit 1467 echepen,
met. 922,290 ton. De invoer had een waarde van 76 mill.
rid., de uitvoer 126 mill. gld. De binnenlandsche handel
is nog aanzienleker wegena de vele spoorwegen. Hoofdart.
van nitvoer zen petroleum (waarvan bier de voorn. tdtvoerhaven), green, meal, katoen, =out, spek, ham, talk, tab.*,
sulker, enz. De bevolking van P (het grs. medegerekend)
beliep 70,287 in 1800; 96,297 in 1810; 119,325 in IWO; 167,325 in
1830; 228,691 in 1840; 4 9,352 in 1850; 668,074 in 1860 en de at
alleen 817,448 in 1876. Het observatorium der universiteit
llgt op 39° 57' 9" N.B., 75 0 10' 37" W.L. De gemidd. jeerstemp. is 50°,8; winter 30°,1; zomer 71°,4 Fahr. In de meanden lull) en Aug. word , P. voor de heetste at. der Unie
gehonden. — P. weed in 1682 gesticht door W. Penn. Benemin Franklin, op 17 Jan. 17 .6 te Boston geboren vestigde er etch sedert 1723, en aan zijne praktische wijaheid en
schrandere menschenliefde dankt de at. een menigte van
hare schoonste instellingen. Hij stierf er in 1790 en vond
er SAD de Ode zener vroeger overleden trade. naar zijn
nitgedrukt verlangen, een praalloos graf, gedekt door een
marmersteen met het opschrift: //Benjamin en Debora Franklin, 1790", terwiji hij zen wereldroem als mensch, patriot
en wesgeer tot een altijddurend eerelegaat aan den retie
aangenomen vaderstad vermaakte. — 3) gem. in New-York,
gm. Jefferson, 4'h n. NO Watertown. 1915 mw. — Zie
ook Ala-sjehe en R.abhath-Ammon.
Philse, (arab. Dsjezire t-e 1-H e f of e 1-B r b 6),
Chet Tachompao der oude Egyptenaren), eil. van OpPee-Effeete (Thebe1, 3/4 nur Z. Syene (Assoean), 2 ,00 meters in omtrek. Men vindt er nog veel mule gedenkteekenen en ruinen.
Philates, st. van Eur. Turkije, Epirus, sandsj. en 7 u.
ZO. Delvino. 4100 mw.
Philbeet (Sc.- ) 1) - de - Bottaine, fr gem. en d., dep.
Vendee, arr. en 6 n. NNW. Napoldonville (Napoleon-Yendee). 2167 mw. — 2) fr gem. en vi., dep. Beneden-Loire,
kantelfdpl., arr. en 31/2 u. ZZW. Nantes. 3883 mw. — 3)
-du-Pont-Charrault, fr, gem. en d., dep. Vendee, arr.
en 4 te OZO. Napoleonville. 1563 mw.
Philip, zie Philips en Phillip.
Philippeville, 1) bele. gem. en at., prov. Namen, kant.hfdpl., arr. en 41! u. WZW Dinant, aan den weg van Namen op Marienbourg; met fabr. van aardewerk en 2 marmergroeven in den omtrek. 1520 inwon. Karel V bouwde
hear bij een d. Corbigny en noemde ze near run moon PhiZij beet ends den vrede der Pyreneeen tot 1815 aan
Frankrijk behoord. Ze was vroeger versterkt, maar on ontmanteld. — 3) venterkte at. en haven van Algerie, dep.
Constantine, aan de golf en reede van S tor a, bij den
mond van den Wed- (Oned-) el-Kebir, 10 U. W. Bona, spw.
stet. Zij werd in 1832 door de Franschen op de pleatn van
het oude Rusicada gebouwd en naar den toenmaligen fr.
Inning Louis-Philippe benoemd. Zij heeft een handels tribunaal, "redeeerecht, tolhuis, citadel en forten, een goede
en mime reede en handel in huiden en woL 10,267 mw.
(want-under 8000 Europeanen). In Oct. 1949 werd zij bijna
geheel door brand vernield.
Philippi, verwoeste at. van Europ. Turkije, Macedonie,
3 u. ZO. Drama. In de vlakte W.waarts der et. hadden 42
j. veer Chr. de merkwaardige gevechten plants, in welke
de troepen van Octavius en Antoniva die van Brutus en
Caning vereloegen en daarmede een einde maakten aan
Roma republ. regeeringsvorm.
Philippijnen, Philippijusehe - Eilanden, ook Mann-

sp. FeIip ina a), groote en belangrijke
groep in 't NW. van den Anstraliachen archipel, meest tusschen 5. 32' en 19e 38' N.B., 117 en 127° 0.1., hebbende
ten N. en 0 den Stillen oceaan, ten W. de Chin. zee en
ten Z. de zeeen van Soeloe en Celebes. Zij zijn, na Cuba,
de belangeekste van Spanjes tegenwoordige koloniale besittingen, en bestaan nit ten - minste 1200 groote en kleine
ell. De aanzienlijkste rein Luzon of Manilla, Mindanao en
Palawan, met Mindoro_ Panay, Marindique, Negros, Zebu,
Bohol, Leyte, Samar, Masbate, de Soeloe (die in den jongsten hid onder sp. heersehapple nun gekomene ens. Hun
gezamenlijke grootte bedraagt 5e68,1 0 m„ terwijl de sp.
heerschappe gerekend wordt rich over 3100 0 nu nit te
strekkett. De bevolking wordt op 6,173,642 zielen gescbat,
waaronder 5,501,356 schatting betalende inboorlingen (1 mill.
van 't Papoea-negerras en onafhanklijke stammen, 3.700,000
maleische Indianen, 30,797 Chineezen en de rest Europeanen, ook Creolen, Mestiezen ). eil zijn an vulkanische
formatie en bevatten eene reeks van nog werkzame yourbergen. Ook aardbevingen hebben en veelvnldig plants. De
groep ligt in de etreek der monsons en worth niet zelden
door geweldige orkanen bezoeht. Van Met tot Sept. wonden de W.kusten als oventroomd van men. terwij1 de October-moesson den regen op de 0.kusten aanvoert; in andare sehoenen is 't en droog. De hoore temp. en de overvloed van vocht brengen er een weelderigen plantengroei te
weeg, zoodat dem eil. alle soon van koloniale en ook cur.
producten kunnen voortbrengen. Rest, gieret, nees. mi.
ker, indigo, hennip, tAbale koffie en boomwol werden en
geteeld, en sago, kokoanoten, bananen, kaneel. betel, mlloose lijne vruchten en scheepstimmerhout behooren mede
tot de prod. Viervoetige rootiieren ziju en niet; maar de
alligator of kaaiman wordt in de rivieren aangetroffen. Men
fokt er buffels en de meeste der aan Europa eigene bedsdies-en. Zeer relit is het land aan delettoffen: gond, ijzer,
steenkolen, zwavel, kwik, koper en lood; doeh vorden weinig eeteonnen. Belangrijke art. van uitvoer near Chine
zen de schelpen van pareloesters, zeeslakken, eetbare vogelnestjes en eapanhout. Be vrouwen houden rich vrij al
gemeen met de huieleke weverij built, en en woolen ook
sereeeoeden, cigarenkokers en aardewerk gemaakt; maer 't
hfd.prod. der indnatrie zijn bier de gouvernementa4lanilla-
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eigaren. Het verkeer was vroeger beperkt tot Manilla,
doch than* On ale havens der groep open en is het vetkeen hoofdzakelek in handen van Eng. en Amerik. kooplinden. De waarde van den nitvoer bedroeg in 1877: 43 14
mill. gel., waarvan 253/4 voter de Bunter, 81/2 voor den hennip, ongeveer 3 anon cigaren en 3/4 mill. voor tabak. De
nitvoerrechten beliepen 460,000 gld. — De meeste uitvoer
had pleats near Engeland, Spanje, de V. S., China en NienwHolland. — )landla (tie ald.) is de hfd.zetel des handela
en ook de zetel van de regeeeing, tsar het de residentie is
van den kapitein-generaal. Op elk der grootere eil. in een
luitenant-gouverneur, en ieder der .1•3 (voorgesteld, maar
nog niet ingevoerd de verdeeling: 18 pray. in 3 afd.) prose,
onder het bestuur van een alcalde staande, wordt verdeeld
in pueblos of eemeenten. De r. bath. eeredienst heeft rich
onder de malenche bevolking wijd en zijd verbe id en de
nem 41t, mill. Christen-inboorlingen zijn beschaafder, onafhankeleker en welvarender dan de inboorlingen van eenige andere Europeesche bezitting in Azie. De gewapende
macht bedraagt omtrent 7000 man ( 1 /10 Spanjaarden en de
neat Madera). — Dean nil. werden door Magelhaens in
1521 ontdekt en door de Spanjaarden gekolonieeerd onder
Philips II, near who zij genoemd aim. Bij aommige aardreksbeschrevers worden zej verdeeld in 5 groepen: Luzon
of Manilla, de Bissayas-eil., Mindanao, de Babuyanen en
de Basji-eil. (zie die art.)
Philippine, ned. gem. en d. (vroeger vesting), provincie Zeeland, arr. Middelhurg, kant. Ter Neuzen en rumm
2 u. W. Axel, aan den Braakman; met een get-cf. en een
r. bath. kerk. 692 inw. (met de buurten Posthoorn en de
Bouchantsche haven).
Philippopel, Philippopoli
(turkscb Filib de !dad
van Nor. Turkije, 0.-Itoemili, departement Philippopel, 25 11.
WNW. Adrianopel, stet. van den eureturkschen spw., gedeeltelijk op een steil eil in de Maritza, die bier bevaarbear wordt, en over welke verscheidene bruggen liggen. Zij
Is de zetel van en-' griekschen aartsbisschop, heeft talrijke
moskeeen, christen kerken, karavanzerais, baden. Belangreit is de fabricatie van zijden en katoenen goederen, leder,
t,abak en laken. In den omtrek veel wen, ooft, moerbezien. rest. 4:et) 0 mw.
Philipp.burg, at. en atarszetel in Baden, kr. en 41/ 2 o.
N. Carlsruhe, aan de Sabbath en stet. der bad. staatsspw. 24 ,7 low. De voorm. rijksvesting is in 1800 door de
Franschen geelecht.
Philips, 1) eil.groep in den archipel der Carolinen op
80 6' NB., 141° O.L. — 2) id., in den archipel der L'ageof Gevaarlijke-eil., op 16° 20 Z.B., 144° 8' W.L.
Philipsburg. d. op 't KI. Antillen-eil. St.-Martin, zeta
van 't bestuur over 't nederl. gedeelte van 't eil.
Philipsland (St..), vruchtbaar ned. nil., in 't NO. der
prov. Zeeland, tusschen de Krammer, Duiveland en Tholen. Het bevat sheen de gem. in her d. StePhilipeland,
in 't ZO. dos nil., met een gr. van 3114 bunders, behoorende tot het kant. Tholen. 1447 mw.
Philipetad, hi. zweed. at., lin en en 10 u. NO. Carlstad,
in een bergoord, rijk aan ijzer 2064 mw.
Phelipstown. iersche at., Leinster, en. King's, aan 't
Groote-Kanaal, 21/1 u. ONO. Tullamore; met een oud kaeteel, cent de resid. van boning Philips van Spanje, no als
lutzerne gebruikt. 1701 mw.
Phillip. 1 eil. van Nieuw-Holl., tegenover den mond
van W, stern-Port, 11./2 u ZO. Port-Phillip, lane 41/2 uur.
— 2) eil. in den Stillen oceaan, ten Z. van 't eil. Norfolk
(z. aid. 9).waarmede 't veel overeenkomst heeft. , — Phil.
lip (Port), zie Port - Phillip.
Phillips, 1) gm. der V. S., in 't 0. van Arkansas; hfdpl.
elen a. — 2) gem. in Maine, gin. Franklin, 15 u. NW.
Augusta. 1720 mw.
Phillipstem, gem. en d. der V. S., Stt. Massachusetts,
gm. en 7 u. NW. Worcester, aan den spw. van Fitchburg
naar Vermont. 910 inw. — Phillipatown, id., Stt. NewYork, gin. Putnam, 4 u. W. Carmel. 52 se mw.
Phiog, voorvoegsel bij chin. stadsnamen, zie Ping.
Phippshurg, gem. en vi. der V. S e, Maine, gin. Lincoln,
atm den mond der Kennebec, 11 u. Z. Augusta; met aanzienleken handel, acheepebouw en visschere, eta Vale-fort
en de cit. Seguin en Pond. 19 0 mw.
Phoesea. of Phoehin - Novn, of Fouges, at. Of vi. in
El. Azle, Anatolie, can den ingang der golf van Pongee,
81/2 u. NW. Smyrna; met een citadel. 4)00 inwon. — P..
Vecch i a of Fogliari I. eta daarbij gelegen vlek.
Phoekok, Phukok, of Kho - doed, eil. in de golf van
Siam. nabij de 0.kust, op 10 0 N.B., 104° 0.L., lang 19 u.,
op nun breedst 41/e u., met hoogen, boschreken grond.
Pboolern, (cog. P b ooler a), at. in NW. Hindostan,
gebied en 24 u OZO. Bhawlpoer; met eeu vervallen fort
en ;coed. bazaar.
Pboeleenrie, !epic. P hnlw are e), at. van Britsch India, Bengalen, distr. Patna. 12,000 inw., meest Mohammedanen van rang en opvoeding.
Ph...Yen, Pete-Yen, at. in Anam, Cochinchina, prov.hfdpl., aan de Phu-Yen-riv., 17 n. Z. Quinhon.
Phylse, grieksche 'eating, vermaard in de nude geschiedenis, en welker overblefsels ease sterke positie bealaan
in Pen pas van den Parnee, 4 u. NNW. Athene.
voorm. hertogdom in Italie, sedert 1860
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een prov. van 't hon. Italie, tueschen in prov. Pavia, Milean, Cremona, Parma en Genna, groot 45,4 0 m.. met
225,775 tow. De Z.belft is bereachtig, de N.helft behoort
tot de Povlakte, in welker rekdom aan prod eij deck.
In de bargstreek veel veeteelt; van de industrieele bedriiyen is de zedeteelt de voornamste. De prov. is verdeeie
in 2 distr. IR kantons en 48 gemeenten. — 2) (fr. P la Llacesseisail, versterkte at. en heipl. van de
ean c e), Yffe
gelijku. prov. rnim In WNW. Parma, be den Po. r. o., een
weinie holden de invloeling der Trehia, en aan den sp...
van Parma op Milaan. Zil. is omsloten door milieu, die
tot openbare wandelingen nen ingericht, omrined door ten
breede gracht en verdedigd door eeu citadel. Ze heeft met
hare vale nanwe, onregelmatige strateu en donkere, hale

Piaam

Pierre

vervallen }wizen een somber en verlaten voorkomen; echter
is de Stradone of Corso een der breedate en schoonste straten van ge heel Italie. Op haar eenige fraaie plain prijkt
het prachtige stadhuis en 2 ruiterstandbeelden van 2 hertogen van Parma; 'aorta heeft zij een hertl. paleis, nu zeer
vervallen; era goth. kathedraal, met eenige schoone fresco's en schilderijen; verscheiden andere kerken, ten groot
hospitaal, weeshuizen en andere liefdadige gestichten; een
college met 3 faculteiten, een britsch seminarie, een lyceum, gymnasium, technische !school, ambachtaschool, .een
gouv.bank van leening, 3 schouwburgen en openbare bibl.;
fabr. van wontn stoffen en aerge, bombazijn, kousen en hoeden, een weinig handel met de ornliggende streken, en een
groote jaarmarkt in April. 34,985 low. — Geb.pl. van pans
Gregorius X, kardinaal Alberoni. Palavicini en Laurentius
Valla. In de nabijheid sloeg Hannibal de Romeinen, 212
jaar .66r Chr.
Piaam. Peaam, ned. d., prov. Friesl., arr. Leeuwarden,
kant. en 13/4 u. W.t.Z. Bolaward, gem. Wonseradeel, aan
de Zuiderzee. 140 mw.
Piada of Pidavro, zie Epidaurus.
Piadena, ital. mvl., Venetie, prov. en 5 n. 0. Cremona, distr.hfdpl. 1200 low.
Piaggine, ital. vi ., Napels, prov. Principato Cit., distr.
en 3 u NO. 1.1 Vallo. 1480 inw.
Piana, 1) turksch ell, in 't Z. van den Archipel 11 u.
N. Kaap-Sidero op Candia. — 2 (La), fr gem. en d., dep.
Corsica, kant.hfdpl., arr. en 7 u. NNO. Ajaccio, op de W.kust. 1229 low. — 3) -dei-Greci, at. op Sicilie, prov.,
distr. en 3 u. ZW. Palermo; met ecn kathedraal van rood
marmer. 8215 low.
1Pianella, ital. st., Napels, prov. Abruzzo Ult. I., distr.
Penne, 2 U. WNW. Chieti. 6353 Mw.
Pianetsza, ital. vi .. Piemout, prov. Turijn, 2 u. ONO.
Rivoli, aan den Dora-Ripera. 2150 inw.
Pianosa, 1) [Planasia]. eil. in de Middell. zee, 3 u. Z.
de W.kaap van 't eil. Elba; met aanzienlijk hoop n en
vruchtbaren grand; lang 1 u., hr. 2/3 U. Onaeveer 600 low.
Het werd in 1814, als een aanhangsel van Elba, aan Napoleon I gegeven. In 183i weed het in voortdurende erfpacht
door Toscane aan den pr. consul afgestaan en eene landbouwkolonie daarop gevestigd. Thans dient zij ale strafkolonie. — 2) ital. eil. in de Adriat. zee, prov. Capitanata,
4 u. NO. de Tretuiti-eil., 2/5 u. lang.
Piar-d'Arena (San.), of San-Pietro-d'Ilirena, ital.
mv1., prov. en 1/2 U. W. Genua, waarvan 't als een voorst.
wordt neschouwd. Het heeft een stat. aan den Opper-ltal.
spw., talrijke villa's en paleizen, I schouwburgen, talrijke
zeepfabr., fabr. van machines, ijzergieterij, enz. en levendigen handel. 16,756 mw.
Piasina. meer en riv. van Siberie„ gouv. Jeniselsk; het
nicer op 70 0 N.B., 92° 30' 0.L., is 23 u. lang van N. tot
Z., en 10 u. breed; de re., die er uitvloeit, valt in de IJszee
op 73° 45' N.B., 90 0 0.L., na een N.lijken loop van 70 u.
poolsche at., gouv. en 4 u. ZO. Lublin, aan een
bijriv. der Wieprz. 1000 mw. — Piatki, is een mvl., gouv.
Voihynie, 6 u. ZW. Jitomir.
Pintra, at. en hfdpl. van 't distr. Neemts, in lloldavie,
17 u. OZO. Jassy, aan de Bistritza, I. o. Veel enuthandel. 20;00 Mw.
Pissuliv-. 1 ) riv. van Brazilie, prov. Pianhy, valt na een
N.lijken roop van 80 a 90 u. r. in de Caninde, 20 u. NW.
Oeiras. — 2 prov. van Brazilie, tusschen 2° 42' en 11° 20'
Z.B., 410 30' en 47° W.L., hebbende ten 0. de prov. Ceara, Parahiba en Pernambuco, van welke zij door bergketens
wordt gescheiden, ten Z. Goya., ten W. Maranhao en ten
N. den Atlant. oceaan. Be riv. Parnahiba, die haar van
Maranhao scheidt, neemt al hare overige riv. op. De grootte
wordt op 5480.9 0 m., de bevolking op 202,222 zielen gesteld. De meest vlakke, zacht naar 't NW. hellende grond
heat uitgestrekte vette weiden, waarin groote kudden grazen, en brengt cok maniok, gierst, rijst en suiker, ook jalappe, ipeeaeuanha en kinabast voort; timmerhout is schaars.
Ook zijn er esnige zileer.. bur- en loodmijnen. De voorn.
steden zijn Theresina (vroeger Oeiras1 en Parnahiba.
Piave, (Plavis], riv. in Italie, ontspr. in de Alpen, bij
Lienz, vloeit eerst ZW. voorbij Pieve-di-Cadore en Belluno,
tot can het d. Vaa, van waar ii.) haven loop ZO.waarts
richt naar de Adriat. zee, in welke zij valt na een loop
van 36 an., met 2 armen (waarvan een, den P or t o-d i-P
a v e-V ecchi a, te Porto- di-Cortellazzo, 61/3 u. ONO. Venetie). Onder 't eerste fr. keizerrijk gaf zij haren naam aan
een dep., waarvan Belluno de hfclat. was.
at. op Sicilie, prov. en 5 u. OZO. Caltanisetta,
dietr.hfdpl. Zij heeft een kathedraal, veel andere kerken,
4 kloostera, een college en hospitaal, met eenige fabr. van
wollen stoffen en mutsen, en levendigen handel in koren,
vruchten e. a. landbouwproducten. 1,22 inw.
Piaincola. ital. mvl., prov. en 3 u. NNW. Padua, bij
de Brenta, vermaard om het gr paleis der familie Contarini. 5102 inw.
Pica, d. en kl. riv. in Z. Peru, dep. Arequipa, in een
vruchtbaar wijndal, bij ten P a bell on-d e -P i c a, een
kaap in den Stillen oceaan, op 21 0 1' 30" Z.B., 70. 19'
W.L. Het d. werd in Jan. 1878, met het naburige Matilla,
gehe el door een aardbeving verwoest.
Picardie', nude pear. in 't N. yen Frankrijk, hebbende
NW. en W. het Kanaal en landwaarts de prov. Artoi , ,
Vittanderen, Champagne, Ile-de-France en Normandie. Zij
Is no verdeeld tusschen de dep. Aisne, Somme, Ardennes,
Ois- en Pas-de-Calais.
Picauville, fr. gem. en vl., dep. Kauaal (Manche), arr.
en 3 u. ZO. Valognes, can den Merderet. 2661 inw.
Picerno, ital. vl., Napels, prov. Basilicata, distr. en 21/,
U. W. Potenza; met zijde- en wolfabrieken. 4880 law.
Piebioaehn, vulkaan in Ecuador, in de W. ketenen der
Andes, met vijf Looge toppen, 3 u. WNW. Quito, hoog 4700
met., waarvan de bovenste no altijd met aneeuw bedekt zijn.
Pichu-picha, vulkaan in Z. Peru, onniiddelijk Z. Arequipa, hoog 5670 met., d.
dicht bij de grens der eeuwigdureude suetuw it dat gedeelte der Andes.

P'icinisco, ital. vl., Napels, prov. Terra di Lavoro, distr..
en 41/, u. OZO. Sora. 3448 mw.
Pickaway, 1) gra. der V. S., Stt. Ohio, doorsneden van
de riv. Scioto; hfdpl. Circl ev ill e. Omtrent 1 n. Z..
de hoofdst. liggen de Pi ckaw ay- p 1 a in s, de "nicest.
klassieke plek gronds in 't Westen". — 2) gem. bij Circleville. 1609 mw.
Pickens 1 ) distr. der V. S , in 't NW. van Z. Carolina;
hfdpl. P s ck
' e n a. — 2 ) gra. der V. S., in 't W. van Alabama; hfdpl. Carrolton.
Pickering, eng. my]. en kersp., grs. York, N. Riding,
met een stat. aan den York-and-North-Midland-spw., 5 u.
ZZW. Whitby. 3400 mw.
Pico, een der Azoren, Atlant. oceaan, met een vulkanischen pick van 2315 met. hoogte, op 38° 28' N.B., 38°
15° W.L.• gr. 12 0 m., met 24,000 mw. De bodem is met
lava overdekt. Wijnbouw (dikwerf 25,000 pijpen), veeteelt
en visscherij zijn de hfd.takken der mjverheid, en levensmiddelen worden meest nit Fagal aangevoerd. De voorn.
plaatsen zijn Lagos, Magdalena en San-Rocco of St.-Roca.
Picquigny, Pequigny, fr gem. en at., dep. Somme,
kant.hfdpl., arr. en 21/ 2 uur NW. Amiens, can den apw.
van Amiens op Abbiville en aan de Somme, I. o. 1624 inw.
Pieton, grs. en at. in N. Amerika, Nova-Scotia, aan de
N.kust van 't eil. De at. ligt 1 u. van den ingang eener
uitmuntende haven, is wel gebouwd, heeft een //academy",
bibliotheek,lat.school en handel. 4000 mw. en 30,000 in 't grs.
Pidsjan Pedjan. Pidchan. 2 at. van 0. Turkestan:.
1) 10/2 u. 0. Toerfan; 2) 14 U. W. Aksoe. De ruinen
van 0 u d-P d aj a n liggen 40 u. ONO. Kaschgar.
Piedicorte-de-Gaggio, fr gem. en d. Corsica, kant.hfdp1 , arr. en 3 u. OZO. Corte. 945 low.
Piedieroce,
id.. id., kant.hfdpl., arr. en 311/ ? U. ONO. Corte. 500 mw.
Piedimonte, 1) ital. at., Napels, prov. Terra di Lavoro,
distr.hfdpl., 6 NNO. Caserta, in een vruchtbare vlakte aan
den voet der Apennijnen; met een kon. paleis en semivarie en fabr. van wollen stoffen, mutsen en papier. 7073 mw.
— 2) -di-San-Germano vl. in dezelfde prov., distr. en
4112 u. ZZO. Sora; met vel
e kerken en een gr. jaarmarkt.
2378 inw. — 3) id., Sicilie, prov. Catania, district Acireale.
4448 mw.
Piedra Blanca, st in de argent. prov. Catamarca; aanzienlijke verbouw van graan, ooft en wijn; handel in dezeartikelen. 3434 low.
Piedrabuena, sp. vi ., prov. en 4 u. WNW. Ciudad-Real;
met hoedenfabr. 2807 Mw. — Piedrahita, id., prov. en
9 u. WNW. Avila; met overblijfdels van oude wallen en
vestingwerken. 2177 mw. — Piedralabes, id., prov. en
61/ u Z. Avila. 1262 inw.
Piedras, 1) at. in Venezuela, dep. Orinoco, 18112 uer
WZW. Angostura, aan den Orinoco. — 2) kaapi n de golf
van Mexico, dep. en 181/, u. NW. Vera-Cruz — 3 ) of -dela-Memoria. kaap aan 't Z. van den La-Plata-mond, dep.
en 25 u. ZO. Buenos-Ayres.
Piens, of Pielisjarvi, meer van Finland, Ian en 17 u.
ONO. Kuopio, tusschen 62° 55' en 63° 35' N.B., 29° en 30°
20' 0.L.; lang 16 u., gr. breedte 41(., u. Dc r i v. Pieli a
voert zijn overtollig water in 't near Oriwesi, Z.waarta van
daar; en aan de 0.zijde van 't nicer ligt de at. Pieli s.
Piemoet, (ital. P i em on t e, eng Piedmont), voorm.
vorstendom in N. Italie, maakte het centrale en aanzienlijkste gedeelte van de Sard. staten uit. De grootte bedroeg
531,87 0 m , de bevolking 2,929.554 zielen. Ten NW. en
Z. werd het omsloten door de Alpen en de Apennijnen en
bestond uit het boven dal van den Po, door welken stroom
en zijne bijriv. Tanaro, Bormida, Clusone. Dora, Scala,
enz. bet geheel besproeid wordt. De 0.1ijke streek vormde
een gedeelte van de groote Lombardische vlakte, is nog zorgvuldig van water voorzien en uitstekend vruchtbaar; men
vindt bier veel weilanden en er worden, even als in het
Milaneesch gebied, groote kudden vee onderbonden. Van
den overvloed van koren, dien zij voortbrengt, wordt sic
ganache streek bongs de Midden. zee tot atil Toulon voorzien. Tarwe, mats, gerst, rijst, bennip en vruchten zi,jn sic
voorn. prod.; de wijnen zijn van mindere qraliteit, en olie
wordt er slechts in geringe boeveelheid voortFebracht; de
zijde behoort tot de beste in Italie. Tot de m:nerale voortbrengselen behooren ijzer, load, koper, marmer, zwavel,
mangaan, kobalt en een kleine hoeveelheid edele meteden.
De voorn. prod. der fabr.nijverheid zijn zijden stoffen,ket.
tingzikle, wollen en linnen stoffen, kousen en mutsen, brandertjen en likeuren, glaa- en ijzerwaren. De inwon. zijn
meeat allen r. kath. — In 1796 weed P. door de Franachen
bezet en grootendeels bij Frankrijk ingelijfd als depart,.
menten Doire Dora), Po, Stura, Sesia en Marengo, terwijl
het 0.lijk gedeelte aan 't kon. Italie het dep. Agogna leverde. Thans behoort bet geheel tot 't kon. Italie en bevat
de prov. Alessandria, Cuneo, Novara. en Turijn.
Pienoa, ital. at., Toscane, prov. Siena, 11/ u. ZW. Montepulciano; met een college en bissch. seminarie. 3423
Zij merd door den bier geboren paus Piva II tot een at. en
bisschopszetel verheven.
Piermout, bloeiend d. der V. S., New-York, gm. Rock
land, gem Orangetown, 7 u. N. New-York. De Erie-spw.,
die van Dunkirk aan 't Erie-nicer over 127 u. lengte loopt,
bereikt tiler den Hudson en heeft verder door stoombooten
met New-York gemeenschap. 2500 mw.
Piero-a-Seive iSan-). ital. mvl., Toscane, prov. en 4 u.
ENO. Florence, NM den Sieve, r. o. 2890 low.
Pier-Pundsjab, ( cog. P e e r-P unj a b;, at. in Scinde,
14 u. N. Schwan, 1 o. W. den r. o. van den Indus.
Pierre, I ) fr. gem. en d., dep. Sa6ne-en-Loire, kant.adpl., arr. en 5 u. N Louhans, met era tschnon en peachtig slot. 2046 in w. — 2) -Bulliere. fr gem. en stadje„
dep. Opper-Vienne, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZZO. Limogen.
1040 mw. Geb.pl. van Dupuytren. — 3) -Chattel. tr . gels.
en fort, dep. Ain, arr. en 1 u. ZO. Belly, aan de Rhone,
r. o., bestrijkende den loop der riv. en den weg van Frankrijk en Savoie. — 4) -Fontaine, fr gem. en d., dep. Doubt),
kant.hfdpl., arr. en 5 u. ZO. Baume-les-Dames. 1150 law.
— 5) •Pertuis, een natuurlijk uitgeholde doorgang in de
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Jura-bergen, Zwitserl., kant. en 5./1 u. NW. Bern, op den
weg tuaschen Bid en Porentruy, 13 met. hoog en an 3
tot 4 met. breed, met een mm. opschrift.
Pierre 115t..), a] naam van een menigte fr. gen., at.,
en d.: 1 ) gem. en d., dep. Landes, arr. en 'Is U. ZW.
Mont-de-Marsan. 1400 law. — 8) -trAllevard, id, dep.
Isere, arr. en 5 n. NO. Grenoble. 2004 inw. — 3) -do.
Doeuf, id., dep. Loire, arr. • en 6 u. WZW. St.-Etienne,
-am de Rhone, r. o. 166 ) mw. — 4) -de-Bressienz, id.,
dep. Isere, an. en 3 u. N. SL-Marcellin. 1245 mw. — 5)
-de-Chartreuse, id., zelfde dep., arr. en 3 u. NO. Grenoble, 1734 mw. — 6) -de-Cadmium, id., dep. Dordogne,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 n. ZO. Perigneux. 900 mw. — 7)
-de-Camellias, dep. Ewe, arr. en 3 u. SW. Pont-Andemer, bij de Calonne. 1030 low. — 8) -d'Entransont, id.,
dep. Iaere, arr. en 5 u. NNO. Grenoble. 1620 mw. — 2)
-d'Entrensont, id., dep. Orne, arr. en 4 u. N. Domfront.
1430 mw. — 10) -de-Itilaille, d., dep. Vienne, arr. Montmcrrillon, aan de Gartempe. 1900 mw. — 11) -de-Pleegnen, gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr. en 4 n. ZZO.
SL-Malo. 2312 mw. — 12) -de-Quilbignon, id., dep. Finistere, arr. en i1/2 n. SW. Brest. 6301 mw. — 13) -deeEgli..., gem. en d., dep. Vienne, arr. en 4 u. NW. Montmorillion, aan de Vienne, r. o. 1750 mw. — 14) -desLandes, dep. Mayenne, arr. en 5 u. NW. Laval. 1950
jaw. — 15) -de-Trevisi-Senegats. id., dep. Tarn, arr.
en 4 u. NO. Castree. 1430 inc. — 16) -d'Oleron, gem.
en at., dep. Neder-Charente, kant.hfdpl., arr. en 4 u. ZW.
Marennes, in 't midden van 't eil. (Heron; met een bandelstribunaal, tolkantoor en kl. haven. 4939 mw. — 17)
-du-Champ, gem. en d., dep. Opper-Loire, arr. en 4 U.
N. Le Puy. 1580 inw. — 18) -du-Chensin, id., dep. Vendee, arr. en 5 u. NNO. Fontenay-le-Comte. 1740 um. —
19) -da-Vauvray, dorp, dep. Beneden-Seine, arr. en bij
Louviers; met een station aan den spw. van Parijs naar
Rouen en Havre. — 20 ) -Eglise, gem. en vi., dep. Kanaal
)Manche), kant.hfdpl., arr. en 3 u. 0.t.N. Cherbeurg; met
.een kasteel en hoepitaal. 2064 mw. — 21) -Eynae, gem.
en vi, dep. Opper-Loire, arr. u. W. Le Puy. 1426
mw. — 22 ) -La-Conr, id., dep. Mayenne, arr. en 6 u. OZO.
Mayenne; met steenkooldelving. 1980 mw. — 231-Le-Montier, gem. en at., dep. Nievre, kant.hfdpl., arr. en 4 U. Z.
Nevers, aan den apw. van dear op Moulins. 3173 mw. —
24) -Les-Calais, gem. an vi., dep. Pas-de-Calais, an. en
U. NNO. Boulogne, 1/3 u. Z. Calais, waarvan 't vroeger
als een voorstad gold; met em n etation aan den Noorderspw. en veel fabr. van tulle, hoeden, aardewerk, beetsuikey, ens., branderijen, brottwerijen, olieslagerijen, looierijen, ijzer- en kopergieterijen en handel. 25,583 mw. — 25)
25) -snr-Dives, gem. en vi., dep. Calvados, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. NO. Lisieux; met een openbare bibliotheek en
fabr. 2057 inwon. — 26) -snr-Orthe, id., dep. Mayenne.
1122 inw. — 27) -d'Argenson, badpl., dep. Opper-Alpen,
arr. Gap. Hier is de zoogen., tot de wondeten van Dauphine behoorende wijnbron.
Pierre (St..), 13] of St.-Peters, eenige belg. gem. en
41, 1) -Capelle-Manhaege, prov. Henegouwen, arr. Soignice, kant. Enghien. 1890 mw. — 2) -Capelle-Spernsalie, prov. W. Vlaanderen, arr. Osteude, kant. en 11/2 U.
OZO. Ghistelles. 236 mw. — 3 ) -Libramont, prov. Luxemburg, arr. en kant. Neufchateau. 525 mw. — 4) -simileDigne. of Pieter-op den-Dijk, prov. W. Vlaanderen,
arr., kant. en bij Brugge. 984 mw.
Pierre (Si..), c] 1) et. op 't eil. Martinique, arr.hfdpl.
Up de W.kust, 5 U. NW. Fort-Royal. Zij is de grootste at.
der Fransche W. Indien en de voorn. stapelpl. van die eil.
Zij wordt in 2 deelen gesplitat door eene beck, over welke
achoone bruggen liggen, heeft een aantal openbare gebouwen, 't college der ePeres-blancs", een kruidtuin en een
schonwburg. De reede wordt door verscheiden forten verdedigd. 20,000 mw. Geb.pl. van keizerin Josephine, in 1753.
— 2 ) vl. op 't eil. Reunion, Ind. oceaan, arr. en 10 U. Z.
St.-Denis. 2800 mw. — 3) eil. in den Ind. oceaan, 70 U.
NO. Madagaskar, onderhoorig aan de eng. kolonie Mauritius. — 4) eil. van N. Amerika, bij de Z.kust van Newfoundland; met rotsigen bodem en schralen plantengroei. —
Het vormt met de onmiddellijk N.waarta gelegen nil. Miquelon eene kolonie, die den Franschen behoort. — 5) vl.
op de ZO.zijde van laatstgen. ell., hfdpl. der kolonie St.Pierre-et-Miquelon, met een goede haven. — 6) hfdst. van
Guernsey, sic Peter-le-Port (St..). — 7 I eil. in 't Bieler-meer, Zwitserland, kant. Bern, vermaard ale 't verblijf
van Jean Jacques Rousseau in 1765.
Pierrefitte, fr. gem en d., dep. Maas, kant.hfdpl., arr.
en 41/, U. NW. Commercy, aan de Aline, r. o. 600 inw.
Pierrefont, fr. gem. en atadje, Oise, arr. en 211, u. OZO.
Compiegne; met runien van een kon. kasteel. 1832 mw.
Pierrefors„ fr. gem. en etadje, dep. Cantal, kant.hfdpl.,
an. en 5 U. ZW. St.-Flour. 1134 mw.
IPierrelatte, fr. gem en at., dep. DrOme, arr. en 21/.
a. Z. Montelimart, aan de Breve, bn de Rhone, Lo. en aan
den spw. van Lyon near Marseille. 3379 mw.
1Pierreville. fr . gem. en vl., dep. Ardeche, kant.hfdpl.,
arr. en 4 U. NW. Privas; met een geref. kerk. 1850 inw.
Pierebill, ned. gem. en d., prov. Z. Holl., arr. Dordrecht,
kant. en 1 11,U. WZW, Ottd-Beierland. 782 inw.
Piesport, pr. d., Rijnprov., regdst. Trier,- kr. Wittlich,
aan den Moezel, beroemd mu den hier wassenden voortrefltken Moezelwijn. 610 mw.
Pieter (St.-1, ned. gem. en d., prov. Limburg, arr.,
kant. en 1)4 n. Z. Maeatricht, aan den SL-Pietersberg met
het fort SL-Pieter en reel moestuinen. 960 mw.
Pieter-Both, Peter-Botte, merkwaardige steile roteberg op 't eil. Mauritius, op 20° 12' Z.B., 57° 37' 0.L.,
hoog omtrent 800 naeters. Hij draagt, den naam near den
eenten gonvent. van Need. LAU, P. 'Both, die bier in 1613
schipbreuk Iced en stint
Pseterfsuren, ned. d., prov. en arr. Groningen, kant.
21/2U NW. Onderdendam, gem. Eenrum. 665 inw.
Pietermaritzburg, hfdpl. van de britsche kolonie N at alia ( z. aid.) of Natal, 14 U. NW. Port-Natal. 5000 mw.

Pieeorehiorseen, ned. d., Fried., arr. Leeuwarden, kant.
en 3./6 U. DINO. Harlingen, gem. Barradeel. 475 mw.
Pieterseilandjes (Si..), groep eilandjes ten W. van
Borneo, 10 n. W. Tandjong-(Kaap-) Apie.
Pietola, ital. d. en fort, Lombardije, pro v. en 1/2 U. ZO.
Mantua, bij den Mincio. 950 mw. 't Is het oude Ande a,
de geb.pJ. van Virgilins.
Pietra, I ) ital. gem. en vi., prov. en aan de golf van
Genus, distr. en 21/e tt. NNO. Albenga. 1780 inw. — 3)
-Ablsondante. vl., Napels, prov. Molise, 4 nun NO.
Isernia. 3791 mw. — 3) -Camela, id., prov. Abruzzo Ult.
I, 3112 u. ZZW. Teramo. 1755 inw. — 4) -Catch., idem,
prov. Molise, 4 ONO. Campobasso. 333 ) mw. — 5) -deFuld, id., prov. Principato Ult., 1 ). U. NO. Montefuseo.
5400 mw. — 6) -de-Verde fr. gem. en d., dep. Corsica,
950 mw. — 7) -dekant.hfdpl. arr. en 4 U. W.te.
Cor
Monte-Ccirvino, Gal. vl., Napels, prov. Capitanata, mita
1 n. ZZO. Castelnuovo. 2200 mw.
Pietrafeea en Pietragalla, 2 ital. mvl., prov: Basilicata: 11 31/e U. SW. Potenza. 2710 Mw. — 2) 2 1/2 uur
NNO. Potenza. 6028 mw.
Pietrain, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Nivelles, kant. jodoignes. 1391 mw. — -Pietrebais, id., 541 mw.
Pietraleina, ital. mvl., Napels, prov. Frincipato Ult., 4
u. WNW. Ariano. 2995 mw.
Pietramala, 11 ital. d., Toscane, prov. en 61/2 U. NNO.
Florence, aan den voet van Monte-di-Fo in de Apennijnen,
waarover bier de 980 met. hooge pm La Futa, weg van
Bologna naar Florence. In de nabijheid zijn merkwaardige gmbronnen of vnur-fonteinen (ofuochi-delr-Acqua-buja"), waarvan eene beatendig brandt. 2) ital. mvl., Napelt, Calabria Cit., hi) de knat, ten Z. van Ajello.1203 mw.
Pietra-Mellara. ital. at., Napels, prov. Terra di Lavoro,
aan den voet eens bergs, 3 u. N. Capua. 3120 inw.
Pietra-Pertoea,ital. mvl., Nape's, prov. Basilicata, distr.
en 41/2 u. OZO. Potenza. 2842 inn,
Pietraperzia, st. op Sicilie, prov. en 11/3 uur OZO.
Caltanisetta, kant.hfdp1.; met banded in koren, amandelen,
piatachea, en in de nabijheid zwavelmijnen. 10,149 mw.
Pietra-Reja, ital. mv1„Napels, prov. Terra di Lavoro, 2
U. OZO. Piedimonte; met rood-marmergroeven. 2305 inw.
Pietra-Santa, ital. st., Toscane, prov. en distr. Lucca,
in ongezonde ligging, nabij de Middell. zee, stat. der Opper-Ital. baan; met een schoone kerk en lat. school; in de
nabi,jheid marmergroeven en een kwikmijn. 13,227 inwon.
in de st. 4656).
Pietra-Stornina, ital. mvl., Napels, prov. Principato
Ult., 2 u. NW. Avellino. 3314 inw. — Pietra-Varaino,
id., prov. Terra di Lavoro, 41/2 u. N. Capua. 3030 mw.
Pietro (San- of Santo.), 1) rAreipitrum of flierseum Insula], kl. eil. in de M , ddell. zee, bij de ZW.kust
van Sardinie, 1142 U. NW. San-Antioco; lang 2 u., be. pis
met 3300 inw. De oppervlakte is meest berg- en Steen- U.,
achtig; de prod zijn wijn, een weinig koren en rout. —
2) ital. vl., Venetie, prov. en 31/, ONO. Udine. 2690 inw.
3) id., Piemont, prov. en distr. Coni. 1500 inw.
4) id.,
Napels, prov. Principato Cit., 11/2 u. Z. La Polls. 2760
mw. — 5) -Avellana, id., Nape* prov. Molise, N. van
Isernia. 2202 inwon. — 6) d'Arenn, zie Pier d'Areno
(San.). — 7) -di-Maida, ital. vi ., Napels, prov. Calabria
Ult H, Z. bij Nicastro, 2195 mw. — 8) -di-Neenbo, 2
onvruchtbare rotseil., in de Adriat. zee, aan den ingang
der Quarnero-golf, op 44 0 27 34" N.B., 14° 33' 12' O.L.
— 9) -Werontieo, ital. at., Napels, pros. Otranto, kant.hfdpl., 1 u. Z. Lecce; met een college. 2789 mw. — 10)
-Incariano., ital. vl., Ver etie, prov. en 21/2 u. NW. Ve
rona. 2360 mw. — 11) -in-Fine, id., Napels, prov. Terra
di Lavoro, ZO. bij Cervaro. 1310 mw. — 12) -Apostolo,
ital. vi ., Calabrie, prov. Catanzaro, kant.hfdpl. 260 mw.
— 13) -Nebbio, of Santo-Piedro-di-Tenda, fr gem. en
vi., dep. Corsica, kant„hfdpl., arr. en 4 ZW. Bastin. 1257
mw. — 14) -in-Casale, ital. st „ prov. Bologna; state der
Opper-Ital. bean; in een vruchtbare etreek. 8480 inw.
pie.: (Le.), fr. gem. en d., dep. Kanaal (Manche),
kanthfdpl. arr. en .31/2
ZW. Cherbourg. 1526 mw.
Pieve, 1) ital. gem. en d., prov. Porto-Maurizio en 4 U.
NW. Oneglia, mand.hfdpl., aan de Artiste. 3231 mw. —
2) -del-Cairo, id., pro,. Pavia, distr. Lomellina, mend
hfdpl., bij den Po, 4 u. 330. Mortara. 3360 mw. — 3)-di.
Cadore, tie Cadore. — 4) -di-Primiero, vi. in Tirol,
hr. Trient of Trent, ten NW. van Feline- met ijzermijnen.
1200 low. — 5) -Giovanni, ital. d., annbardije, ZO. hi)
Mantua; met smederijen. 1359 mw. — 6) -d'Olmi, idem,
. distr. en 2 n. ZO. Cremona. 8700 low. —7) -Pelaprov.,
go,
vi., prey. Modena, 9 n. ZZW. Modena. 4813 inw.
— 8) -Porto-Morone, ital. vi ., prov., distr. en OZO. bij
Pavia, aan den Po. 3100 mw. — 9) -Santo-Stefano, ital.
mvl., Toscane, prov., distr. en 41/1 u. NO. Anzio, aan den
Tiber, bi,j zijne samenvloeiing met den Anscione. 4255 mw.
Pigeon, gem. en vl. der V. S., Stt. Indians, gra. Vanderburgh. 2352 mw. 2) sly. in Tennessee, tat in den
French-Broad, op 35° 46' N.B., 82° 58' W.L.
Wigan, ital. gem. en vL, prow. Porto-Maurizio, 8 n. NO.
Nina, 3456 low.
Pignan, fr. gem. en vi., dep. Herault, arr. en 2 n. W.
Montpellier; met branderijen. 2081 law. — Pignans, id.,
dep. Var, arr. en 3 U. ZO. Brignolles; met koperwerken
en papiermolens. 2447 low. Geb pl. van Duveyrter.
Pignataro, ital. d., Napels, prov. Terra di Lavoro, N.
hi) Cap.; zetel van een biaschop. 3723 mw.
Pijnacker, ned. d., prov. Z. Boll., arr. Gravenhage
kant. en 1 U. 0. Delft; met ran Keret en een r. bath. kerk.
Hier leefde de vermaarde Engeltje van der 'nee, die sedert
25 jaren de wereld wist diets te nutken, dat zu at no&
dronk, totdat bi.j haven dood in Dec. 1853 het bedrog open.

base weed. Het d. vormt met de b. Rnyven en Ratwijk-enlieulen de gem. P ij naeke r, die 1752 inw. telt.

Pijoboom-Eilanien, (cog. I sl e-o f-P i n e a), ell. in
de groep der Nieuwe-Hebriden, op 22° 38' Z.B., 167° 25'
0.L., 12 mm. in omtrek, boachrijk en door een woad yolk
bewoond. — Sic ook isla-dos-Pinss.

Pike
Pike, naam van vele gm der V. S.: 11 in 't NW. van
Pennsylvania, door de Delaware van New-Jersey geacheiden; hoofdpl. Mil for d. — 2) in 't midden van (eorgie;
Zebnlo n. — 3 ) in 't ZO. van Alabama; hfdpl. T r o y.
— 4 ) in 't ZW. van Miesissippl; hfdpl. Holmeav ill e.
— 5) in 't ZO. van Kentucky; hfdpl. Pikev ill e. — 6)
In 't 0. van Ohio; hfdpl. Pike to n. — 7) in 't W. van Illinois; hfdpl. Pit ta fi el d. — 81 in 't NO. van Missouri;
bfdpl. Bowling-Gree n. 9, in 't ZW. van Arkanaas; hfdpl. Murfre eabor o'. — 13) in Indiana; hfdpl.
Petersbur g. — Ook naam van verseheidee pleatseni 11) in New-York, gra. Allegheny, 73 u. WZW. Albany.
2200 low. — 12) 4 gem. in Pennsylvania, grs. Berke, Potter,
Clearfield en Bedford. — 13) - Run, gem. in Pennsylvania,
gra. en 5 U. ZO. Washington. 24 t0 inw.
Pilao - Areado, vi. in Brazilia, prov. Bahia, aan den
San-Francisco, op 11° 30' Z.B., 42° 40' W.L. 5 100 jaw.
Filar, 1) d. op de 0.kust van 't brat. eil. Itamarca in
den Atlant. oceaan. — 21 - do-Tavpu, brat. vi ., prov. PaCarahiba, I. o., 14 u. W. de st. Paragiba. 3400 mw.
bo - de-los-Pilares is de NW.punt van Tierra-del-Fuego.
Pilas, 1) sp. vi ., pro, en 5 U. WZW. Sevilla. 2897 jaw.
— 2) een der Soeloe-eil., W. Basilan.
- Pilate. Pilat, fr. berg in de keten Cevennes, tusschen
de dep. Rhone en Loire, bong 1364 met. — Pilatus, tak
der Alpen, tusschen de twit. kant. Lucern en Unterwalden; de hoogste pieken zijn de Tomlishor n, 11/2 uur
LW. Lucern, 2505 met.; de E s e I, 2122 met., en de W i dder f el d, 2228 met. Op den Esel en den Klimsenborn
heeft men hAtels. 't Met r P. is nog slechts em n vijver. Volgens de overlevering begeerde de bekende, near Gallie ge.
bannen corn. stadhouder Pilatus leer begraven te worden.
Pilcomayo. of Aragua - Guaxi, riv. van Z. Amerika,
Bolivia en La-Plata-Staten, ontspr. bij Chuquisaca, vloeit
ZO. door de Llanos en valt na een loop van wel 3 .0 u.
in de Paraguay, bijna tegenover Asuncion, met armen,
die era moerassig eil. van 40 u. lengte omsluiten. Haar
voorn. bijriv. On de Pilaya en Paspaya. Zij is voor kli in
vaartuig bevaarbaar van den Paraguay tot Chuquisaca, maar
voor 't overige ondiep.
Pileagirove, gem. en vl. der V. S. Stt. New-Jereey,
gr.. en 3 u. NO. Salem. 3000 jaw.
Pilgram, boh. st., kr en 7 u. ONO. Tabor; met fabr.
van wollen en linnen stoffen, een reaalgymn , veel vlasbouw. 3909 jaw.
Pilica, poolsche et., pray. Kielce, 91/ 2 U. NNW. Kraban, aan de Pilica, bijriv. der Weichsel; met linnenindustrie. 3000 mw.
Pills, hong. vl., com. en 8 u. ZO. Peat. 3400 inwon.
j t Oaf vroeger zijn naarn aan em n comitaat.
Pillar (Kaap - ). uiterste ZO.punt van Tasmans-schiereil., op 43° 12' Z.B., 141° 7' O.L.
Pillau. versterkte pr. St., prov. Pruisen, aan den ingang
van 't Frische-Haff, regdst. en 7 U. W. Konigabere, van
welke st., alamede van Elbing en Braunsberg zij de'haven
is; met een stat. der 0. pries. Zuidbaan, era fort, zeevaartschool, hoogere burgerscbool, meisjesschonl en scheepsbouw. Daer de ingang tot het Haff Wrier of ',Mitt" geheeten) niet meer dan 32/3 met. water heeft, moeten schepen van grooteren diepgang hier geheel of gedeeltelijk lossen, waardoor veel bedrijvigheid ontstaat. Als voorhaven
van KOnigaberg zag zij in MS binnenloopen 2 ,80 achepen,
22 Ned., en uitloopen 25'17 schepen. De vnurtoren staat op
540 38' 4'' N.B. 19" 541 6" O.L. —.In de nabijheid, NNO.,
'
ligt het groote dorp
A 1 t-P i 11 a u, met 2000 mw.
Pillibhiet. tmg. Pil ii bhee t), at. van Britsch India,
NW. Prov., Rohilkund. distr. en 8 1 /2 ii. NO. Bareily, aan
een bijriv. van den Ganges; met ten schoone moskee en
handel in rijst. 29,840 jaw.
Pillkallen
pr. st. prov. Pruisen, regdst. en 5 u. NO.
Gumbinnen, hfdpl. 2386 inw. In 1872 brandde 2/3 der etaf.
saks. d., kr.dir. Dresden, aan de Elbe, r. o.,
12U. ZO. Dresden; met een kon. park en kasteel, waarin
op 25 Augustus 1791 de conventie der europ. mogendheden
weed gesloten, om de rechten der Bourbons op den fr.
troon te handhaven.
Pilnikau, Pelingau. bob. stadje, kr. en 7 u. NO. Bidschow; met fabr. van wolien etoffen. 1070 inv,
Piloot, Piloten, 1) eil. tan den ingang der Roode zee,
tueschen de Arab. kust en 't eil. Perim. — 2 ) eil. bij Sumates, Soenda-archipel.
Pilsen (Neu.), bob. at., kr.hfdpl., aan de samenvloeiing
van de riv. Mies, Barudsa en Beraun, die under den laatsten naam in de Elbe vallen, 15 u. WZW. Praag. Zij is een
der best gebouwde en belang,rijkate koopsteden van 't rijk,
en heeft 4 voorsteden, 7 kerken, waaronder een schoone
goth., een stadhuis, gymnasium, reaalgymn., reaalschool,
ambachtsechool, schouwburg, milit scholen, bloeiende fabr.
van wollen stoffen. marokkijn, ilzeren en hoornen warmn
en aluin, 2 beroemde bierbrouwenjen, 3 stoommolens, 4 ge.
jaarmarkten en aanzienlijken transito-handel met Beieren.
Er liggen in de nabijheid groote aluinwerken, ijzererts- en
eteenkoolmijnen en ijzerfabr. Hier komen 3 spw. bijeen:
de Bob. W.baan, de keizer Fraus-Jozef-baan en de P.-Priesener bean. 32,000 inw., waarvan 2/3 Duitschers en 3000
Joden.
Alt - Pilsen. is een mvl., 11/2 U. ZO. de vorige
at. — Deutsch - Pilsen, of Morisony, is men hong. vlek.,
corn. Honth, NNO. bij Gran.
Pilsno, stadje in Oostenr. Polen, Galicia, kr. en 31 /2 a.
0. Tarnov, aan de Wisloka. 1561 jaw.
Paten. rues. stadje; gouv. Koerland, distr.hfdpl., ass
de Windau. 26 u. WNW. Mitau; inet erne sterkte, in 1220
door Waldemar II van Denemarken gebouwd. 1496 law.
(2/3 Joden).
poolsch stadje, gout. Suwalki, 4 u. NNW.
Maryampol, aan de Szeszupe.
Piinentel, havenpl. in de Peruaansche prov. Lambayeslue. uitgang,spunt van den epvt. near Chielayo.
Pimlico. voorst. van Londen, gra. Middlesex, onraiddellijk W. St.-James-Park; met veel sierlijke straten, is
!Weis can Buckingham ens.
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Pin (Le) .ass.litaras, fr gem. en d., dep. Orne, arr. en
2 u. 0. Argentan; met men stoeterij. 410 mw.
Pina, 1 1 ap. vi ., pros. en 61/2 it. SO. Saragossa. 2900
inw. — 2) - de - Canapas, id, peon. en 4 n. NNO. Palen950
Pinang, Penang, 1) of Prine-van.Walee-Eiland,
(eng. Princ e-o f-W a I e s'-I eland ), eil. in de straat
van Malakka, Achter-Indie, aan Engeland behoorende, 1/2
in van de prov. Wellesley, ass de W.kust van 't schiereil.
Malakka; de vlaggestok op 5° 25' N.B., 100° 19' 0.L.; lang
41/2, be. 3 u.; gr. 5 0 m., met 61,797 mw., meest Maiders, Chineezen en Tajoelias. 't Klimaat is gezond, de temp.
van 70 tot 9 i° Fehr. Be erond is in 't N. bergachtig, elders vlak of golvend, en brengt
'
veel kokosnoten, cacao,
gambler, rijst, indigo, boomwol, tabak, koffie, suiker, betel, gember en veel hout voort, terwijl em jaarlijks voor
100,000 gld. aan specerijen wordt uitgevoerd. De ligofdpl.
Geor g e-T o w n, aan 't NO.einde, heeft een goede ruime
haven, is tevens de hfdpl. der pros. Wellesley. Hier landen ook de near China bestemde stooinbooten der Peninsular-Compagny. 2) Goenong - P., alleenstaande berg
op Java, resid. en W. Bantam. — 3) Tandjong-P., kaap
op 't eil. Riouw.
Piaallea, ital. gem. en d., Piemont, prov. Turijn, distr.
en 2 u. NW. Pinerolo, aan de Clusone. 2960 inw.
PincEovv. st. in Polen, gouv. en 7 u. ZZW. Kielce, aan
de Nidda. 5200 jaw., waaronder veel Joden. In 1702 weeden bier de Polen door de Zweden eeslagen.
Pin.i.Dadoen.Khan st. in de af'd Raulpindi van den
Pengab, bij de riv. Dshailum, 32 u. NW. Lahore. Zij is
een stapelplaats voor het tout nit de naburige mijnen.
13,340 jaw.
Pindus. bergketen van Eur. Turkije, tusschen Albania
en Thessalia, in verband stsande ten N. met de Dinarische
Alpen en ten Z. met het get. Othrys, aan de grens van
Griekenland. De hoogste kruin, Mizzov o, is ruim 2700 met.
Pine, twee gem. der V. S., Ste. Pennsylvania: 1) grs.
Allegheny, 3 u. N. Pittsburg. 2000 inw. — 2 ) grs. Armstrong, aan de Allegheny. 2400 jaw.
Pine - Grove, gem. der V. S.. Stt. Pennsylvania, grs.
Venango, 9 u. NO. Harrisburg. 2700 jaw.
Pine - Creek,
sin. van den zelfden Stt. valt on een Z.lijken loop van
30 u. in de Susquehanna, 3 u. WZW. Williamsport. — Vine.
Plains, gem. in New-York, gm. Dutchess, 7 u. NO. Poughkeepsie. 1530 jaw.
Pinega, 1) ruse. riv., gouv. Wologda en Archangel, valt
na een bochtigen NW.lijken loop van 80 tot 90 u. in de
D wine, 3.12 U. OZO. Kholmogori.
Ptnerolo, ( fr. Pigner 0), ital. at. en bisschopszetel,
Piernont, peon. en 6 u. SW. Turijn, distr.hfdpl., van den
Clusone en aan den voet der Alpen en aan den van Turijn
hierbeen voerenden apw.; meest slecht gebouwd, maar met
een deftig plein, schoone kathedraal en 3 andere kerken,
8 kloosters, een lyceum, gyms., geestelijk seminarie, eta
gr. hospitaal, kezernen, fabr. van wollen stoffen, papier en
leder. 17,730 jaw.
Piney Pigney, of Piney - Luxembourg, fr. gem. en
stadje, dep. Aube, kant.hfdpl., arr. en 3 u. NO. Troyes;
met fabr. van touw en papier. 1660 jaw.
Ping, Phing, vooropgaand woord bij de namen van
vele chin. steden, o. a.: 1) - Doi, peon. Qua- kr-tong, sten
de Haarlem-baai, 24 u. ONO. Macao. — 2) - Ltang, pron.
Kan-soe, dep.hoofdpl., op 35° ?4 N.B., 106° 30' O.L. — 3 )
- Lo, peon. Quang-si, dep.hfdpl., aan een bijriv. der Canton riv., 52 u. WNW. Canton. — 4) - Yang, pro, Sjan-si,
dep.hfdpl., aan den Poeen-ho, 38 u. SW. Tai-Yuen, de pro,.
hfdst., welke zij in grootte en bloei op zijde moet streven.
— 5) -Iiinei3n, peon. Kwi-tsjoe, dep.hfdpl., op 26° 37' N.B.,
105° 40' 0.L. In den orntrek west beste thee.
Pingjum, Pingussa. ned. d., prov. Friesl., arr. Leeuwarden, kant. en 13/4 u. NW. Bolsward, gem. Wonseradeel; met
een geref. en een menu. kerk; met de b. Lutje-Pingjum en
2 geh. 1080 inw.
Pinheiro.de.Bemponta, port. mvl., prov. Beira, 111 /s
U. NW. Coimbra. 1649 jaw.
Pinhel, [Pinetus], port. at., peon. Beira eomareahfdpl., 21/ u, NW. Almeida. Zi,j heeft een kathedraal., 4
andere kerken, bissch. pales, een lat. school en nieuw stadhuis. 2310 low.
Pinjarie, (cog. Pinyare e), tak van den Indus, bij
zijn delta, valt in den oceaan bij den Sir-mond, ruim 4 u.
NW. dien van Korie.
Pinkafold, mvl. in W. Hongarije, corn. Eisenburg, aan
de Pinka (bijriv. van de Raab), 6 u. W. Grins; met era
achoon slot, zoologischen tuin en weverijen. 2482 law.
Pinne, ( poolsch Pniew y), pr at., pron., regdst. in 8 u.
WNW. Posen. 2272 mw. Een gelijkn. d. ligt daarbij.
Pinneherg. vi . in 't hertogd. Holstein, hfdpl. van een
gelijkn. heerlijkheid (gr. 9 5/16 0 m., met 40,0(0 inw,), ass
de Pinnaue ( bijrivier der Elbe), 3 u. NW. Hamburg. 1100
mw. Daarbij ligt het d. P inneber gerd or f.
Pinner, eng.. kersp. en d., ens. Middlesex, 2/3 te NW.
Harrow; met eta stet. aan den NW.spw. 1850 jaw.
Pinola, fr gem. en d. dep. Opper-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 7 u. 0. Brioude. 920
' jaw.
Pinem-Pnente., sp. mvl., 3 u. NW. Granada; spw. stet.;
heete zwavelbronnen. 2356 low.
Pinstch. Pintsch, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr.
Diekirch, kant. en 1 U. N. Wiltz, gem. Wilwerwitz. 130 jaw.
Pinsk, rues. at., gouv. en 41 u. ZZW. Minsk, distr.hfdpl.,
aan den Pripet, die bier de Pina opneemt; met looierijen
en transito-handel. 17,718 inw., waaronder ee e j J e dee.
Pinto, 1) sp vi., pros. en ZZO. Mud rid; net wollevreverti.
'2004 inw. — 2) vi. op Malta, ZW. LaNallette. 3 00 law.
Pioheei - di - Torino, ital. stadje, prov. Turijn, 1 u. NW.
Carig,nan. 2357 inw.
Pioiene, fr. gem. en d., dep. Vaucluse, arr. en 1 14 0.
NW. Orange; met zijdespinnerij. 1980 inw.
Pionthino. ital. teest., Toacane, pros. Pisa, hoofdst. van
ten voorm geiijkn. vorstd., aan de Middell. zee, tegenover
Elba, 31/2 u. W. Follonitia; met een kaeteel, paleis en kl. ha-
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yen. In de nabijheid sijn soutwerken en 'ports van 't nude
Popnloni a. 3919 mw. — Het vorstd., waartoe nog de
plaatsjes Caldano, &Arlin° en Lali behooren, en dot vroeger
ook 't iii. Elba, ens. bevatte, kwam van 1804 tot 1815 toe
son Bacciocchi, maser van Napoleon I. — 't K a naa
• a n-P , Weaken de at. en Elba, is 2 u. breed.
Iriewasat, fr. gem. en d., dep. Crense, err en 2 n. 0.
id., dep. Puy-de-Dome,
Glieret. 2237 inwon. —
kant hfdpl., arr. en 7 n. NW. Riom. 2215 inw.
Piave-di-Sacco, ital. vi ., Venetie, diatr.hoofdpl. in de
pro,. en ZO. Padua, son 't Brenta-kanaal, 5 n. ZW. Veneta; met wol- en sijdeweverij, veel bnitengoederen der Arenetianen. 8221 inw.
brig. gem. en d., prov. Henegonwen, arr. Doornik, bent. Lenten. 1891 inw.
Piperao, ital. et., prof. Rome, distr. en 4 n. ZW. Froeinone, eon den Amaseno. 5704 inwon. Dicht daarbij list
Piperno-Vecchio. het onde Priverninm.
Piply of Pipley, twee steden van Britsch I.dii, Bensalem 1) distr. en 8 n. Z. Cuttack; — 2 distr. Midnapoer,
261/.
ZW. Calcutta, voorhten een dru.kke markt voor
den europ. bandel.
Pipriae, fr. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, kant.hfdpl.,
arr. en 31/2 u. NO. Redon 3500 inw.
Pipria, sladje op Java, resid. Rembang, regents. Blora;
met fee marktplein en moorschen tempel.
Piqua. gem. en vi. ler V. S., Stt. Ohio, gra. Miami,
181/ u. WNW Columbus, kruispunt ran verscheiden
'reel induatrie en levendige hamlet. 5961 inw.
P iraeruca, bra.. vi., prov. Piauby, 4 u. Z. Parnahiba;
Met handel in katoen en maniok. 2000 mw.
Piraeus, vi. en haven an Athene, Griekenl., 11/2U. ZW.
de st waarmede zij door een gemaeadamiseerden weg en
em n spoorbaan gemeenschap heeft. Het nit.uwe vl., Reuel
Binds 1834 gebouwd, ligt op een landengte, die 't vasteland
verbindt met een henvelachtig schitieii., waarop de overblijfselen van 't graf van Thfmistocles liggf-n. Het bevat
le,963 inw , met een tolhuis, lataret. quarantaine gebouw,
scheepstimmerwerven en nieuwe kaai. Aan de NW.zijde
ligt de voornaamste haven der pleats (bet nude A phr odisium), en aan de ZO.tijde van 't schierell. zijn twee
andere havens.
Pirabi. bras. vi., prov. en 15 n. WNW. Rio-de-Janeiro,
ken de Pirahi, een bijriv. der Parahiba. 3 00 mw.
[Piracnaiam]. ital. vi. op Sieilie. prov. Mtasins, eon de N.kusi, 2 u. WNW. Patti. 3600 mw.
Pieanga, brat. vi ., prov. Minas-Geraes, aan de riv. Pirange, 6 u. ZO. Marian. 1200 mw.
Pie.... at. en tech. van 't di-tr. Capo d'Istrie, Istrie,
schilderachtig gelegen non de golf van Truest. Zij heeft
nanwe straten en zeer hooge huizen, een gemakkeleke haven, citadel, goth. kathedraal en uitvoerhandel in tout,
wijn, olie en olijven. 10,811 mew. De hav. n Porto Rose
heeft tontwerken, die can 3500 arbeidere werk verseltatten
en jaarlijks gemiddeld 440,0 ,0 etc. tout leveret, D, Punta
della Marche draagt den 36 met. hoogen vuurtoren van Salvor, Na Tries; is P. de aanzienlijkste haven van dtn staat.
d. in Britsch Guiana, tan 't 0.einde van 't m, er
Amueu, op 3° 40' N.B., 59° 12' W.L.
Piraten, eil.groep in 't N. van de golf van Tonkin,
Chin. zee, op 21° N.B., 108° 10' O.L.
Piratinins, bran. vi.. pros. San-Pedro-do-Rio-Grande,
aan Se riv. P., 22 U. WNW. Rio-Grande. 3700 mw.
Pir-Dsjela1poor, (eng. Pir-Jelalpoer),st.vanden
Pengab, aan de sam,nvloeiing van de Mara ,Setie.isj ) en
Tsjenab, 1.11/2 U. Z. Moeltan. Zij beeft een got-den bazaar
en sehoon moham. graf, en in den omtrek gr. ruinec.
Piriac, fr. vi., dep. Beneden-Loire, arr. St. Nazaire, aan
den Atlant. oceaan, op de gelijkn. landtong, tegenover het
hi. ell. Dumet; kl. haven. 1300 inw.
Periatin, rues. at., gouv. Poeltawa, distr.hfdpl., eon den
Oedai. 71/2 le NW. Liam,. 5760 inw.
Pirifti seevl. in Venezuela, dep. Caracas, pros. en Oh n.
SW. Barcelona. Daartegenover liggen de Pir it n-e
Piesafteene. beier. it., Paltskr., hfdpl. van een landgericht, 311e u. OZO. Tweebruggen en Ban den spw.; met een
'corm. resid.slot en veel nijverheid, vooral in whom.'
(jaarltiks rid= 21/4 mill. pear schoenen en marten, die door
geheel Europa en near Australie, As(e en N Amerika worden versonden); daarbij looierijen, stroohoedenfabr., ens.
10.136 law.
Pirust, vereterkte salts. at., kr.dir. en 3 n. ZO. Dresden,
waarmede zij door een spw. verbonden is, aan de Elbe,
1. o. Hare citadel dient nu tot hospitaal. Zij befit fabr.
an aardewerk, tabak, ijteren kenkengereedschap, katoenen,
finweelen en linnen stoffen. Doontaans werken meer dan
700) arbeidera in de tandsteengroeven, die op beide oevers
der Elbe tot voorbij Schandan gebroken worden. Bii de at.
ligt het oude kasteel Sonnestei n, no tot kranksinnigenhuis ingericht. i0,3s1 mw. Tuasehen Pima en KOnigstein maakte Frederik II in 1756 een sake. leger gevangen.
P firmitz. iBr tnica (, at. in Moravie, Ir. en 2 n. Z0.
iglau; met ten ond kasteel en fabrieken. 3043 mw.
Piro... fr gem. en d., dep. 'Causal, arr. en 3 u NNW.
Contances; bij em n gelijkn. lagune en rots. 1518 inw.
Piriejead, PIrtarbentd. 01 litird.joru, pert. et., Pros.
Hoehistan, 50 n. W.t.Z. Herat. 30.000 inw. ?)
P m. 11 pros. van 't kon. Italie, tuaschen Lucca, Florence, Sienna en de Tyrrheensche sfee gr. 5i1/2 0 le., met
265,059 inw. Zij is inqj henvelachtig, doch in 't Arno-dal
en can de bunt moerassig (maremmen). Riv.: Serchio, Arno. Era, Cecina; oageveer 26 n. apw. Landbouw is hoefdbedrkjf, induatrie niet onbelangrijk. De handel bepaalt sich
tot Livorno. — 2 ital. at., l'osese• , -rov.bidet., in ten
Inoerassige, maar vrucbtbare vlakte, an len Arno, 2 u. van
den mond en 31h nue NNO. Livori • , met welke at., alsInede met Lucca en Florence stj nu door spw. verbonden
In. Zij heeft ongeveer 11/2 n. in Oillirck, is onregelmatig
aangelegd, maar bare straten still breed en zij telt veel
defile gebouwen. Binnen de at. is de Arno omzoomd met
eehoone kaaien, langs welke aan weersx0den een prachti-
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bruggen liggen, ender welke ten van marmer, die under de
seboonate ea. Europa map gerekend worden en een ijzeren
apoorbrag. Op ten van hare pleinen *teat de vermaarde
"Campanile" of hellende toren (54,5 met. hoog; belt over
4,3 met. , en de ,Campo-Santo-Pisane of het Piaaansch
pantheon, ern begraafplaats van beroemde mannen, welke
om bare grootte en om de schoonbeid van de dawn voorhanden monnmenten, beeld- en schildwerken sour een der
schoonste kerkhoven op de wereld wordt gehouden; de anyde voor den grooten grashenvel, dims 't beset, werd in 1228
door een bijsondere vloot nit het Heilige Land gehaald: nog
vindt men er het marmeren baptisterium, een veelhoekig
gebouw van 50 met. diameter, en de marmeren katbedraal,
met prachtige bronsen deuren, schoone kolommen, de turnbe van 'amber Hendrik VII en ten merkwaardigen preekatoel, het werk van Nicolo Pisano, den etichter der Pisaanache school van beeldhouwkunst. In 't geheel heeft Pinil
wel 80 kerken, waaronder 29 klooaterkerken (nu gedeelteiijk opgeheveni, waarvan vele met heerlijke kunstwerken
prijken. Andere scorn. gebouwen sun het stadhuis, ten
gr.hertl. paiei 't pale'n der academie van schoone kensten, de nitgestrekte gebouwen der universiteit, het tolhula., de gevangenis, hospitalen, de schonwburg, en een waterleiding van ruim 1 U. lang, die 't water van Asciano aanvoert. Hare course. c(tadel, eGalera", wordt nu tot een
verbeterhuis gebruikt. De nude universiteit van Pisa geaticht in 1338) is nog altijd het gr. middelpunt der geleerdheid en heeft een gr. bibliotheek, museums van nat. hist.,
sterrewacht en kruidtuin; nog vindt men te P. een adellijk
college, een bisach. seminarie, techniache +school, veel andere openbare scholen en eenige fabr. van seep, glare vitriool, tijden- en katoenen stoffen. Het volksfeest San-Benieri of La Luminari lokt om de 3 jaren ten groote menigte yolks van heinde en verre herwaarts. P. is geen acheduw nicer van 't geen het vroeger wan; geheele straten hggee woest en in plaats der vroegere 15 ..,000 mw. ron er
nu nauwelijks 42,000 inwon. 43° 43' 11" N.B., 10° 23' 58"
O.L. Geb.pl. van Galilei took Florence maakt op die eer
aanspraak voor wien in 183) hier ten standbeeld is opgericht, van Eugenics e. a. — Pisa ( eerat Tent a, door
Augustus Julia Obsequens geheeten), was een der
voorn. at. van Etrurie en van de lOtie tot de 14de eenw de
hfdst. eener ondernemende republiek, talende wen wel
150,000 mw. In 1792 Damen de Franschen hear wex, en van
1807,1814 was zij de hfdpl. van 't fr dep. der Midd. tee.
— Ben u. Z. Pisa ligt het landgoed San Rossore, met 1500
koeien en 200 kameelen; en 1 u. N. Pisa vindt men de ver.
inaarde Bagn i-d i-P i a a, medicinale baden, die des wipers veal bezoek krijgen.
havenpl. der peruviaansche pros. Tacna, nitgangspunt van den spw. near Sal de Obisspo; veel n(tvot-r
van salpeter; door de aardbeving van 9 Mei 1877 en einde
Jan. 1878 seer geteisterd.
Pinang. Pet-Inc-P.. naam van eenige eil. in den Ind.
archipel: 1 in dtn archipet der Molukken, op 1° 21' 20"
Z.B., .25° 54' 54" O.L. — 2 of Bananen-eiland, een der
Banda-eil., NO Neira. — 3) twee eilandjes v66r de reeds
van Padang, Sumatra's W.kust, in Groo t-e n-K 1 e i n-P.
onderseheiden. — 4) in de street van Malakka, btj Sumatra's 0.kust.
Pisanee, d. en eng. factorij van W. Afrika, aan de
Gambia, 57 u. van haren mond.
Pieeataqua, riv. der V. S., ontstaat nit de vereeniging
van ten menigte kl. stroomen ;Salmon-Falls. Cocbeco, Bellamy-Bank. Oyster, Lamprey, Squamsca en Winnicut, wearvan de 5 lactate zich in een groote beat', tusachen Durham
en Greenland vereenigen) vloeit ZZO. maakt de grens tusschen New-Hampshire en Maine en :alt na een loop van
12 u. in den Atlant octane beneden Portsmouth, waar xi)
ten der beste havens in de Utile vormt. Zij is met hare
bijwateren voor kl. vaartuig tot Z. Berwick bevaarbaar. —
Piscataqui., riv. in Maine, ontspr. in 't gin. P. (met
de hoofdpl. Dove r), vloeit 19 u. 0.waarts, ontvangt de
Sebec, Pleasant en Sebooia, en salt in den Penobscot, in ft
gra. Penobscot.
1P1seataway, gem. en vi. der V. S. New-Jersey, gra.
Middlesex, 11/.. U. N. New-Brunswick. :40 inw.
1Pise4ano, ital. vi ., prov.,distr. en 71/2 u O.Rome. 120 mw.
1PieeInola, ital. vi , pros. en NNW. b(j Nape's. 2265 mw.
Pieeiotta, ital. vi ., Napels._ pros. Principato Cit., diem
en 21/2 u. Z. II Vallo, can de Midden. zee; met handel en
levendige viascherij. 3i89 inw.
risco, went. in N. Peru, dep. en 37 u. ZZO. Lima, bij
den mond der riv. Pinto in den Stillen octane; nitgangspunt
der ape. near Lima en Ica; met ten reede, visscherij, wijnbouw; u(tvoar van prod. des lands. 4 00 inw.
1Fiseopi, 1) et' Ti1o, ell. bij de W.kust van XI. Azie,
Anatolie. 6 u. NW, Rhodes. — 2) seed. op Cyprus, aan de
Z.kust, 7 u. 0. Baffa.
Pinch. (Pj se k), bob. at., kr.hfdpl., aan de Wottawa,
stet. van den spw. Rakonitz-Prodwin. 7 n. WZW. Tabor.
Zij is wel gebouwd, heeft ten slot, gymnasium, reaalsebool
e. a., verscheiden kerken, ijsergieterjj, (abr. van hot-den,
wollen stoffen en salpeter en trausito-handel. 9180 inwon.
In den omtrek bob. diamanten.
(hoogd. Mitterbur g), at. en hfdpl. van den
kr. Ietrie, 10 n. ZO. Triest, aan de Maya. stat. der Istriabean: met handel. 4741 mw. lin de at 29 91.
Pitman, ital vl., pros. Brescia, 8 u. ONO. Bergamo,
aan 't NO.einde van 't meer lees. Eenige industrie en druk
verkeer. 36,7 mw.
Piseeiraellte, vermaarde swit. waterval. kant. Wallis. gevormd door de Sallenche bij hare aamenvloeiing met de Rhone, calm I u. NW. Mariigny. Zijn geheele hoogte bedraagt
70, maAr de loodrechte nedersterting gloats 36 met.
rum... tr. g. m en +I, dep. Landes, kant.hfdpi., arr. en
9 n. NW. Mont-de-Marsan en one den spw. 1950 he".
Pietieeio ital. vi ., pros. Baeilicata. distr. en 5:/2 u Z.
Matera; met 3 kerken, een gr. k!ooster, 2 bospitalen en
eenige fabr. van wollen stoffen. 7737 Lew.

Pistoja
Platoja, [Pistoria), ital. at., Toscane„ pro'. en 5 n. NW.
Florence, waarmede zij door een spw. verbonden is, bij
den Ombrone, 1. 0., en aan de Bronia. Zij heeft breede strat" met antieke huizen. Haar voorn. openbare gebonwen
Am ease kathedraal en verscheiden ( 26) andere beztenswaardige kerken met uitmuntend beeldhhouwwerk, schilderijen en kunstschatten), een bleach. paleis, een Rental
kloosters en kloosterkerken en een schoon nod stadhuis.
Zij heat een academia der wetenschappen en kunsten, een
openbare inrichting van onderwija la Sapitnza, een bisschoppelijk aeminarie, een museum van nat. hist., 2 openbare bibliotheken een schouwburf, (abr. van wollen en lhmen
stoffen, zihegaren, Icier, ijzerdraad, vuurwapens, messenweek en chir. instrumenten. P. kent zich de eer van de
nitvinding der pistolen toe. 12,966 mw. Geb.pl. van de insprovisatrice Corilla of Corinna en van pans Clemens IX.
In de nabijin id led Catilina de nederlaag door Petrejus,
63 j. v66r Cbr., en in 1815 weed Murat bier door de Oostenrijkers geslagen.
Piatterga. sp. riv., Oud-Castilie, ontspr. in 't Cantabrisch gcb., vloeit merit ZZW. en salt na een loop van 40
U. bij Simancas in den Douro, 3 u. beneden Valladolid, na
ook Herrera en Torquemada besproeid te hebbeie Zij neemt
de Arlanzon en Esquera nit het O. en den Carrion uit het
W. op, en wordt op een gedeelte van harm loop door 't
kanaal van Castilie vergezeld.
Pitcairn, eenzaam e„elegen eil. in den Stillen oceaan,
ten ZO. van de Lage-eil., door eenige kleinere omgeven,
op 2.° 3' 1' Z.B., 1 , 0. 8' 0" W.L., ointrent 2 u. in outtrek, van vulkanischen oorsprong, met een piek aan ieder
elude; gezend van klimaat en vruchtbaar van bodem. Het
weed door Carteret in ,767 gezien en near een tuner officieren benoeuid. In 189 vormde zich bier em n kolonie
van 9 oprofrige cog. matrozen en eenige Tahitisehe mannen en vreuwen, die na velerlei wederwaardigheden in 1549
was aangegroeid tot 149 personen, die engelsch spraken,
eene kirk en school hadden en voornamelijk leefden van
isms, aardappelen en andere groenten. In 1830 werd de
kolonie naar Tahiti overgebracht, don h keerde spoedig terug, maar in 1857 ging zij your goed 187 pers.) naar Norfolk-eil. Het eil. is door rotsige kusten omringd, en heeft
slechts een genaakbare landingaplaats in Bounty-Bay. Inhe. msche vierveetige dieren vindt men er niet, maar geiten, varkens en hoenders zijn er ingevoerd. Net wordt
jaarlijks d. or et-nice schepen. meest walvischvaarders bezocht, die er leeftocht innemen.
Pitcher gem der V. S.., Stt. New-York, grs. Chenango,
41/2 U. W. Norwich. 170 mw.
Pite;:, 1) riv. van Z. Zweden, 'ins lima en Fite% valt
in de golf van Bothnie, bij PiteA, na een ZO.lijken loop
van 52 u. — 2 N.lijkste en grootete Ian of prov van Zweden, tusschen 65° en 67° 8' N.B., 15° 15' en 20 10' 0.L.,
hebbende ten Z. Umeit, ten W. en N. het zoogen. KjOlen-geb.,
dat het van de noorw. prov. Nordland en Finmark scheidt,
ten 0. Russ. Lapland en de golf van Bothnie, gr.
0 m. met 5 ," 90 mw. Zij wordt door de riv. Lainio, Torna, 'Luli &„ Pitel e. a. besproeid en bevat ook see. meren. Na Pitel zijn de voorn. plaataen Lula, Nid-Kalix,
Jochmoek, Quickjock en Gellimara. Haar N.lijkst gedeelte
beet Pitt I-Lapmark. — 31 at en tech. van gen. 16.n, aan de
riv. Pita, bij haren mond in de Bothnische golf, 32 u. NNO.
Umel; zij is door een brug met het vasteland verbonden,
met een gemakkeliike haven en scheepstimmerwerven; drukke scheepvaart. 1950 mw.
Pithivier,s. Pluviere, fr gem en et. dep. Loiret, arr.
afdpl., 6 1 /2 u. NO. Orleans, aan den (Eden den Orleans.
spw.; met node goth monumenten, looierijen, bereiding
van vernnaarde amandel-koekjes en lemwriken-paateitjes, en
handel in saffraan, zijde en honig. 5006 inw.
Pitie. St. in Mexico, dep. Sonora, aan de riv. Sonora,
27 u. ZW. Arispa; era stapelpl. voor goederen, die over
Gunaymas, aan de golf van Californie, ingevoerd worden.
Pitizliano, ital. at., Toscane, pros., distr. en SI/ ii. OZO.
Grosseto; zetel can een bisschop, een aeminarie en hougere
burgerachool; lakenfabr. 425 inw.
Pitre, eilandje in den Kleinen C u 1-d e-S a c, eene baai
van Guadeloupe, Fr. W.Indien, Z. Point-i-Pitre. — Pitree. fr d., dep. Eure, 2 u. NNO. Louviers. 1 0 mw.
Pits.hen, (poolsch Byczyn a), pr. st., prov. Silezie,
regdat. en 972 U. NNO. Oppeln, stet. van den spw. PosenKreuzburg. 223 t mw.
Pit.ligo (sewl, schot. d., grs. Aberdeen, 3 n. ZW.
Freserburg; met veel weverijen. 140 , inw
Pitt, I I gm. der V. S., in 't 0. van N. Carolina; hfdpl.
Greenvi 11 e. 21 gem. en vl. in Pennsylvanie, gra.
Allegbany, onmiddelijk 1W. Pittsburg; met veel a eenkolen. 1 ,00 inw. — 3) eil. in den Sti.len uceaan, V.ulgraves-archipel, Gilberts groep. — 4 archipel in den N.lijken
Stilien ocenan, aan de knot van Nieuw-Cornwallis. 0. den
Koningin-Charlotte-archipel, tusschen 53 en 54° N.B., 130°
W.L. Het grootste eil. Pitt is orotrent 22 n. 1-ng van
NW. tot ZO. • strant tusschen de eil. Salawa( ty en
Battanta, bij 't NW.einde van Nieuw-Guinea.
Pitten, oostenr. mvl., Oostenrijk beneden de Enns, aan
de Pitten; mijnhouw op 'Ozer, hoogovens, fabr. van gegoten
ijzerwaren. papier. 1432 mw.
Pittens. cent. schot. st en tech, gm. Fife, aan de golf
van F. rth, 7 u. NNO Edinburg; kl. haven. 17 7 mw.
Pisthrm. te lg. gem. en d., pros. W. Vlaanderen, arr.
Thi , It, 4 u. ZZO. Brugge. 4636 inw.
Pittahorough, gem. en d. der V. S. Stt. N. Carolina,
hfil , 1. van 't gm. Chatham, 9 u. W.t.Z. Raleigh.
Pitoihneg, aamienlijkste fabr.st. der V. S., in 't W. van
Pennsylvanie, hfdpl van 't gm. Alleghany, in een 3hoekige vlakte, gevormd door de Monongahela e n Alleghany, die
zich bier vereenigen out den Ohio te vermi n, 54 u. NW.
Wheeling aan den Ohio. De st is dicht int-en gebouwd,
gelijkende in de hoofd.rekken veil op 't beneden deal van
New-York, en is met het land aan de overcijde der rivie.
ren door bruggen en veren verbonden; maar zij ziet zwart
van den rook, 't gevolg der talrijke door toom gedreven
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fabr. in dit 0Amerikaansch Birmingham". Onder de openbare gebouwen onderscheiden nick het prachtige nieuwe
gerechtshof van doriache bouworde; een groote luisterrijke
r. kath. kathedraal op Grant's-Hill; de bisschoppelijke St.Peters-kerk, de gebouwen der W.lijke universiteit van Pennsylvanie, de 3de Preabyteriaansche kerk, een staata-tuchthuis, de helm, het Alleghany-arsenaal, de nieuwe Highschool, een museum met vele indiaansche zeldzaamheden
enz.; ook munten vele der bankgebouwen en hotels door
pracht en grootte nit, en de waterwerken, nit welke de
stad door middel van buizen, ter gezamenlijke lengte van
3 wordt voorzien, de gasverlichting, de 3 overdekte bruggen over de Alleehany-riv. en ijzeren hangbrug over de Monongahela, de viaduct en de tunnel, waarover en waardoor
het Pennsylvauie-kanaal, near de Monongahela wordt gevoerd, zijn mede de vermelding overwaardig. P. ontleent
belangrijke voordeelen aan hare lIgging: midden in het rijkste steenkolenveld (140 mijneni der Unie en aan de Z lijke grins van 't petroleurndistr, centraalpunt van het binnen
Pennsylvanische spoorwegnet. In 1811 werd de eerste stoomboot op de W.lijke wateren te P. gebouwd, en in 1870 behoorden bier 156 stoombooten en 158 sleepbooten te hums,
die den Ohio . en zijn bijriv. bevaren; in 1877 zijn er nog
37 stoomschepen en 36 sleepers bij gekomen. Daar de naaste omtrek, behalve overvlos4 van steenkolen, ook een
uitputtelijken voorraad van ijzererts bevat, worelt vooral de
ijzerfabrikatie bier met kraeht gedreven; zij levert allerlei
ijzer- en staalwaren, spijkers, stoornmachines, messewerk,
wapens, kanonnen, kachels, ook your de sutkerplantages tta
't Z. katoenpersen, ploegen e. a. ijzeren akkerbouw-gereedschap. In 1570 had men bier meer dan 500 groote fabricken en nog 50 kleinere; 42 ijzer- en staalwerken hadelen
552 hoogovens, 182 smeltovens; 60 ijzer;ieterijen. Hare glasfabr. (60 in getal met 5000 arb.) zijn de gewichtigste in
de Univ. Ook wollen en katoenen stoffen, wasdoek, leder,
hoeden, drukletters en drukpersen, touwwerk, schrijnwerk,
en, worden er in menigte vervaardigd. Al deze art. verzendt zij naar alle 4 hemelstreken en ontvangt daarvoor
groote hoeveelheden landbouw-prod. Zij is era hoofdtnarkt
your ham uit Ohio, voor spek, boter, kaas, meel, hennip,
tabak, boomwol, suiker, siroop, kottle e. a. keloniale wares,
die als retour-vracht naar Ohio, Mississippi e. a. staten
gaan. Ook de handel in pot- en parelasch, brandewijn,
zeut, ruse ijzer, enz. is aanzienlijk. Be eigenlijke atmd is
door een menig,te voorst. omgeven, zoo als Alleghany, Manchester, Birmingham, Lawrence ville, die alle, ten opzicbte
van bedrijvigheid en handel, met boar een geheel vormen.
Ye Allegheny aan de overzijde der riv., door 7 bruggen tan
P. verbonden, skin vele heerlijke gebouwen der rijke kooplieden van P.; ook vindt men er het W. theol seminarte
der Presbyterianen en het theol. seminarie der geassocieerde geref. kerk en een menigte ketken; — te Birmingham,
aan de overzijde der Monongahela, waarover 5 bruggen liggen, zijn gr. glas- en ijzerfabr., een presb. en een method.
kerk. -- P. beslaat de plaata van 't voorm. fr. fort Du
Quesne, in 1755 verloor de cog. generaal Braddock bier
zijn leven in een veldslag tegen de Franschen, waarin de
eng. en koloniale troepen totad geslagen werden en de jonge Washington, bij het meesterlijk besturen van den aftocht, de eerste blijken gat van 't geen hij later worden
zou. In 17,5 beliep het getal woningen binnem de tegenwoordige grenzen der at. alechts 25 tot 30. In 1796, tijclems
Louis-Philippe, later koning van Frankrijk, bier een geruimen tij 1 woonde, telde zij l95 mw. De census van 1810
gaf 4765, die van 1820 7248, die van 1830 12,542, die van
1843 21,115, die van 1850 46,500, en in 1870 telde zij 86,076
mw., waaronder 28,000 buitenlanders. In 1873 werden de 0
0. en ZO.lijk gelegen gemeenten (samen S 1, '00 inw.1 bij de
at. getrokken. — Tramways maken het verkeer in de stad
gemakkelijk.
Pitt.field, 11 een der schoonste en bloeiendste gem. en
vi. in 't W. van Massachusetts, V. S., gra. Berkshire can
de samenvloeiing der riv. Pontoc,sac en Housatonic, 10 uur
WNW. Northampton. Zij is een belangrijk kruispunt van
spw., heeft uitmuntende inrichtingen van hoc.ger en lager
onderwijs, levendige fabrikatie van katoenen en wollen stoffen, muarkinstrumenten, ho den, rijtuiien, geweren, enz.
en lokt door haar heerajk klimaat en schoone omstrekett
vele bezoekers. 11,11 -2 inw. — 2) gem en vl. der V. S., So.
New-Hampshire, era. Merrimac, ruim 4 unr N. Concord.
31 id., Stt. New-York. grs. Otsego, 5 u. W.
2000 mw.
Andere gelijkn. gem. in Maine,
Cooperstown. 1700 mw.
Vermont an Illinois.
Piteunda, kl. vent. havenplaats aan de Zwarte zee, in
Abchaide. met zeer ongezond klirnaat en overblijfselen van
ern prachtige, naar men wil, door Justinianus gestichte kerk.
Pittaford, 1 I gent. en al. der V. S., Stt. New-York, gra.
Monroe, 2 u. 0. Rochester. 2 -'00 low. — 2) id., Stt. Vermont, grs. en 21/2 u. N. Ruthland, tan den apw. van Boston naar Burlington. 2110 inw.
Pittagrove. gem. der V. S., Stt. New-Jersey, gra. en
4'/2 u 0. Salem. 1400 mw.
Pittston. 11 gem. en vl. der V. S., Maine, grs. Kennebec,
2 u. Z.t. 0. Augusta. 3000 inw. — 2) id., Pennsvlvanie, grs.
Lucerne, can den mond der Lackawanna in den N.liikee
arm der Susquehanna, kruispunt van speorwegen; ijzerindustrie; in den omtrek rijke antrachiet-mijnen. 7000 inw.
— Pitt.town. id ., New-York, gra. Rensselaer, 31 ;12 u. NO.
Troy. 4000 inw.
Pittaylvania, gut. der V. S., Stt. Virginie, a. de
Staunton -rivier; hoofdpl. Pit tap lv ani a, 46 u. WZW.
Richmond.
Pinta. St. in N. Peru, dep. Trujillo, hfdpl. der gelijkn.
prov., 34 n. NNW. Lambayeque, aan de riv. Plum, die na
een W.Iijken loop van 35 u. in den Stillen octaan volt. De
at. is door een spoorw verbonden met de bovenstad Paita;
fabr. van zeep en leder, uitvoer van producten des lands.
12,005 mw.
riwniezna. at. in Oostenr. Polen, Gallicie, kr. Sandec,
aan den Poprad, 31/2 Neu-Sandec; met lijnwaad- en
damastweverij. 2100 low.
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Pintails°Hone, versterkte ital. it.. prov. en 31/e u. WNW.
Cremona, aan de bevaarbare Adda, star.. van den OpperItal. spw., in ongezonde ligging. 4327 inw. I met de in de
bevestiging getrokken voorst. Garr a, aan den r. o. )
Piano (11), ital. it., Napels, prov. Calabria Ult. II,
distr. en 11l U. NNO. Monteleone, aan de golf van SantaEufemia. 8239 mw. Hier weed Murat, de ex-koning van Napes gevangen genomen en in Oct. 1815 doodgeschoten.
Plazoli, ital. vl. Napels, prov. Abruzzo Ult. II, distr.
, op een berg in de 0. Apennijnen; met
en 2 a. NNW. Aquila
3 kerken en een groot klooster. , 462 mw.
p. Finistere, kant.hfdpl.,
Plabennee. fr gem en vi.,
arr. en 21h u. NNO. Brest. 35:46 mw.
Plaeanica ital. vi ., Napele, pro,. Calabria tilt. I, distr.
en 41/2 u. NO. Gerace. 1439 mw.
Plarencia, Plato...ein e 1) (Deobriga), sp. at., prov.
Caceres, aan den Jertes, een bijriv. van den Taag, 13 uur
NW. Almaraz. Zij heat een schoone goth kathedrul en
nog 6 andere kerken, I opgeheven kloosters, een bissch. pales, veel corn. oudheden, een schoone waterleiding van 80
bogen en eenige fabr. 605 mw. Seven U 0.waarts van
hier begint het fraaie dal la V e r a-d e-P lase n c i a, met
het vermaardekloosterSan-Geronimo-de-Juste,
dat keizer Karel V in 1516 tot zijn verblijf koos en waarin
hij op 21 Sept. 1559 stierf. - 2) ommuurd sp. vi ., prov.
Guipuzcoa, aan de Deva, waarover een indrukwekkende brug
ligt, 61/2 U. W. San-Sebastian, met zeevaartschool, fabr. van
horloges, wapens en bronswrrk. 2178 inw. - 3) -de-Jalon, sp vi., prov. en 6 u. W. Saragossa, aan den Jalon,
met groote jaarmarkt voor paarden en muilezels in September. 9 0 mw.
2)
Placentia. 1) et. in N. Italie, tie Pifteenza.
st. in Newfoundland, aan de 0.zijde van de Plecentia-baai,
'20 U. ZW. St.-John met een gm-dc haven. 3000 inw. ai is een diepe bocht op de Z.kust
De Placentia-Ba
van 't el,
. 28 u. lang en 17 breed aan harm ingang tusschen
de kapen St.-Maria en Chapeau-Rouge.
Plaeilla, at. in de Z. Amerik. rep. Bolivia, W. van Ataeama-meer,:.'850 meter boven de ace; mi,jnbouw op zilver.
2030 mw.
Pladda, laag rotneil. , in de golf van Clyde, Schotl., bij
't Z.einde van 't cii. Arran, met een vuurtoren en 2 vaste
lichten op 55° 26' N B., 5° 7' W.L.
Plagwitz, sake. d., kr.dir. Leipzig, aan de Witte luster,
stat. der Thuringsche ispoorw., en door paardenspoorwegen
met Leipzig verbonden; met veel villa's, nzergieterijen, fabr.
van machines en landbouwgereedschappen. 3996 inw.
Plain. !) gem. en vl. der V. S., Sit. Ohio: 1) gm. Wayne,
n. NO. Columbus. 200 mw.; - 2) gin. Stark. 2300 mw.;
- 3; gr.. Franklin. 1500 mw.
Plaine, 11 riv. van Frankrijk, dep. Vogeezen (Vosges),
Telt in de Meurthe bij Raon-l'Etape. - 2) gem. en dorp,
Neder-Elzas, aan de Meurthe, kr. 1VIolsheim, 6 u. NO. St.Did. 160 inw.
Plainehante, fr gem. en d., dep. Noorderkusten, arr.
en 2 u. ZW. St.-Brieuc. 1768 inwon. - Plainfaing, id.,
dep. Vogeezen, arr. en 3 u. ZW. St.-Die. 4160 inw.
Plainfield, 1 ) gem. der V. S., Stt. New-Hampshire, grs.
Salliwan, aan den Connecticut, 14 u. NW. Concord; met
de eKinniball-union-academy" in 't d. Meridon. )550 mw.
21 id., Stt. Connecticut, gm. Windham, aan den spw.
van Norwich near Worcester, 11 , h u. 0. Hartford; met
een //academy". 4321 mw. - 3) id. Stt. New-York, gm.
Otsego, 41/2 u. NW. Cooperstown. f550 inwon. - 4) id.,
Stt. Pennsylvanie, gm. Northampton. BOO mw. - 5) id.,
Stt. Vermont, grs. Washington, 2112 U. ZO. Montpelier.
- 6) id., Sit. Massachusetts, gm. Hampshire, 8 u. NW.
Northampton.
Plains-of-Abraham, (d. i. eVlakten-van-Abraham" ),
een tafelland, onmiddellijk ZW. de st. Quebec, Neder-Canada. In den strijd, die bier op 18 Sept. 1759 voorviel tusschen de rug. en fr legers, werden de beide veldheeren
Wolfe en Montcalm gedood.
Plaintel, fr. gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en 2th
n. Z. St.-Brieuc. 2902 low.
PIA:ounce, 1) fr gem. en stadje. Gem, kant.hfdpl., arr.
en 5 n. WNW. Mirande. aan den Adour. 2655 mw. 2)
fr. gem. en d., Aveyron, 4 u. W. St.-A ffrique. 1665 low.
Plan, boh. st ., kr. en 9 u. WNW. Pilsen, aan den Mies,
suet een stat. P.-Tachan) der keizer Frans-Jozef-baan, weverijen, aluin- en vitrioolwerken. 3191 low.
Planeber-Bas, fr. '..em. eu d , dep. Opper-Same, arr.
en 3 u. NO. Lure. 2323inw. - Plancher-les-Mines. of
Plant, id., zelfde dep., arr. en 4 n. NO. Lure; met epinnerijen en fabr. van bijouterien. 2917 mw.
Planchet. (Lea). fr. gem. en d., dep. Jura, kant.hfdpl.,
arr. en 6 U. ZO. Poligny. 231 low. - Planeogt. fr gem.
en vi., dep. Noorderkusten, kant.hfdpl., are en 2 , /g u. NW.
Dinan; met een haven. 1919 mw. - Pinney, id., dep. Aude,
arr. en 21h u. W. Arcis. 120) mw
vi. in Oostenrijk,
Planina. of Alben, [Alp..
Kritin, kr. en 1 u. N. Adelsberg, aan de Laibach, bier Unz
geheeten; met stijfselfabrieken. 1250 low.
boh. mv1., kr. en 21/2 u. 0. Klattau, sac de
Bratawa. 1857 low,
Plaquemine. kemp. in Louisiana, V. S., aan de golf van
Mexico; hfdpl. l? or t-J a ck son.
Planechendaele, belg. geh. onder de gem. Zandvoord,
in de prov. W. Vlaanderen; met een station aan den spw.
van Brugge near Ostende.
Plasoey d. van Britsch Indie, Beugalen, distr. Nuddea,
24 u. N. ealcutta. Hier behaalden 23 Juni 1757 de britsche troepen onder lord Clive een groote overwinning op
het leger van den bengaslschen onderkoning. - 1Plassia
is sea d. van NW. Hindoetan, aan den Setledsj, 12 uur
ONO. Loedianah.
PlaazkL d. in het croat,-slav. rensdietr. Ogulin-Sluia,
841 u. ZZW. Carlstadt, zetel des bisschops van Carlstadt.
1495 inw.
Plata, eil. in den Stillen oceaan, bij de knit van Ecuador, 6 u. ZW- Kaap-San-Lorenzo.

Plata (La), of San-Sebastian-del-Oro, st. in Columbia, dep. Cundinamarca. prov. en 18 u, ZZW. Neyva,
aan den Rio-Puts, een bijrivier der Magdalena, in een
vruchtbaar dal.
Plata-ltivier, Rio-de-la-Plata, (Zilverstroom),
een der gr. rivieren of liever een gr. riviermond van Z.
Amerika, Plata Sta.en, gevormd door de vereeniging der
Parana en Uruguay, op 34 0 Z.B., 58° 30' W.L., welker talrijke Minis. het groota gedeelte van de Plata-Staten, Uruguay en Paraguay, alsmede aanzienlijke streken van Bolivia
en brazilie besproeien. De wijde riv.mond is van NW. tot
ZO. omtrent 60 n. lang, en waar hij in den Atlant. oceaan
valt ( tusschen Maldonado en Kaap-St -Antonia) 50 u.
liggende het midden op 35° 30' Z.B., 56° WL. De instrooming van zijn troebeI water in den ocesan laat zich tot
op ongeveer 60 our van den mood bespeuren. De geheele
lengte van de Plata- en de Paraguay-riv. is op ruim 700 u.
geschat, en van den oceaan tot aan 't eil. Apipe in de Parana (ten minate 350 u. I is een onafgebroken en veilige
vaart voor schepen van 301 ton. Zij heeft echter maar eene
veilige haven, Montevideo; enders niet dan opene, door gevaarlijke ZW.winden onveilig gemaakte reeden. - De Aguepehy, een bijriv. van de riv. Paraguay op omtrent 15° 40'
LB., 59 3 20' W.L., is alechts door eene draagplaats I portage ) of smalle strook, van nog geen u. breedte, geticheiden van den Alegre, een bijriv. van den Guapore, wiens wateren door de Mamore en Madeira our den Amazonestroom gevoerd worden, zoodat door eene kanaalverbinding
tusschen deze beide riv. een volledig stelselvan b(nnenlandache vaart door geheel Z. Amerika zoo geboren worden.
Plata - Staten t La;, Bondorepubliek der ltio - de la - Ylata, of Argentijnsebe-Bcpubliek, (sp.ProvinciasUnidas-del-Rio-de-la-Plata,, Zuid Amerika.
Staat of Statenbond, tusschen 22 en 41° Z.B., 54° en 71°
30' W.L., bepaald ten W. door de Andes, die hem van
Chili en de wcestijn van Atacama scheiden, ten N. door
Bolivia, ten 0. door Paraguay, Benzine en Uruguay, van
welke Staten hij door de riv. Paraguay, Parana en Uiuguay
wordt gescheiden, ten ZO. door den Atlant. oceaan en ten
Z. door Patazonie, tegen welk laatste land de Rio-Negro
de grens vormt. De verdeeling, gTootte en bevolking blijken nit de volg. tabel.

Provineign.

Grootte Bevolking
in 0 m.
1859.

Buenos-Ayres .
Entie-Rios
Corrieetes
Santa-Ft.
San-Lois.
Cordova .
Santiago.
Mendoza.
San Juan
La Rioja.
Catamarca
Tucuman
Salta . .
Jujuy
.
.
.
Terri(orign.
Gran Chaco .
.
.
.
Missiones
Pampas Argentines
Totaal

Voornaamste
steden.

■■■•■■•■■••■

•■•■••■••ft

3,599
1,216
1,954
1,754
1,102
2,614
1,436
1,6 ,2
1,566
1,629
1,904
566
1,529
1,132

495,107
134.271
121,023
89,117
53,294
210,508
132,891
64,413
60,019
48,746
79,92
108,953
88,933
40,379

4,848
1,114
9,032

45,291
3,000

37,785

1,806,214

Buenos-Ayres.
Parana ( Bajada).
Corrientes.
Santa-Fe.
San-Luis.
Cordova.
Santiago.
Mendoza.
San-Juan.
La Rioja.
Catamarca.
Tucuman.
Salta.
Jujuy.

21,010

In de 14 prov. wonen 619,433 menschen in de eteden,
1,114,16 I op 't land, 12,330 op de ell. en de atroomen. Volgems de nationaliteit waren er 211,993 vreemden (43,663 Amerikanen, 71,442 Italianen. 34,080 Spanjaarden, 32,383 Franschen, 10,799 Engelschen, 5860 Zwitsers, 4997 Dnitschers).
Be inheemsche bevolking bestaat nit Kreolen, Mestizen
(Gaucho's in de Pampa's ). In 1870 zijn geimmigreerd 39,667
personen, waarvan de meesten Italianen en slechts 3 Ned.
Met uitzondering van de Pampas, die door den Rio-Negro, Colorado ep Desaguadero besproeid worden, behoort
geheel het land ea het stroomgebied van de Plata-riv welker breede mood tusschen dezen stoat en Uruguay ligt. De
prov. Mendoza, la Rioja, Catamarca, Salta en Jujuy, lanp
de W.- en N.grena, tijn bergachtig, en enkele hooge bergrijen loopen mede door Cordova, en cenige gedeelten van
't land ten 0. van de Parana; meat, 't overige van dit uitgestrekt gewest bestaat hoofdzakelijk uit twee seer g -roote
vlakten: de N.lijke, besproeid door den Salado, Vennejo,
Pilcomayo, uitmakende een gedeelte van den G r a n-C h a c o,
die .0) ook over de albite helft van Bolivia uitatrekt; en
de Z.lijke of de P amp a ., ern vlakte, nu tens bedekt met
weelderig gm en reusachtiga doornstruiken, dan weder afgewisseld door een menigte zontmeren, waarvan sommige
ten aauzienlijke granite hebben. Het belangrijkst product
is vee: 12 A 16 millioenen runderen zwerveu vrij door de
vlakten of worden geteeld op seer nitgebreide landgoederen.
Ook paarden vindt men er in ontzettend tabijke kndden (3
mill.), en muilezels worden gefokt ten verkoop ass Peruviaanache of andere handelaars. De nseen van echapen
(68 mill.) en varkens zijn van mindere soort. De guanaco, llama en vicuita zijn overvloedig aan te treffen in de
Andes, en tot de inheemsche die:en bebooren Toone de puma, jaguar en armadillo. ook de Watseka, welter gegraven
holen het reizen in de Pampas some gevaarlijk maken, en
de kleine viervoetige dieren, welke de chinchilla- en nutria-vellen opleveren. Ten N. van Corrientes tacit men boomwol, tabak, rijst, suikerriet en indigo; in 't Z. zijn mai.,
tarwe e. a. granen de voorn. voorwerpen van den land-
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bouw, en tarwe is een art. van nitvoer geworden. Andere prod. sbn cochenille, cacao, meekrap, kinabast, Paraguaythee en velerlei vruchten; under de laatsten sijn er eenige
nit Europa ingevoerd t die hier w1 gedijen. In de prof.
La Rioja worden jaarluks 8- tot 10,000 kl. vaten krachtigen
wijn gemaakt en near Cordova en de naburige prov. Tenonden; en nit de prov. Mendoza gent veel eterke brandewijn
en wijn naar Buenos Ayres; doch al wet den landbouw betreft is er nog in seer achterlijken staat. Op devlakten
wordt reel zout ingezameld, dat op den siltigen bodem uitbloeit of verweert, ook vindt men er enkele mijnen van
steenzout. Over 't geheel is het land rijk en verscheiden in
mineralen. In 't W. ia overvloed van steenkolen voorhanden, en de omstreken der Andes zijn rijk aan zwavel, aluin,
mineraal pek, enz.; doch er worden weinig of geen mijneu
bearbeid wegens den grooten afstand der knit en de we,
nige middelen van vervoer. Bewerkt worden 20 zilvermijnen bij Cordova, kopermijnen in Catamarca, rijke gondgroeven van Gualilan en San Luis, de kolenvelden van Las
Marayes, bij La Huerta, bij Chepes, tusschen Jachal en Los
Llanos; porseleinaarde bij Salta, petroleum in Jujuy De
Indianen der Gran-Chaco vervaardigen garens, touw, vischnetten e. a. art. nit de vezels der aloe, ook zadeldekken,
dekens e. a. voorwerpen, die zij met veel bekwaamheid verven en aan hunne meer beschaafde buren verkoopen, en
in Cordova worden soortgelijke stoffen ook marokkijn en
l worden de fabr.draaiwerk vervaardigd; maar over 't gehee
goederen van buiten aan,voerd in roiling tegen prod. in nature. Verbazingwekkend' aijn de saladero's of zoogen. slachthuizen en inrichtingeu your het inzouten; jaarl. worden ongeveer mill. runderen geslacht, het vleesch gedroogd of gezouten of als extract verzonden; zelfs met de beenderen wordt
handel gedreven. De buitenlandsche handel is geheel door
Buenos-Ayres gemonopoliseerd. Ingevoerd werd in 1878 langs
al de tolkantoren 42,347,000 pesos fuerte (2.371/2 gld. ) en uitgevoerd 36,3 p. f. Onder deze sommen komt Nederland voor met 369,000 p. f. in invoer en 101,000 in uitvoer.
De voorn. art van uitvoer zijn ( 1878): wol 81 mill. kilo,
runderhuiden 2 mill. stuks, schapenvleesch 27314 mill., vet
21 mill. kilo, gezouten vleesch 331/ mill. kilo. De verschillende havens zagen binnenkomen 2835 schepen, met. 926,747
ton, en uitgaan 2242 schepen, met. 827,928 ton. — De staat
bent 2317 kilom. spw., en met inbegrip der inter-oceaniache lijn van Buenos-Ayres near Chili zijn nog ruim 3200
kilom. geconcessioneerd. — Het leger telt 75,200 man en de
marine 27 vaartuigen. De regeering heet republikeinsch en
de wetgevende macht berust volgens de in 1850, bij de Lieuwe vereeniging van Buenos-Ayres herziene grondwet bij '2
kamers: 28 senatoren en 86 afgevaardigden. De r. kath. godsdienst is die der meerderheid, doch de andere eerediensten
genieten alle vrijheid. Be slavernij is afgeschaft. De ink.
bedroegen in 1878: 168,691,129, de uitg. 7,331,613 p. f.
Schuld 603/4 mill. p. f. — Met Europa bestaan 5 stoombootverbindingen. — Het land werd in 1517 ontdekt en in 1553
gekoloniseerd door de Spanjaarden, onder wie het een onderkoningschap uitmaakte. De Engelschen deden in 1807
eene vruchtelooze poging em het te vermeesteren. Na de
loaworsteling nit de sp. heerschappij in 1816 heeft de republiek herhaalde en verdertlijke oorlogen gevoerd, eerst
met Brazilid, later met Uruguay. Sedert 1835 stond de president Roses aan 't roer van staat; doch zijn ondragelijk
despotismus verwekte tegen hem eene coalitie der Z.lijke
etaten, die, door Brunie geholpen, eindelijk na veel worstelens door een veldslag te Santo-Lugarea bij Buenos-Ayres (8 Febr. 1852) em n elude maakte aan zijn gezag. Nu volgde ten tijdperk van jammerlijke verdeeldheid en burgerkrijg. De op 20 Mei 1852 tot gouverneur verkozen generaal
Urquiza werd reeds den 'Idea Sept. van 't zelfde jaar afgezet, en Dr. Alsina den 30 Oct. daaraanvolgende ale gouverneur gekozen. Deze maakte reeds den 6den Dec. plataa
your den generaal Pinto, waarop Urquiza in 't volgende
jeer, vereenigd met de troepen van den kolonel Lagos, het
beleg sloeg your Buenos-Ayres, op 28 Maart in ten zeegevecht de overhand behield en de haven der hfdet. blokkeerde. Doch zoowel het blokkeerings-escader als de troepen,
die haar van de landzijde helegerden, verklaarden zich 3
maanden later voor de stadspartij en gingen tot haar over.
Den 28sten Maart 1853 overleed de preeident Pinto. In 1865
brak de oorlog nit met Paraguay, die eerst in 870 eindigde. In weerwil daarvan hebben handel en verkeer toch nog
vorderingen gemaakt. In 1874 dreigde de burgeroorlog nit
te bareten, doch weed gelukkig bezworen. — Het openbaar
onderwijs stond your eenige Jaren nog op een lagen trap;
thans zijn er 2 univereiteiten en verscheidene colleges.
Schoolgaande kinderen zijn er ruim 100,000.
Platsea, verwoeste at. van Griekenland, West-Bceotid,
waarvan de overblijfsels, bestaande nit muren en gedeelten
eener citadel, gelegen zijn aan de W.lijice heiling van den
berg Cithieron, 2 u. ZW. Thebe. In hare nabijheid werd
het groote perzische leger onder Mardonius geBlagen en
schier geheel vernietigd door de Grieken tinder Pausanias,
479 j. v66r Chr.
Platamona [Illeraelea], zeest. van Europ. Turkije,
Thessalie, aau 'de W.kuet der golf van Salonika, 11/, u. N.
den mood der Salambria; met eenige overblijfsels der oudheid, een citadel en een turk. begraafplaats. 1500 inw.
Platana, kl. zeepl. van KI. Azid, ejal. en u. W. Trybizond, met eene reede, die de winterankerplaats van die
haven voor gr. schepen is. Zij heeft ten sehoone nude
byzantijnsche kerk en omtrent 160 meest door tuinen omgeven huizen.
j

Platanella, Platani, [Camiena), riv. van Sirilie,

rov. Palermo en Girgenti, valt in de Midden. zee, 5 U.
WNW. Girgenti, na een ZW.lillien loop VAD 17 u., nicest
door een bebouwde vlakte.
Plate, 1) of Plathe, pr at., prov. Porameren, regdst.
en 101h u. NO. Stettin, aan de Rega; met 2 Icasteelen en
weverijen. 2137 inw. — 21 d.. gr.hertd. Meklenburg Schwerin, 2 ii. ZZO. Schwerin. — Ook de naam van een eil. in
de Washington-groep in Mendana's archipel; — en van ten
derde eil. in den Ind. oceaan, in 't Z. der Mand-gtoep.

Plenee-Jugon 811
Plate!, russ. mvl., gouv. Wilna, 41/2 U. WNW. Telsch.
Plato, d. in Columbia, dep. Magdalena, 31/I u. ZZO.
Teneriffe. 2000 low.
Platt, nieuw gra. in Illinois, V. S.; met 1607 inwon.;
hfdpl. Monticello.
Platte, 1) riv. der VS., in 't W. Gebied, ontstaat in 't
Rotsgeb. uit 2 hoofdtakken, die zich op 41° 9' N.B., 101 0

na ten loop van wel 280 u in den Missouri bij 95° 40'
W.L. Zij heeft in hear beneden gedeelte ten breedte van
1/3 tot 1 u., is vol eilanden en te ondiep en anelvlietend
your de scheepvaart. Haar voorn. bijriv. zijn de Elkhorn en
de Loupfork. — 2 ) (Little.), N.lijke tak van den Missoon, welken zij valt omtrent tegenover Kansas, na ten
Z.lijlien loop van 15 u. — 3) gra. der V. S., Stt. Missouri,
aan de riv. Sangamon; hfdpl. PI a tt e-C i t y, aan de W.zijde der Little-Platte-riv.
Plattekill, gem. der V. S., New-York, gra, Ulster, 6 U.
Z. Kingston. 22,10 mw.
Platten, bob. at., distr. Joachimsdal en 4 ti N. Ellbogen, in 't Erz-gebergte; met bewerkt wordende ijzermij.
nen. 2213 mw.
Plattenmeer, zie Balaton.
Plattling. mv1. in Nederbeieren, aan den Isar, waarover
bier een brug van 280 met. lengte voert, stet. der beier.
staatsspoorwegen, 41/2 u. OZO. Straubing; met bierbrouwerijen. 2166 inw.
Plattaburg, 1) vi. en haven der V. S., Stt. New-York,
hfdpl. van 't grs. Clinton, aan de riv. Sarance en 't meet
Champlain, 42 a. N. Albany. Het vl., dat in de oorlogen
met Engeland veel had te lijden, is later weder tot bloei
gekomen. Het heeft spoor- en etoombootverbindingen, een
rechthuis, gevangenis, bank, lyceum, //academy", vele kerken, groote kazernen langs het mete, ten Z. van het vi.,
en fabr. van katoenen en wollen stoffen, koren- en zaagmolens, die meeet hunne beweegkracht can die riv. ontleenen, welke hier ten reeks van watervallen heeft. De V.
S. hebben bier ook ter bescherming van de haven ten golfbreker gebouwd. 8414 mw. — 2) hfdpl. van 't gnu. Clinton in Missouri; zie Clinton 9).
Plate, twee bob. mvl.: 1) kr. en 6 u. ONO. Budweis.
1617 inw. — 2) kr. en 4 u. NW. Saatz, Erzgeb. 1430 inw.
Plan, at. in Meklenburg-Schwerin, vorstd. Gilstrow, aan
't gr. Plaue r-m e e r., waaruit de Elde ontstaat, 101/ 2 u.
OZO. Schwerin; met linnen- en lakenweverij, groote machinefabr. en ijzergieterij. enz. 4026 mw.
Plane, 1 stadje in Schwarzburg-Sondershausen, Oberherrschaft, aan de Gera, bij Arustadt; met een porseleinfabr. en de ruinen van 't oude r(dderslot Ehrenburg. 850
mw. — 2) pr. vi., prov. Brandenburg, regd.t. en 8 u. W.
Potsdam, aan de Havel, die bier 't P 1 aue r -me er vetlaat en van bier door het Pia u cache-ken a al rechtstreeksche gemeenschap met de Elde heeft. 2198 inw.
Planen, 1) aaks. at., kr.dir. Zwickau, hfdpl. ,en 't Voigtland en van een gelijkn. landgericht, aan de Witte-Elster,
I. 0., 18 U. ZW. Leipzig en kruiepunt der sake. en sake.Thuringache Innen. Zij heeft een slot, veel kerken en hospitalen, ten lyceum en normaalschool, is de zetel van de
fabr. der zoogen. Plauensche waren ( mousselinen stoffen en
witte goederen) en ten der meest induatrieele steden des
lands: katoen- en kamgarenspinnerij, bleeken, verven, fabr.
van machines, papier, en.. 28,759 inw. 2) salts. d., he.dir. Dresden, can de Weisenitz en den ingang near den Planenschen-Grund, stat. der saks. staataspoorwegen, lh u. ZW.
Dresden; doofstommen-instituut, talrijke villa'a en landhuieen; groote bierbrouwerij, fabr. van machines, kolenmijnen,
waterleiding. 2930 inw.
Planzat, fr gem. en d., dep. Puy-de-D6me, arr. en 3 a.
Z. Clermont. 1234 mw. — Mamie, id., dep. Dordogne, arr.
en 6 u. NW. Montignac. 1638 inw.
Pleasant, verscheiden gem. der V. S.: 1 ) in Ohio, gra.
Fairfield. 2100 mw. — 2) id. gm. Brown. 1600 mw. —
3) in Indiana, 231/2 u. ZO. Indianopolis. — Ook 4) eil.groep in den Mularaves-archipel. — PIeaaant-Walley is
tees gem. in New-York, gnu. Dutchess, 2 u NO. Poughkeepsie. 2500 inw.
Pleasington, eng. gem., gnu. Lancaster, 1 nur WZW.
Blackburn; met ten stet. aan den East-Lancaehire spa-.
Pleaux. fr. gem. en st.„ dep. Cantal, kanthfdpl., arr.
en 2 u. ZW. Maurice. 2633 mw.
Pleehatal, fr gem. en d., dep. Ille-en-Villaine, arr. en
61/2 U. NO. Redon. 2757 mw.
Plidiliae, fr. gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en
4 u. W. Dinan. 2255 law.
Pledran, fr gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en
11/2 U. Z. St.-Brieuc. 3452 inw. — Plishedel, id., zelfde
dep. en arr., kant. Plouha. 1760 mw.
Pleidelaheins, wart. mvl., Neckarkr., 1 u. WNW. Marbitch; met goeden wijnhouw. 1265 in,
Pleine-Fougerea fr. gem. en d.. dep. Ille-en-Vilaine,
kant.hfdpl., arr. en 61/2
1 u. OZO. St.-Malo. 3024 inw.
Pleinfeld, beier. mvI., regdstr. Middelfranken„ unit Weisaenburg, aan de Zwabische Rezat , stat. der bele, %teat.baan; met hop- en graanbouw. 1213 mw.
Pleiase, was. riv., ontspr. boven Zwickau en 'alt na
een N.lijken loop van 15 u. te Leipzig in de Witte-Elster.
Pie:exalt, of Peliiiiez. mvl. in N. Hongarije, corn.hfdpl., 2 u. NNO. G6m6r, aan den Sajo, 1. o. 1289 low.
Plelau 1) -le-Grand, fr gem. en v1_ dep. Ille-en-Vilaine, kanthfdpI., arr. en 3 u. ZW. Montfort. 3615 inw. —
2 ) .1e.Petit, fr gem. en d., dep. Noorderkusten, karitonhfdpl., arr. en 2 1 12 u. W. Dinan. 1183 inw.
Plelo, fr. gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en 2 it.
WNW. St.-Brieuc. 3911 inw. — Plemet, id., zelfde dep.,
arr. en 2 u. 0. Loudeac. 2983 mw.
Plenay. fr. d., dep. Noorderkueten, arr. en 31/2U. NNO.
Loudiae. 2983 inw.
Plencia, sp. vl. en zeds., prov. Biscaye, 4 u. NW. Bilbao, aan den mond der Placentia; met een zeevaart.chool
en sebeepstimmerwerven. 1000 inw.
Plimee-Jugun, fr. gem. en d., Noorderkusten, arr. en
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4 U. ZW. Dinan. 4247 mw. — Pleneuf, fr. gem. en vi.,
Id., kant.hfdpl., arr. en 31/1 u. NO. St.-Brieue. 2230 inw.
Planet, d. op Java, resid. en 2 n. Z. Djokjokarta.
Plorguer, fr. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, an. en
3 U. ZO. St.-Malo. 2909 inw. — Pieria, id., dep. Noorderkusten, arr. en bij St.-Brieue. 5664 inw.
Plea, Please, (Fljosa rues. at, gouv. en 81/2 n. ZO.
Kostroma, aan de Wolga; lekenfabr. 2920 mw.
PlIesehen, (poolach P I es e w), pr et., prov., regdst.
en 15112 e. ZO. Posen, kr.hfdpl. en stat. van den spw. Poaen-Kreuzburg; met weverij, n, tabaksfabrieken, knnstdraaierij en schoenmakerij. 6361 mw.
Pleas, 1) (pooled, Pszc C yn a), pr. et., prov. Silezie.,
regdst. en 17 n. ZO. Oppeln, atat. van spw rechter-Donaunever, kr.hfdpl. en hfdpl._ van 't vorstd. Pleas (gr. 18 0
dat den hertog van Anhalt behoort; met een achoon slot en
tuin en veel fabr., vooral van loodw(t en beetsniker. 3946
mow. — 2) bob. at., ate Josephstadt. — 3) mvl. in ii17146, zie Flitsch.
Plemala. fr gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en 3 u.
NNO. Londeac. 3575 low. — Plesee, id., dep. BenedenLoire, arr. en 4 n. N. Savenay). 5154 (nw.
Plessi*-Piquet. fr. d , dep. Seine, arr. Sceanx, ruim 2
U. Z. Parijs, met fraaie villa's en 340 mw. — Den 19den
Sept. 187 gevecht tusschen de Beieren en de Franschen.
Plestan, fr. gem. en d. dep. Noorderkusten, arr. en 5
0. W. Dinan. 2 413 mw. Plestin,
id., zelfde dep., kant.'
hfdpl., arr. en 3 u. SW. Lannion 4455 inw.
Plestejieiwo, of Kiestojino-Osero, kl.russ.meer,gonv.
en 20 n. NW. Wladimir, bij de bron eener bijriv. van de
Wolga. lang I1/2, be. 1 u, merkwaardig als de pleats, wear
Peter de Gr. in 1691 zijn eerste proeven nam om een rues.
zeemacht te vormen.
Plettenberg, t) pr. at., prov. Westfalen, regdst. en 41/,
U. ZZW. Arnsberg, can de Else en den Berc-Mlirk.-spoorw.
(atat. op 1/2 u. afstands); met ijzer- en staalwarenfabrieken,
veel papierfabr. 2322 mw. — 2) baai in de Kaap-kolonie,
Z. Afrika, distr. George-Town, op 34° Z.B , 23° 20' 0.L.,
bepaald ten SW. door Keep-Seal of Delgado.
Pleuhion, Pleubilata. fr . gem. en d., dep. Noorderknsten, arr. en 4 u. NO. Lannion. 36 )2 low. — PleudaMel, id., id., arr. en 4 u. ONO. Lannion. 2525 mw. ( in
't d. 295). — Pleudihea, id., id., arr. en 3 uur NO. Dines. 3799 mw.
Pleumartin, Plumartin fr gem. en rick, Vienne,
kant.hfdpl., arr. en 31/2 u. ZO. Chkellerault. 1420 inw.
Pleumeur-Bodou, 1) fr. gem. en d., dep. Noord,rkusten, arr. en 1 u. NW. Launion. 2970 inw. — 2 ) P.-Gautier, id., id., arr. en 4 n. ONO. Lannion. 2523 tow.
Plenetuit, ft. gem. en d., dep. Ille-en-Villaine, kant.hfdpl., arr. en 11) U. ZW. St.-Maio. 5238 mw.
Plewle (P lew 1 m c), at. in Bosnie, in een ruwe streek
van 't boy en Drinagebied, eens de resid. der hertogen van Hercegowina; hetel van een gr. kath. aartabisschop. 3000 mw.
Plesvna (P lew en, at. in Boelgarije, can de Wid, r.o.,
in een vlakte tuaschen heuvelen. 15,00 mw. Beroemd door
de dappere verdediging van Osman Pascha in 1877, die hier
het rues. leger bijna 1/2 jaar tegenhield.
PI -yben fr. gem. en vi., dep. Pinistere, kant.hfdpl., arr.
en 13/4 n. ONO. Chateaulin. 5227 mw.
Pleyberehrist. fr . gem. en d., dep. Finistere, arr. en
11/2 U. ZZW. Morlaix. 3454 mw.
Pliego. sp. vl., prov. en 6 n. W. Murcia. 259:0 mw.
Ptienin,en, wurt. myl., Neckarkr. aan de Kenai, 11/ 2
U. ZZO. Stuttgart; met weverijen. 2;44 mw.
Plitwito-aneren (Plitovica-meren), 7 binnenmeren in Kroatie, aan den ZO. rand van het Kapellen-geb.
Hunne afstroomingen vormen schoone watervallen; de laatate afstrooming, de Korana, is een zijriv. der Kulpa.
Ploaghe, d. op 't eil. Sardinie, prov., distr. en 3 uur
OZO. Sassari. 2970 mw.
Ploare en Plobanualee. 2 fr gem. en d., Finisare an.
en reap. 3 n. NO. en 3 U. Z. Quimper. 2628 en 2167 'low.
Plockingen wurt. marktvl., Neckarkr., 2 u. OZO. Esclingen, station der
'
Wurtemb. staatsapw.. met een kunstige
brug over den Neckar en een door de leden der orde van
St.-Jan in Wurtemberg gesticht hospitaal. 1800 (ow.
Pluck, Pinsk, Plush. pool. at., gonv.hfdpl. can de
Weichsel r. o„ 16 1 /2 U. WNW. Warechau. Zij bestaat nit
een onde en menwere it., heeft een schoone kathedraal en
10 andere kerken„ een bissch. Weis, een wees- en dolhnie,
een gymnasium en veel industrie en handel. 21,823 inw:
Ploemeur, fr. gem. en d„ dep. Morbihan, arr. en 1 a
WZW. Lorient; met visseherijen. 10,600 mw. — Ploeraut
id., id., arr. en 4 n. W. Pontivy. 3615 mow.
Ploiereael, fr. gem. en at , dep. Morbihan, arr.hfdpl., 7
U. NO. Vannes; met een gem.college, linuenweverijen, papier- en lakenfabr.; veel handel. 5505 tow. (2790 in de at.)
Plooachti. Ploieeek Ploiest: of Plojeschtin. at. in
Wallachte, distr. Prahowa, 9 u. N. Bucharest. can de Dymbow, kruispunt der roem. spw.; met een gymn. en gr. wolmarkt. 33,0 to (ow. In de nabijheid naphtabronnen. die veel
petroleum geven. ZW.waarts ligt het stadje Tir g sj o r a.
Ploeue, fr. gem. en vl. dep. Noorderkusten, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. Z. St.-Brieuc. '4843 mw.
1Plo*zal„ fr. gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en 3
u. NNW. Guingamp. 2996 low.
Plops', fr. gem. en d.,. Pinisare, arr. en 61/2 n. WNW.
Qnimper. mw . Daarbtj de afgrond #Enfer-de-Plogoff'.
— Plogonnee, id., arr. en 2 u. NW. Quimper. 2167 mw.
PloashiCres, 1) ft. gem. en st., dep. Vogeezen (Vosges),
kant.hfdpl., arr. en 21/2 n. ZW. Remiremont, ace de Angronne; met druk bezochte warme zoutbronnen en stitmuntend ingerichte baden, fabr. van messenwerk, een achoone leek en hospitaal. 1693 inw. 21 fr gem. en dorp,
dep. C8te-d'Or, arr. en I it. W. Dijon, can den spw. near
Lyon. 1582
Ploasear. fr. gem. en 4— dep. Aisne, arr. en 1 1 f2 u. 0.
Vervins. 3786 mw. — Pionsodiern. id., dep. Pinisare,
arr. en 1.12 U. W. Chietaulin. 2764 inw.
Me, Intro, at. in de pr. prov. Sleeswijk-Holstein, amts-

Plumenau
hfdpI., op een male landengte tusachen "t gr. en kl. P16ner-meer, stet. van den spw. Neumunster Neustadt, 41, 0.
ZO. Kiel; verdeeld in eene Alt- en Neustadt; met ten gymnasium, kadettensehool, weeshais en kon. slot, fabr. van
tabak, zeep, brandewijn, enz.; eons een gewichtige grenseer is
vesting van Wagrie. 2895 (ow. —Het PI oner
St grootste in Holstein, omtrent 2 n. lang en 11/4 U. br.; het
Niijk gedeelte, daarvan gescheiden door de landengte,
waarop PlOn ligt, beet Kleine-PlOner-meer
PI6ne. pr. riv., prov. Brandenburg en Pommeren, ontspr.
bij Berlinchen, vormt in 't regdst. Stettin het gr en kl.
PlOne r-m e e r, doorstroomt het Madile-meer en valt in
het Damm-meer, na een N lijken loop van 12 u.
Ploneour-lanvern, fr. d., dep. Finiatere, arr. Quimper. 3360 inw.
1Plonoves 11 -du-Taou, fr. gem. en d., dep. Finistere,
arr. en 4 U. ONO. ChAteaulin. 3962 mw — 2 ) -Poraay,
id., id., arr. en 21/ u. SO. Chateaulin. 2881 tow.
Plonsk of Plaak, pool. at., pron. en 8./2 u. ONO. Plock,
can de Plonna. 5812 low , mew Joden.
Plotakan, myl. in 't hertd. Anhalt, kr. Bernburg, aan de
Scale, I. o., 1 , /3 U. boven Bernburg. 1560 mw.
Plotzensec, kl. weer, 1 n. NW. Berlijn; daaraan ligt de
groote berlijnsche gevangenis voor 1200 gevangenen
Pion, vooropgaande lettergreep bij vele namen van fr.
gem , vl. en 6. vooral in Bretagne waarvan de vermeldenswaardige zijni "Plouagat. Noorderkusten, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. 0. Guingamp. 2259 tow. — riouaret, id., arr. en
21/2 U. Z. Lannion. 3438 inwon. — Plouarzel, Finistere,
arr. en 3 u. WNW. Brest. 2372 mw. — Plouasne, Noorderkusten, arr. en 3 u. ZZO. Dinan. 2561 (ow. — 1.1ouay,
3Iorbihan, kant.hfdpl., arr. en 3 u. N. Lorient. 4.61 mw.
— Ploubalay. Noorderkusten kant.hfdpl., arr. en 3 uur
NNW. Dinan. '2689 inw. — Plou
biaalance, id., arr. en 7
u. NW. St.-Brieuc. 3185 inw. — Plouhezee, id., arr. en
it, 0. ZO. Lannion. 3302 mw. — Ploudalmezeau, Finiatere, kant.hfdpl., arr. en 4 0. NW. Brest. 334 mw.
Ploudaniei, id., arr. en 4 u. NO. Brest. 3399 mw. —
Ploudiry, id., kant.hfdpl., arr. en 4 1/, u. ONO. Brest.
1467 tow. — Plouee, Noorderkusten, arr. en 2 , /.. U. N.
Guingamp. 2173 mw. — Plouegot-Gu6rand, Fittiatere,
arr. en 3 u. ONO. Morlaix. 1843 inw. — Plouenan. id .,
arr. en 2 u. NW. Morlaix. 2875 inwon. — Plouer, Boorderkusten, arr. en 2 u. NO. Dinan; met een kl. haven te
St.-Hubert. 3739 mw. — Ploue.eat, Finistere, kant hfdpl.,
arr. en 41/, u. WNW. Morlaix. 3167 low. — Plouezee, Boordeck, arr. en 6 u. NW. St.-Brieuc. 46 i5 inw. — Plosseaoch,
Finistere, arr. en 1 u. N. Morlaix. 17 .2. mw. — Ploufragan,
Noorderkusten, arr. en 1 u. ZW. St.-Brieuc. -2642 low. —
Plougasnou, Finistere, arr. en 21/, our NNO. Morlaix,
aan 't Kanaal. 3786 inwon. — Plougastol-Daoulas, id.,
arr. en 11/2 our 0. Brest, bij hare haven. 6506 inwon. —
Plougastel-St.-Germain, id.. kant.hfdpl., arr. en 21/8
U. W. Quimper. 1201 tow. — Plougonven, id.. arr. en 2
U. ZO. Morlaix. 4333 low.
Plougonver, Noorderkusten, arr. en 4 u. WZW. Guingamp. 2669 mw. — Piongestates, Finistere, arr. en 3 u. NW. Morlaix. 2393 inwon.
— Plougreacant, Noorderkusten, arr. en 3 n. NO. Lannion. 2196 mw. — Ploosoenaat, id., kant.hfdpl., arr.
Plouguerneau, Fien 21/2 u. N. Loud6a.c. 3510 inw.
n(sare, arr. en 4 u. N. Brest. 5951 mw. — Plouguernovel, Noorderkusten, arr. en 7 u. ZZW. Guingamp. 3448
low. — Piongniel, id., arr. en 3 u. NW. Lannion. 2476
inw. — Plouguin, Finistere.. arr. en 3 U. NNW. Brest.
1990 mw. — Plonha, Noorderkusten, kant.hfdpl., arr. en
4 u. NW. St.-Brieuc. 5229 tow. — Plouhinee, 1) Morbihan, arr. en Me U ZO. Lorient. 3369 inv.. — 2), Finistere, arr. en 5 u. W. Quimper. 4923 mw. — Plouider,
id., arr. en 5 u. NW. Brest. 2997 low. — Plonigneau,
arr. en 2 n. 0. Morlaix. 4982 mw.
id,
rkusten, arr. en 1 u. NW. Gs.ingamp.
Noorde
1949 inn. — Ploujean. FinIsare, arr. en 3/4 u. N.
Morlaix. 2935 (ow. — Plonmagoar, Noorderkusten, arr.
Plounailliau. Id.,
en 84 ZO. Guingamp. 2267 mw.
Plonmoguer,
arr. en 1114 U. ZW. Lannion. 3581 tow.
Finistere, arr. en 21/2 U. WNW. Brest. 1987 inw. — Plotseerie, Noorderkueten„ arr. en 3 n. ZZW. Lannion. )818
mw. — Plonnerventer, Pinistere, arr. en 5 u. W. Morlaix.
2911 low. — Plounevee 1) -1Loehrist, id., arr. en 31/.
n. W. Morlaix. 4422 mw. -Moedec, Noorderkusten
arr. en 3 u. Z. Lzunion. 3608 (nw. — 3) -Quintin,
arr. en 6 0. ZZW Guingamp. 2556 (ow. Flounce,
id., arr. en 6 u. NW. St.-Brieuc. 1951 mw. — Plovirban,
id., arr. en 21/2 u. NW. St.-Brieue. 2142 low. — Plourin,
Finisare„ arr. en 3 U. NNW- Brent. 3125 mw. — Floerivo, Noorderkusten, arr. en 6 it. NW. St.-Brieue. 2674
low. — Plouvara, id., arr. en 2 u. W. St.-Brienc. 1690
mw.
Plouvien. Pinistere, an. Brest, kant. Plabennec.
Pioneers., id., arr. en 3 u. W. Hornig.
2563 mw.
an. en 41/2 u. ONO. Chateau3311 insv. —
Ito. — 1980 mw. — Ploneana id., arr. en 11/2 u. W.
Brest. 2293 mw. - Plouzovele, id., kant.hfdpl, arr. es
/2
NW.
Morlaix.
1940
mw.
— Ploneeees, id., arr. en
31
4 0. W. Quitnper. 3518 mw. (Het cijfer der low. betreft
bij alle de gem.)
Plouneour 1) -Menem, fr. gem. en d., dep. Finisara,
arr. en 2./2 at. ZZW. Moria(x. 3194 mw. — 2) -Tree, id.,
id., arr. en 5 u. NNO. Breet• 2909 law.
Pliiderhanoen, wurt. savl., Jaxtkr., aan de gems, ruin
1 u. W Lord): met een oud !genteel. 1725 haw.
Medias°. fr d., dep. Noorderkusten, arr. Dinan. 2012 low.
Platuaugat,fr.d.,dep.Noorderkustea,arr. Dinan. 2520 inv.
Plumb, gem. der V .S. Sit. Penneylvanie, gra. Alle'
gheny, 4 u. 0. Pittsburg. 1953
inw.
Plaine !Lai, fr gem. ea stadie, dep. Lot-en-Garonna,
itant.lifdpl., arr. en 2142 n. ZW. Aireii. 1709 mw.
Irimeoless, fr. gem. en d., dep. Ifforbfhan, arr. en 4 u.
Plumelian, id., id., arr. en
ZW. Ploormel. 3101 mw.
2 u. Z. Pontivy. 4361 law. — Pluinolla, id., id., arr. en
41/, SO. Pontivy. 3000 inw.
Plumenau, Plumaue IF I a in I o WI, mores. eL, be. en

Plwnergat
31t2 WZW. 01mIlts. 1200 mw. — Plastergat, fr. gem. en
d., dep. Morbihan, arr. en 7 u. 0. Lorient. 22 4 inw. —
mienz,id.,dep.ISoorderkusten,arr.en OZO.Loudeac. 199 mw.
Plumapton, eng. gem., grs. Lancaster, met ten station
ltan den Preston-and-Carlisle-apw., ,1/s u. NW. Preston.
Plumstead, 1) gem. der V. S. Stt., Pennsylvantd, grs.
Bucks, 81/, u. N. Philadelphia. 24,500 mw. — 2, d. der
Kaap-kolonie, Z. Afrika, Z. de Kaapstad, om sijn geconde
ligging door de kolonisten seer gesocht.
Pluneret, fr gem. en vi., dep. Morbihan, arr. en 61, 2
u.OZLorient3516w.
Plunges., my!. in Russ. Polen, gouv. Whoa, 4 u. W.
Telsch. 1500 mw.
Pluvinger, fr gem. en vi., Morbihan, kant.hfdpl., arr. en
41/1 u. NW. Lorient. 4948 mw. (1309 in 't vi.) — Pluzuoet,
Id., Noorderkusten, arr. en 21/ 2 u. Z. Lannion. 2570 inw.
Plymouth, a] cog. st., zee- en ooriogshaven, gm Devon,
aan de 0.sijde van een schiereil., tusschen de riv. Plym
en Tamar, in 't diepst van Plymouth-sound, 101/2 u. ZW.
Exeter, met welke st zij door em n spw. gemeenschap heeft.
Tusschen de st. en den gen. sond ligt de H o e, eeu fraaie
open ruimte t heuveltug ), met een bot. tuin, de citadel,
waarvoor het zeer sterke Nicholas-cit. ligt, de resid. des
gouverneurs en de kazernen. Eigenlijk P. heeft meest
nauwe en steile straten, 30 kerken en kapellen. De voorn.
merkwaardigheden der at. zijn het kon. hate', de groote
St.-Andrews kerk, de schouwburg, het athenmum, de openbare bibl , de kon. unie-baden, de vrijmetaelaara-loge, de
beurs, het nieuwe marktplein, de raadzaal met de gevangenis en vele hospitalen ; voorts heeft zij een lat. school,
het Western College, Atheneum met museum en biblioth.,
anbachtsschool, e. a. scholen, het genootschap van nat.
hist. voor Devon en Cornwall, juristische, medische en
theol. bibliotheken, veel liefdadige instellingen, eeu tak van
de engelsche bank e. a. banken. Be st. drij ft aanzienlijken handel met Londen, Bristol, Newcastle, Newport, de
Midd. zee, de Kaap, voert veel W.indische koloniale waren, alsook timmerhout uit de 0.zee en N.Amerika in, en
heeft fabr. van zeildoek, gerattineerde suiker, glas, zeep
en stijfsel, gr. branderijen en uitgestrekte visscherijen.
Hare timmerwerf te Devonport ( air aid ) duet in grootte
your die te P. zelve onder ; daarin staat een observatorium,
van 't welk men een zeer schoon uitzicht heeft. De marine- en boo. militaire hospitalen te Stonehouse, het magazijn van leeft.icht ( office") te Devil's- of Duval's-Point, de kanonwerf en de militaire gevangenis zijn
alle deftige gebouwen.. Plymouth's haven is dubbel, bestaande uit de Hainoaze of mood van den Tamar, tegenover Devonport, geschikt voor de grootste schepen, en nit
de Catwater of mond van de Plym, onmiddellijk 0. Plymouth, en aan welke ic d. Oreaton, Hoo en T u r nC hape 1, met verscheiden natte en droge dokken sour
koopvaardijschepen liggen. Gemidd. jaarlijksche uitvoer
2 ) mill. gld. P. is een der sterkste vestingen van Engeland. De ingattg der haven wordt verdedigd door een citadel, een fort en gepantserde batterijen. Van de landcijde
zijn de 3 steden eigenlijk P., Stonehouse en Devonport
( welke bride laatsten overigens steden vormen) omgeven door een reeks voorgeschoven forten. Voor de verdedigins der hoofdzakelijk aedert 1862 aangelegde werken,
die met 9.0) stukken geschut bract nun, is noodig 15,010
man. Tot de haven, die jaarl. ongeveer 4000 schepen ziet binnen loopen, behouren ruim 360 schepen. De oorlogahaven
is tevens ligplaats voor een deel der vloot. Aan den ingang
ataan 3 vuurtorens, van welke een 127 met. hoog is. Drie
en een half uur Z. ligt de vermaarde rots Eddystone. De
bevolking van de ',borough of Plymouth", met de voorst.
Stonehouse ten W. en het keret. Stoke-Damerel bedraagt
68,760 zielen ; in het naburige Devonport koint de bevolking
op 64,033, due cameo t 132,792 zielen. Mount-Wise ligt op
500 22' N.B., 4° 10 2" W.L. (ebpl. van Francis Drake.
— Plymouth-Sound is een golf van 't kanaal tusschen
de grs. Devon en Cornwall, lang I u., breed 11/4 n. Aan
de NO. en NW. einden ontvangt zij de riv. Plym en Tamar, die de havens tegenover Plymouth en Devon vormen.
Aan hare 0.zijde ligt Bovisan d-B a y en aan hare
Waisjde Cawsand-Bay en Mount-Edgecumbe.
De oevers zijn steil. Zij beast veel eil., waarvan 't voorn. is
Moun t-B atte n, tegenover de Hoe van P. — Deze
Sound is tot een voortreffelijke zeehaven gemaakt door den
//Plymouth breakwater" of golfbreker, em n granieten en
marmeren dam, dwars your den ingang gebouwd, ter lengte
van 1554 met„ van boven omtrent 15 met. breed.
PITmouth 13], 1) gem., st. en haven der VS., hfdpl. van
gelijkn. grz. in Massachusetts, aan de baai van Cape-Cod,
10 U. ZZO. Boston, waarmede zij door een spw. verbonden
is. Dit is de oudste pleats in Nieuw-Engeland, want him
landden in 1620 de t/Pelgrim Fathers" (eng. Independenten,
41 in gets!, die ter wille van vrije godsdienstoefening hun
vaderland verlieten) op een rotsblok, dat men later midden
in de at heft gebracht, terwij1 men den dag dice landing
nog jaarlijks viert. Er is echter geen enkel oud woonhuis
nicer sanwezig ; de tegene oordige gebouwen zijn elle van
nieuweren stijl, nicest sierlijk en net, en onder deze onderscheideu zich ”Pelgrim Hall", het rechthuis en een
goth. gebouw voor de kerk der ,iFirst society". De st. heeft
fabrieken van katoeu en ijzer, en drijft nitgestrekte viascherij en scheepvaart. 6238 inw. Het gra. P., met een
zeekust van 9 tot 11 n., aan de Massachusettsbaai. — 21
gem. en vi., Stt. Connecticut, gra. Litchfield, 6 u. WZW.
Hartford ; met een apw.station, fabr. van wol en katoen,
metaalwaren, muziekinstrumenten en veel vervaardiging
van houten klokken. 4149 inw. — 3) id., Stt. Michigan,
'7 U. ZW. Detroit. 2500 mw. — 4) id., Stt. New-Hampshire, gra. Grafton, sac den Concord-and-Montreal-spw.,
11 u. N. Concord ; met //Holmes academy". 1400 mw. —
5 ) id., Sty. Vermont, gra. Windsor, 141/2 u. Z. Montpelier.
140 inw. — 6, id., Stt. New-York, gra. Chenango, 2 u.
NNW. Norwich. 1650 inw. — 7 ) id., Stt. Pennsylvanie,
gee. Lttzerne, 35 u. NO. Hanisberg. 1660 inw. — 8 ) id.
zelfden Stt. grs. Montgomery, nicest door Kwakers be-
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9) id., SU; Ohio, gra: Richland, $S
wooed. 2654 law.
U, NNO. Columbus. 1700 mw.
Plympton, 1), ook Maurice of Earl's-P., vervallen
eng. mvl. en kersp.orrs. Devon, 11/4 U. 0. Plymouth, aan
de Plym ; met tinmunen. 1300 inw. Hierbij ligt St.411.1.
ry-P., met een station am den South-Devon-spw. 3060
inw. — 2) gem. in Massachuetts, V. S., gra. en 2 u. N.
Plymouth, aan den Old-Colony-spw., met 2 bevallege doepen. 1 100 inw.
Po, 1) (Paths. Eridanua, in 't boven deel van hares
loop weleer ook 'Bodine° magus geheeten], grootste
riv. van Italie, besproeiende met hare bijriv. de gansche
vlakte van Piemont en Lombardije. Zi,j ontspr. aan den
Monte-Viso, op 44° 38' N.B., 7° 10' 0.L., wordt weldra in
haar loop gestuit door 't bergland Monferrat en zoo eerst
NO.waarts tot Tarijn gedrongen, waar zij eene bocht ONO.
waarts ter lengte van omtrent 13 u. maakt, en zich dan
0.waarts keen, om de wateren van den Ticino, de Adds,
den Oglio en den Mincio op te nemen, waarna zij met
zeer bochtigen loop steeds 0.waarts stroomt near de Addatische zee. in welke zij tusschen 44° 48' en 45° N B.,
vat door verschillende monden, van welke de 2 voorn. de
bijnamen dragen van Po-delle-Maestra en Po-di-Goro, terwijI nog 6 kleinere bekend zijn al. Po-di-Levante,
-del-Canarino, -delle-Tolle, -del-Gnocca en -di-Volano. De
geheele lengte der riv. wordt op 100 u. gerekend, waarvan omtrent 80 your groote rivierschepen en rivier-stoombooten betaarbaar 2ijn. Hare voorn. bijriv. zijn 1. de Clucone, Dora-Ripera, Stura, Dora-Baltea, Sesia, Agogna, Terdoppio, TIcino, Olma, Lambro, Adds, Oglio en Mincio ;
r. de Vraita, Maira, Tanaro, Scrivia Staffora, Trebia,
Nura, Taro, Parma, Enza, Secchta en 'Panaro. De waterspiegel van den Po ligt op vele plaatsen van Lombardije
boven de naburige vlakten ; beneden Piacenza wordt hij
bealoten door dammen, die door zijn eigen bezinkselen
ontstaan zijn en zorruldig onderhouden warden um overstroomingen te beletten. Zijne gewone breedte bedraagt
gemiddeld 580 met. zijn diepe verschilt, naar gelaug van
'I saizoen, van 4 at 10 en 11 meter. In het droge jaargetijde is de loop der riv. traag, maar in de lente en den
zotner 'mei en onstuimig. Deze hare snelle strooming, gepaard aan een menigte eil., alsmede aan vele zandbanken
m haar lager gedeeite, belemmeren ?ttootelijks hare scheepvaart ; maar de riv. is van greot nut in 't vruchtbaar maken
van haar gebied en heeft overvloed van steur, nthna e. a.
m, — 2) -di-Prrrnaro. riv.
visch. Stroomgebied, 1850
van Rade, prJv Ferrara, zijnde een voortzetting van den
Reno, die bn Pistoja ontspringt, van daar 19 u. ver NNO.
loopt en daarna 7 n. OZO. tot Traghetto, wear zij bovengenoeniden naam aanneemt, 001 na een geheelen loop van.
32 u. bij Porto-di-Primaro, 4 U. NO. Ravenna, in de Adriatische zee te vallen.
Pobla, I ) -de-Ballbona, of P.-de-Benaguacil, sp.
vi., zie Benagnacil. 1— 2 ) -de Claremunt.id., prov. en 12
u. NW. Barcelona; met katoenspinnerij en branderij. 1300
inw. — 3 -dc-Lutist, id., zelftie prov., Z. Puicerda, aan
den Llobregat ; met weverij. 2060 maw.
Poboleds. sp. vl. en 7 u. WNW. Tarragona. 1381 low.
Pocahontas, gra. der VS., Stt. Virguide; hfdpl. H u n
tersville.
Pocklington, eng. mv1. en kersp. gra. en 4 u. OZO.
York, 0. Riding; met een lat. school' en een station aan
den York-and-North-Midland.spw. 2630 maw.
Pocomoke. riv. der VS., ontspr. tusschen Maryland
en Delaware in 't Cypres-moeras, en valt na een ZW.lijken loop van 13 U. in de Pocomoke-baai, een arm van
de Chesapeake-baai. Zij is bevaarbaar tot Snowhill.
Poezatek, Potsehateck, bob. stadje, hr. Tabor, NO.
bij Neuhaus; met een lakenfabr. en miner. brort. 28 )0 inw.
Podensac, fr gem. en vl., dep. Gironde, kant.hfdpl.
arr. en 41/2 5. ZO. Bordeaux, ass de Garonne, I. o., en
aan den spw. op Cette. 1480 mw. •
Podeszano, ital. vi . Emilia, prov. Massa e Carrara, bij
de Nura, 2 U. Z. Piacenza ; met een klooster en hospitaaL
3152 mw.
Podersam, oostenr. et., distr.hfdpl. in Bobemen ; stat.
van den spw. Pilsen-Priesen. 1649 mw.
Podgoritza, at., behoorde tot 1878 tot Albanie ; mane is
nu bij Montegro ingelijd, 11 U. N. Scutari. :50.1 nicest meham. inwoners. Op eenigen afstand ten N. liggen de overblijfselen van 't nude Diocle a, bestaande nit ruinen van
tempels, sullen en de bedding eener waterleiding van orntrent 31/1 u. lang.
Podgorze, 1) of Josephstodt, stadje in Oostenr. Polen, Galicie, door de Weichsel van Krakau gescheiden,
waarvan een voorst. is en waarmede het Emden 18,0 door
de Frans-Jozefsbrug verbonden is. 4254 mw. — 2) of Podgursche, pr mvl., prov. Pruisen, regdst. en 15 u Z.t.W.
Marienwerder, aan de Weichsel, 1. 0., tegenover Thorn,
waarvan 't als een voorst. beschouwd kan wooden. 700 inw.
Podhayce, vi. in Galicie, hfdpl. van 't gelijkn. distr.
en 4 u. ZO. Brzezany • met bijenteelt. 5219 mw.
hong. d., corn. Unghva*,
Podherings, of Podhergany,
'
bij Munkacs ; met Pen berormde alainsiederij.
Podhorze. d. in Galici7, kr. Zloczow, tusschen Zloczow
en Brody ; met een slot en grieksch klooster.
bob. mv1.: 1) kr. en 1 1/2 u. NNW. BudPodhrad,
2; kr. Bidschow, 1 u.
weis, aan de Moldau. 2:100 inw.
ZW. Gitschin. se0
Podiebrad. Podebrad, bob. st., hfdpl. van 't gelijkn.
distr. in Bohemen, aan de Elbe, 1. o., waarover een kettiegbrug, raim 1 u. ZO. Nimburg, aan den spw. op Praag ;
met een oud slot en weverij. 3837 tow.
Podkamien, 1) vl. in Galicie, kr. en 61/ 2 u. ONO.
Zloczow. 2730 mw. — 2) stadje aid., r. Brzezany, NW.
bij Rohatyn, aan den Swim 1. o. 1040 inw.
PodoliZ Podolsk, gouv. van Russ. Polen, meest tunlichen 47° '30' en 40° 45' N.B., 20 ° 25' en 30. 48' 0.L.,
omgeven ten W. door Galicie en aau de andere zijden door
de gouv. Volhynie, Kiew, Kherson en Bessarabie ; gr. 764
0 M., met 1,933,188 Law. nicest Polen. De nicest viakka.
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en vrnchtbare pond wordt besproeid door den Dniester,
die de ZW.grens vormt, en :nue bijriv. Podhorce, Smobyes, Morelli en Jaguar, alanzede door den Bog of Bug,
die our den Dnieper vloeit. Het wordt gesneden door
den spy. an Odom* en dies. van Kiew-Brest. Bp de
warme Inners en sijne konde,aneinwrijki winters is het nog
seer vruchtbaar. Fe wordt meer koren gebonwd, den eigen
verbriiik vordert ; oak wint men er hennip, hop, vlas, tabak en velerlei vrnehten, en de aankweeking van den
IrOnstok en moerbezieboom neemt or sneer en meer toe.
De veeteelt is van belang, en een menigte rttuderen van
sehoon ras warden near Galicia en Dnitschland gezonden;
oak zpn er de varkena, hoenders en bijen talrijk, en de
visseherijeu in den Dnieper werpen gr. winaten af. Tot
de minerale voortbrengse1en behooren salpeter, kalk en albast. Het fabr.wezen Invert voornamelijk wollen stoffen,
leder, potasch en veel sterke dranken. De Mudd is er
meest in handen der Joden. Het gone. wordt verdeeld in
12 distr. De voorn. steden zijn Kaminkc of Kamenetz,
While, en Szarogrod.
Pedolek, of Podol, runs. at, gone. en 6 n. ZZW.
Moskon, aan de Pakhra en den spw. Moskou-Orel; met
katoenfabriekem i0,973 mw.
d. en fort van W. Afrika, Senegambia, doer de
Franschen in 1743 gebouwd aan den Senegal, op 16° 85'
N.B., IV W.L. Het fort is sinds langen tijd verlaten.
rodoeoek, runs mei., gouv. Grodno, distr. en 51/2 U.
ZZO. Wolkowisk.
Poederle, brig. gem. en dorp t prov. Antwerpen, arr.
Turnhout, kant. Herenthals. 677 mw.
Poederoyen, ned. d. proe Gelded., arr. Tie!, kant.
en 11/2 W.t.Z. Zalt-Ifornmei, aan de Maas, r. o.; met
ten ponteveer en fabrieken. 393 mw. Het vormt met het
d. Aalst, het fort Loevestein en 2 geh. de g e m. P o ederoyen, die 952 mw. telt.
Poedoeeotta, (eng. Pudncott a), et. van Britsch Indie, Madras, distr. en 16 n. NO. Madoera. Zij is regelmatig en goed gebouwd en been een Htndoe-paleis; het is nu
de hfdst. van een gelijkn. vasalsuat, aan de helling der
0. Ghates, in 't Z. van 't distr. Tandjoer.
Poedoech, Poedoga ruse. el., gouv. Olonetz. 181/2 n.
0. Petrozawodsk • met glasfabr. 1100 mw.
Peel, Pbl, cii. van Mecklenburg-Schwerin, in em n golf
(Salzhaff) der 0.zee, hr. en L1/3 u. N. Wismar. Het
4/7 0 m. gr,, is zeer eruchtbaar, geeft veel kool, is door
bruggen en eilandjes met het vasteland verbonden en heeft
een gelijkn. pleats met de voorm. citadel Wallah en 2000 mw.
Poeladejle, (eng. Poolaje e), et. in Beloedsjistan,
prov. Cutch-Gundava, aan den wag tusschen den Indus en
den Bolan-pas, op 29° 3' N.B., 68° 30' O.L.
Poeldijk, ned. d., poor. z. Boll. arr. 'a Gravenhage,
kant. en 3/3 n. N.t.O. Naaldwijk, gem. Monster; met een
nienwe r. kath. kerk. 870 meest r. kath. mw .
Poelke, (eng. Poolk e), verwoeete at. van Afghanistan,
prov . it! sr te aon; e fliee .Hteetuknkde,n o:n3e
cuite :e11311 6 /4S MV,
Poet.), Poeloe, Pula, d. i. ueen eiland", vooropgaande
Imam van vele eilanden in den Aziat. archipel, waarvan
hier enkele volgen, terwijl men de overigen van eentg belting onder het woord van onderscheiding gelieve te zoeken :
P.-4110, of Vaureiland, gouv. Celebes, 4 u. NO. Soemhaws, bestaande nit een hoogen, steeds rookenden vu!keen. — P.-111auwal, of Renden-vone-Eiland, aan den
ZW.hoek van Borneo. — P.-Bava„ Ind. zee, ten Z. van
Niaa. — P.-Canton, Chin. zee, bij de knst van Anam, op
15°20' N.B., 109° O.L. — P.-Clever-de-Wier, Chin. zee,
17 u. Z. Kaap-Padaran, Cochinchina ; het levert veel eetbare vogelnestjes. — P.-Date, in de atraat van Makasser,
ZO. Borneo, met een oud heilig graf op een hoogen berg.
— P.-Datte. in de zee van Karimata, aan Borneo's W.kust.
00 8' N.B.,109° 0.1.. — P.-Dea, in den Molukschen archipel, W. Gilolo of Halmaheira. 2° 15' N.B., 127° 30' O.L.
— P.-Een of En, of Viach-Eilawl, in de street van
Gilolo, aan de N.kust van 't eil. Waigioe. — — P.-Gasa,
In den Molukschen archipel, 0. bij Groot-Oby. — P.Gaseels, bij de W.kust van Ceram, 6. 29' Z.B. —
Goere, aan Sumatra's N.kust, 4° 42' N.B. —
2 eil, het eene 0., het andere ZW. Timor. —
aan de ZW.kust Tan Celebes. — P.-liambi, Soenda-archipel, street van Flores, btj 't eil. Sabra°. — P.-Yarsibas,
aan Java's Z.kust, op 7° 5 )s Z.B., 1, 9° 25' 0.L — P.-Kara
en P.-Karnena. in de golf van Siam.
P.-k...., aan
de W.kust van Sumatra, op 0° 20' N.B. — P.-Krakel of
Krekel, een der Bandasche eil., bij de NO.punt van BandaNeira. — P.-1Lekete aan Sumatra's W-kust bij Barnes.
— P.-1Lelang, can eumatra's 0.kust., 2° 25' N.B., 100°
• 0.L. — P.-Laut, of I.atoet-Poeloe, bij 't ZO.einde
van Borneo, durvan gescheiden doer de gelijkn. street;
lang 14 b 15 u., grootste breedte 10 u.-- P.-Leoet (Klein),
is eene groep, 8 n. SW. het vorig eil. — P.-Lepa, in de
Gasparstraat, SO. Bangka. — ell. bij Java,
egn in de golf van Bantam, en em n ten Z. van de resid.
— P.-Canter, bi,j de ZW.kust van Neder-Siam, op
7° 45 N.B., 99° O.L. — P.-Malora. bij Sumatra's N.bust. — P.-Nlaren, bij Sumatra's W.kust, op 1. 2' Z.B.
— P.-1/Ltor. aan de 0.kust van Halmaheira, op 0° 6' N.B.
— P.-Nako-Nako, groep ten W. van Nies, aan Sumatra's W.kust onder een radsja staande. aan
Menado'i W.kust. eil. Celebes. — P -Niemen, of Anequitti,
bij Sumatra's W.kust, op 1° 8' Z.B. — P.-Oh y of UM.
Chin. zee, S U. Z. Keep Kambodsja. — P.-Panggang, bij
de 0.kust van Bangka. — P. Pennon of Oraaje-Eil.,
bij Sumatra's W.kust op 1° 28 N.B.
roeltawa, Pelham's. 1) gnu , . van L Rua., tusschen
48° 25' en 51° 6' N.B., 30° 4.5' en 36° 40' 0.L., omsloten
door de gone. Tsjernigow, Rom*, Kharkow, Jekaterinoslaw,
ICherson en 'Clew, van weike 2 imitate de Dnieper het ten
'W. scheidt; gr. 907 0 m., met 1,102,614 low. De grond bestaat uit een vlakte, welke elechts enkele heuvels been aan
de nevers van den Dnieper, die de Troebesch, Soepoi, Soela, Pluol, Worskla en Orel opneemt. De bodem, hoewel arm
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can bout, is voortreffelijk tot veeteelt en akkerbouw go.
achikt, en dit gouv. (ofechoon de landbouw er niet reptmatig en met zorg gedreven wordt mag, met de omringende, de paanschnur van Rualand geheeten worden. De
hoofdprod. sun koren (waarvan nitgevoerd wordt), hennip,
vine, tab& en vmchten. Aanzienlkjk is op de uitgestrekte
weiden de teeit van runderen, schapen en paarden; ook honig en zpde ajn belangrijke voortbrengselen. Het fabriekwaxen heeft In de Imitate tijden eenigen vooruitgang gemaakt en levert hoofdzakelijk linnen, wollen en katoenen
stoffen, leder, kaarsen, seep, salpeter en sterke dranken.
Sedert de opening van den spw. Charkow-Nikolajew is de
handel seer opgekomen. Het gouv. wordt verdeeld in 12 kr.
— 2) at. en hfdpi van gen. gouv. can de Worakla, 20 U.
WZW. Kharkow en den spw. van Odessa
'
op Kharkow. Zij
ligt op een hoogte, is regelmatig, hoewel meest van bout
gebouwd, en wordt onageven door beplante wandelingen op
de pleats barer voormalige wallen. Zij heeft em n kathedraal,
college, instituut voor adellijke dames, klooeter, veel kerken en 3 gr. jaarmarkten. Op hear voorn. plein staat een
atandbeeld van Peter den Gr., die bier op 27 Juni 1779 een
beslissende overwinning behaalde op Karel XII, die tom
genoodzaakt was in Turkije de wijk te nemen. 33,973 inw.
Paean, (cog. Poona h), I ) collectoraat van de aid.
Dekan in Britach Indie, Bombay, aan de 0.helling der W.
Ghates, omgeven door de distr. Ahmednuggnr en Z. Concan en verder door 't Sattara- en Nizam-gebied ; gr. 254,7
. met 907,235 inw. waaronder veel Mahratten. Het
m" beeproeid door den bovenloop der Bhima en hare
wordt
talrijke njrivieren, en doorsneden van den spw. BombayMadras. 't Klimaat is voor Europeanen beter dan in de
meeste andere streken van Indie. Behalve de hfdst. Poena,
vindt men er de st. Paidgaon, Seroer ens. — 2) at. en
hfdpl. van gen. collectoreat, aan een bijriv. der Beira, stet.
der gen. bean 21 u. SO. Bombay. Zij ligt bijna 6 s0 met.
' een aangenaam verblijf, met zindelijke en
boven de zee, is
regelmatige straten terwijl ook de wegen in de nabuurschap veel verbeterd
' zijn. Het Peischwa-paleis, omgeven
door een gr. onvoltooid fort, werd in 1827 grootendeela
door brand verteerd ; het daarvan overgebleven gedeelte
dient nu tot gevangenis. Men vindt bier ook veel andere
nationale paleuen, ten hindoesch college, kerk, goede bib!.,
militairen bazaar, burger-hospitaal, kazernen, arsenaal, de
verschillende gouv.-bureaux en een groote waterleiding.
P. is het middelpunt van een levendtgen handel met de
prod. van den omtrek en de zetel eener cans. industrie,
vooral in zilverwaren. De st. telt 90436 inw., behalve een
garnizoen van 15,000 man. De kantonnementen, waarin gewoonlijk verscheidene infanterie-reganenten liggen, hebben
eene hooge ligging ten W. van de st., en can hare 0.zijde
heeft men een grottempel van Sjiva.
Poennkka, (eng.Punukka of Poonaka),tweede
hfdst. van Boetan, N. Hindostan, in de groote Himalajaketen, 5 U. NO. Tassisoedon. 't Is een ellendige pleats,
die geen ander aanzienlijk gebouw dan 't winterverblijf
van den Deb-Radsja heeft.
Peer., (mg. Poore), at. van N. Beloedsjistan, in de
woestijn 32 u. ONO. Bunpoer, met 2003 nw., wier rijk'
dom in dadelen
bestaat.
Poerally, (cog. Poorall y), riv. van Beloedsjistan,
prov. Las, valt in de Sonmeanie-baai, Ind. oceaan, 14 u.
NO. Kurratsjie, na een Z.lijken loop van omtrent 30 u.
Aan hare oevers liggen de at. Bela en Lijnrie.
Poeratin, Persian, runs. vi , gouv. en 30 U. NW.
Poeltawa, distr.hfdpl. 1610 mw.
Poem-Wonder, I cog. Poorbunder), meat. van Hindostan, Baroda-gebied, aan de ZW.kust van 't schiereil.
Gnzerate, op 21° 39' N.B., 69° 48' 0.L. Zij is groot ea
volkrijk en het centrum des handels op gen. schiereil.
Peerie, (mg. Poore e), zeest. van Britsch lndie, Bengalen, pro, Orissa, distr. en 15 u. Cuttack ; om hare zeebaden druk bezocht door de mw. van Calcutta, maar mere
nog bekend door haren grooten tempel van Dsjuggernauth.
22,(i95 mw.
Poerkeese, (eng.Purkassa, Poorcasaa),at.van
Britsch Indie, Bombay, distrisct Candeisch, tutu den Taptie 24 u. ONO. Surate. Zij is nu in verval, maar een meniite tempel-ruInen_getuigen van hear vroegere grootte.
Poernsa, ten. Purneah, Poorneah), 1) distr.
van de afd. Bhagalpoor in 't distr. Patna. prov. Behar,
Britach Indie, omgeven ten N. door Nepal en Sikkim, en
elders door de distr. Rungpoer, Dinadsjepoer, Radsjeshaye,
Bhagalpoor en Tirhoet ; gr. 233,15 0 m. met 1,714,795
mw. De wrest vlakke bodem, die ten W. door den Ganges bepaald wordt, brengt vooral rijat, oliezaden, indigo,
vee en timmerhout voort. — 2) at. en hfdpl. van gen.
distr. 66 U. NW. Calcutta. Men wil, dat zij 3/7 0 In- be'
slet,104mw.nervzamligndoepen dan wel een eigenlijke at. is. In den omtrek wordt
veel indigo gewonnen.
Poerreen. (cog. Purruah,Poorruah)_tweest.
van Brits& Indie, Bengalen 1) distr. en 13 u. ZZW.
nadsjepoer • met p. ruInen van moskeeen e. gebouwen.
— 2) distr. ' Burdwan, 9 u. NNW. Calcutta ; met een deftige
moskee en hoogen toren.
Peer...der, (mg. Poorunde r), at. van Britsch Indie, Bombay, distr. en 6 u. ZZO. Poena.
P oerunpoer. )eng. Poorun p_o r), at. can Britsch
Indie, prov.„ distr. en 14 u. ONO. Bareily.
P oersvekarta, at. op Java, hfdpl. der resid. Krawang.
Poerwodadi, 11. op Java, resid. en 11 u. W. van Semarang, aan de Loesie, hfdpl. der afd., verblijf van den
ads. resid. en den regent ; net en zindelijk plaataje.
Poerworedjo, at. op Java, hfdpl. der resid. Bagelen ;
met een fort, het verbbjf van den resident, een militair
hospitaal en fraaie moskee.
✓ oesebigne, (eug. Pooshku r), at. van Brits& In.
did, distr. en ruim 1 u. W. Adsjemir ; een beroemde bedevaartplaats der Hindoes.
Parsed., belg gem. en d., prov. 0. Viaanderen, arr.
Gent, kant. Nevele. 640 tow.

Poest-Ozersk

Polen

Pomt Oxerok, Pus(-0.. (eamojeedeeh Yongori e),
N.Iijkste st. van 't Samojeden-land, in Eur. Rusl., gouv.
Archangel, aan de Petsjora, nabij haren mood in het
e e r, dat etch in de Petsjora-baai ontPoec toe ero
laet. 600 tow., die van jacht en visscherij leven.
Poetaran. 0.1nd. ell., aan Madoera's ZO.knst, v66r de
baai van Soemanap ; met handel en scheepvaart.
Poetilam. Putilam, wed. op "Ceilon, aan de W.kust,
21 u N. Colombo ; met een gr. zoutfabriek.
Poetivl, Putiwl, runs. st., gouv. en .2.8 u. WM. Koersk,
distr.hfdpl.„ aan de Sem. Zij is wel gebouwd, en ofschoon
meest van bout zijnde, heeft zij (enige goede openbare gebouwen, ongeveer 20 kerken, 2 gr. liefdadige inrichtingen,
vitrioolfabrieken, steenbakkerijen en een levendigen handel in de landbouwprod. der omstreken. 7046 mw.
Poeto, Poetion-lrojan, hi. rotseil. bij 't 0.einde van
Ttljoesan, Chin. zee. Er zljn veel rijk versierde tempels en
kloosters van boeddhistische priesters, en 't ell. is overal
van goede wegen voorzien.
Poe-tsjoe, Pou-tchou, Putsches', chin. st.,prov.Sjansi, dep.hrdpl., aan een bijriv. van den bang-ho, op 34 0
54' N.B., 110° 5' O.L.
Poetti, (Puttee), st van den Pengab, 11 u. ZO. Lahore. Zij heeft een gouvernements-stoeterij. 5000 in w.
Pogar, ruse. mv1., gouv. en 34 u. NO. Tsjernigow. 4100
mw., 4e handel in vlas drijven.
Poggibonxi, ital. vi ., Toscane, prov. en 31/2 u. NW.
Siena, aan de Elsa en aan de Opper-Ital. bean; met een
gymn. en overblijfsels van het slot Poggio imperiale.3659 mw.
Poggio-Mirteto, ital., vl., prov. "Umbrie, distr. en 4 a.
ZZW. Rieti; met een glasblazerij. 2200 mw.
Poggio-Reale, ital. vi . op Sicilie, prov. en 9 u. ZO.
Trapani. 3673 jaw.
Pogir, mvl. van Russ. Poles, gouv. Wilna, 4 uur NW.
Wilkomirz. J50 inw.

were kan bevatten, en het graf van Claudia Vavenilla. 31,692
mw. P., oudtijds de hfdst. der P ict a v i, kwam door huwelijk in 't bezit der hertogen van Normandie en bleef 3
eeuwen lang aan de cog. kroon gehecht. Bij dem st. sloeg
Karel Martel in 732 de Sarracenen , en behaaiden de Eng. in
1355 een overwinning op de Franschen, bij welke gelegen-.
heid de (r. koning Jan krijgsgevangen weed gemaakt.
Poitou, oude prov. van Prankrijk, welker hfdst. Poitiers
was. Zij is no verdeeld tusschen de dep. Charente Beneden-Charente, Creuse, Indre-en-Loire, Bride-Sevres;Vendee
Vienne, en Opper-Vienne.
Poix, 1) fr. gem. en d., dep. Noorden, arr. en 4 uur
WNW. Avesnes. 1880 inw. — 2 ) -de-Picardie, fr. gem.
en stadje, dep. Somme, kant.hoofdpl., arr. en 41/2 u. ZW.
Amiens. 1436 jaw.
Pokrov, russ. at., gouv. en 10 u. WZW. Wladimir,
hfdpl.,bij de Kliasma en aan den spw.Moskou-Nisjnii.2836inw.
Pokrovskaja, rues. mvl., gouv. en ruim 1 u. SO. Saratow, aan de Wolga; met groete magazijnen, bevattende
ieder 100- tot 110,0.:0 poed tout, dat bier uit de zoutwerken
van 't meer Elton wordt opgrlegd.
Pol (St..), 1 ) fr. gem. en St., dep. Pas-de-Calais, arr.hfdpl., 51/2 u. WNW. Arras aan de Ternoise en den fr. N.
spw.; met een gem.coilege, I bouwvallen van kasteelen en
minerale baden. 3949 jaw. — 2 ) -do-Leon, id., Finistere,
kant.hfdpl., arr. en 31(2 u. NW. Morlaix; met een gem.college en kl. haven te Roscoff aan 't Kanaal; 7005
mw. (3503 in de at.).
Poia. 1) [Pola, later Pietas Julia], stad in 't gglijknami district van 't markgrs. Istrie, Oostenrijksch-Illyrisch Kustland, 6 u. Z. Pisino, aan de gelijknamige bocht
van de Adriat. zee en aan den Oostenrijkschen Z.spw. Het
is een zeevesting van den lsten rang en hoofdoorlogshaven
van Oostenrijk, met goed geplaveide straten en eenige nieuwe wijken; heeft een kathedraal dc bisschop zetelt afwisselend hier en te Parenzo) op de pleats van era tempel
der oudheid, 3 grieksche kerken, eenige kloosters, een gr.
zeearsenaal, waarin meer dan 2000 arbeiders week vindean
en een der beste havens aan de Adriat. zee, met 2 droge
dokken en een drijvend dok, en.. op het Scoglio Olivi(eil.),
waterleiding, viascherij, veel handel en scheepvaart. In het
nieuwere gedeelte der St., San Policarpo, liggen de militaire kazernen, een groat hospitaal en een park met grdenkteeken van Maximiliaan; op den Monte Zaro het hydrographisch bureau met sterrenwacht, bibliotheek en v66r dit
gebouw era meow aangelegd park met het prachtige gedenkteeken voor den admiraal Tegetthoff. De eigenlijke haven, die bijna 1 U. ZO. en dan NO. loopt, wordt door 3.
dwars daarvoor liggende eil. in een binnen en buiten bekken verdeeld. Voor den mond liggen de Brionische eilanden. De random gelegen heuvels zip met forten bedekt. In
1875 liepen bier binnen 2603 schepen, met. 372,554 ton. In
1857 telde de st nog maar 3524 mw., in 1869 reeds 10,673.
mw. (gemeente Dat P. erns onder de Romeinen era
belangrijke prachtige at. was, getuigen hare oudheden, o.a.
een schoon amphitheater; vele tempels, ens. — 2) -de-Lena, sp. vi., prov. en 4 u. ZZO. Oviedo. 1320 law. — 8 )
Sieiro, id., pray. en 31/2 u. ZO. Oviedo. 1500 low. — 4 )
(Santa.), sp. el., aan de Middell. zee, ten Z. van Alicante;
met een hi. haven. 2700 mw. — 5) (Santa.), of NuevaTaharca. sp. eil., in de Midden. zee, 4 u. Z. Alicante,
ten ZO. van de Kaap-Sta.-Pola, op 38° 10' N.B., 5° 9' 24"
0.L. Aan de W.kust ligt de kl. veste San-Pablo.
Poland. 1) gem. en vl. in Maine, V. S. gra. Cumberland, 9 u. ZW. Augusta. 2801 mw. — 2) id., in New-York,
gra. Chatauque, 6 u. ZO. Mayville. 1300 mw.
Polangen rasa. grens-mv1., gouv. Koerland, aan de
0.zee, 12 a. W.
' Telsch. 1650 jaw. In 1831 werden hier de
Polen door de Russen geslagen.
Polaniee, pool. et. 8 u. ZW. Sandomir. 1800 mint.
nprov., regdst. en 4 u. WZW. CoPolak, pr. mvl., Ifij
ble., kr. Mayen; met leidelving. 2563 inw.
Polen, (poolsch Polsk a, fr. Polo gn e, eng. Polan d)
een der leaden van Europa, en onder den titel van koninkrijk-vereenigd met Rusland, makende van dit rijk het W.lijk
gedeelte uit. Het is in zijn tegenwoordie . en toeatand begre* en 24° 18' O.L.
pen tusschen 50° 4' en 55° 6' N.B., 17° 40'
en wordt begrensd ten 0. en NO. door de rum gouv. Wilna, Grodno en Volhynie, waarvan het ten deele gescheiden
wordt door de rivieren Bug en Niemen, ten Z. door Galicid en Krakau, ten W. door Pruisiseh Silezie en Posen en
ten N. door de pray. Pruisen; — hoofdst. Warschau. Het
laud wordt in 10 gouv. verdeeld, welker grootte en bevolking
nit de onderstaande tabel blijkt:

Pogitel, Poecitel, Poschtil, Potsjitatz, Poesiteli,

een hoogst schilderachtig gelegen en :steel bevestici vlek
van Herzegowina, aan de Narenta, I. 0., 4 u. ZZW. Mostar.
Pogorschel, Podgorzelly, pr. stadje, prov., regdst.
en 12 u. ZZO. Posen. 1578 jaw.
Pogost 3 russ. mvl., gouv. Minsk: 1) kr. en 8 n. ONO.
Igo, men; — 2) kr. en 5 U. NO. Pinsk; — 3) kr. en 4 u.
ZZO. Sloetsk. — Oak 4) russ. mvl. in 't gouv. Nowgorod.
Pohrlitz, (Pohorelic e), moray. vl., kr. en 4 u. ZZW.
Briinn, aan de Iglawa, r. o. 2777 jaw.
Poineett, grs. in Arkansas, VS.; hfdpl. Boliv a r.
Point-Coupee, kersp. in Louisiana, VS., aan den Mississippi; hfdpl. Point-Coupe e, tegenover Francisville.
Aanzienlijke katoenteelt.
Point-a-Pitre (La), st. op 't fr. Wind eil. Guadeloupe,
arr.hfdpl. op Grande-Terre, aan den Kleinen Cul-de sac, 5
u. NO. Basseterre, m, t eta goede maar moeielijk in te loopen haven. Err zij den 8 Februari 1843 door een aardbeving schier geheel vernietigd weed, telde zij 16- tot 18.000
inwon., die zij oak thans weder heeft. 16° 14' 12" N.B.,
61° 31' 8" W.L.
versterkte at.
Pointe-de-Galle (La),
en zeeh. op Ceilon, hfdpl. der Z.lijke pray., op era schiereil. van de Z.kust, 20 u. ZO. Columbo. Zij heeft em n garde
haven, is gezond en goed van levenstniddelen voorzien. In
den jongsten tijd is zij als station der Eng. en Fr. stoombootliinen, die van Ens. komende, bier aansluiting vinden
naar Madras-Calcutta, China-Japan, Java en Australie, zeer
opgekomen. 6° 1' N.B., 80° 14' O.L.
Point-Malcolm, kaap van Nieuw-Hollamis Z.kust, op
330 48' Z B., 123° 40' O.L.
Point-Palosyra, kaap en vl. van Britach Indie, in de
golf van Bengalen, 28 u. ZW. den mond der Hoeghly, op
20° 4 ' N.B.. 87° 9' O.L.
Point-Pedro, N.lijkate punt van Ceilon, op 9° 46' N.B.,
800 20' O.L.
(vroeger P.-sous-la-Roche (Las), en
nog vroeger Le P.-s o u s-B our bo n-V ende e). fr gem.
en vi., dep. Vendee, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NW. Napoleon-Vendee. 3973 inw.
Poirino, ital. gem en mvl., Piemont, pray., distr. en 5
U. ZO. Turijn, mand.hfdpl., aan de Bonna. 6391 inw.
Poi. (St..), fr gem. en dorp, dep. Kanaal (Manche ),
kant.hfdpl., arr. en 212 u. NW Mortain. 840 mw.
Poischwitz (Neder- en Opper.), twee pr d., pray.
Silezie, regclatr. Liegnitz; 620 en 140) inw. Wapenstilstand
tusachen Pruisen en Russen en Fraeschen, 4 Juni 18,3.
Poissons, fr. gem. en vi., dep. Opper-Marne, kant.hfdpl., arr. en 4 OZO. Vassy. 1511 inw.
Poisoy, fr. gem. en at., dep. Seine-en-Oise, kant.hfdpl.,
aan de Seine, I. o. en aan den spw. van Pariis naar Rouen,
22/3 u. NNW. Versailles. Zij heeft een centiaal tucht• en
verbeterhuis, een zeer oud hospitaal, een zeer lenge brug
van 37 bogen en een vermaarde wekelijksche veemarkt. 5063
mw. (in de at. 4677). Geb.pl. van St Louis.
Poitiers, [Linsonum, later Pielawi], fr gem. en at.,
hfdpl. van het dep. Vienne, aan den Boivre en Clain en aan
den spw. van Parijs op Bordeaux, die bier een zijtak heeft
over Niort naar Rochefort en La Rochelle, 54 u. ZZW. Parts. Zij wordt door oude muren met torens omgeven, is
de zetel eens biaschops, heeft veel merkwaardige. deela seer
oude kerken, een kasteel, universitaire academic, depart.
norruaalschool, groat seminarie en 2 geestelijke colleges,
en vele andere swhales, era openbare bihliotheek an 30,003
boekdeelen. hospitalen, era schouwburg, kruidtuin, openbare fonteinen, bereiding van beroemde kaas ( montbernage),
fabr. van wollen stoffen, kousen en mutsen, kant, hoeden, .z., gieterijen, looierijen en bereiding van ganzen als
artikel van uitvoer near Amerika; handel in koren, wol,
wijn, weekmarkten en 3 jaarmarkten. Zen bruggen ( twee
daarvan zijn spw beuggen liggen over den Clain en I over
de Boivre. Het dal der Boivre is met dat van den Clain
verbonden door een 300 met. langen tunnel. Over 't geheel
mag de St. geenszins fraai heeten. Aan oudheden bezit zij
nog de overblijfsels van 4 door de Ronaeinen gebouwde waterleidingen, die van een amphitheater, dat 40,0d0 aanschou.
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Grootte
in 0 111.

Bevolking
in 1872.

;264,465

275,999
783,536
707.418
769.640

MIN■

( stad) Warschau .
( land) Warschau .
Kalisch .
Petrikow
Radom
Kielce .
Lublin
Siedlce
Plotzk
Lomska
Soewalki

Tout ,

•
•
•

206,555
222,454
224,327
183,293
305,790
260,321
197,550
219 311
227,935

13,:earlannd

2305,563
6,638

541,993
538,403
738,426
696, ,97
600,568
5(0,385
547,552

6,528,017( • )'

( 0 ) Van dit getal zijn 4/5 r. kath. Christenen, 800,000 Joden, 350,080 peat., 350,000 Grieksch-vereenigde.
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De wel besproeide, houtrijke grond bestaat incest nit een
groote vlakte, die een gemiddelde hoogte van 10 , tot 150
met. boven de 0.ree heeft, terwbl men in 't Z. uitloopers
van de Harpoten vindt, die rich genaiddeld niet hooger den
SOO en in den hoogsten top, de Lys& Gore, to 663 meter
verheffen. De hoofdriv. is de Weichsel, die bier den San,
Wieprz, de Pince, den Bug met de Narew, de Beers en
Drew.= opneemt, terwijl de Wartha in 't SW. de grenstriv.
Prosna ontvangt, en de Niemen de grenzen in 't NO. bespoelt, in walk gedeelte des lands men ook vele kleine mere!), en moerassen vindt. 't Klimaat is gerund, mane sirenger dan onder gelijke breedte in Duitachland; de gemiddelde temperatuur is 49.; zomer 90.; winter 0° Fahr, De hodent is doorgaans 5 maandeu van 'tjaar bevroren en met
sneenw bedekt; hij beataat nit een zandige leemaarde, die
meest op graniet runt en doorgaans vruchtbaar is. De landbouw is ten hooklmiddel van heathen, en en wordt koren
uitgevoerd. Rogge is het hfdprod. en met sheen voor eigen gebrnik, mane zoo veel dat zelfs in jaren van minewas nog kan nitgevcerd worden; andere gewichtige voortbrengselen zijn boekweit, gent, haver, erwten, hennip, vlas,
tabak, timmerhont en in de Z.lijke streken de zoogen. Dantziger tarwe. De inrichtingen en werkzaamheden der hier
aangekomen Duitschers hebben Teel navolging gevonden,
waardoor de prod. zeer yerhoogd is geworden. De tninbouw wordt hoofdzakelijk gedreven door den add en de betitters van groote landgoederen. In het boschwezen is door
Rusland eenigen regel gebracht. De wooden beslaan 114 van
den bodem en geven naaldhout en beuken. Het rundvee is
er talrijk, maar van gering ran; dat der schapen en varkens is in den nieuweren tijd verbeterd; de paarden, die
voor de ruiteri,j zeer gerocht worden, zijn eenigszins ontaard; de bijenteelt is er aauzienlijk; voorts vindt men er
veel wild, wolven, beeren, losschen, enz. De voorn. minevale prod. zijn moeras-ijzer, koper, mod, rink en steenkolen. Be beroemde routmijnen van 't oude Polen liggen on
in Galicie. De vroeger weinig beduidende industrie heeft
onder Rueland veel gewonnen; zij levert hoofdzakelijk laken en linnen, benevens sterke dranken. De handel is
achier geheel in handen der talrijke Joden. — In de 15de
eeuw strekte Polen zich nit tusschen 47 en 59° N.B., 15
en 32° 0.L., en was ten N. door de 0.zee en ten Z. door
Tnrkije en Hongarije, ten 0. door Rudand en ten W. d,por
Dnitschland begrensd. Het was Wen verdeeld in Groot-Polen, Klein-Poles en Litthauen, welk laatste in 1386 ingelijfd was; en v66r het jaar 1772 ( ofsehoon toen reeds verecheiden gebiedsdeelen aan Rusland warm n afgestaan ) besloeg het rijk nog 13,500 0 m en telde 121/2 mill. inwon.
In gezegd jaar verloor het, bij eene eerste deeling, aan zijne naburen Rusland, Oostenrijk en Prnisen 360 , 0 m. Bij
eene tweede deeling in 1793 mont het meer den 5300 0
m. met 4 mill mw. atm Rusland en Pruisen afstaan ; —
en eindelijk had er in 1795 eene derde en laatste deeling
pleats, waarbij een einde gemaakt weed aan het koninkrijk
of de repnbliek en ook Oostenrijk weder een deel van den
roof kreeg; hebbende Rusl. bij die verschillende deelingen
rich met 6600 0 m., en 51/2 mill. mw., Pruieen met 2800
0 m. en 3 mill. mw., en Oostenrijk met 2400 0 m. en 4
mill. mw. verrijkt. De laatste koning van Polen Stanislaw) Augustus, .stierf in 1793 te Petersburg, Na de zegepralen der Fransehen in 18 ,6 werd nit het pruis. en in
1809 sit bet oostenr. aandeel het groo t-h erto gd orn
Wars chau gevormd, dat den koning van Subsets tot regent kreeg en omtrent 2800 0 m. met 3,700,000 mw. bevette. In 't jaar 1815 weed eindelijk het lot van het ramp.
rang land in dice voege beslist, dat Oostenrijk en Pruisen
een gedeelte terug kregen, de V r ij s t a at Kr ak an gevormd en het overige onder den naam van koninkr ij k
Polen aan de rues. kroon gehecht weed. Polen ontving
daarbij een eigen staatsregeling. Al had no Polen ten opzichte van orde, indtustrie en handel onder de run. regeering aanmerkelijk gewonnen, sommige schendingen der
constitntie, de hardheid, waarmede de grootvorst Constantijn ale onderkoning regeerde, en neer den ellee nog het
voorbeeld der Juli-revolutie te Parijs in 1830, verwekten te
Warachan een opstand, die rich weldra over het gansche
land verbreidde. Na vele met heldenmoed en niet zonder
voorspoed geleverde gevechten, sloop het onde nationale gebeak der Polen, gemis aan eendracht, weder tusachen de
rijen der wakkere mannen. en zoo weed het de overmacht
der -Unseen te gemakkelijker de zege in behalen. Na den
val van Warachan in 1831, weed Poles in 't volgende jaar
voor een integreerend deel van 't Russ. rijk verklaard. Een
nienwe poging tot herstel der onafhankelijkheid weed in
1846 te Krakan beproefd; doch ook dere eindigde in de onderwerping van dit imitate ovenchot van 't oude Polen, dat
no aan Oostenrijk werd toegevoegd. P. was een rnim veld
geworden voor geheime woelgeesten. Het jaar 1844 greep
de ingezetenen wel aan, doch de ruse. troepenmacht was
te sleek gemaakt. Daarbij bleven adel (die nog wet th o
derbvolkingutma)e ljkhidbunse
van terughouding volharden; nochtans zette de rues. regeering herhaaldelijk den voet in het roomech bath. kerkelijk
recht; de Jernieten mochten den poolschen grond niet
betredeu. Intuaschen was veel door Rusland gedaan ens
P. in materieel opricht op in beuren. Toch brak in 1861
een niettwe opstand nit, die cent in 1863 gesmoord weed.
Het lot door Engeland aan Ierland beschoren — verbeurdverklaringen, vernningen, inplantingen van nieuwe bezittees ender bepaalde, voor den dwingeland reer voordeelige
voorwaarden dat P. ook reeds vroeger ten dude had ondergaan, mu ook on riju deel warden. De r. kath. moesten het misgelden; de meeste Wooster* warden opgeheven,
de bezittingen der kerk genaaat; het concordaat vernietigd,
de inw. op die mogelijke wijse geplaagd one lam geloof to
verzaken, enz. Zonder eenige verschooning ging de reccering tegen de r. kath keel is werk in 1869 waren btjna
elle bisdotarnen zonder bisschop. De poolsche tad nag
Diet mere gebraikt warden, den in den uiterst beperkten huiselijken bring. En toch laat de poolsehe nationaliteit rich
niet volkomen vernletigen. (Men vgl. GaliciS, Iirairata).

Pollen
Polecolia, ital. vi ., prov. en ZZW. bij Rovigo, aan den
Po en 't Polesella-kanaal, stat. der Opper-Ital. bean. 3574inw.
rolia,ital.v1.,Napels,prov.Calabria Ult. II, Z. bij Nicastro.
Pollan', rugs. mvL, gouv. en 5 1/2 u. ZO. Minsk. 31 5 sow.
IPolleaearo, Palen...etre, [Buxentum, of Pyxne],

vroeger een itaL west., prov. Principato Cit., van den N.lijken oever der golf van Policastro [Lagos], ruim 6 u. Z.
Diano. In 1542 door de Turken geheel verwoest is dit plaatsje,
dat niet eras eig•en gem. meer is, toch nog de zetel van
een bisschop, heeft een goth. kathedraal en drijft nog viascherij. 410 mw. — 2) [Petilia], ital. at., prov. Calabria
Ult. II, diatr. en 5 U. WNW. Cotrone. 5500 mw.
Pollezka, Politachka, bob. at., kr. en 8 u. ZO. Chradim; met een hoogere meiejesschool, weefschool, linnenweverij en veal handel in visa, green en lijnwaad. 4414 mw.
religiose, [Apolliniacuan], fr gem. en vi., dep. Opper-Loire, arr. en lh U. NW. Le Puy; met de ruinen van
't kaste-el Polignac. 2553 mw.
Pollyanna ital. at., Napels, prov. en 71/2 u. OZO. Bari,
op. een grotrijk ell., bi,j de Adriat. see en gat. der ltd.
Z.oaan. 8564 mw.
Poligny. [Castruna !Mauna], fr gem. en st., dep.
Jun, arr.b.fdpl., 4 u. NO. Lons-le-Saulnier, stat. der baan
Parijs-Lyon-Middell. zee; met een gem.eollege, geestelijke
normaalschool voor onderwijzers, fabr. van kousenwaren,
aardewerk, lijm, adpeter en leder. 5010 mw.
Polillo, een der Philippijnen, ten 0. van Luzon, lang
81/2, hr. 6 u.; vruchtbaar van grond. In 't midden ligt de
berg Maiolo en aan de W.zijde het vi. P o 1 i 1 1 o.
Pallet:a. ital. St., Napels prov. Calabria Ult. I, distr.
en 4 n. ONO. Palmi. 8531 mw.
Polka, 1) pr at., prov. Pommeren, regclet. en 21/2 our
N. Stettin, van de Oder 3397 mw. — 2) (P ol i c e), bob.
vi ., kr. en 8 u. NO. Koniggratz, stet. der Oostenr. staatsbean. 2387 mw.
Poi:mama, st. op Sicilie, prov. Palermo, distr. en 4 n. ZW.
Cefaln; bier wordt veel zwavel gewonnen. 6724 mw.
Polk, 1) grs. der V. 5„ in 't ZO. van Tennessee; hfdpl.
B en t o n. — 2) id., in 't midden van Missouri; hfdpl. B olive r. — 3) grs. der V. S., Sit. Arkansas; hoofdpl. L iber t y. — 4) id., Stt. Iowa; hfdpl. P o r t-d e s-M oines.
— 5 ) td., Stt. Texas; hfdpl. L i•in gsto n. — 6) id., Stt.
Georgie; hfdpl. Cede r-T o w n. — 7) hfdpl. van 't grs.
Lucas in Iowa.
Polkwita, pr et., prov. Silezie, regdst. en 6 tt. NW.
Liegnitz; fabr. van machines, vloerkleeden en laken, en
wollen. 2142 mw. Daarbij bet Nieder-P., met 765 mw.
Polla, ital. vi ., Napds, prov. Principato Cit., in Val-deDiano, aan den T4nagro, 3 u. NNW. Sala. 57 ,6 inwon. In
Dec. 1857 kwamen meer dan 2000 menschen bij een aardbeving out het leven.
Pollaere, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.
Aalst, kant. Ninove. 735 mw.
st. op 't sp. eil. Minorca, aan
Pollenaca.
de N.zijde, 8 u. NO. Parma en 1,12 u. W. de baai van Pollenza; met een fraaie heck en levendige fabr. van fijn zwart
laken. 7486 mw. De bait is wijd en veilig en wordt gevormd door 2 smalle schiereil., welker punten K aapF ormen tor en Kaap-del-Pinar heeten. — Een
ander P o Ile ntia der oudheid wordt vertegenwoordigd
door het ltd. d. Pale nz a, ten Z. van Alba. Stilico aloeg
dear Alarik in 403.
Polleur, belg. gem. en d., prov. Lnik, arr. Verviers; met
lakenfabr. en slijpsteendelving. 1356 mw.
Pollnow, pr. stadje, prov. Pommeren, regdst. en 6 n.
030. Koslin; met een slot en lakenwevenj. 2460 mw.
Pollockshawe, sehot. vi ., gra. Renfrew, aan den WhiteCart, 3/4 u. ZW. Glasgow; met aanzienlijke spinnerijen, weverijen, bleekerijeu, drukkerijen en ververijen. 8921 inwon.
De Pollock-and-Govan-spw. verbindt de steenkoolmijnen, 1
u. Z. Glasgow, met die stad.
Polluiri ital. vl., Napels, prov. Abruzzo Cit., bij H
Vast°. 3327' inw.
Pathan, bob. at., gelijkn. distr. en 91/,, n. ZZO. ezadan;
met wolleweverijen en ijzerdelving. 5195 mw. In 1862 bran.
den 50) huizen af.
Polnisch-Krone, (poolacitli or onow o), pr. at., prey.
Posen, regdst. en 4 u. N. Bromberg, 18 U. 0. Dentsch-Krone;
met ijzersteengroeven in de nabijheid. 2500 mw.
Polo, ell. der Phillippijnen, bij de W.kust van Luzon.
Polochie, riv. van Genie. Amerika, Stt. Guatemala, dep.
Vera-Gear, ontspr. in het distr. Cohan, vloeit meest OZO.
en valt us een loop van omtrent 35 U. in den Golfo-Dnlce,
van welke zij tot het d. Pelawan bevaarbaar is.
Polomaa, at. in W Afrika, Opper-Guinea, Goudkust, rijk
en 12 n. WZW. Wary of Gear)', aan de golf van Guinea.
Polonka, mvi. in Russ. Polen, gouv. Grodno, 5 u• ONO.
Ilonim. 1530 mw.
Polonoe, mvl. in Russ. Polen, gouv. Volhynie, 14 1 /e u.
W. Jitomir. 1760 mw.
1Polotalk, Poloek, kr.st. in Russ. Polen, gonv. en 11 0.
WNW. Witebsk, aan de samenvloeileg. der Rana en Polota,
alit. van den apw. Smolensk-Riga Zi„) heeft ems kreml of
citadel, veel onde kerken en Wooster", een seminarie, mini.
hike school (eertijds Jcznieten-college 11,992 hew. Zij
weed den Polen cent in 1579 en andermaal in 1655 door
de Runes ontnomen.
Polebroek, ned. gem., prey. Utrecht, arr. Rotterdam,
kant. Schoonhoven en ortgeveer 3 u. W.t.Z. Uselatein, on.
derschelden in: Z. Pols broe k, met het dorp van then
naam en eene buurt; — en in N. Pol b ro a k, met de geijkn. been. Be gem. telt 915 mw.
versterkte at. van Neder-Oosteurijk, gePC1ten
ltikn. distr., 10 U. W. Weenen, ass de Trasen, waarover
een. fraaie spoorbrui stat. der Keizerin Elisabeth en de SW.
Verbindinimbean. ti bee* can kathedraal, bimek. Weis,

een blench. aluennaat en hungers ntelejeseekaol, sminarie
youronderwijzers, resaltermoasium, militaire school, doofstommen-inatitunt en andere instellingen van weldadigheid,
een schouwburg, verscheiden godshnizen en fabr. van katoenen stoffea, papier, gins en audewerk. 7779 maw.

Polycandro
Polyeandro. Polieandro, (Polegandro.), eli. nu
den Griekschen arcbioe.1, gottv. Naxos, -42 U. 0. Milo, gr.
ougeveer 1 0 m., met iu3 , mw. De oppervlakte 11 ruw,
lunar het brengt genoegzaam koren, enz. tot eigen verbruik
voort. Het heeft een d. van den zeliden num.
Polysen.ii, (d. t. uveel eilanden" of uEilandenwerehr
naam, ender welken nu eens 't geheele brie werelddeel, dat
wij Australie noemen, den weder alechts een der groote
aftiteiingen van dat werelddeel verstaan wordt. In den laatsten meer beperkten zin unavat P. eenen gordel, die tick
voorninnelijk 3,. 0 aau weirazijden van den evenaar Cu van
13,0 0.L. tot 135° W L. uitspreidt. Rekent men er NieuwZeeland mede bij, dan rijkt k Z.waarta den evenaar tot
470 breedte. (Zie Akuatrn116).
Poleen, pr it., prov. Pommeren, regdst. en 9 u. ZW.
Kostin; met een kasteel, minerale baden en eenige fabr.
van 1aken, leder en tabak. 4475 mw.
Pontabamba, et. in Bolivia, dep. en 20 u ZO. Sucre
(Chuquisaca), provdddst., ;near van weinig belting.
Pum.ree, fr. gem. en vi., dep. Landers. arr. en 4 u.
ZO. St.-Sever, kant. Amon. 194) inw.
Pomarico, ital. it., Napels, prov. Basilicata, distr. en
3 U. ZZO. Meters. 58 )5 jaw.
Pookarrol., fr. gem. en d., dep. Aveyron, arr. en 3 u.
OZO Espalion, aan den Lot, r. o. 104i in,
Pomba, 1.1 Bemba, haai en een der senoonste havens
van Afrika's 0.kust, mina 4i U. N Mozambique, lang ;:1/2
U., hr. 12/2 u., met genoegzame diepte voor de grootste
achepen. — 2) ( ), et. van Brazilid, pray. Mines.
Geraes, aan den 1. o. der riv. Pomba, 17 u. OZO. OuroPreto. 12,000 jaw. in 't distr., meest bezig met de teelt
van suikerriet.
Ponlbal, 1 port it , pray. Estremadura; op een heuvel,
bij de Sort, 6 u. NO. Leiria; met 3 kerken, een kasteel, can
prov. godshuis, tabr. van hoeden en groote weekonarkten.
42 9 inw. — 2, it. in Braziiid, prov. en 70 u. W. Parahiba,
aan den Pianco. 4 0 , mow.
Pambalinizo, en Ponibeiro, 2 port. vi ., prov. Beira,
het late ZO. bij Coimora, het 2de N. bij Arganii. 1527 mw.
Pommerance, ital. vi ., Toscane, prov. Pisa, in de Maremma, 2 u. Z. Volterna en bij de verrnaarde borax-lagunen. 7373 inw.
Ponteroon. N.lijkste riv. van Britsch Guiana, valt in
den Anent. oceaan, 12 u. NW. den Essequebo-mond.
Pomfret, 11 gem. der V. S., Stt. New-Yolk, gas. Chautauque, aan 't meer Erie, 31/2 n. NO. Mayville. Zij heeft de
d. Dun kirk en vanBureu-Harbour. inw. —
2 ) id.. Sot. Vermont, gas. Windsbr, 14 a. Z. Montpelier. 1770
jaw. — 3) id., Sty. Connecticut, gra. Windham, iij u. ONO.
Hartford. 2900 how.
Po misiiano-d'Areo. ital. vi ., Napels, prov. en 212 u.NO.
Nape's; met 2 schoone kerken en gr. klooster. 10,945 inw.
Pommeraye-sur-Loire, (Lai, fr. gem. en d., dep.
31aine-en-Loire, arr. en 4 u. NNO. Beaupreau. 3243 mw.
Pommeren, ,hoogd. Pommern, fr.Pomiranie),
zeeprov. van Pruisen, meeat ten N. van 53 0 N.B., en tick
uitstrekkende tango de (Mee van 12° 39' tot 18° 0.6,1andwaarts bepaald door de pruis. prov. Praisen en Brandenburg en door Meklenburg; groot 547 0 m., met 1,46;290
meeat Protestanteu. Be doorgaans vlakke, op vele
plaatsen moerassige grond wordt besproeid door de rivieren Oder, Persante, Stolpe, 'Nipper, Rega e. a., Ms ook
door vele binnen- en kustmeren en lagunen (ahaffe"). De
kusten zijn laag en door dijken onizoomd. Het eiland
Rilgen is in deze prov. begrepen. De bodem is niet zeer
vruchtbaar ; zijn voorn. prod. zijn tarwe, rogge, gerst,
haver, aardappelen, vlas, hennip en tabak. Be hfd.takken
der industrie zijn de landbouw, de tacit van runderen,
paarden, varkena en ganzen, de acheepsbouw, de weverijen
van linnen en wollen atotten, de vervaardiging van buren glaswaren, de looierijen, brouwerijen en branderijen.
De zahn en eteurvisscherijen, ook de vaugst van lampreien
en alen, werpen aanzienlijke voordeelen at De prov. wordt
verdeeld in 3 regdst. : Stettin, Straalsond en KOalin.
Pommerit 1) -Jandy, fr gem. en d., Noorderkusten.,
arr. en 2112 u. 0. Lannion. 2558 mw. — 2) -le-Vicomte,
id., zelfde dep., arr. en 5 u. NW. St.-Brieuc. 2936 maw.
Pontsseroeul, belg. gem. en d., prov. Henegouwen,
arr. Atli en 51/2 u. LO. Doornik. 1807 mw.
Parr ona, of Mainland, het grootste der Orkney-eil..
ongeveer midden in de g:roep, cnmiddellijk Z. de beschutte
haven van Scalpa-flow, door Hoy en Pomona-zelf gevormd,
en Z. Ronaldsbay. De gedaante is zeer onregelmatig, en
het wordt door beaten in 2 voorn. deelen gescheiden, wear.
van het W.lijke 4 /2 U., het 0.1ijke 21(I u. lang is, terwijl
de breedte tot mien 2 u. loopt. De geheele grootte bedraagt 7 0 m. 1150 eng. 0 us.), de bevolking 21,698. De
W.kusten zijn steil, maar 't eil. heeft veel goede havens,
en die van Stromuess is de beste in N. Schotl. Be grond
is heuvelig, met veel heide en moerassen, afgewiseeld door
vruchtbare plekken en eenige zoetwater-meren. Men fokt
er veel schapen en varkens. Het eil. wordt verdeeld in
13 //parishes" en heeft het stadje Kirkwall Ban de O.-,
Stromness aan de ZW.kust. Ilfdpl. is Lerwick. — Ook het
hfd.eil. der Nieuwe- of Z. Orkney-eil. draagt den team van
Pomona of Mainland.
Pwasoreany, stadje in Oostenr. Polen, Galicie, kg.
.Zloczow, 14 u. OZO. Lemberg. 3572 mw.
Pompeji, nude at. van Z.-Italie, 4 0. ZO. Napels, eat
den Z.lijken voet van den Vesuvius, wiens uitbarsting hear
in 't jaar 79 geheel bedolf under lava en each, in welken
ataat zij bleef tot hare wederontdekking in 1755. Sinde
dat jeer zijn omtrent 2/2 der st bloat gelegd, waaruit
blijkt, dat zi,j door muren omringd was en eels poorten
had7 van welke reeds 6 aan 't licht gebracht zijn ; dat bare
talrijke, met lava geplaveide etraten huizen van dine verdieping hadden, wuronder winkela met nog duidelijk
zichtbare uithangborden, ook gebouwen van hooger rang,
het Forum civile, met vele tempeis in den omtrek, Forum
Triaugulare, huizen van verscheidene corn. grooten • een
ehaleidicum, bears of marktplein, twee schouwburgen (your
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treurepelen met 5000, voor blijspelen met 1500 plaatsen.),
het 136 met. lenge en 134 met. breede amphiteater vow
20,000 toeschouwere, baden enz. Vele der kleinere voorwerpen standbeelden, omen, gereedschappen en manuseripten zijn in 't Museo-Borhonico te Napels en in 't palate
te Portici geplaatat. In 1849 weed er te Pompeii een fr.
hotel opgericht. Nog altijd zijn gemiddeld 100 werklieden
can opgravingen bezig. Dicht bij P. is een halt op den
spw. Napels-Salerno.
Pompey, gem. der V.S., Stt. New-York, grs. Onondago,
4 u. ZO. Syracuse. 4370 mw.
Pompiani, mvl. in Russ. Nolen, gouv. Wilna, 4 u. N.
Ponewesch. 1500 mw.
Pompton gem. der V.S. Stt. New-Jersey, grs. Passaic,
4 u. Htickensack. 17.0 mw.
Ponany, Paniany, handelstad en tech. van Britsch
Indie, distr. Malabar, tan den mond der riv. Fonany, 11 n.
ZO. Calicoet. Hare bevolking is meest van scab. afkomat
en zij heeft veal moskeeiin. Vroeger was zij de zetel van
een uitgebreiden handel en vocal nog theka-hout, kokosnoten, ijzer en rijst oil. 11,472 mw. — De riv. Ponany
dringt door den Paulgautsjerry-pas en is in 't regensaizoen
tot op 4 u. afatands van dear bevaarbaar.
Ponce, st op 't ell. Portorico, aan de gelijkn. riv.• met
koffie- en suikerplantages, rumstokerijen. Ongev. 15,000 mw.
Poncin, fr. gem. en at., dep. Ain, kant.hfdpl., arr. en
3 n. ZW. Nautua. 2.152 mw.
Pondary, 0.ind. eil. aan Celebes' NO.kust, 0. Sjouw.
Ponders-End, eng. geh., grs. Essex, met een station
aan den Eastern-Counties-apw., i IL Z. Waltham.
Pondi, Pondy, Odud. eil., aan Madoera's 0.punt.
Pondichery, Pondicherry, st en hfdpl. der fr bezittinge. in 0. Indid, en resid. van den gouverneur, aan de
kust van Coromandel, 24 u. ZZW. Madras. Zij ligt op een
zandige vlakte en wordt door ten kanaal verdeeld in een
europ. of blanke st. en in can inlandsche of mane at.,
waarvan de eerste regelmat(g aangelegd en goad gebouwd
is. Zij is omsloten door boulevards en heeft in hear midden can schoon plein, met de gouvern. e. a. gebouwen.
Zij heeft nieuwe bazaars, can ear. college, can indische
school, een kruidtuin, een openbare bibliotheek, het hooge
gerechtshof voor de ft. bezittingen iii Amid an vale fabr.,
vooral van blauw katoen irquinees") en voortreffelijke indigo-ververijen. 4 heeft geen haven, maar slechts eau
open reede, met can in 1836 opgerichten vuurtoren. 35,000
mw. 11° 55' 41" N.B., 79° 51' A" 0.L. — 't Gebied van
P. beslaat 27,913 bunders, met 131,806 inw.; het is verdeeld
in 3 distr.: Pondichery met de st. en 11 aldedn of Hindoedorpen • Villeneuve met 45 aldedn, en Bahour met 36 aldeen. De kl. riv. Gingy besproeit dt gebied.
Ponedely, mvl. in Rues. Polen, gouv. Wilna, 15 u.
NNO. WiLkomirz. 1650 jaw.
Ponewasch, Ponietviesch, (Ponevej(, of Oepita,
at. in Russ. Polen, .gouv. en 24 u. NNW. Wilna, distr.hfdpl. aan de Peviesja ( bijriv. der Niemen); met eeu gymnasium. 7224 mw., waaronder veal doden.
Ponferrada, sp. vi ., prov. en 131/2 n.. W. Leon, aan
de samenvloeiing van de Sil en Boeza ; met een verwoest
kasteel an eenige hospitalen. 2400 mw.
Yong, of Bong, Mijkste prov. van het Birma-gebied,
tuaschen 26 en 27. N.B., 96 en 99° 0.L., behbende ten 0.
China, ten N. Tibet en ten W. Opper-Assam ; hfdst. Moenkhoem 1eng. Moonkhoom).
Ponga, zeeet. van Nader-Siam,. aan de W.kust van 't
Dsjonkseylon, op 8°
achiereil. Malakka, ten N. van 't
8' N.B., 98° 17' 0.1. Ofachoon eerst in 't begin dater eenw
gesticht, heeft zij reeds veal duizenden mw., meest Maleiers en Chineezen.
Pongas, Pongo, riv. van W. Afrika, Senegambie, valt
in den Atlant. oceaan bij 10° N.B. 14° W.L. Tuaschen
hare monden liggen de Ponga s-, Pongo s- of P a p agaaien-eilanden.
Poniemon, poolsch stadje, gouv. Seewalki, 41/2 u. N.
Preny, aan de Niemen, tegenover Kauen. 400 mw.
Ponorogo, (P r o n o-r o g o, dd. a het hart des lichaams"),
st. op Java, reaid. an 5 u. van Madioen, hfdpl. van een
gelijkn. afd.; met een landraad, vendu-dep. en inlandsche
hoogeschool.
Pronovka, ruse,. mvl., gnu!. Poeltawa, 3 u. N. Mirgorod.
Pons, 1 ) fr gem. an at., dep. Neder-Charente, kant.hfdpl., arr. an 31/2 n. ZZO. Sainte*, eon de Seugue, 1. o. en
aan den Charente-spw. Zij beataat nit can nude en nieuwe
It. en heeft eat oud kasteel, 2 kerken, een miner. bran eta
handel in wijn en brandewijn. 3440 inw. — 2) sp.
prov. en 12 U. NO. Lerida, eat de Segre ; met branderijen
en 6 jaarmarkten. 1536 mw.
Pons, (St.-) -de-Tommieres, fr gem. en at., dep.
Herault, arr.hfdpl. 17 u. W.t.Z. Montpellier, aan de helling der Montagnes noires ; met fabr. van wollen stoffen,
metaalemelterijen, hout- en metaalbewerking. en uitgestrekte steengroeven in de nabijheid. 5809 mw. (3369 in de at.)
Pont, id. i. ubrug"), vooropgaand woord bij de namen
van een menigte fr en enkele belg. plutsen, waarvan de
vermeldenswaardigste bier volgen, terwijI die, waarbt1
Pont met het volgende als &in wooed, zonder verbindingsteeken, wordt geschreven, in butte alphabetische ord.
etaan. — 11 -A-Celle., belg. gem en d., Henegouwen, arr.
Charleroi, kant. Seneffe, aan den spw. van Braine-le-Comte
near Namen. 323 mow. — 2 ) -a-Mlarey, of Marey-enPewele, fr. gem. en vl., Noorden, kant.b.fdpl., arr. en
21/2 u. Z. Lille (Rijsel). 721 mw. — 31 -A-Mousses, fr.
gem. ea at., bleurthe -en-Moezel, kant.hfdpl., arr. en 4 4,
U. NW. Nancy, sat de Moezel, waarover een brug van 7
bneen ; stet. der Oostbaan ; met een gem.college, openbare
bibi. van 9003 boekdeelen en eenige fabr. Zij !lad sinus
1572 twee eeuwen lang cane universiteit. 10,970 inw. In
de nabijheid 2 minerale bronnen. 4) -Andenter, (Breviodorum], id., Rare, arr.hfdpl., 101/2 u. NW. Evreun,
stet. van den spw. Orleans-Rouen, aan den r. 0. der Rifle
die bier bevaarbur wordt. Zij heeft een handeletribunaal"
tolkantoor, openbare bibl., schouwburgzaal en beroem4
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looierijen en zeematonwerijen, fabr. van sunisterijeN papier, lederwerk en.. 5942 inw. — 5) -an-allur, Ponta nnsur fr. gem. en vi., Pay•de-D6me, Itant.hfdpl., arr.
en 6 n. W.
' Riom, aim de Sionle. 1724 jaw. — 6 -Ave.,
id., Finistere, kanthfdpl., arr. en eelsii. W. Quimperld ;
met een tolkantoor en baven aan 't riviertje Ayes', bij de
zee. 1100 inw. — 7) -Chateaux, fr. gem. en at., BenedenLoire kanthfdpl., arr. en 2 1 /1 u., NW. Savenay, ten den
Brivd. 4368 mw. — 8) -Croix, fr. gem. en vi., Finistere,
kant.hfdpL, arr. en 5 U. WNW. Guimper, inn den Goyen.
2610 mw. (2014 in 't vl.) — 9. d'Ain. fr gene. en stadje,
Ain, kanthfdpl., arr. en 3 n. ZO. Bourg, aan den Ain, r. p.;
met een kasteeL 2430 mw. — 10) -de-Beauvoison, fr.
gem. en at., Isere, kanthfdpl., arr. en 3 n. OZO. LaTour-du-Pin, aan den Guier, die de et. in 2 deelen splitst,
waarvan vroeger het grootste tot Sardinia behcorde. Zij
heeft can gem.college, fabr. van rijtnigen, meubela, Alden
stoffen. 1845 mw. — Aan de oeverzijde van de Guyer en
door een trotsche brng met de gen. et. verbonden, het
geeijkn. plaataje in 't arr. Chamhery, dep. Savoie. 1245 mw.
— 11) -41.-l'Arehe. fr. gem. en stadje, Eure, arr. en 2 n.
N. Louviers, aan den spw. near Rouen en bi,j de semenvloeiing der Eure met de Seine, over welke Imitate een
brug van 22 bogen voert, stat der fr. W.baan en den spw.
P.-Gisors. 16i8 mw. — 12) -de-Loup, belg. gem. en d.,
Henegonwen, arr., kant, en bi,j Charleroi. 1314 mw. — 13)
-de-Montvert, fr. gem. en vi , Dozere, kant.hfdpl., arr.
en 21/e u. ONO. Florae, aan den Tarn. 1500 mw. 14)
-de-Roide, fr. gem. en d., Doubs, kant hfdpl., arr. en
22/3 U. Z. Mont-Beliard, sun den Doubs, 1. o. 2654 mw.
— 15) -de-Salars. id., Aveyron. kant.hfdpl., arr. en 3
U. ZO. Rhodez. 1404 mw. — 16) -de-Vaux, fr. gem. en
at., Ain, kant.hfdpl., arr. en 6 n. NW. Bourg-en-Breese,
aan de Reyssonse ; met een openbare bibl., een monument
van den bier geboren generaal Joubert en fabrieken van
aardewerk, katoenen en linnen istoffen. 3e11 mw. — 17)
-de-Veyle; id., Ain, kanthfdpl., arr. en 5 u. W. Bourg,
can de Yeyle,
een vruchtbaar dal, met wijnbergen omgeven. 1412 mw.
18) -du-Chateau, id., Puy-de-Dome,
kant.hfdpl. arr. en 21/2 n. 0140. Clermont-Ferrand, can
den Allier;1. o. en stet. van den spw. Parijs—Lyon—Midd.
see. 3434 mw. — 18 ) -en-Royans, fr. gem. en vi., Isere,
kanthfdpl., arr. en I u. Z. St.-Marcellin. 1140 mw. — 20)
-Faverger, fr. gem, en d., Marne, arr. en 31/2 u. ONO.
Reims. 220 mw. — 21) -Giband, fr. gem. en et., Puy-deDome, kant.hfdpl., arr. en 4 ZW. Riom, can de Sioule ;
met loodmijnen in de nabijheid en mmerale bronnen.
1110 mw. — 22. -l'Ahbo, id., Finistere, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. ZZW. Quimper ; met een hi. haven can den Atlent. oceaan. 4991 mw. — 23) .1e-Roi of P.-our-Seine,
Id., Aube, arr. en 11/3 0. ONO. Nogent-sur-Seine, min den
spw. near Troyes. 910 mw. -- 24) -11Eveque id., Calvedo., arr.hfdpl., 7 u. ONO. Caen, can den Toncques en
Calonne, stet. der fr. W.baan ; met fair. van kant, en
drukken handel. 2843 mw. — 2,) -Sainte ilaxenee, id.,
Oiee, kant.hfdpl., arr. en 2 u. N. Senlis, can de Oise en
stat. der fr. N.baan ; met een sckoone brag over die riv,,
bouwsteendelving, kalkovens, fabr. van vilt, perkament,
chemicalien, looierijen en zeemtouwerijen, en aanzienlijken
handel. 2407 mw. — :76 Saint-Esprit, id., Gard, kant.hfdpl., arr. en 6 u. NNO. Uses; can den 1. o. van de Rhine,
waarover hier een oude brug van 800 met. lengte en 24
bogen voert ; met een citadel, zedespinnerij, verechillende
induatrie. 4826 mw. — 27) -Saint-Martin, fr gem. en
d., Beneden-Loire, arr. en 2 U. ZZW. Nantes, can den
Orig•non, r. o. 1851 mw. — 2S) -Saint-Vincent, fr gem.
en vi., Meurthe-en-Mcezel, arr. en 2 u. SW. Nancy, an
de Moezel, 1. 0. 797 inw. — 29) -Seoeff, id., Morbihan
kant.hfdpl., arr. en 2 u. NNW. Lorient, can den Scoff?,
1. o. 1670 low. — 30) -sae-Yonne. fr . gem. en at.,
Yonne, kanthapl., arr. en 2 U. NNW. Sens, can de Yonne,
1. o., en can den apw. van Pints near Lyon. 1910 mw. —
31 ) -Valain, of Pontvaliain, fr gem. en d., dep. Seethe,
kant.hfdpl., arr. en 31/e U. ONO. La Fleche, can de Orne,
C. o. 1862 mw.
rontac, Pontaeq. fr. gem. en at., dep. Neder-Pyreneen,
ktuithfdpl., arr. en 41/e n. ZO. Pan ; weverijen. 2754 mw.
Ponta- (of Punta-) del-Gada, grootste en *bite at.
der Azorische-eiL (hoewel niet de bidet.), op de ZW.kust
van 't en. San-Miguel, niet verre van Kaap-Delgada ; met
huizen, die meest van lava gebouwd aim, fraaie nude kerken en kloostere, een citadel, slechte haven, groote reede
an veel industrie en handel.15,885 mw.
Ponta-de-IP'edras, uitstekende spits aan den Rio-Negro,
in Brazilie, prov. Para, wear de rota zonderlinge corridor.
en kamers vormt. Daarbij ligt het d. Airao, met 500 low.
Pontafel, lira. in Oostenrijk, Barinthie, distr. Villach,
can de Fella, die P. van 't ital. d. Pontebla scheidt. Door
beide plaatsen leidt de hoofdweg near Italie.
Portailler-sur-Saame, fr. gem. en mvI.. dep. Cieted"Or, kant.hfdpl., arr. en 5 u. 0. Dijon ; in de middeleeuwen de resid. der Carlovingische koningen. 1200 low.
Pontariorm, fr. gem. en d. dep. Crense, kant.hfdpl.,
arr. en 13/4 u. NO. Bourganed. 45 ) mw.
Pontarlior, [Pons /CM, Pontartum, Areiola of
Arielies], fr. gem. en d., dep. Doubs, arr.hfdpl.,
van den spw. Parijs—Lyon—Midd. zee, 8 n. ZO. Besancon.,
can den Donbs en aan den ingang van een vete gebruikten bergpaa near Zwitserland; met een gem.college en veel
indnstrie. 5713 mw. — Geb.pl. van Moreau. — Dicht hierbej
Ugt het fort de lone, ale JOUIL 4).
Pontaissieve, ital. at. prov. Florence, can den mond
der Sieere in den Arno, stet. der mom. spoorbaan. 10,951 low.
romans...sr, ale ond. Pont.—Ponteharra, fr. vi., dep.
Isere, arr. Grenoble ; met ten verwoest kaateel daarbn,
wear de ridder Bayard weed geboren. 2760 low.
Pontchartrain, meer der V.& Louisiana, 2 u. N. NewOrleans, lang omtrent 12 le, breed
' 7 U. Het heeft gemeenachap met het meer Manrepas ten W., met het mere Borgne
door de Rigolets ten 0., en met New-Orleans door St.John's Bayou lame Louisiana) en een kanaaL Het one
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vaingt aan de N.zijde verecheiden riv., waaronder Tanglhapa,
en Tchefuncte de worn. zijn.
Poste, (d.1. //brag"), vooropgaand wooed bij de namen
van vale Z. cur. plaatsen 1 ) ital. gem. en nave Piemont
prov. en 7 u. N. 'herein, diger. Ivrea, mend. kfdpl, can de
samenvloeiing van de Orca en Saone. 5000 mw. — 2) ital.
me.., prov. en 2 nor 0. Sondrio, in 't Veltlinerdal. 6017
inwuners. — 3) -a-Iltignano, vi. in Toecane, prov. en 3
our OZO. Florence. — 4) -Curosse, ital. gem. en dorp,
Piemont, prov. Alessandria en 11/ , NO. Tortona, can den
Curone. 2759 inwon. — 5) -de-Lima, Forum Limoriuml, port. vi, prov. Minim, aan de Lima, over welke
bier een brug van 24 bogen voert, 4 u. NW. Braga. 2070
-dc-Sara, id, Estremadura, Ran de Sore,
mw. —
n. ZO. Abram.. i200 low. — 7) -di-Lagoscuro,
ital. my). Emilia, prov., distr. en 11/3 u. N. Ferrara, can
den Po-di-Maestro ; met een Irijhaven en veel transporthandel op den Po. 6000 low. 8) -Stara, ital. d., Piemoist, prov. Alessandria en Oh u. WNW. Casale, aan den
Po, die hier de Stunt opneemt. 2050 mw.
Pontecorvo, ital. St., prov. Caserta, can de Garigliano;
met kasteel, bisschopszetel, kathedrul. 10,759 mw.
Pontedora, Ponte-d'Era, ital. 1st., Toscane, prov, en
4 u. OZO. Pisa, can de Era, die bier in den Arno valt ;
katoenfabrieken. 10,817 low.
Pontefract, (in de wandeling Pomfret ), mg. st. en
keesp, gra York, W.Riding, aan de Aire, met een station
can den Yorkstere-and-Laneashinespw., 6 u. ZZW. York.
Zij heeft 6 kerken, een lat. school, een ambachtschool,
User- en kopergieterijen, hoedenfabr., brouwerijen, een gevangenis, openbare bibliotheken, de ruenen van 't hist.
merkwaardig kagteel Pomfret en een gedenkteeken van
den slag bij Waterloo. 5350 mw. in de at
Pontelandoifo, nap. v1.- prov. Moulage, 51/2 U. Z. Campobasso. 4000 mw.
Ponteiungo, ital. mvl., Venetie, prov. Padua en 2 u.
NNO.Piove.—Hetkanaal-van-Puntelungo verbindt Bovolenta met de Brenta.
Pontevedra, (Pons Yates, of Rellenes), sp. at.
hfdpi. der prov. Pontevedra, can den Lerez, bi,j diens mond,
in de bad van Pontevedro, 4 u. NNO. Vigo. ZU is de zetel van een bisschop, heeft 2 kerken, een hospitaal, fabr.
van laken, katoen-fiuweel, mousselien, hoeden en leder,
een gemakkelijke haven your kl. vaartuig en drijft can levendigen kusthandel en visscherij op sardijnen. 6623 mw.
Pontevieo, ital. vi ., Lombardije, prov. en 51/e u. ZZW.
Brescia, aan den Oglio ; gram, en wenhandel. 602 mw.
Ponthieu, fr. landstreek in de nude prov. Picardie;
hfdpl. Abbeville ; no verdeeld tusschen de dep. Pas-deCalais en Somme.
Pontiac, gem. en d. der VS., Stt. Michigan gra. Oakland, can den Clinton, 7 u. NW. Detroit, waarmede het
(I. door een spw. verbonden is ; met velerlei industrie ;
handel vooral in wol. 4867 mw.
Pontianak, 1) of Westkust van Borneo, afd. der
ned. resid. Borneo's Westkust, die zich uitstrekt lenge Borneo's W.kust van F. Samber tot aan de rivier Doted en
lenge de Z.kast tot F. Ajer-Mala. Zij grenst can Kataringan
en eats eenige landschappen van Sintang ; ten N. can de
afd. Montrado, waarvan zkj door i en LW. loopende bergketen gescheiden wordt. 12012/5 0 m. Het klimaat is
bier, door den moerassigen grond over 't algemeen minder
beet, dan de ligeing zou ben veraioeden. Men vindt er
veel vulkanen, die uitgedoofd schijnen, alsook good en
diamant-mijuen, die door Chiueezen en Borneoten werden
bewerkt. 2) et. op Borne's W.kust, hfdpl. van gen. afd.
in een moerassige streek, can beide zeden der riv. Pontianak of Kapoeas, die bier de Sintang opneemt en zich lager door 9 monden in zee werpt. De et., op 0° 3' Z.B.,
109° 20' 0.L., is 't verblijf van den ned. resident, de meeste
anibtenaren en de voorn. kregsmacht, heeft een in 1819 gebouwd ned. fort, tegenover den dalem van den inlandschen
vont, en voert diamanten, peper, stofgoud en eetbare vogelnestjes uit. In 1833 werd P. tot ten vrijhaven yerklaard.
In 1872 bedroeg de invoer 1,685,000 en de uitvoer 1,757,000
gld. In 't chin. kamp woedde op 7 en 8 Sept. 1851 een geweldige brand, die 124 huizen en den chin. tempel in de
each leide. 10,00) law.
Ponticelli, ital. vi., Napels, prov. en mita 1 u. 0. Napels ; met geoenteteelt voor de markt van Napels en achoone
villa's in de nabijheid. 6593 mw.
Pontiktsche. of Pontinische-Moerassen, (ital. P alndi -P out in groote moerassige streek van Italie,
In 't Zak* gedeelte der Campagna-di-Roma, zich uitatrekkende lungs de lumen der Malden. zee, van Cieterna ten
N. tot Terracina ten Z., can afstand van 9 u., ter breedte
van 3 a 4 u., tusschen het Sabijnsche gab. en de Tyrrheen. ache zee en beslaat 19,000 bunders. Zij zijn ontstaan door
gebrek aan afvoer der bergwateren. De streek is hoogst
vrnehtbitar, mace van verderfelijken invloed op de gezondheld der menschen — niet, zoo 't Rebent, op die der dieren.
In de oudheid lagen bier 23 stolen volgens Plinius). Een
prachtige wag, de Via-Pi a, van Napees tot Rome loopt
er doorheen. Reeds ten tijde van de row.. republiek, later
door Leo L, Sixtus V., Pins VI., zijn groote pogingen gedean om daze moerassen droog te leggen mace tot dos
ua. Het meeet
Terre blijft Alt zoo wenschelijk werk onafgedas
afdoend middel is tot hiertoe gevonden in de &Replanting
van de eucalyptus globolus, door de paters Capuctmen dear
aangetweekt.
1Portivy (Napoloonville), fr. gem. en open at, dep.
Morbihan, arr.hfdpl. sac den Blavet, 1. 0., stat. der fr.
W.baan en den Orleans-spw. 81/e u. NNW. Vannes. Zij
heeft een college, can comitd van Iandbouw, koude miner.
bronnen, wevenjen, looierijen en eenigen han
del, die be.
vorderd wordt door 't basal van Blavet, van • hier op
Lorient. 8252 inw. (6402 in de at.) Onder 't eerste halzerrljkheettezjj. Napoldon•ille en desen naam kreeg
zij volgens besinit van Napoleon tern, doch verwisnide hen. in 1871 weder tegen den ouden.
IPontlevoy, Pont-Levoy, (voor Pont-le v ia ), ft

Pontlieue
gem. en vi., dep. Loir-en-Cher, arr. en 4 n. SZO. Blois ;
met Pen instituut onder den titel van college. 2553 mw.
Pontlieue. fr gem. en vi., Sarthe, arr. en 1/1 U. Z. Le
Mans, aan de Huisne ; met wol- en katoenspinnerij, fabr.
van calicot, fianel, katoenstoffen, bleeken. 3903 mw.
Pontoiee, Melva Isarse], fr. gem. en at., dep. Seineen-Oise. arr.hfdpl., albs U. NW. Farb., aan den Noorder-

apw. en de eamenvloeiing der Oise en Viosne. Zij heeft
een gem.college, bibliotheek, schoone brug over de Oise,
nienw fraai hospitaal en fabr. van chemicalien. 6412 mw.
(4,300 in de et.)

Pontoraon, fr. gem. en at., Kanaal, kant.hfdp1 , arr. en 3

ZW. Avranches, aan den Couesnon, r. o., eta. van den
ripw. Vitre-Fougeree-Mont St. Michel ; met fabr. van kant
en blonden. 2383 mw.
Pontotoc.grs.der V. S., Mitosisaippi; hfdpl. P on t ot o C.
Pontremoli, [A m*), ital. et., Toscane, prov. Massa
e Carrara, aan de Z.Iijke helling der Apennijen, 61/2 U. NW.
Carrara. Zij is verdeeld in een boven en een beneden et.,
waarvan de eerste maesieve veetingwerken en een oud kasteel heeft, terwijl de tweede van nieuweren bouwtrant is
en met veel schoone gebouwen prijkt. Zij heeft een kathedraal en vest industrie in zijde en linnenweverij. 4000 inw.
Pontreaina, d. in Boven-Engadin, distr. Malajo, kant.
Grauwbund, rland, aan den voet van den Piz Languard en
aan den weg over den Bernina. Ongeveer 300 mw. Van
bier nit worden de nateste techten near de belangrijkste
deelen van 't Engadin-dal gedaan.
Pontrieux, fr gem. en d., Noorderkusten, kant.hfdpl.,
arr. en 23/4 u. N. Gtungamp ; met een haven. 2122 mw.

U.

Ponte-de-Ce (Les). of Pont-de-Ce [Pone San],

fr gem. en st., dep. Maine-en-Loire, kant.hfdpl., arr. en
1 U. ZO. Angres, op 3 eilandjes in de Loire, die met elkander en met beide oevers door bruggen gemeenochap hebben. 1441 mw. Ten W., wear de Mayenne in de Loire
volt, Heger de overblijfsels eener legerplaats van Caesar.
Pontypool. eng. at., gra. Monmouth, 21/, U. NNW.
Newport, waarmede zij door een spw verbonden is ; met
gr steenkool- en ijzermijnen in de nabijheid. 4661 mw.
Pon..., of Pontinische-Eilanden, (Ponti.e insular],

groep eilandjes in de Middell. zee, behoorende tot de prov.
Terra di Lavoro, van 't kon. Italie. Het aanzienlijkste,
ronz a, ligt 81/2 U. ZW. Terracina, op 40 0 53' N.B., 12°
57' 5" 0.L., heeft em n gemakkelijke, goed verdedigde haven, een gouverneurshuis, verscheiden magazijnen en 3145
mw., die zieh met vischvangst en zoutdelving bezie booden. De andere, Palmarola, Zannone (San-None), Ventotiae,
San-Stephano, zijn onbewoond.
Ponzone, ital. vi . en gem., Piemont, prov. Alessandria,
en 3 u. Z. Acqui. 3410 mw.
Pool-Gewesten, die gedeelten van 'a aardbols oppervlakte, welke zich van de bride poolcirkels tot aan de
polen uitstrekken. Be N.lijke poolstreken hebben een bijzondere belangrijkheid ontleend aan de menigvuldige in
'C week gestelde pogingen out eenen 't muj NO.lijkeu of
NW.lijken zeeweg door dim n aardgordel been te einden.
(Zie NIVV.Iijkc doorvaart). Het dichtst bij den N.pool
kwam kept. Parry, namelijk op 82° 45' N.B., m9 25' O.L.
Kept. Franklin drong op zijn eersten tocht diep W.waarts
door, en ondernam den '26 Mei 1825 een tweeden tocht, om
inooit terug to keeren. — Kept. Cook naderde den Z.pool
eerst tot op 67') 30' Z.B., 39 0.1., later tot op 71° 10'
LB., 110° W.L. • Ann Sir James Rosa gelukte het, tot 7V
10' Z.B. op 170° OA,. door te dringen, waarbij hij VictoriaLand ontdekte. Ook in ons land is de zucht om de N.poolgewesten na te sporen opnieuw ontwaakt. Het echip de
Willem Barends heeft reeds 3 reizen gedaan.
Poole. cog. at., zeeh. en kerep., gm. Dorset, waarin
'I em n grs. op zichzelve (ecity county"j uitmaakt, op een
schiereil. can de N.zijde van P oo 1 e-ha r b ou r, 2 u. Z.
'Wimborne, met 'men station aan den London-and-SouthWestern-spw., 5 u. 0. Dorchester. Het nieuwere gedeelte
der at. heeft deftige straten en huizen, het ondere is onoogelijk. Ilaar voorn. gebouwen zijn de kerk, de raadzaal,
de boors, het tolhuis, de openb. bibl. en het unie-werkhula. Schepen van 4114 met. diepgang kunnen atm de kaaien
lige.u. Hare haven drijft eon toenemenden handel met de
britsch-amer. kolonien, enz. 10.397 inw.
Poortugaal, Portugal, ned. d., prov. Z. Boll.. arr.
Dordrecht, kent. en 21/2 u. W. Ridderkerk, hi] de Oude:Maas, met een haven en jean. beestenmarkt. De gem,
waartoe eedert 1842 ook de vroeger ahonderlijke gem. Albrands-waard-er,Kyrelanden behoort, telt 1117 inw.
lroortvliet, nod. d., prov. Zeeland, arr. Zierikzee, kant.
en 11/4 U. W.t.N. Tholen. Met eentge geh. vormt het de
gem. Poortvliet-en-Nieu w-Strijen. 164 mw.
Ponte. (La), fr vi., dep. Mayenne, arr. en 7 u. ONO.
Idayenne. knot. Prez-en-Pall. 3100 taw.
Popayan, at. in Columbia, hfdpl. van 't dep. Cauca, in
eon vruchtbare vlakte, bij de riv. Cauca en ruim 1575 met.
boven deu oceaan. Zij is regelmatig ontworpen en goed
gebouwc1, heeft een ' kathedraal, veel openbare (vroeger
klooster-) gelxmwen, een mnnt en 2 bruggen over can
brie. der Cauca. Hare mw. zijn incest Mulatten en Negers. Vroeger deed zij groote zaken In edele metelen. maar
tegenwoottlig bepaalt zich hear handel tot de landbouwprod. 20,000 inw. 2° 28' 3W' N.B., 76° 36' W.L. — Zij word
in 1537 geeticht en was de eerste et., die de Europeanen
in doze streek van Amerika bouwden.
Pope. I grs. der V. S., Stt. Arkansas, ten N. der Av.
Arkansas; hfdpl. N err is v ill e. — 2 id., Stt. Illinois,
door den Ohio van Kentucky gescbeiden; hfdpl. Go lc o a d a.
Poperinghe, Poperingeu, belg. gem. en at.. prov.
Viaandeten, kant.lefdpl., arr. en 2 u. W. Yperen, aan
eon kauaal, bij de fr. grens en ass den spw. Zij heeft ern
schoon statihnis, en ofscboon zeer vereallen van den !Oster, die zij weleer aan hare Industrie ontleeude, heeft zij
nog vele bloeiende fabr. van wollen e. a. stoffen, terwij1 de
hop uit den omtrek zeer gezocht is. 11,800 inw.
Poplar, 1! vooret. van London, gee. Middlesex, met een
station eau den London-and-Blackwall-spw., raigg 1 a. 0.
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St.-Paul's. Men heeft er de 0. en Wind. dokken, 'cheepstimmerwerven, veel kerken, eon. — 2) eil. aan de 0.kust
van Maryland, V. S., in de Cheaapeake-baai.
Popo, 11 distr. van Guinea, W. Afrika, nominaal begrepen in het Dahomey-gebied, met 2 kustateden: Groo t- en
Klein-Popo. De eerste, ook Ilfa geheeten, ligt op een

eil. aan den mood van den Moesoel in de golf van Benin,
maim 4 u. W. Whida, op 6° 16' N.B., 1° 54'. 0.L. Zij heeft
eenige fabr. van katoenen stoffen en aardewerk, maar is
vooral bekend door baron slavenhandel. 5010 mw., wear ender veel Spanjearden en Portugeezen. — 2) eil.groep in den
Aziat. archipel, tusschen Halmaheira en Papoea, op . 1° 15'
Z.B., 129° 45' 0.L. Het grootste, Pop o of Pope, us 14
15 u. in omtrek en brengt sago, kokosnoten en mut coon.
Popocatcpetl, (d. i. ride rookende berg"), merkwaardige
vulkaan in Mexico, Ott. en 10 u. ZW. La Puebla. 't Is een
afgeknotte kegel, die zich tot 5420 meters boven de tee
verheft. Beneden is hi,j met wooden bekleed, maar op 3860
meters hoogte houdt alle plantengroei op en daarboven
vertoont hij uiets dan vulkanisch zand en puimsteen, meest
met sneeuw bedekt.
Popoli, ital. st. Napels, prov. Abruzzo Ult. II, distr.
en 21/2 U. NNW.St., aan de Pescara en den spoorweg. 670 , inw.
Poppel, Poeppel, belg. gem. en d., prov. Antwerpen,
arr. en 3 u. NNO. Turnhout, aan den nieuwen straatweg
van daar op Tilburg. 832 mow.
Poppelau, pr. d., prov. Silezie, regdst. on 4 u. NW. Oppeln, aan de Prinitaa. 2300 inc.
Poppeledorf, pr. d., Rijnproe., regdst. Keulen, 1/4 n.
ZW. Bonn, aan den Krenz- en Venusberg; met de kerk van
eon voorm. klooster, waarin de heilige trap van ital. marmer van 23 treden ( eon navolging der Scala Santa in Rome); eon gr. fabr. van aardewerk en steengoed en eon landhuishoudelijk instituut. Verscheiden lanen voeren van hier
near Bonn en near 't lustslot Clem e n sr u h e, dat rat
bet museum van nat. historic, den kruidtuin en 't laboratorium der universiteit bevat.
Poppenhausen, en Poppenlauer, 2 beier. d. kr . Nederfranken-en-Aschaffenburg; het eerste 2 u. NW. SChwein.
fort, met 120 inw.; — het tweede ruim 1 u. OZO. Mennerstadt, aan de Lauer, met 1520 low.
Popp., ital. at., Toscane, prov., distr. Arezzo, 71/2 u. 0.
Florence, aan den Arno; met eon schoon pubis, beroemde
abdij, Augustijner klooster, 3 kerken, eon hospitaal, openbare bibliotheek on schouw burg. 6414 mw.
Poppingawier, ned. d., prov. Friesland, arr. Leeuwarden, kant. Sneek en 1/e u. ZZW. Rauwerd, gem. Rauwerderhem. 375 mw.
Poprad. Popper, 1 ) riv. in N. Hongarije, corn. Zips,
ontspr. aan de Z.zijde van den Hoogen Tatra breekt in eon
noordelijk gericht cog dal door de Karpaten en valt na eon
loop van 10 our voorblj Poprad (zie Deutechendorf) in
den Dunajec.
Pore,
oil. van den Aziat. archipel, hi] Sumatra's W.boot, tusschen 1. en 2° 30' Z.B., 93° 3.1' en 100° O.L.
Slot Z.lijkste, S i-P or a of G o e d-F or tui n, is 12 met.
lane, en 511, u, breed.
Porantoesjir Poromuschir, eon der Koerillen, Groo'
ten oceaan, aan Rua.
behooreude, 10 uur Z. Kamtsjatka;
lang van N. tot Z. 17 u., be. 6 u. Het voert veel vossen-,
otter- en wolvenhuiden uit.
Porca, zeest. van Z. Indie, gebied Travancore can de
host van Malabar, 20 u. NW. Trivanderum, op 8°16' N.B.,
76° 24' 0.L. Zij is volkrijk en wordt door veel mohamm.,
hindoesche on christen-kooplieden bewoond. De Nederlandens badden bier weleer eon factorij.
Porchaire (St..), fr gem. on el., dep. Beneden-Charente, kant.hfdpl., arr. en 3 u. NW. Saintes. 12 ,10 inw.
Porno, bergknoop in de Boliviaansche Andes, op 19° 45'
Z.B., 65. 30' W.L., hoog 40 /0 met. Van him r haalden de
Incas eon groote hoeveetheid zilver, en hier word door de
Spanjaarden, na de verovering van Peru, de eerste mijn bewerkt. Daarbij ligt de at. Pore o, 6 u. ZW. Potosi.
Porcuha, [Ohuleo], sp. at., prov. en 6 u. WNW. Jaen;
met eon paleis, behoorende aan de orde van Calatrava en
fabr. van wollen en katoenen stoffen en leder. 7497 mw.
Pordenone, Portenau, ital. vl., Venetie, prov. on 3 u..
WZW. Udine, spy. stet.; met aanzienlijke katoen- on zijdeepinnerij, fabr. 'an papier, ijzer- on koperwaren, en handel in koren en wijn. 8269 inw.
Pordic, fr. gem. en d., dep. Noorderkusten, arr. en 11/2
U. NW. St.-Brienc. 3815 mw.
Pore, at. in Columbia, dep. Boyaca, aan eon bijriv. der
Meta, 33 u. NO. Bogota.
Porentruy. Porrentrui, (hoogd.Pruntrut„Brunt rut ), awit. et., kant. on 11 u. NW. Bern, bij de fr teens
en aan den spw. Parijs-Lyon-Middell. zee en de Jura-BernLucern-baan. Zij heeft een voorm. bissch. residentie-slot,
looierijen, brouwerijen en wapen- on lakenfabr., seminarie
voor onderwijzers. 5341 inwon. Van 1793-94 WAS Zii de
hfdpl. van 't fr. de.p. Mont-Terrible en word later begrepen
In het dep. Boveitron.
Poretoejie, Prietachie ruse. at., gouv. en 111/2 our
NNW. Smolensk, dietr.hoodpl
., aan de Kasplia en Gozba
bijriv. der Dena I. Si) is eon stapelplaats tusechen Smolenek en Riga. 4560 mw.
Poretta, ital. vi., Emilia.. prov. en 81/e u. ZW. Bologna;
met druk bezochte swavelbaden. 2978 inw.
Poretzk, mei. in Rues. Polen, gone. Volhynie, 41/2 nor
ZO. Wladimir. 155, mw.
Pork*, rues. oil , nieer Pairs:tee; met eenige dorpen.
Porkhov, Porchow, russ. st., .gone. on 12 nun OZO.
Pekoe, distr.hfpl., nun den Sjelon (Mir', van 't moor Ilmen);
met eon kasteel. 3399 inn%
Porlezza, ital. mei., prov., diem en 41/2 u. N. Como,
can 't N.einde van 't mem. Lugano. 1234 low.
Porlock, cog. mai. on kersp., grs. Somerset, 11/2 U. W.
Minehead, linven can 't kanaal van Bristol. 850 Inc.
Pornic, fr. gem. en el.. dep. Beneden-Loire, kant.hfdpl.
can de heal van Borgneuf in den spw. Nantes-P.; bestaat uit
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een boven en beneden et., met een haven en goede reed.;
bezocht om de ataalbronnen en zeebaden. 1650 mw.
Pore's, 1.111pbseriss], ki. dl. van GriekenL, aan den W.2:14ingang der golf ea 2 n. IL het eiL Egina. Zijn worn.
Poro s, is eel oorlogslutven en de zetel der admiraliteit, heat een arsenaal, magazijnen en timmerwerven,
en is vermaard all het tooneel der conferentien, die in
1828 de nieuwe griekse.he monarchie in 't aanz_nn riepen.
Porepaerollee. W.lijkate van de 3 groote Hyeres-eil.,
Midden. zee, Frankrijk, dep. Vwr, long 1 112 n.; met een
gelijkn. fort. 300 mw.
Portioier ($t..). fr. gem. en stadje, dep. Tarn-en-Garonne, arr. en 11/i n. ZO. Castelearrasin. 1370 mw.
Porrers, sp. mvl., prom. en 61/2 n. WNW. Tarragona.
1800 inwon. — Foamier.* is em rick op Minorca, 6 nur
OZO. Palmas.
Peer and, et. in Noorwegen, stift en 29 n. NO. ChristiansaniT, son men bocht van 't Skager-rak, r. son den
znond der Skeen-elf; met handel en scheepwart. 3545 mw.
1Porepoder, fr. gem. en d., dep. Finistere, arr. en 4%
U. NW. Brest. 1960 mw.
1Port, vooropgaand woord bij de natnen van een overgroote menigte havenplaataen in vele oorden der aarde. De
hieronder nice voorkomende weke men op 't volgende woord
van onderscheiding.
Poem a (La). fr. gem. en d., dep. Corsica, kant.hoofdpl.,
arr. en 5 u. ZZW. Buda. 725 mw.
Port-a-Bioaoo. fr. geh., dep. Marne, arr. en 2% nur
WNW. Epernay, attn de Marne; met een station aan den
spw. van Parije op Straatsburg. 900 mw.
Portoehoelo-di-Toeto, ern der hoogate passen over de
Andes, N. Peru, tusschen Terme en Lima, 4800 met. hoog.
Port Adelaide, haven van Adelaide, Z. Australie, 2 U.
van de hfdst., waarmede het eedert 1856 door een spw., telegraaf en men macadam-weg verbonden is; met men waterleiding, groote magazijnen, kouergieterijen. 2481 inw.
Portndoswo, iersch mvl., Ulster, grs. en 3 u. ONO. Armagh, aan den Bann en aan den Ulsterspw.; met reel bedrovigheid, 15 jaarmarkten en achoone villa's in den omtsek. 3000 mw.
Portaferry, iersch myl. en zeeh., Ulster. gra. Down,
aan den ingang van Lough-Strangford, 2 u. ONO. Downpatrick; met 14 jaarmarkten. 20 / inw
Portage, 1) p.n.s. der V. S.. Ohio; hfdpL Ravenn a.—
2) id., Wisconsin; hfdpl. P o rt' a g e. — 3) gem. der V. S.,
New-York, gem. Allegheny, aan 't Genesee-Valley-kanaal, 4112
U. N. Angelica. 5500 mw. — 4) P.-City. hfdpl. van 't gm.
Columbia, Stt. Wisconsin, aan men kanaal, dat de riv. Wisconsin en Fox verbindt, spoorw. stet.; aanzienlijke handel.
3945 inw.
Portalegre, port. at. en bisschopszetel, prov. Alemtejo,
14 u. NNO. Evora; met een bissch. paleis, twee hospitalen,
seminarie, college en weverijen. 16,73; inwon. ( Zie ook
Porto-Alegre).
Port-Alexander, haven van ZW. Afrika, Benguela, son

den Atlant. oceaan, 13 u. N. de Groote-Vischbaai.
Port-Allen. of Pow-of-Errol. achot. haven, grs. Perth,
aan de golf van Tay, N.oever, 1/2 u. Z. Errol.
Port-Antonio, aan zee gelegen vl. op Jamaica, grs.
Surrey, aan de N.kust, 7 U. NW. Point-Morant; met twee
goede havens.
Portarliogton. iersche st., Leinster, grs. King en Queen
aan den Barrow, met men stat. aan den Great-South-andWeatern-epw., 3 u. NNO. Maryborough. Zij is een der best
gebonwde en netste landsteden van Iceland. 14 . 4 inw.
Port-au-Prince, vroeger Port-Republicain, hfdst.
en voorn. welt. van Haiti, op de ZW.kust, aan het diepet
der baai van Gonaives. Zij is gedeelteliik versterkt, onregelmatig en meest van hoot gebonwd. Bisschopszetel, seminarie college, waterleiding. Hare voorn. gebouwen ziju
het staaspaleis, de kirk, het summand, de munt, het mi11taire hos_pitaal en de gerechtshoven. De nabnurschap is
moerassig en 't klimaat ongezond. De haven is gemakkelijk
m ook veilig, behelve in de orkaanmaanden van Aug. tot
Nov. Hare markten zijn vrij wel voortien en zij is in het
bezit van den meeeten buitenlandschen handel des eil. 24
a 30,000 mw. 18° 35 N.B., 72° it' W L. — P.-au-Pr. nerd
in 1745 geeticht, door een aardbeving in 1770 verwoest, onmiddellijk weder opgebouwd, grootendeels door brand vernield in 1791, en in 1830 en 1842 swear door aardbevingen
geteisterd.
Port-Rail. fr gem. en vl. dep. Kanaal (Manche), arr.
en 4112 SW. Valognes; met een
'
kl. haven aan 't Kanael
en men tolhuis. 1864 Inn.
Port-Bannatyne. fraai reed. in Schotl. grs. en eil.
Bute, It, n. NNW. Rothesay; druk bezocht ter
' wills van
de seebaden. 3 .0 inw.
Port-Beaufort, haven van Z. Afrika, Kaap-Kolonie,
distr. en 15 u. ZO. Zwellendam, aan den mond der Breede?trier in de St.-Sebastiaans heal.
1Port-Bourhon, trek Grand-Port en Port-Sud-Est,
havenpL op de ZO.knat van Mauritius. De Nederlanders
hadden em hunnen hoofdzetel in 1598.
Port-Bowen, haven van Britsch N. Amerika, in PrinceBet:eat-bay, op ;3° 13' N.B., 88° 54' W.L. Parry, die hire
op time derde ontdekkingereis met de Heels en Vary moest
overwinteren (van Sept. 1824 tot Juli 1825), vond em de gemiddelde temp. 4° 33"; de laagste op 26 Jan. — 33°, en de
hoogete op 13 Juli 45° 52'.
Port-Byron d. der V. S., New-York, aan 't Erie-kanaal,
Bra. Caynea. 1000 inn.
Port-Carbon, bloeiend d. der V. S., Pennsylvania, gre.
son de samenvloeiing der Mill-Creek en de
Sehuylkill-riv.• met Philadelphia verbonden door het SSchuyl'
kill-bonsai en den
Reading-spw. 3100
Portekeeter, mg. d. en kerep., gra. Hants, son de N.zijde van Portsmouth-harbour; met een stat. son men tak
vast den London-and-South-Weetern-spw., 1 u. NNW. Portsmouth. In bet oude kaateel zaten gedurende de oorlogen tegen 't errata IL keizerrijk omtrent 5000 Franschen gevangen.
soo inwon. P. is het onde C a e r-P e r i s, een der voorn.

Portland
steden van Brittanje, v66r de verovering der Romeinen.
Port-Clarestee, cog. need., gra. Durham, bij Stockton,
met een stet. aan den Stockton-and-Hartlepool-spw.
Port-Clinton, hfdpl. van 't gm. Ottawa, Stt. Ohio, aan
den wand der Portare-riv. in het Erie-weer; goede haven,
wurtoren, sans. houthandel.
1Port-Croe, of ale-dle-Croe, men der Hyeres-eil., Middell. zee, Frankrijk, dep. Var, 11/2 u. O. Porquerolles; het
hooeste en vruchtbserste der groep, door een fort verdedigd.
Port-Cards, bayenbaai aan de 0.kust van Nieuw-Holl.,
op 24° Z.B., 151° 30' 0.L.. zoo geheeten naar haren ontdekker Sir R. Curtis, in 1802.
Port-Darwin. beat aan de NW.kust van Nienw-Holl.,
eindpunt van den austr. overland-telegraaf van Post-Amigosto en uitgangepunt van den kabel naar Engeland over Java. Sedert 1875 wiihaven en sedert 1877 aaniegplaats der
stoombootlijn Sydney-Batavia. Havenoord is het nieuw aangelegde Palmerston-City.
Port-Dauphin eerste nederzetting der Franschen op 'I
eil. Britos tCanad;t).
Port-Davey, havenbaai op de ZW.kust van Tasmania,
op 43° 18' Z.L , 146° 0 L.
Port-de-Pain, havenst. Op. Haiti, aan de N.kust, 10 u.
W. Kaap-Haitien; met een mtnerale bron. 2500 inn.
Port-Dundas, d. en worst. van Glasgow, Schotl..,. attn.
't einde van 't Forth-en-Clyde kennel; met gr. magazunen.
Port-dlUrban, havenpl. in Natal, Z. Afrika, aan de
baai Port-Natal, 15 u. O. Pietermaritzburg. Zie verder onder Port-Natal.
Porte!. port. mv1., prov. Alemtejo, 6 nur OZ0( Evora;
met een kasteel en stoeterij. 2000 inn.
Portendie (port. Port o-d'A d d y), ft. handelspost en
haven op Airika's W.kust, Sahara, 45 u. N. Port-Louis.
Sedert de blokkeering in 1834 ligt de pleats in puin.
Portengen-Noordeinde, vroeger ned. gem , prov en
arr. Utrecht, kant. Breukelen-Nyenrode en 2 u. NW. Moorssea; • met het gelijkn. geh. behoort het bij de gem. Ruwiel;
'I ideel deels tot de gem. Laag-Nieuwkoop, deels tot Breukelen-Nyenrode.
Porter, 1) grs. der V. S. Stt. Indiana; bfdpl. V alp araia o. — 2) gem. der V. e. New-York. grs. Niagara, aan
de Niagara-sir., met het Fort"-Niagara, 41/2 u. NW. Lockport. 2500 inn. — 3) id., Maine, gra. Oxford, 25 our ZW.
Augusta. 1330 inn.
Port-Essington, baai in 't N. van Nieuw-Holl., aan de
0.zijde van 't acbiereil. Coburg. Aan haretWaijde, 5 u. van
haren ingang, op 1,° 22' 3" Z.B., 132° 10' 7" 0.L., ligt de
britsche kolonie Victoria, in 1n39 gesticht. De kusten der
dtaai zijn laag en wnder plantengroei. 't Klimaat is ongezond; de thermometer teekent op den middag 100° Fehr.
Ale kolouie schijnt de pleats zonder waarde.
Portets. fr. gem. en vi., dep. Gironde, arr. en 4 u. ZO.
Bordeaux: met men haven aan de Garonne. 1904 inn.
Port-Glasgow, schot. at en riv.haven, gra. Renfrew,
aan de Clyde, 1. o., en aan men tak van den Glasgow-andPaisley-epw. Zij is net gebouwd, heeft openbere boekerijen,
verscheiden hulpbanken, twee gr. havens met goedekazernen,
het grootste kalfater-dok in Schotl., scheepsbouw en belangrijke fake. van zeildoek, grove linnens en touw, ijzergieterijen, anikerraffinaderijen en vlasmolens. 9851inn.
Portglenone, iersch my l. Ulster, gra. Antrim, tan den
Bann, 2 n. ZZO. Kilrea. 842' inn.
Port- I of illarbour-IGraee, kl. zeest. van Newfoundland,
aan de W.zijde der Conception-baai, 7 u. NW. St.-John.
Port-Hope. at. in 't gni. Durham, prov. Ontario, Dominion of Canada, aan 't Ontario-meer, stet. van den epw,
Grand-Trunk met men tak near 't noorden; haven 5114 inn.
Port-Howe, landingpl. op de 0.kust van San-Salvados, Bahama-eil., yermordelijk de plek, wear Columbus het
eerst den voet zette op den bodem der Nieuwe Wereld, 12
October 1492.
vi. in 't gra. East Feliciana Pariah, Stt.
Louisiana. Capitnlatie der Geeonfedereerden, 7 Juli 1863.
Pore-Monger. baai van Nieuw-Zuid-Wales, tusschen de
gra. Gloucester en Northumberland, 22 u. NNO. Sydney, op
320 55' Z.B., IM° 08' O.L. Zij loopt 11/ U. landwaartain,
ontvangt de Hunter-riv. aan hear W.einde en heeft de st.
Newcastle aan de Z.zijde van harm ingang.
Port Huron, st. in 't gra.
Stt. Michigan, aan
den morel der Black in 't meer St.-Clair; einde der N.baan;
houthandel en looierij. 5973 inn.
Porde:, ital. vi ., life u. ZO. Napels. wearvan het men
voorat. is. aan de golf van Napa, en aan den N.voet van
den Vesuvius. Het is sehoon gelegen non den spw. van Napets near Castellamare. heeft teen kon pains, versierd met
schilderstukken en fresco's nit Pompeji, een museum van
oude standbeelden, brown, wapens en huisraad nit de opgedolven ateden, men praehtig park en win, reel :Indere
schoone gebouwen, men gr. kerk, een klooster en lintfabr.
Een fraai plein ligt room de haven, die verdedigd wordt
door een eteenen beer; en zij drijft men levendige visszherij en drnkken kusthandel. 11,792 inn.
Portal.), sp. ml., pro.. en 4 u. 30. Valladolid, op een
hoogte, met men kasteel. 1115 inn. — Hen ander ml. P o rt i I 1 o ligt NW. bij Toledo. 1650 inn.
Port:man, st. in Portugal, Algarvie; met fort en zeer
verzande haven. 3500 inn.
Portiakead. mg. kern,. en d., grs. Somerset, 2 u. WNW.
Bristol, ale badplaats bezocht; met men drijvenden golfbreker, tot acheilplaats moor seestoomsehepen.
Port Jaelmon. baai van Nieuw-Z.-Wales, grs. Cumberland, hebbende harm ittgang tusechen twee heoge klippen,
de N.- en Z.-Kapen (eNorth- en South-Heads"), op welke
laatste een vuurtoren staat, 105 met. boven de zee, op &S.
51' 32" LB, l51° 18' 0.1.. Zij loopt 4% n. landwaartsin,
en vorntt met hare talriike kreeken en bochten men der
sehoonste havens der wend& met men droop dok en ligplaats
moor de marine. Ann bare Z.zijde ligt de st. Sydney.
Portland. Ii mg. schiereil. en kerap., gra. Dorset, slechts
op zekere tijden van den ',hied een eil., dat zich in 't Karma nitstrekt over 11/e u• lengte van N. tot Z., en 1?,2 n.
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breedte. De =elle Chesil-bank verbindt het met bet videland en eindigt aan 't Z. met Portland-Hill, een rots* voorgeb. met twee vuurtorens, op 50° 1' N.B., 2° 26'
W.D. Het heeft voortretlijke steengroeven, vomit de W.zijde van Weymouth-harbour en heeft bij het Z etude P o r t1 a n cl-r a c e, een gevaarlijk gedeelte van 't kanaal. Er i./1
een strafinrichting voor 1590 misdadigers- en in verachillende d. er ongeveer 9900 mw. — Tromp verloor hier
20 Februari tegen de Engelsche vloot 9 schepen. — 2) nt.
en well. der V. S., Stt. Maine, hfdst. van 't grs. Cumberland, op emn achiereik in de Casco-baal, tusschen de riv.
Caaco en Back-Cove, 15 u. ZZW. Augusta. Zij hee(t een zeer
schilderachtig voorkomen, verbeffende zich aan den zeekant
ale een amphitheater tusscher. 2 heuvelen, is regelmatig en
sierlijk gebouwd en vertoont zich te midden van hear bekoorlijken omtrek rads een edelgesteente in een smaragdenken". Zij heeft 27 kerken, die tot verechillende aecten behooren; een athenaeum, met een bibliotheek van 11.000 boekdeelen; een genootschap noon nat historic met kostbare kabinetten; een ,academy", 4 lat echol. n, een klassie-le school
voor jongens, een hoogere school voor meisjes , a. meest
uitmuntende bijzondere scholen. Bare voorn. op. nbare gebouwen zijn, na de kerken, het stadhnis, onder 't welk
eene markt in het oude granieten tolhuis; het beursgebouw, in 1848 door 't gouv. der V. S. aangekocht en nu
gebezigd tot tolhuis, postkantoor en rechtzalen; een schouwburg, verscheiden banken, ens. Sedert 1850 wordt de at.
door can verlicht. De haven een van de beste der Unie,
iba veilig, ruim, zelden met ijs bezet, heeft diepte genoeg
Tool de grootste schepen en wordt door 2 forten verdedigd.
Aan harm n ingang, op P or t 1 an d-H e a d, verheffen zich
een vuurtoren en een observatorium. De at. heeft fahr. van
locoinotieven, machinerie, leder, aardewerk en touw; zij is
de zetel van een ui , gestrekten buitenlandschen en kusthandel met W. Indie, Europa en Boston, en heeft een aanzienlijk deel in de visscherijen en in den uitvoer van timmerhoot, visch, rundvleeach en boter. De voorspoed van P.
heeft een nieuwe vlucht genomen sedert den aanleg van
apoorwegen. De Portamouth-Saco.en-Portland-spw. die de
'
linie van Boston near deze at. voltooit, wend in 1942
geopend; de Atlantisehe en St.-Laurens-spw door welken de
groote meren te Montreal en Quebec met 'den Atlant, oreaan to P. verbonden worden en die een lengte van 83 it.
heeft, is in 1853 ten koate van 60 mill. gld afgewerkt; een
andere gr. ijzerbaan loopt van P. near Waterville en is later voortgezet is tot Nieuw-Brunswijk en Nieuw-Schotl.;
een vierde stelt P. in gemeenschap met de Kennebec-rivier
en hare voorn, punten te Bath, Gardiner, Hallowell en Augusta, en een vkifde loopt van P. door Gorham, Buxton,
Hollis, Alfred, eon. tot South-Berwick. De bevolking, die
In 1790 slechts 2240 ziden bedroeg, in 1820 tot 8521, in 1940
tot 15,218 en in 1850 reeds tot 20,879 was geategen, bedraagt
no 31,413 inw, en neemt voortdnrend sterk toe. In )866
brandde de at. half af, doch werd fraaier weder opgebouwd.
430 39' 52" N.B., 700 13' 34" W.L. — 3) gem. en d. der
V. S., Sit. Connecticut, gm Cumberland, aan den Connecticut, ongeveer tegenover Middletimn, 4 et. Z. Hartford;
met ateengroeven en een scheepstimmerwerf. 3000 low. —
4) gem. der V. S., Stt. New-York, gnu. Chatauque, aan 't
meer Erie, waaraan zitj een goede haven heeft, 2 u. N. Mayville. 2100 mw. — 5) gem. en vl. in Nienw-Holl., Victovia, tutu Portland-baai, omtrent 50 our WZW. Melbourne;
door It , olel bloeiend en toenemend. — 6) wijde bitai, wearaan het aatatgen. vlek ligt, het midden op 38° 25' Z.B.,
142° 0 L., ten W. bepaald door Kaap-Nelson, met bet ell.
Lady-Julia-Percy. -- 7) kanaal bij de W.kuat van N. Amerika, strekt zich landwaarts nit, op 55° N.B., 130° 0.L.,
en scheidt Alaska van Britsch Noord Amerika. — 8) kleinc groep eilanden, Grooten oceaan, ten W. van NieuwHannover, en door Carteret in 1767 zoo genoemd. — 9 )Kaap
aan Jamaica's Z.einde, in welker nabijheid oostwaarts de
Port Ian d-K e y 5 liggen. — 101 hfdst. van 't gm. Multnomah, Stt. Oregon, aan de Willamette, die bier voor achepen van middelmatigen diepgang bevaarbaar in , 31/., xi. van
hear mood in de Columbia, uitgangspunt der Oregon- en
Colnmbiabaan, de belangrijkste handelshaven in 't NW. der
Uitvoerarti tarwe, meel, wol en wollen goederen,
galm; — de industrie is flirt onbeduidend, waterleiding,
tramways, goede acholen. P. had in 1860 nog slechts 2874,
In i 874 reeds 8293 low.
Portlaw, kl, fabr.st. in Ierland, Munster, gnu. en 21/1
U. WNW. Waterford; met veel katoenfabr. 2071 inw.
Port-lLeschanatalt, baai van W. Nieuw-Holland, diem
Wellington; met de kolonie Australind aan de 0.zijde.
Port-Lincoln. kolonie van Zuid-Nienw-Holland, Ran de
W.zijde der Spencer-golf, op 34° 45' Z.B., 1350 -.0 0.L.
Zij heeft een goede reede en haven; raaar wegens de dorheid
van 't omliggend land is zij nog maar weinig bewoond.
Poet-Loais, 1 ) ( vroeger Blav e t en Port-Libre of
P o r t-L i bert I geheeten ), fr. gem en vermterkte zeest.,
dep. Morbihan, kant.hfdpl., 3/4 u. Z. Lorient, op een schiereil. aan den mood van den Blavet. Zij wordt door een citadel op ten naburlge rots verdedigd en heeft ten araenaal,
tolkantoor, marine-magazijn en sehoone badinrichting. De
haven is ruim en diep genoeg voor fregatten en is door
atoombooten in verbinding met ',tient. 362 mw. Zij wend
door Lodewtjk XIII in 1635 gesticht. — 2 ) (vroeger ook
Po r t-N or d-O nest en P o r t-N a po 16 o n geheeten),
hfdst. van 't eil. Mauritius, non de NW.zijde des eil. en
aan het diepst eener baai. Zij heeft erne in 1843 voltooide
citadel, goede kazernen, een nieuwen bazaar, fabr. in metaalwaren, schouwburg, gymnasium, openhare bibliotheek,
aterrewacht, kruidtuin en op 12 mInuten &Wanda een hotspitaal op een voornitatekende rota. De at. en haven zijn
sterk bevestigd, maar de ingang der Imitate is moeielijk,
terwijl zij ook tijdens de orkanen ouveilig is. 30,o00 inw.
20° 9' 6" Z.B., 57° 28" 41" O.L. — 3) zeest. op Guadeloupe, distr. Grande-Terre, aan den Grooten Cul-de-Sae, 31/,
U. N. Point-a-Pitre; wel gebouwd, met ten kleiue, door forten verdedigde haven. In 1879 liepen bier binnen 642 zeilschepen, waaronder 6 Nederl. 5111 low.
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Port-Maequarrle, at. en baai van 0. Nienw-Holl., aft
den mond der riv. Hastings, N. Nieuw-Z.-Wales; de ingang
op 31° 25' Z.B., 152° 57' O.L.
Port-Mahon, [Ports's Magonie], versterkte at. van
Spanje, hfdpl. van 't eil. Minorca, Balearen, aan de Z.zijde.
Zij is de resid. van een militairen gouverneur en van den
bisschop van Minorca. Hare haven is ten der beste en gemakkelijkste aan de Middell. zee. Mahon werd door de Eng.
in 1708 en door de Spanjaarden in 1756 genomen. Aan Engeland in 1763 terug gegeven, werd zij op nieuw door de
Franschen en Spanjaarden in 1783 bemachtigd; de Engelschen hernamen haar in 1798, maar stonden haar bij den
vrede van 1902 aan Spanje at.
Port-Maria, d. en zeeh. van Jamaica, gnu. Middlesex,
aan de kust, 7 u. 0. St. Ann.
Port-Mulgrate, haven aan de 0.zijde der Admiraliteits-baai,voorm.Russ. Amerika, op 59° 33' N.B., 142° 49' W.L.
Portnahaven. schot. visschersd., gin. Argyle, aan 't
ZW.einde van 't eil. Kilchoman. 1300 low.
Port-Natal. (op duitsche kaarten ook W e I hnac h t aBay, d. i. K er at m i e-baai geheeten), baai der britsche
kolonie Natal of Natalia, 0. Afrika. De kaap aan haren
ingang ligt op 29° 53' Z.B., 31° 2' O.L. Tusachen haar en
de Kaap-kolonie volgen langs de lout, op ongeveer 33 o. afstands van elkander, 3 kapen, die men met de namen van
i a t e, 2 d e en 3 de Pu n t-v a n-N a ta 1 onderacheidt. —
P o r lid' Urb a n, aan den N.lijken oever deter bui, is de
haven der kolonie. In 1844 voerde zij reeds boter, hoiden,
ivoor, talk, wol, eon. ter gezamenlijke waarde van 133.128
gl. nit, en 20 tug. schepen, samen metende 1643 ton werden van hier uitgeklaard. Thans gaat een apw. van bier nit,
terwijl nog andere lijnen in aanbouw zijn. 5900 inw.
Port-Nichol..., haven van Nieuw-Zeeland, in de Cooksgreat, aan 't Z.einde van 't N.lijk eiland; met Wellington
aan hare W.zijde.
Port Nolloth, kl. st . in A frika, Kaapkolonie, afd. George, op de dorm reede van Mosselbaai; samenkomst van
elle goederen nit het binnenland; telegraaf, posterij, drnkkerij, 1 dagblad, bibliotheek, r. kath. kerk, 2 prot. kerken;
1 dozijn hutten voor de Zwarten. De baai is ruim en veilig. 600 mw. — Van bier nit een apw. near het 11 our
vender gelegen A n en ou s.
Porto, 1 i [Porto. Trajanuo]. verwoeste st en haven,
prov. en 4 u. ZW. Rome, aan den Tiber. Hier zijn de door
Claudius en Trajanus gemaakte havenkommen, met over
blijfsels van havendammen, magazijnen en seheepatimmerwerven, alsook sporen van de oude at. Zij weed in de 9de
eeuw geheel verlaten. — 2) [Nlunychia], vl. en haven van
Attica, Griekenland, tusschen den Pireua en Kaap-Suniutn;
welter een der 3 havens van Athene en ten zeer eterke
Pont. Men had en een beroemden tempel van Diana. — 3)
ital. d., Venetie, niet yen van Como; met een krietalfabr.
— 4 , vl. op 't Azorisch ell. Santa-Maria. — 5) port at.,
zie Oporto.
Porto-Alegre, of Portalegre, 1) et, en hfdpl. der
prov. San-Pedro-do-Rio-Grande, 46 0. NNO. Rio-Grande,
aan 't N.einde van 't meer Patos. Zij werd in 1743 geaticht
door ten kolonie van de Azorische eilanden. en heeft eta
hospitaal en verscheiden scholen. Haar handel bloeide tot
183i, maar wend toen door den verwarden toestand des
lands geknot. 25,00,3 mw. (met de voorsteden — 2) aan
zee gelegen vl., prov. Bahia, 34 u. ZZW. Porto-Seguro.
1000 low. — 3i vi. in de prov. Rio-Grande-do-Norto, 54 u.
W. Natal. 4010 low.
Por(o-Baratto, ital. vi., Toscane, prov. Pisa, aan de
Middell. zee.
Portobabello, verst. havenplaats in de Z. Amer. rep.
Venezuela, Stt. Carabobo. 8000 low. Eerste en Instate
bezitting der Spanjaarden, op de N.kust van Z.Amerika.
1497—, s23.
Portobello, schot. at., zeeh. en badpl., gnu. Edinburg,
aan den Z.lijken oever der golf van Forth, met een station
aan den North-Britieh-spw. Zij heeft voortreflijke badinrichtingen, Fezelschapszalen, een hulpbank, steenbakkerijen, potterijen en fabr. van Vas, seep, mostaard, ens.
5481 mw. — 2) st. op Sumatra's W.kust, in 't Land der
Bataks, landschap Baroes. — 3 ) bra.. at., prov. Santa-Catharina, op 2;° 8' Z.B., 53° 24' 0.L. 2000 mw. — 4) st.
in Colombia, zie Puerto-Bello.
Porto-Buffole, d., Venetie, prov. en 6 u. NO. Treviso,
aan de Livenza.
Porto-Calvo, ( weleer Bom-S u.c cea a o), bra. at.
in de prov. Pernambuco en 14 u. NO. Alagoas ; met haven, scheepsbonw en 6000 low,, die ook landbouw drijven
en sulker bereiden.
Porto-Conte, ital. d., haven van A lgher o, z. ald.
Porto-Costanza. [Salamis], at. op de ZO.kust van
't cit. Cyprus, eau den mood van den Pedio, ll/ o. NO.
Famagusta.
Porto d'Anzo [Antitank], ale ook Anzo. d. en zeeh.
aan de Midden. lee, prov. en 91/2 u. ZZO. Rome. Haar
nude haven in besloten door 2 steepen dammen, welke
Nero deed aanleggen, en ten 0. van daar is ten nieuwe
haven can de 17de eeuw ; doch zoowel de °ride als nieuwe
zijn nu door zand belemmerd. Op de acropolis van A nt i u m, de nude hfdst. der Volacen, staat een paleis van
prins Borgheae, aan wien het d. behoort, terwijl men en
een menigte overblijfselen der oudheid aantreft, o. a. een
groot paleis van Nero, in welks bouwvallen men den yenmaarden Apollo van Belvedere en den stervenden Gladiator gevonden heeft. Antium diende tot ballingsoord voor
Coriolanus en was de geb.pl. van Caligula en Nero.
Perto-das-Caizas, bra.. at. in de prov. Rio-de-Janeiro,
met een haven aan den Rio-Aldeia, een bijriv. van den
Macacu, 101/2 u. Z. Macacu. Zij is een stapelpl. voor de
suiker en kofffe van het distr.
Porto-das-Pedras, braz. at. in de prov. en 13 1h U.
NO. Alagoas, aan den Manguape, 1. o. 3000 law.
Porto-de-Moz, 1 ) bra.. zeest., prov. Para, aan den
r. o. van den Zingu, bij diens sameuvloeiing met den Amazonenstroom, 12 ZW. Gurana. 3300 mw. — ) port.
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prov, Bstremadnra, ten Z. van Leira, aan de W.helling der
fierra-di-Me.ndi. 32i0 inw.
Porto-do-Mamea, vi. in Brunie, prov. Rio de-Janeiro,
sin 't N.einde der baai van Rio-de-Janeiro, met de hfdst.
door regelmatige stoombootverbinding verbonden; nitgangs•
punt der naar Petropolis voerende spoorbaan. In de na– held de keizerl. bear.. krnitfabr.
orto-lEmpedoele ( vroeger Moo) ; haven't. an Girgenti, ital. prov. Girgenti, op Sicilia ; uitvoer van gratin
en may& 6954 law.
Porto-lEreole. (itereulis Fortes), itaL vi., Toscane,
prey. en 71/2 U. Z. Groaseto, "Lan de 0.zijde van 't schiereil. Monte-Argentaro ; met wijnuitvoer.
Porto-Env/ma. afr. at., Tunis, aan den I. o. van den
timid der Iledsjerda, in de golf van Tunis; met een haven,
can gontwerk, can zilvermijn en de ruinen van 't oude
Utica in de nabijheid. 7000 inw. (?)
Porto-Fella, bras. at. in de prov. en 14 u. WNW. SanPaulo, aan den Tine, 1. o. 9000 inw.
Porto-Ferrajo, at. en hfdpl. van 't eil. Elba, Toacane,
prov. Livorno, sail de N.zijde van 't eil. Elba. Zij ligt
aan 't elude caner landtong, die een schoone haven orneluit, 64 met. bven ee zee, is met vestingwerken omsloten
en wordt door vele batterijen verdedigd. De at. is goed
gebonwd en heeft can gouvern.huis, 2 kerken, een seminaTie, stadhuis, kazernen en militair hospitaal, alsook enkele
min beduidende fabr., en aanzienlijken ultvoerhandel in
ijzer nit de mijnen der nabuurachap. Er liepen in 1877
binnen 2052 achepen De reederij bent hier 156 schepen,
met. 31,410 ton. 5779 inw. Van Mei 1414 tot Maart 1815
was zij de resid. van keizer Napoleon L In de villa SanMartino, die aan gen. keizer tnebehoorde, heeft thane prins
Demidov zijn Museum-Napoleon aangelegd, en de stoombooten van Marseille op Malta doen ook Elba aan.
Porto-Fino, ital. at. en zeeh., prov. en 41/2 u. OZO.
Genus, op eeu voorgeb. aan de Midden. zee. 1203 inw.
Port-of-Spain, of Spanishtown, (sp. Puerto-diEspabal, hfdst. van 't eil. Trinidad, Britsch W. ladle,
aan de W.kuet, bij den mond der riv. Carony. Zij is .een
der schoonste ateden van West Indie, zijnde geheel van
gehouwen steen en baksteen gebouwd, met breede straten,
prot. en r. kath. kerken, presbyt. en method. kapellen, een
goede haven en levendigen handel ; met uitvoer van katote (12 mill. gld.) l,9S I mw. Het fort St.-David ligt
op 10. 38' 7" N,B., 61° 32' W.L. In de nabijheid liggen
de St.-James-kazernen, gebonwd in een der ongezondate
atreken van 't eiland.
Portogruaro ital. d, prov. Venetie en 8 n. ZW. Udine,
distr.hfdpL, aan'de samenvloeiing van de Lernene en Righena ; met een gymnasium en seminarie. 3,873 mw.
Porto-Lago, kl. at. van W. Afrika, in eeu afzonderlijk
gelegen deel van 't britsch gebied, aan de Siera-Leona-riv.,
14 U. ONO. Free-town.
Portole, binnenlandsche at. van Oostenrijk, Istrie, distr.
Parenzo en 6 u. ZZO. Truest. 4976 inw.
Porto Longone, 11 stadje op 't eil. Elba, Middell. zee,
san de 0.zijde, 11/2 u. ZO. Porto-Ferrajo. 3173 mw. — 2)
havenpl. op de NW.kust van 't Ionisch eil. Paso.
Porto Maggiore, ital. zeevl., prov. distr. en ZO. Ferrara, aan de Adriat. zee, 1. u. 0. Commachio, bij de lagunen.
5133 inw.
Porto-Maurizio, (fr. P o r t-M a ur i c e), ital. gem.
en at., prov. Porto-Maurizio, mand.hfdpl., aan de MiddelL
see en 1/2 U. WZW. Oneglia ; met een gem.college, hendelsschool, schouwburg„ uitmuntende nieuwe haven en handel in olijfolie. 7038 mw.
Porto-Novo, 1) (Feringghibet. liahmoedBende r), crest. in India, aan de kust van Karnatilr,
distr. Arcol, 81/2 a. Z. Pondichery en N. Tranquebar. 4
heeft beurtelinp des Franschen, Nederlanders en Engelschen torbehoorcl, en had voorheeu grout gewicht, (loch
verloor dat, aedert zi,j in 1782 door Haider-Ali werd verwoest. — 21 sp. vl. Galicia, 4 u. N. Vigo, aan de baai
van Pontevedro. 1503 law.
Porto-Paglia, Porto-Palmas en Porto-Sens, 3 kl.
havenplaatsen op 't eil. Sardinia, prov. Iglesias , met goNvichtige tonijnyt escherij.
Porto-Palernao, havenpl. in Turkije, Albanie, aan de
Ionische zee, 51/2 u. NW. Deivino. 46° 2' 55" N.B.
Porto-Praya, at. der Kaap-Verdische-eil„ welzer de
bidet. aan de ZO.kust van 't ezl. Santjago. Zij ligt op een
boogte en heeft enkele goede openbare gebouwen ; maar
sij is morsig en hare markten zun slecht voorzien. Men
drift er meest handel in zout, orseille. Tijdena den Idavenhandel was het hier druk ; de valsche zeebrieven your
de amer. en spaansche elavenhalers werden bier gereed gemaakt. 5004 inw.
Porto-Re, 1) of lioningshatwen, mvl. in Croatie-Slavonie ; aan de golf van Quarnero, comitaat en 21 2 ZO.
Fiume; met 2 butteelen, can vrijhaven, lazaret en visecherij.
12.10 law. — 2) nil. in de golf van Mexico, aan de kust
van Yucatan.
Porto-Iteranati, ital. kl. visschersvl. prov., distr. en
11/2 u. NNW. Macerate, aan den mend der Potenza, 1 U.
2W. Loreto. 3100 inw. In de nabijheid liggeu de rulnen
van %oxide Potentia.
Portorleo. of Porto-Rico, (sp. Puerto-Rico, d.
8. erijke haven"), pen der spaansche W.ind. eilanden, behoorende tot de Groote-Antillen, tusschen Haiti en de
Maagden-eil., of tusschen 17° 56' en IS. 32' N.B., 6 -,° 40'
en 67° 20' W.L., bepaald ten Z. door de Caratbische zee,
ten N. door den Atlant. oceean ; lang van 0. tot W. 32 n.,
breed 12 U. Het maakt met bet sp. deel der Maagden-eil.
(Viques en Culebra) en het eil. Mona het gelijkn. generaalgouvernement der sp. W.Indie nit, is gr. 169,15
m., met
Eli. heeft de ge(E1,494 law., waarvan de I h Weaken.
daante van een onregelmatigen rechthoek ; de greed is
nicest golvend, seer vettchtbaar en boschrijk. Ken bergrij
loopt van 0. tot W. door 't ell. en doet ongeveer 50 hi.
riv. ontataan, waarvan sommige nit zee verscheiden uren
vet bevaarbs.ar zijn. De kusten vie ingesneden door een
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aantal goede havenbaaien. P. is geheel landbonwend ; 't
klimaat heet, doch getemperd (vooral van Aug. tot Jan.)
door zeewinden en regenvlagen, die echter schadelijke moeraslucht veroorsaken; de plantengroei is tropisch; de hoofdprod. zijn suiker, mats, kottle, boomwol, goede tabak,
vanille, cacao en velerlei vruchten; ook is het eil. rijk aan
yea. De arbeid op de plautages wordt zoowel door vs-tie
lieden als tot 1873 door eleven verricht, en de laatiten
werden bier beter behandeld en genoten meer bescherming
dan in de meeste andere kolonien 't geval was. De grond
bevat goud, koper, Ozer, mod en ateenkolen ; doch tot
dus verre worden er geen mijnen bewerkt, en het delfstoffenrijk levert er eukel een kleine hoeveelheid wet op.
't Fabr.wesen is er volstrekt onbeduidend. De uitvoer bedroeg
in 1874 1,660,00) ctr. sulker, 4,922,707 gallons melasse, 71,1885
ctr. koftle, 39,247 gallons rum, 51,364 ctr. tabak, — de totale
waarde bedroeg 101/2 mill. pews furs-tea. De buitenl handel, die voornamelijk wordt gedreven met Spanje en de
sp.-amer. kol.en, met de V. S., Gr. Brittanje en N. Duitschland, is van veel belting, ofachoon hij sedert em n reeks
van Jaren en vooral sedert 1873, toen de slavernij opgeheyen weed, achternit gait ; want is 1873 bedroeg de uitv.
van striker nog 2, die van melasse nog ruim 6 mill. etc.
en de kofile 27e,895 ctr. P.R. wordt bestuurd door een
kapitein-generaal, die voorzitter is van de ken. andiencia
en een junta van de voorn. ambtenaren ter zijde heeft.
Uitgaven van 't eil. in 1879/40: 3,50,3,500 p. f. Het wordt verdeeld in 7 dep. be voorn. plaatsen zijn San-Juan de-PortoRico, Mayagnas, Ponea en Guayama. P.-R. weed in 1493
door Columbus outdekt ; teen telde 't wel 600,000 inw., die
binnen weinig tijds geheel uitgeroeid waren. — 2) (SanJuan-de) hfdst. en zeeh. van gen. eil. op een eilandje
bij de N.kust. Zij is sterk bevestigd, regelmatig aangelegd,
goed van water en afleidingen voorzien en over 't geheel
een der beste en gezondste plaataen in West-Indie. Be
voorn. gebouwen zijn 't biasch. paleis en seminarie, het
hon. militair hospitaal, het oude gouvern.huie, een ge. kathedraal, tolhuls, arsenaal en gevangenis ; en de at. is de
zetel van het gouvernement en van de opperste gerechtshoven des eilands, van een genootschap der kunsten en
van vele schoien. Be haven, aan hare W.zijde, wordt door
het kasteel Morro en andere forten gedekt. 18,200 mw.
51 0 5 0" N.B., 67c10' 2" W.L.
Porto-Sal-Rey., of Sal, havenst. op de W.kust van
Boavista, een der Kaap-Verdische-eil.
Porto-Santo, een der Madeira-ell., Atlant. oceaan, 71/2
C.NOMadeir,lng21/h.uBeoprvlaktis
bergachtig, de bodem van vulkanischen oorsprong, verzengd
en zonder timmerhout. Be hfdprod zijn wijn van mindere
qualiteit, main, gerst en vruchten. Be gelijkn. hfdpl., met
een goede haven, telt 14)0 mw. P.-S. was eens your een
tijd lang de verblijfplaats van Columbus.
Porto-Santo-Stefsno, ital. vl. met haven, Toscane,
prey. Grosseto, WZW. bij Orbitello, aan de Tyrrheensche zee.
Porto-Seguro, bras. zeest., pent. Espiritu-Santo, comarca-hfdpl., aan den I. o. der Buranhen, wear die zich
in de Atlant. zee werpt. Zij heeft verscheiden hospitalen
en scholen, een stadhuis, dat vroeger een JezuTeten-college
was, en eene kerk, die tot de oudste van Brazilie behoort.
Hare haven, die de vlekken Pontinha, Marcos en Pacata
bevat, wordt door een fort verdedigd. Zij handelt voornamelijk met Bahia en Rio-de-Janeiro.
Porto-Torres, hay der at. Sassari op 't eil. Sardinie,
en daarmede door een spw. verbonden ; regelmatige stoombootverbinding met Nape's. Genus, Marseille, enz. Be pleats
is berucht door de Malaria. 2697 mw. .
Porto-Vecchio, (Posits. Syraeusanusg, fr. gem. en
veraterkte at., dep. en eil. Corsica, kant.hfdpl. arr. en 4 n.
0. Sartene, aan can baai op de 0.kust. Zij heeft de beste
haven van 't eil., maar is door de naburige zoutmoerassen
z66 ongezond, dat een goed gedeelte der mw. de et. gedurende de zomermaanden verlaten. 2636 inw.
Porto-Venere, [Portals Veneris), ital. vl. en haven,
prov. en 121/2 u. ZO. Genus, op een marmerrots, aan 't
Z.eide van 't voorgeh., dat de W.grens der golf van Spezzia
vorint en alleen door een smal kanaal van 't ell. Palmaria
gescheiden. Zi) heeft een kJ. haven, verdedigd door een
batterij, ea een levendige anajavis visscherij 3770 inw.
Port-IPatrEek, arbor. st en zeeh., gin. Wigtown, spw.eat., aan 't Iersch-Kanaal, 2 u. ZZW. Stranvaer. Dear daze
de diehtst bij Iceland gelegen haven is, Inept van bier een
ondermeache telegraaf near de iersche haven Donoghadee,
op welke pleats ook stoombooten varen. Dem st was
lang vermaard als het ',Gretna-Green" veer Iceland. Fabrieken heeft men er niet, maar vale mw. houden zich
met de kabeljauwvangst bezig. 1492 mw.
Port-Phillip, bast der Z.Ituat van Nieuw-Holland. K a ap
Nepea n, aan has-en ingang, die 1/2 u. breed is, ligt op
34° 18' Z.B. 144 0 42' 7" O.L. Haar geheele lengte beiiraagt 10 u. 'bij een geliike breedte, en zij is geschikt om
al de vereenigde vloten der beschaafde natien op te omen.
Aan hare W.zijde is eene bocht, bij welker diepst gedeelte
Geelong ligt, en aan hare N.ztjde. wear Williamstown, (de
havenplaata van Melbourne), Brighton en St. Kilda linen,
ontvangt zij de Yarrayarra-rivier, die Melbourne, de WM.
der kolonie Victoria, bespoelt. Op 1/5 U. binnen den ingang
der bstai is een vuurtoren opgericht.
Port-Plate, at. en zeeb. van Haiti, arr.hfdpL, op de
N.kust, 31/e IL NW. Santiago.
Portree, schot. kersp. en teed., gm. Inverness. Het d.,
aan het diepst van Loch-Portree op de 0.kust van 't eil.
Skye, is de hfdpl. der Skye-groep in de Hebriden, en heeft
een goede haven en uitvoer van Tee, zalm cm. Tot het
kersp. behooren het 0.1ijk gedeelte van Skye en de ellenden Rasay, Rona en Fladda ; bet telt 36..)0 inw., waarvan
MO in het dorp.
Post-itoyal, 1) versterkte at. op Jamaica, gr.. Surrey,
aan 't elude. eener lenge sandige__ landtang, die Kingstonharbour ten Z. bepaalt, 1 u. ZW. Kinpton met een kon,
acheepstimmerwerf, marine-hospitaal en kuernen ; hoofdligplaats der vloot in W.India. Fort-Charles, ligt op 17°
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Ss' Ou N.B., 76° 51' W.L. 5000 mw. — 2) baai aan de kust
van Z. Carolina, V. S., en eil. aldaar in den mond der
riv. Coogan, met Beaufort op de W.knat.
Portreteh, ierach vi. en zeeh., Ulster, gra. Antrim, 11/2
U. N. Coleraine ; met zeebaden en een goed beschutte haven. Het wordt aangedaan door de atoombooten, die m
schen Ierlands N.kust en Clyde en Mersey varen. 630 inw.
w.
Poet-Said, havenst. in Neder-Egypte, aan den mond
van 't in 1869 geopende Suez-kan. in de MiddeLl. zee. De
haven, die 230 Ha. groot is, heeft 2 havendammen, waarvan de W. (2500 met.1 tevens golfbreker is, bestemd om

de haven van het Nijlslib, aangevoerd door de 0.1ijke
zeestrooming, te beveiligen. Er is een vuurtoren van53
met. hoog ; veel stoombootverbindingen, tuighuis, werkplaatsen, werven, de grootsche door Prins Hendrik der Nederlanden aangelegde nederl. etablissementeu, 8 consulaten.
V66r 1869 een onbeduidend dorp, telt de mad thans 120J0 mw.
Port-Sainte-Marie,fr. gem. en it., dep. Lot-en-Garonne,
kant.hfdpl., arr. en 3 u. WNW. Agen, aan de Garonne, r. o.
en aan den fr. Z spw.; met een haven en fabr. van lijnwaad,
katoenen goederen, hoeden, fayence. D161 mw. (1699 in de it).
Port - Saint - Pere (Le), fr gem. en vi., Beneden-Loire,
arr. en 5 n. OZO. Paimbceuf, aan de Achenau. 1800 mw.
Portsea, eng. it. en kersp., grs. Haute, beslaande het
kerapel 't grootste gedeelte van 't eil. Portsea. De it., tegenover de haven van Portsmouth, aan de NV .zijde van 't
eil., onmiddellijk N. Portsmouth, is regelmatig vereterkt,
heeft het depot van 't krijgsmateriaal voor 't ZW. van Engeland en de scheepsdokken van Portsmouth, die mere dan
1 3 van de ruimte binnen hare muren beslaan. Het eil an d
P arts ea ligt tusschen de havens van Portsmouth en
Langston en wordt aan zijn N.einde van 't vasteland geseheiden door een smal kanaal, waarover een brag loopt,
alsmede de South-Ea.st-en-South-Western-spoorwegen. 't Is
ruim 1 u. lang en breed. De gansche ZW.helft wordt beslagen door de steden Portsmouth en Portsea met hare
voorsteden ; bovendien bevat het de geh. Fratton, Milton,
Copnor, Kingston en Hilsea. ( lie verder Portsmouth 1).
Port - Sir - Grancits - Drake, haven in Opper-Caiifornie,
W. San-Francisco, op :i8° N.B., 122' ) 5a1 W.L.
Portsmouth, 1) [Portus Adurnus], versterkte zeest.
en voorn. oorlogsh. van Engeland, grs. Hants, aan 't ZW.einde van 't eil. Portsea, tegenover Gosport, en aan den
ingang van de vermaarde Portsmouth-harbour (aan den ingang slechts 350 met., doch in het binnendeel 4,8 kilom.
breed is en zich 6,4 knom. ver landwaartsin uitstrekt), raim
6 u. ZO. Southampton en 27 n. ZW. Londen, aan den
Brighton- en South-coast spw. en bovendien can een tak
van den London-and-South-Western-spw. De it. zelve is
ale volmaaktste vesting in Groot-Brittanje, heeft een goede
hoofdstraat en vele hoogst geringe zijstraten, een 40tal
kerken, velerlei kapellen, een gouvern.huis, nieuw markthuis, marine e. a. kazernen, de gebouwen van 't philos. genootschap, 2 lat. echolen, zeevaartschool, nieuwe armhuizen en sehouwburg, en eenige goede brouwerben. De st.
Portsea vormt hare N.lijke voorst. en is er van gescheiden
door de "Mill-dam-creek", maar in een zelfde samenhangende linie van fortificatien met P. en Gosport bealoten,
die sedert 1865 merkelijk uitgelegd nun, en ter bewapening
145 kanonnen en 20,01) man vereischen. Een ring van 18
bastions en ravelijnen ligt om de 3 steden. Be geheele omvang met de buitenste versterkingen is 36 kilom. Hier
vindt men de rijksseheepstimmerwerf (met een ruimte van
46 Ha.) met natte en droge dokken, groote magazijnen,
ankersmederijen, ijzer- en kopermolens, touwslagerijen, blokmakerij (jaarlijks voor ruim 1/2 mill. gld.) en al wat tot
den bonw en de uitrusting van schepen noodig is ; ook is
er het kon. zee-college en de raid. van den haven-admireal. Naast de rijkswerf en de st. P. ligt de kanonwerf
of 't arsenaal ; ten 0. van de stadswallen en buitenwerken
vindt men de gem. en voorst. South se a, no des zomers
als badplaate bezocht ; aan de kust tegenover Spithead en
't eil. Wight ligt S out h ea ca s t 1 e, en verder 0.waarts
Cumber 1 and en eenige and,re forten, die, met de
forten B lo ckh ouse en Mo n ck t on op het vasteland
ten ZW., Spithead en de nadering der haven dekken. Tot
den 'borough of Portsmouth" behoort, behalve Portsea en
Southsea, ook de gr. voorst. L and p or t, die bijna tot
St midden van het eil. reikt en aan welker uiterste grenzen de Tipner- en Hilsea-kazernen liggen. Het Haslarhospitaal en het victualie-departement to Gosport zijn mode
onderhoorigheden van dozen ',borough" die ale voorn.
openbare instellingen een lat. school, St. Paul's academy,
een achool voor toegepaste kunsten en wetenschappen, een
spaarbank, algemeen hospitaal en verbeterhuis voor vrou wen heeft. P. heeft met Chichester en London gemeenschap door een gr. kanaal, met Gosport door een stoomboot over den mood der haven, en door stoompaketbooten
met Ryde, Cowes, Southampton, Plymouth, Havre en Dublin. Ingevoerd worden voornamelijk steenkolen, rundvee
en schapen nit W.Engeland, koren en proviand nit Ierland
en timmerhout en wijn van 't vasteland. P. met Portsea
en zijne voorsteden (zonder Gosport) telde in 1880 132,000
mw. Het observatorium staat op 50° 48' 0" N.B., 1° 16'
W.L. — 2) gem. en st. der V. S., aanzienlijkste et. en
eenige zeeh. van den Stt. New-Hampshire, mede-hfdpl. van
't Ira. Rockingham, op een sehoon schiereil., aan den r. o.
der Piscataqua, over welke 2 stoute brnggen ha. met
Kittery in Maine verbinden, 1 u. van den oceaan, 11 u.
010. Concord en 15 u. NNO. Boston, met welke beide at.
zij door spw. is verbonden, terwijl zij ook door eene brng
met Great-Island, wear een vuurtoren ataat, gemeenschap
heeft. Zij is, ofschoon niet zeer regelmatig aangelegd,
hoogst bevallig en zindelijk en telt onder hare voorn. gebouwen eenige fraaie kerken, 2 markthuizen, een ' ,academy",
een athenaeum met eeen bibl. van 10,000 deelen en kabinetten van mineralen en nat. hist., eon staatakrankzinnigenhuis, gevangenis, verscheiden banken en godahnizen, De
geheel besloten en volkomen veilige haven, met meer don
12 met. water bij ebbe, wordt door verscheiden forten berchermd en is, wegens de snelvlietendheid der riv., nooit
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met ijs bezet; tegenover haar ligt, op Continental- of Badger's-Island, de groote werf der V. S., met een voortreffelijk
droog dok en al wat de bouw en heratelling van de grootste schepen vereischt. Tot de voorn. fabr der at. behooren em n machine-winkel, rijtuigen-fabr., gieterijen, kowsenfabr., stoomfabr. van fine katoenen stoffen, looierijen, branderijen, acheepstimmerwerven. 9211 mw. — 3 ) id., Stt. Vie-

ginie, hfdpl. van 't grs. Norfolk, aan den mood der Elizabeth-r.v. in de Chesapeake- baai tegenover Norfolk, 22 ma
OZO. Richmond. Zij heeft verscheiden kerken, een gerechtshuis, vrfpnetselaars-loge, schouwburg, militaire academic
en in hare voorst. Gosport een Unie-werf met droog dok,
alsook een hospitaal. Het is een ligplaats der vloot. Er
is dagelijksche gemeenschap met Charleston lenge den Portsmouth-and-Roanoke- en den Wilmington-spw., en met Baltimore en Richmond door stoombooten. 10,492 mw. — 4)
id., Stt. Ohio, hfdpl. van 't grs. Scioto, aan 't einde van 't
Ohio-kanaal, aan de riv. Ohio en aan den mood der Seiote,
25 u. Z. Columbus. 't Is een bedrijvige, bloeiende pleats,
met gieterijen, smederijen, eeu havenkom met droge dokken voor 't bouwen van stoombooten, en in den naasten
omtrek mijnen van ijzer, steenkolen en bouwsteen. In 1860
6862, in 1870: 10,592 mw. — 5) gem. en el. in den Staat
Rhode-Island, grs. en I u. NW. Newport; met aanzienlijke
visscherijen, kusthandel, mijnen van potlooderts en steenkolen. Een steenen brag van ruim 300 met. lengte verbindt het vl. met Tiverton. Tot deze gem. behooren emn
menigte eil., waaronder het schoone en vruchtbare P r ud ence het grootste is. 1903 inw. — 6) vl. op de NW.kust
van 't K1.-Antillen-eil. Dominica, aan de Prins-Robert-baai.
Portnoy, stadje en zeeh., grs. Banff, aan de W.zijde van
den mood der Durn, spw. stet., 1 1 /2 u. 0. Cullen. 1822 inw.
Port - Stephens, havenbaai van Nieuw-Z..Wales, grs.
Gloucester, 5 u. NO. Port-Hunter, met Baroinee-point op
22° 40' 7" Z.B., 152° 4' 20" O.L. Zij loopt 41/2 u. ver landwaartsin, bij een breedte van 11/2 u., neemt de riv. Karuah
op en heeft aan haren N.lijken oever Carrington, de hoofdpleats van 't gra.
Poet-Stewart, iersch zeevl., Ulster, gm Londonderry,
1 u. NNW. Coleraine; bezocht als badplaats. 630 iow.
Port - of Pont - sur - Sadne, [Portus Ahueini), fr.gem.
en vi., dep. Opper-Sa6ne, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NW. Vesoul, aan den Sa6ne, r. o. en aan den spw. 2012 inw.
Portudal, of Saly, zeeh. in W. Afrika, Senegambie,
Stt. Baol, aan den Atlant. oeeaan, 10 U. ZO Kaap-Verd;
met invoer van huiden, ivoor en stofgoud. Be Franschen
hadden er weleer een kantoor.
Portugal, [deel van Lusitania], een der landen van
ZW. Europa, uitmakende het W.lijk gedeelte van 't Iberisch schiereiland en gelegen tussehen 36° 55' en 42' 8' N.B.,
6° 15' en 9° 30' W.L., bepaald ten N. en 0. door Spanje,
ten Z. en W. door den Atlant. oceaan; hfdst. Lissabon. Be
tegenwoordige verdeeling in prov. On comarcas of distr.,
met de grootte en bevolking moge nit de volg. label blijken.
Comarcas.

Provincien.

Grootte Bevolking
in 0 m. in 1878.
••••••••■■

■■

Vienna de Castella
Braga
Porto
Villa Real

Braganza
Aveiro
Vizeu
Coimbra
Guarda
Castello Branco
Leiria
Santarem
Lisboa
Portalegre
Evora
Beja
distr. Faro

A zoren .

Madeira

Minho

132,7

1,015,394

Tras os Montes

201,9

410,461

Beira.

435,4

1,390,747

Estremadura .

326,1

951,545

rp

lemtejo .

Totaal Vastland
.
.
....

kon. Portugal

443;3

375,503

88,2

205,901

1627,7
43,4
14,8

4,348,551
264,352
132,221

1685,9

4,743,124

rov. Algarvie .

.

De oppervlakte heeft eon algemeene helling van NO. naar
het ZW. Zij wordt doorloopen van verscheidene bergrijen,
meest voortzettingen van de spaansche bergen; de voorn.
zijn de Serra-d'Estrella, die de Sierra-dc-Gate van Spanje
voortzet tot aan Kaap-La-Roca en zich tot ongeveer 2300
met. verheft; en de Serra-de-Monchique, eene voortzetting
van de Sierra-Morena, welke tot Kaap-St.-Vincent loopt.
N.- on Z.waarts van dew bergen liggen heerlijke vlakten,
besproeid door de rivieren Minho, Douro, Taag en Guadiana, die nit Spanje komen en alle, even als de in Portugal ontspringende Mondego en Sadao, W.waarts near den
oceaan vloeien. De grootste vlakte is die van Alemtejo,
ten Z. van den Taag. Meren heeft Portugal niet, muse wel
vele zoutmoerassen. De kustlinie, die eon lengte van ongeveer 140 u. heeft, telt als voorn. uitstekende punten de
kapen Cambocyra, La Roca, Espichel, St.-Vincent en Santa.
Maria, terwijl zij vele schoone havenbaaien vormt, onder
welke de Taagmond en de baai van Setuval de aanzienlijkste zijn. Het klimaat is over 't algemeen gezond, rooral aan
de hoogere kuststreken en op de hoogvlakten van het bin.
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neniand; minder is dit het geval met de nabutuschap der
zontswerassen en sommige oeverstreken van den Tug en
Menden% De gemiddelde jaarstemperatuur is te Coimbra
eV, te Lissabon 61°,3 Fahr. Op de Wamst Tait overvloed
van regen, inzonderheid van October tot April. Swum is
eene seldsaamheid in de Zaijke prov., maar valt in mime
mate op de bergen der Natjke en ligt voortdnrend op den
berg Gaviara (prov. Minho), die bijna tot 2400 met. hte
reikt. In 't Z. en in de nabuurschap van Lissabon valise
niet zelden aardbevingen voor. De bodem is van native rijk
en het land schilderachtig schoon. De akkerbonw wont
er tot dusver op eeu boort achteloose mauler gedreven,
behalve in Minim en Algarvie, zoodat in gewone Jaren nog
granen moeten ingevoerd worden. goed bep.anbare wegen
zijn en nog maar weinig in getai. Er sun weinig landen
wear de flora mean vencheidenheid aanbiedt den in Portugal. Men what het getal aoorten op meer den 4000. In de
koogere streken bouwt men tarwe, gent, haver, vlas en
hennipx in de laaglanilen wint men olijven, oranjea, citroenen, mufti en amandelen, in de centrale en Zaijke prov.
warden de saner. aloe, de dadel e. a. tropische planten aangetroffen. RijatplantIngen breiden sick steeds meer nit. De
belangrijkste tak der Industrie is de wijubmw 144 a 60 mill.
liter); en de opbrengst der wijngaarden lenge den boven
Douro, port genaamd, is het stapel-artikel des uitvoers.
liJitgestrekte wouden van eiken vitidt men in het N., van
kastanjes in 't midden, en de zeepijziboom, de kermes- en
kurkeik in 't Z. De olijfolie, ned in quantiteit, is van mindere qualiteit. Muilezels en ezels zijn de noose. laatdieren,
en op het land worden de omen ale trekdieren gebesigd.
Er worden aanzienlijke hoeveelheden runderen geteeld, ook
schapen, mean hunne wol is niet van iljne snort. Talrijk
zijn en ook de geiten en varkens, en de rivieren zoowel als
de kusten leveren overvloed van Tisch. Daar de bodem
vooral in Trite os Montes seer gunstig is voor de moerbezienboom, wordt deze veal aangekweekt, wat aanleiding
geeft tot een goede zijdepTodu.ctie. Tot de voorn. minerale
voortbrengselen behooren user, marmer en met, ook bentten de bergen good en zilver; de mijnen van tin, lood en
antimonium worden weinig bewerkt. Lange de knit wonden een menigte zontgeilti aangetroffen, en het getal der
minerale bronnen be wel 200. 't Fabriekwezen, ofschoon nog weinig ontwi keld, heeft in den jonpten tijd
groote vorderingen gemaakt en levert wapens en porselein
te Lissabon, wollen stoffen te Portalegre en Fluidics, kaben te Thomar, good- en zilverwerk en bljouterien te Liesabon en Oporto, glas te Marinha-Grande, papier te Alemquer, zijden stoffen te Braganca en Campo-Grande (bij Lissabon). De handel des landa wordt hoofdzakelijk door de
Engelschen e. a. vreemdelingen gedreven. Er zijn nog slechts
1248 kilom. spw. in exploitatie en 630 in aanhouw. De nit.
voer bedroeg in 1877: 24,597,000; de invoer 31,978,000 milreis
(2.671/e gld. ), waarvan voor 13,611,000 in artikelen van consumptie. De gezamenlijke havens van P. warden in dat
jeer bezocht door 7966 zeilschepen, met. 665,000 Ms en 1970
atoomschepen met. 1,768,000 M3. De port. koopvaardijvloot
telde in 1879 42 stoom- en 512 seilschepen. De regeering
van Portugal is een constitutioneele monarchic; de godsdienat van staat is de r. kath., mean she andere eerediensten, ook de joodsche, worden toegelaten. De kerk wordt
bestuurd door een patriarch, 3 aartsbisischoppen en 22 hisschoppen. De staatsinquisitie wend in 1821 afgeschaft, en
hare verbazend groote inkomsten skin ten behoeve van den
Staat aangewend. De inrichtingen van 't onderwijs laten
nog veal te wenachen over; de hfdst. echter maakt in dit
opzicht een nitzondering, dear zij verscheiden wetenschaptdreeeenn o
lte
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Colmbra is de eenige universiteit des lands. In 1874 t
P. met inbegrip der eil. 2631 lagere scholen met 2212 onderwijzers en 509 onderwIjteressen; 18 lyceums met 157 leeramen; Ferreira heeft een militair college voor de zoons van
artillerie-offlcieren. P., dat het grootste gedeelte van het
mule Lusi tan i a nitmeakt, ward achtereenvolgend overheencht door de Romeinen in de 2de eeuw v66r Chr., door
de West-Gothen in de Me mew na ahr„ door de Arabieren
in 712 en 716, en later door de Christenen van Spanje. In
1139 wend Alphonse Henriques, nit het hula van Bourgondie, midst kij is Ourique ten glanirljke overwinning op 5
alumnae koningen had behaald, tot eersten koning van
Portugal uitgeroepen. In 1348 rukte de pest de helft der
bevolking weg. In 1390 stierf de zoogen. eehte dynastic
met Ferdinand, een soon van Peter den Wreeden, nit en
wend vervangen door den zoogen. onechten bourgond. regentenstam, onder weLken het land tot den hoopten trap
van roem en luister klom. Na de veroverhig van Ceuta
(1415 ) gat honing Hendrik de Zeevaarder het sein tot groo.
te ontdekkinpu ter zee, die den Portngeezen eindelijk den weg
naar de Indian opende (1498) en bun de rijkste laesittingen
iii Afrika en vowel in Asia deed verwenen. De ontdekking
van Brasilia door Cabral (1500) zette bun roem en macht
de lemon op. Mean die glans, zoo weinig in evenredigheid
met den omvang des lands en de bedrfjvigheid des yolks,
was van korten dunr. Elij ft:nide eerlang ten gevolee van
poiltieke misslagen, bnitensporigkeden en den roekelocusen
Rrjgutocbt van boning Sebastian in Atrika (1678); en PhiBps VI van Spenje .pleatste kort damp 1.1580) oak de kroon
van Portugal op zijn hoofd, waardoor dit land filjaren lang
dechts een spaanache pron. was. be geheele ondergang van
de port. seemacht was dean= het gevolg; de Nedeelanders,
teen in opstand tegen dien zelfden Philips, 'Warden, even
onvermoeid als onverschrokken, allerwep benne kielen in
at zog van de Portugeesen, lichtten hue den vast in Japan,
joegen hen nit de Molukken en nit vale enders aziat. betittingen, ja ontrukten bun self" won eel tad het rijke
Brazilie. In 1640 wierp Portugal het speansche juk at en
plaatste de dynastic van Braganca, nit den sedan kouingsslam paproteni op den moon, en dit, hula bekleedt dien
m
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volgde. Na 't herkrijgen zijner onafhanklijkheid verbond
het land sick eerst met Frankrijk; mean sedert Pedro II gematte het meer en meer onder den invloed der Engelschen,
en dean wisten dice zoodanig In doen gelden, dat allengs
'I lands Industrie, akkerbouw, handel, finantien, staatshnishanding — dies onder hunne leiding geraakte en Portugal
inderdand niet veel meer dan een engelsche provincie is
Vergeefs poogde de groote minister Pombal (under boning
Joseph) dat juk af is schndden. Napoleon I liet, in zijne
worsteling tegen Engeland, ook Portugal door Juliet Ranvallen, maar Engeland verdedigde het als zijn wingewest,
earn de kon. famine scheep near Brasilia, en joeg vervolmg de Franschen nit het land. In 1826 ging Brazilie geheel en al voor het moederland verloren, met de troonsbeklimming van Pedro IV, die daarop teratond afstand deed
ten behoeve van zijne dochter, de reeds genoemde Dona
Maria, wier regeering van 1827 tot 1833 werd afgebroken
door de overweldiging van haren rem Dom Miguel. Later
heeft P„ terwij1 het met een ledige staatskas en verminderde inkomsten te kainpen had en door rooverbenden en politieke guerillas verontrust werd, mace al te Teak, vooral
in 1846, een tooneel van voortdurende oproeren, verwarringen en burgerkrijg opgeleverd, terwij1 intusschen eenige
your de ontwikkeling des lands hoogst gewichtige maatregelen zijn genomen, zoo als de verdeeling van den grondeigendom, de opheffing van vele drukkende lasten, enz. —
Het effectief der krijpmacht te land bestaat nit 28,000
man. De zeemacht telt 1 geblindeerd stoomkorvet van 500
pdkr. en 7 stukken, 7 korvetten, 12 kanonneerbooten, 5
stoomers, 2 transportschepen, semen 4460 pdkr. en 139 etukken, en 14 zeilschepen met 39 stukken. Volgens het budget voor den dienst van 1880--81 bedragen de ontvangsten
28,989,340 milreiss, de nitgaven mien 33,199,046 milreis. 'sLands
schuld bedroeg op 30 Juni 1879: 337,659,575 milreis, behalve
nog 1,927,399 mile. onde schuld. — De eenmaal zoo wijd
uitgestrekte en bloeiende kolonien van Portugal bepalen
zich tegenwoordig tot de onderstaande bezittingen
Grootte Bevolking.
in 0 m-

Bezitiingen.

Kaap-Verdische-Eilanden

.

69,94
90,704('78)
9,212r77)
1,19
18,05
20,931('75)
Angola. Benguela en gebied .
14,700
2,000,000(0)
.
.
0 Mozambique, Sofala.
18,000
300,000(?)
.
.
.
.
Fort Ajnda
0,64
4,500
4 Indie (Goa, Salceto, Bardez, our.)
60,93 444,987('77)
0,7
77,230('71)
1 1 Macao
st Timor met Kambong . .
296
300,000

s1

til.etT,'Ilitnits,sai?ri:::,;-eii.,...

Totaal der port. kolonian

33,151,33 3,247,000

Poetiagelete, sp. vl. on rivierh., prov. Biscaye, 2 uur
NNW. Bilbao, aan den Nervion, bij diens uitwatering in de
Midden. zee ; met verscheiden batterijen ter verdediging van
de haven, die tot Bilbao behoort. 1194 hew.
Portuguese, riv. van Z. Amerika, Venezuela, valt na
een ZZO.lijken loop van wel 70 u. in den Apure to SanFernando. Hare voorn. bijriv. zijn de Cojeda, Guanarito
on Guanapero.
Porturina iersch mvl., Connaught; grs. Galway, 5 nun
. 800 mw.
OZO. Loughrea
zwit. d., kant. WalPort-Medals, [Purina
lis, in eon lage vlakte, gevormd door bezinksels van de Rho•
ah U. van 't moor van Geneve, ofschoon 't in de tijden
der Romeinen aan den oever van 't meer lag. In de nabijheld sloegen de Helvetiers onder Divico in 107 v66r Chr.
de romeinsche troepen under Lucius Cassius.
.Port-Vendrea, IPortus Veneriab fr. gem., shad en
seek., dep. 0. Pyreneen, arr. on 51/3 tt. 0. Caret, aan de
In Hare haven, beschermd door verscheiden
fai: en redontes op naburige hoogten, is diep genoeg
voor fregatten en de eenige pleats tuaschen Marseille en
Spanje, welke tot een wijkhaven ban dienen. Er is een
nienw drijvend dok, gr. 4 builders, on diep genoeg noon gr.
seeschepen. 2118 few.
bloeiend d. en web. in Schotl., grs. en
21/e n. SW. Wigtown, aan de 0.kust van Luce-Bay; met
een gemakkelijke haven. 634 mw.
Pommies, ate. vi ., prov. en 5.(2 u. WZW. Cordova, aan
den Guadalquivir; met kalkbranderij. 2975 mw.
Poseldavo of Pnachlav Pnaelav, zwit. kaut.
Granwbunderland, eau de kill. zijde der Alpen, 4 1 /1 u. ZW,
Bormio (Valtellina), aatt de Poschievino en den wag over
den Bernina. Het heeft r. bath. en peel. kerken on drijft
transito-handel over Monte-Bernina. 2893 low. Het zachte
klimaat en de bekoorlijke omstreek maken P. tot eon geliefbooed zomerverblijf. Het me er Po sc hiav o, onmiddelijk 10., is 1 u. hang en 1/2 u. breed.
Oostenr. Slavonia, hfdpl. van
Posey. Posokeg, at.
't gehjkn. comitaat,
aan de Orlyava, r. o., 41/2 n. ONO. Neu'
Gradiska, met wkr-, tabaks- en zajdeteelt. 2962 low. Zij
ward den Turken in 1787 outrukt.
Pooma 1) (Groothertogdom-), of Prniainich-Polen,

(fr. Po a n ani e), prov. van Pruisen, meest tussehen Ito
30' en 63° 30' N.B 15° 30' en 19° 0.L., bepaeld ten 0.
door Russ. Polen ?en Z. door Silezie, ten W. door Brandenburg en ten N. door de prov. Pruisen; gr. 525,79 0
met 1,700,943 haw. ( 1 Dec. 1880 ), meest Polen, wearonder mina
1 mill. Xath., ruim 111 mill. Protest. en 62,000 Joden.
De incest vlakke,_hier en dear moerassige grond, wordt beeproeid door de Weichsel, die de NO.grens raakt, de Wartha
met de Netze en Obra, on de Proms., die de 0.grens vormt.
Zij bevat Teel kl. meren o. a. den Powiedzer-, Goplo-, Metzken-, Maker-, Gore-, Rigower-, Wilsehkower- en Pluken-see.

Posilippo
Blimaat is er gezond, maar koud. De law. honden zich
meest met akkerbonw en veeteelt bezig. Tot de voorn. prod.
behooren vlas, hennep, tabak, hop, wol, moerasbzer en sal peter. be veestapel is vrij aanzienlbk; vooral de merinoe-schapen zijn vele ( mill.); ook de bijenteelt is druk (105,653
korven). De fabr.industrie levert vooral wollen stoffen, leder en sterke dranken. Het bevat de beide regdst. Posen
en Bromberg. — 2 ) (poolsch Pozna n), versterkte pr. at.,
hfdpl. an gen. prov. en gr.hertd., aan de Wartha, die hier
de Glowna opneemt, en aan het elude van den spoorw. van
Stettin, 28 U. 0. Frankfort a/0. Zij heeft een citadel op
een nabnrige hoogte, nieuwe vestingwerken en 6 voorsteden. Hare tathedraal, een der ondste en schoonste gebouwen der st. (naast het paleis van den aartsbisschop), waarin men o. a. merkwaardigheden de graven en koperen standbeelden van 2 der eerste christen-koningen van Polen aantrot, is op den 29sten Nov. 1853 eene prooi der vlammen
geworden. Behalve dem telt iii no andere r. kath. kerken,
onder welke zich die van St.-Stanialaus als em n meesterstuk
van ital. bouworde onderscheidt, benevens 4 prot. kerken
en eenige synagogen. Andere merkwaardigheden zijn het
schoone goth. atadhuis met den hoogsten toren der stad,
het nieuwe gebouw van den kommandant, het Israelietiache weeshuis, het oude college der Jeznieten, on de zetel
van het gouvernement, verscheiden voorm. kloosters, het
achoone paleis, dat great Raczynski aan de stad heeft geschonken, met een bibliotheek van 20,000 boekdeelen; emn
priester-seminarie, 2 gymn., reaalschool, men lagere normaalschool, (le vroedvrouwenschool, een inetituut voor blinden en doofstommen, de schouwburg, 't casino, enz. De at.
heeft talrijke fabr., vooral van linnen, tabak en was, 3
machinefabr., veel rijtuigfabr., 2 wolmarkten, 4 bezochte
missen en levendigen handel. Met inbegrip van het garnizoen 60,998 mw., waaronder 8000 Joden, 30,000 r. kath. en
ruim 23,000 prot.— P. was weleer de hoofdst. van Groot-Polen,
werd in 1703 door de Zweden ingenomen, maar in 1716 hernomen door de Polen, Iced ontzettend veel door 2 geduchte branden in 1764 en 1803, werd in 1805 na den slag van
Jena door de Franschen bezet en in 1807 tot dep.hfdst. in
i t gr.hertd. Warschau gemaakt.
Posey, grs. der V. S., Stt. Indiana; hfdpl. Moon tVernon.
Posilippo, heuvel van vulkanischen tufsteen in Z. Italie,
onmiddellijk W. de stad Napels, door welken em n overoude
nitgehouwen tunnel of rijweg van 700 ochreden lengte loopt,
die een gedeelte van den weg naar Pozzuoli uitmaakt. Een
gelijknamig vl. aan de golf van Napels heeft een werkplaats van vuurwerkers your 't leger en em n fabr. van spiegels en kristallen.
Posjekon, Poschegon, Posjekhonje, russ. st., gouv.
en 20 u. NW. Jaroslavl, distr.hfdpl.,; met groote zoutmagazijnen. 3130 mw.
Plisneek, at. in Saksen-Meiningen, 'roved. en 3 u. ONO.
Saalfeld, aan de Botschau (bijriv. der Orb); met em n poreelein-fabr., sterke fabrikatie van laken en leder en veel
andere industrie. 6212 inw.
Possagno, Passagno. ital. d., prov. en 6 1 /2 our NW.
Treviso; met weverijen en een tempel naar 't model van het
Parthenon, waarin men modellen der werken van den bier
geboren Canova aantreft. 1688 mw.
Postelberg, bob. stadje, km. en 21/2 U. NNO. Saatz, aan
de Eger en stat. van den spw. Pilson-Priesen; vorstl. slot
en steenkoolmijnen. 2566 mw.
Posterhoh, Postaart. ned. gem. en d., prov. Limburg,
arm.,
arr. kant. en 13/4 U. ZZO. Roermond. 1234 mw. (met 4 geh.)
ital. vl., Napels, prov. Principato Cit., 8 U.
ZO. Salerno; met een oud kasteel en weverijen. 3300 low.
Potchefstroom, hfdst. der Trans-Vaalsche republiek in
Z. Afrika, genoemd near zekeren Potgieter ( verk. P o t), die
C hef of aanvoerder was. De at. is aan de Mooi-riv., naar
boll. wijze gebouwd, met straten die elkander reehthoekig
snijden en door beken besproeid worden ; de aftonderlijke
huizen hebben boomgaarden; eenige handel. 1500 low.
Potenza, 1 ) versterkte nap. St., hfdpl. der prov. Basilicata, aan de alijke helling der Apennijnen en de riv.
Vasente, 16 u. OZO. Salerno. Zij heeft een schoone kathedraal van ionische bouworde, 6 kloosters, een kon. college, bissch. seminarie, 2 hospitalen, fabr. van serge, laken,
grove katoenen, leder en aardewerk. 18,513 inw. — 2 ) kl.
ital. riv., ontspr. in Monte-Pennino, prov. Perugia, vloeit
14 a 15 u. ONO.waarte en valt in de Adriat. zee te PortoRecanati, 3/4 u. OZO. Loreto.
Potherie (La), of Chal1ain, fr. gem. en at., dep. Maineen-Loire, arr. en 21/2 u. ZW. Segre. 2001 inw.
Poti, J.) fort in Aziat. Rust., g.ouv. Transcaucasie. d)str.
Imeretie, aan den Rion [Phasis], bij diens mond in de Zwarte
zee en aan het elude van den near Tiflis voerenden spa.
't Is een gewichtige rnilitaire post, en de pleats drijft ook
uitvoerhandel in wijn, honig; was, wol, zijde en huiden.
3023 low. Zij wend den Russen voor goed afgestaan in 1829.
— 2) of Pesti, handeldrijvend vi. in Brazilie, prov. Piauhy,
34 U. N. Oeiras, aan de Parnahiba, 1. o., X) hare semen.
vioeiing met de riv. Poti.
Potomac, riv. der V. S., ontstaat nit 2 bronriv. in 't
Alleghanisch-geb., heeft een krommen ZO.lijken loop langs
de grens tusschen Maryland en Virginie en valt in de Chesapeake-baai door een mond van bijna 3 u. breedte, na een
zeen bochticren loop van 120 u.„ van welke zij en 80 tot 90,
tot Washington, bevaarbaar is voor linie-schepen. Hare
voorn. bijniv. zijn r. de Cacapon en Schenandoah, I. de
Antietam, Monococy, Rock-Creek, Eastern-Branch, Piscataway, Mattawoman en Wicomico. Aan hare oevers liggen
Port-Tobacco, Alexandria, Washington, Georgetown, Hanpen's-Ferry en Cumberland en van deze laatste loopt het
Chesapeake-Ohio-kan. tot Georgetown. Boven Washington
wordt zij belemmerd door vele Yellen en snelstroomingen,
rondom welke kanalen zijn gegraven.
Potosi, 1) dep. van Bolivia, hebbende ten W. Zuid-Peru,
en aan de andere zijden de dep. Oruro. Chuquisaca en Cobija; gr. 2564 0 m., met 281,229 mw. Be bergachtige grond
rbst vaak boven de grens van den plantengroei, en bevat
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de rijkste zilvermijnen in Z. Amerika. — 2 ) st. en hfdpl
van gen. dep., aan de N.lijke helling van den Cerro-de
Protosi, 20 u. ZW. Chuquisaca, op een hoogte van ongevee
4050 meter. Zij heeft in hoar midden een ruim plein, me
een gouv.huis, 't stadhuis, de gevangenis, de thesaurie ca
openbare gebouwen, alsmede eenige kerken, een hooge schoo
en eene obelisk ter eere van Bolivar, in 1825 opgericht
omstreek is dor en onaangenaam, en alle koopwaren zijr
en dour. Tijdens harm n bloei (begin 17de eeuw ) had de et
160,000, thans nog 25,000 mw. — Be C err o-d e-P otos
is 5 u. in omtrek, heeft een hoogte van ruim 5344 met. er
is rijk aan metaalertsen. — ) hfdpl. van grs. Washington
in Missouri, V. S., 32 u. OZO. Jefferson, in eene streek
die overvloed van load, ijzer en koper heeft. — 3 ) at. in '1
grs. Grant, Sit. Wisconsin, aan de samenvloeiing van der
Grant en Mississippi; • midden in de loud- en zinkstreek
2686 mw.
Potschappel, aaks. d., kr.dir. Dresden, in den Plauen.
aches Grund, aan de Weisnitz, stat. der saks. spoorwegen.
midden in steenkolennaiinen; fabr. van glas, kunstbloemen
gitten. 3453 mw. — ZO. daarvan Gros 8-8 u r g, met slot
en kolenmijn. 1225 inw. Een half u. 0. van P. ligt het d,
Gittersee, stat. der saks. spw., met kolenmijnen. 1016 inw,
Potachatek, St. in Oostenrijk, Bohemen, distr. Pilgram
op de moray. grens; met fabr. van laken, kousen, bier
stijfsel, stroop, enz. 2834 mw.
Potsdam, 1 ) pr. st., hfdpl. van 't gelijkn. regdst. (gr,
374,85 0 m. ) en tweede kon. residentie, op den zoogen,
”Potadammer-Werder", een eil. gevormd door de Havel, die
bier de Nuthe opneemt, en door de Havel-meren, aan den
spw. van Berlijn near Maagdeburg, 5 u. ZW. Berlijn. Zij
is een der schoonste en meest regeimatig gebouwde steden
in Duitschland, en bestaat nit een nude en een nieuwe at,
(gescheiden door 't Havel-kanaal) en 4 voorsteden: Berly.
ner, Nauener, Brandenburger en Feltower voorstad. Zij tell
een menigte schoone gebouwen, met beeldhouwwerk versierd, en een aantal sierlijke pleinen, terwij1 men er eel e
geheele stadswijk vindt, die op de hollandsche wijze gt
bouwd is. Tot de voorn. merkwaardigheden der at. behocTen het kon. kasteel met zijn lusttuin, die de bronzen en
marmeren borstbeelden van keizer Alexander en de genereels Gneisenau, Kleist, Tauenzien en Blucher bevat; de
garnizoens-kerk met de graven van Frederik den Gr. en zijn
vader; de nieuwe kerk van St.-Nicolaas op de oude markt,
v66r welke een marmeren obelisk van 23 met. hoogte prijkt,
terwijl naast haar zich het schoone stadhuis verheft, dat
naar het voorm. stadhuis, no paleis, van Amsterdam gebouwd is; het huis van Brokes, een der schoonste van P.,
met de rekenkamer; de huizen van Hiller en Brand, navolgingen der kasteelen Whitehall in Engeland; het zeer groote militaire weeshuis met ruim 600 kweekelingen; de wapenfabriek, die geheel de eene zijde van een straat besloeg en
eene r. kath. kerk op haar binnenplein had ( thans kazerne
van 't eerste reg. der garde ); de rijschool, de milit. school
(aCadettenhaus" ) en de school der onderofficieren; de prachtige kazerne; de ijzeren brug over de Havel; het Wilhelmsplein, met een standbeeld van Frederik Wilhelm III; het
paradeplein v66r den lusttuin van 't kasteel, de plantage, de
bassin-plaats ( waarop het tabakscollege van Friedrich Willem II en de r. kath. kerken, het zoogen. boll. kwartier
door Fr. Willem I aangelegd; de schouwburg en 't casinogebouw. Behalve de reeds genoemde scholen, heeft zij een
gymnasium, een reaalschool late kl., een seminarie soon
wetenschappelijke onderwijzeressen, Charlotte-school, een
middelbare meisjesschool met seminarie voor onderwijzers,
van het lager onderwijs, tuinbouwschool, Louisa-stichting
( hulpinrichting voor deugdzame meisjes), een geographiache school e. a. De industrie der inw. levert voornamelijk
katoenen, wollen en zijden stoffen, leder, laken en geraffineerde euiker, muziekiestrumenten, enz. In de onmiddellijke nabijheid der at., welker ornstreken overal schoon zijn,
ligt het paleis S a n s-S o 0 c i en zijn heerlijke tom, 't lieveling,sverblijf en sterfoord van den grooten boning, rijk
versierd met standbeelden, busten, fonteinen, kolommen, en
flirt men van daar vertoont zich nog de welbekende molen;
voorts het unieuwe paleis", een allerprachtigst gebouw met
een schoon park, op weinig afstands van Sans-Souci; Z.
waarts Charlottenhof, een klein lustslot en park; aan den
never van het meer Heiligensee het marmeren paleis en
daarbij het russ. kolonie-dorp AI exandr ow sk a; het
kon. Belvedere op den Pfingstberg; het Pauweneiland( //Pfaueninsel"), een eil. in de Havel, met een sehoone villa des
konings, een menagerie en bloemtuinen. Met het garnizoen
45,003 inwon. Geb.pl. van Alexander von Humboldt. — 2)
gem. en vl. der V. S., Stt. New-York, gm. St.-Lawrence,
21/2 u. NO. Canton. 5500 mw.
Potsjaev of Potsehaev
vi. in RUBS. Polen,
gone. Volhynie, 2112 U. ZW. Kremenetz. 1800 mow.
Potsjinki. Potschinki, ook Poezinka, russ. at., gottv.
en 34 u. ZZO. Nisjnii-Novgorod, aan de Roednia; met een
groat depot voor militaire paarden; potaschziederij, drukke
veehandel, weverijen. 7124 low.
Pottendorf, myl. in Neder-Oostenrijk, 6 u. Z. Weenen,
aan em n arm der Fischa en een ban., op de hong. grens,
Mat. der oostenrijksche Z.baan; met een kasteel en gr. katoenspinnerij en mecbanische weverij (de grootste der monarchie, met circa 1000 werklieden ), vlasspinnerij. 3057 mw.
Pottenstein, of Bodenstein. 1) mvl. in Neder - Oostenrijk, distr. Baden, stat. der Oostenrijksche NW.baan, ruim
6 u. ZW. Weenen; met een slot en bergruine; katoenspinnerij, fabr. van metaalwaren, cement, kalk, enz. 1715 mw.,
met 2 merkwaardige grotten. — 2) id., aan de Tristing,
1. 0.; met koper- en blikfabr. 1700 mw. — 3) oak Rotten beier. bergstadje, kr. Opperfranken, 4 u. ZZW. Bai- stein,
reuth, in een romantisch dal aan de Puttlach, hfdpl. van
een landgericht. 4996 mw. — Potteostein, is oak een bob.
vi ., kn. Boniggratz, Z. bij Reichenau; met weverij.
Potter, 1) gm. der V. S., Stt. Pennsylvanie; hfdpl. Cooii erapor t. — 2) gem. der V. S., New-York, gra Yates,
21/2 u. N. Penn-Tan. 2245 mw. — 3 ) id., Pennsylvanie, gra.
Centre, 3 u. ZO. Bellefonte. 2300 maw.

826

Potteries

Potteries (The), gemeenschappelijke name van verscheiden plaatsen in 't mg. gra. Stafford, wear men zich
inzenderheid met de fabrikatie van porselein, steengoed en
aardewerk bezig houdt; zi.j zijn Stoke-upon-Trent, Longton,
Newcastle under Lyne, Hanky, Rai.lem en Tunstall, elsmede eenige dorpen (Etruria, enz.), die dicht bij elkaar gelegen bijna den et. uitmaken en semen 250,00) mw. tellen.
Iosiah Wedgwood is de stichter dezer aardewerkfabr.
Pottes belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. Doornik, kant: Celle's, aan de Schelde, r. o. 1963 mw.
Potion, cog. mvl. en kerap„ gra. en 3 u. 0. Bedford.
1944 mw.
Pottosvattomie grs. der V. S., in 't ZW. van Iowa, aan
den Missouri; hfdpf. Hanesvill e.
Pottsgrove, gem. der V. S., Pennsylvanie, grs. Montgomery, aan den Schuylkill. 3400 mw.
Pottsville, gem. en vl. der V. S., Stt. Pennsylvanie,
gra. Schuylkill, 28 u. NW. Philadelphia, aan 't einde van 't
Schuylkill-kanaal. Zij is een belangrijk kruispnnt van spw.,
heeft 5 of 6 kerken, een academy" , stadhuis, het prachtig
hotel Pennsylvania-Hall en veel andere schoone en groote
gebouwen, fabrieken van stoomwerktuigen en machinerie,
iizergietenjen en smederijen. Door hare nijverheid en aanzienlijken steenkoolhandel neemt deze pleats zeer and in
bloei en grootte toe. 9000 mw. in 1853, 12,284 in 1870.
Pouanee, fr gem en at., dep. Maine-en-Loire, kant.hfdpl., arr. en 4 u. W. Segre: ijzersmelterijen. 2084 mw.
in de at. (gem. 3390).
Poueques, belg. gem. en d., prov. 0. Vlaanderen, arr.
Gent, kant. Nevele. 1062 mw.
Poughkeepsie, (indiaansch A pokeeps in g, d.i.oveilige haven"), gem. en vi. der V. S., New-York, hfdpl. van
't grs. Dutchess, aan de Hudson-riv. en I spw., 20 u. Z. Albany; in 1735 door Nederlanders gekoloniseerd en een der
schoonste plaatsen in den Staat. Het vl. telt vele kerken
van verschillende secten, de regeeringsgebouwen van 't gm,
banken, ,Dutchess-County-Academy", een collegiale school
en veleriei industrie op groote schaal: fabr. van wapenen,
tapijten, machines, landbouwgereedschappen, ijzer-, aardeen lederwerk. 20,080 jaw. in 1S5 (7500 in 1841). Hier
kwam in 1788 de Conventie bi,jeen, die de constitutie der
V. S. aannam.
Pougues, fr gem. en vl., dep. Nierre, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. NNW. Nevem; met minerale baden. 1436 mw.
Pouillon, fr. gem. en vi., dep. Landes, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. ZO. D.; met een warme minerale bron. 3443 inw.
Pouilly 1) -en-Montagne, fr gem. en vi., dep. Coted'Or, kant.hfdpl., arr. en 6 u. NW. Beaune. 1050 mw. —
2 ) -sous-Charlieu, fr. gem. en at., dep. Loire, arr. en 2 u.
N. Roanne, aan de Loire, r. o. 1880 inw. — 3 ) -sur-Loire,
fr. gem. en at., dep. Nievre, kant.hfdpl., arr. en 3 u. Z.
Cosne, aan de Loire, r. o., stat. van den spw. Parijs-LyonMidden. zee. 3139 jaw
Pouinipete, eil. van den Stillen oceaan, Carolinen, bet
grootste (Ter Seniavine-groep, op 6° 52' N.B., 158 0 24' O.L.
't Is 14 b. 15 u. in omtrek, door een koraalrif omgeven,
in het midden 80 , , meters hoog, vruchtbaar en door 2000
Papoeas bewoond.
Poulaines, fr gem. en dorp, dep. Indre, arr. en 6 n.
NW. Issoudun. 3000 mw.
Pouldergat, fr gem. en d., dep. Finistere, arr. en 3 u.
WNW. Quimper. 2353 mw.
Pouligny, fr gem. en vl., dep. Indre, arr. en 11/ 2 u.
N. Le Blanc; aan den Suir. 196)7inw.
Poulton, fr. gem. en d., dep. Finistere, arr. en 4% u.
WNW. Quimper. 4209 mw.
Poullaouen, fr. gem. en d., dep. Finistere, arr. en 6 u.
NO. Chateaulin; met rijke mijnen van zilverhoudend lood
en smelterijen. 3136 mw.
Ponitney, gem. der V. S., Stt. Vermont, grs. en 4 u.
ZW. Rutland, aan de rivier Poultney; met 2 bloeiende d.:
E a s t. en W e a t-P. en vele inolens. 240,1 mw.
Poulton, 1) eng. mvl. en kersp., grs. en 5 our ZZW.
Lancaster, a. de Wyre en den Preston-spw. 2236 inwon.
— 2) -le-Sand. kapelgem. ( ochapelry"), grs. Lancaster,
met een station aan den Morecombe-tak van den NorthWestern-spw. 1041 mow.
Poundridge. gem. der V. S., New-York, gra. Westchester, 36 n. Z. Albany. 1600 mw.
Pourvain (St.-), fr. gem. en stad. dep. Allier, kant.hfdpl., arr. en 5 n. N. Gannet, aan de Simile; met een
schoonen Acce homo" in de goth. kerk, en in den omtrek
geachte mode wijnen. 4988 mow. Geb.pl. van Durand, bijgenaamd Le Poureain.
Murrain, fr. gem. en vl., dep. Yonne, arr. en 211, u.
WOW. Auxerre. 1596 low. — Pourrieres, id, dep. Var,
arr. en 5 U. NW. Brignolets; met de rulnen van ten door
Marius opgericht monument. 1790 mw.
Poussan fr. gem. en stadje, dep. Herault, arr. en 4 u.
lier; met brandenjen. 2333 low.
ZW. Montpel
Pontroye (La), ( hoogd. Schnierlac h), gem. en vi.,
regdstr. Opper-Ehas, kr. Rappoltsweiler, 4 u. WNW. Colmar; met spinnerijen en weverijen. 2462 inw.
Pony of Poy-sur-Dax, fr. d., dep. Landes arr. en 11/3
U. NO. Dax. Geb.pl. van St.-Vincent-dePaul (15
76).
Powyastrue„fr. gem. en d. dep. Opper-Pyreneen, kant.
hfdpl., arr. en 2 U. 140. Tarbes. 650 mw.
irounauges, fr. gem.. dep. Vendee, kant.hoofdpl., met
P.-la-Ville, arr. en 6 U. N. Fontenay; met een stet. op
de apoorwegen der Vendee, hoedenfabr., loolerijen, ten geref.
consibtoriale kerk en rom. mitten; en dicht daarbij het d.
Samen 2934 mw.
rennin (Le), fr. gem. en d., dep. Ardeche, arr. en 2
U. O. Privas, spw. stat. aan de Rhone, r. 0., en de Onvese.
2945 law.
rovesets, Poviesietz, Powessetsi, ram at., gonv.
Olonetz, distr.hfdpl., aan 't N.einde van 'tamer Onega, 20
a. N. Petrozawodak; handel op St.-Petersburg. 1598 law.
Povoa 1) -das-Meadas, veraterkt port. vi ., port. Akintrio , N. bij Portalegre. 1000 law. — 2 ) -de-Varsim, port.
prov. Minho, bij Oporto, aan een hi. baai. 10,012 mw.

Praag
Powerseourt, of Stagorull, iersch kersp. en d., Leinater,
gee. Wicklow, 1 U. WZW. Bray. 2453 mw. ( in 't kersp.)
Poweshiek, gm. der V. S., Iowa ; met 615 mw. in 1850;
hfdpl. M on cc an in a.
Powhistas, gra der V. S., Virginie, Piedmont-distr.;
hfdpl. Powhatan.
Powidz. pr. stadje, prov. Posen, regdst. Bromberg, kr.
en 5 U. OZO. Gnesen, aan een gelijkn. meer. 1230 inw.
Pownal, 1) gem. en vi. der V. S., Vermont, get. en 21/ 2
U.ZBenigto;hrsdNelangkoiseerd. 1810 mw. — 2 ) id., Maine, grs. Cumberland, 5 u. N.
Portland. 1210 mw.
Pownie, (eng. Pownee ), versterkte at. van Indie, Berargebied, 10 n. ZO. Nagpoer; door de Eng. in 1818 genomen.
Maim, bra.. vl., pro, en 7 U. ZZW. Alagoas, aan den
Poxi ill, r. o.; met visscherij. 3000 inw.
royal's, ri v. en distr. van Centr. Amerika, Mosquitogebied, met een kolonie aan de riv. 15° 10' N.B., 85 0 10' W.L.
Po-Yang, grout meer van China, in 't N. der prov. Kiang-si, op 2,° 50' tot 30° N.B., 116° tot 116° 40' 0.L., lang
23 u., op zijn breedst 12 u. 't Outlast zijn overtollig water N.waarts in den Yang-tae-Kiang.
Poysdorf, Poisdorf, mvl. in Neder-Oostenrijk, 7 1 /2 U.
NNO. Korneuburg. 2417 mw.
Poza-de-la-Sal, twee sp. vi.: 1) prov. en 6 u. NNO.
Burgos. 2447 jaw. — 2) prov. en 8 u. ZZW. Valladolid.
Pozoblanco, sp. at. prov. en 9 u. NO. Cordova, in de
Sierra-Morena; weverijen en ververijen. 8007 mw.
Pozohondo, sp. mvl., prov. en 6 u. Z. Albacete. 140 mw.
Pozzo-di-Goto, (thans Bare ell o n a), at. op Sicilie,
prov. Messina, distr. Castroreale, 2 u. Z. Milazzo. 20,464
inw. ( in de at. 13,917). In de nabijheid liggen de ruinen
van 'toude Tyndaris.
Pozeolo-Formigaeo, ital. gem. en vi., prov. Alexandrie
en 8 u. NW. Genua. 3469 inw. in de gem.)
Posso-Moggiore, gem. en d. op 't eil. Sardinie, 6 uur
OZO. Alghero. 3438 mw.
Pozzuoli, Pueeuoli, (fr. Pouzzole s), [Puteoli,
Diecearehia], ital. at. en bisschopszetel, aan de golf van
en 2 u. WZW. Napels; met overblijfsels van een amphitheater, een Serapis-tempel, de zoogen. brug van Caligula, enz.
en warme baden. 11,751 inw. ( gem. 15,736 ). In oude tijden was zij een gewichtige at., wier omstreken met schoone
villa's der rijke Romeinen bedekt waren. Nog is die omtrek hoogst belangrijk voor de oudheidminnaars en groingisten: hier toch vindt men het meer-van-A go ann, dat
van A v erno (zie beide woorden), dat van Lucrinu s,
in de oudheid beroemd om zijne °esters, mane in 1538 ten
gevolge eener aardbeving voor ecti gr. gedeelte vervangen
door een berg van 350 met. hoogte; de vermaarde H o n 4 sgr ot )z. aid. ) de S olf a tar a, era kl. berg, welks kruin
bestendig door een dikken damp is omgeven en waaruit veel
zwavel wordt gewonnen; de Si by 11 en-grot; de in de
nabijheid liggende Elyzisch e-v el de n; de,zweetbaden
(”sudatorj"); van Gennaro, voorts de rulnen van Baia
en C u m a, z. ald.
Pra, of Pria, ital. mvl., prov. Genua, bij Voltri; met
scheepswerven, zwavelbaden en bedevaartakerk. 4963 mw.
Het mvl. P e g 1 i, met lakenfahr., schoone villa's en tuinen
en 4695 in, ligt niet ver van hie, — 2) bijriv. der Oka,
1. in Rusl., gouv. Riasan.
Praag, (bob. Prah a, hoogd. P r a g, fr en eng. P r ag u e), [het Boviasmum van Strabo ?, het Marohoduns
van Ptolernteus], hfdst. van 't hon. Bohemen, in 't hart des
lands, tan de beide oevers der Moldau, 46 u_ NNW Weenep
en 22 u. ZZO. Dresden, aan 7 spw. Zij ligt in een bekkenvormig dal, omgeven door 5 heuvels, aan welker hellingen
de huizen van de rivieroevers af zich in opeenvolgende rijen
verheffen; zij heeft ongeveer 31/2 U. in omtrek en was door
veatingwerken omsloten, die echter van 1875-77 gesloopt en
ten deele tot parken zijn aangewend ( het 71 hect. gr atedelijk park;. Over de Moldau voeren 7 bruggen, waaronder bij 't midden der at. de vermaarde steenen Karelsbrug„
lang 563 met., die op 16 bogen rust en met 26 standbeelden en groepen van heiligen, w.ronder die van den hellgmn Johannes van Nepomuk, versierd is en .n elk einde
een hoogen toren heeft; terwijl aan 't Z.einde der Kleinseite
em n moderne kettingbrag ligt, die op 't eilandje trKlein-Venetie" rust. In 1969 weed de Kettenateg aangelegd ( voor
voetgangers en rijtuigen; in 1848 was de Frans-Jozef kettingbrug geopend tusschen de beneden Neustadt en Bubna.
Om de boven Neustadt te verbinden met Smichow werd in
1376 een steenen brag gebouwd; bovendien leggen no twee
spoorwegbruggen over de Moldau. Praag bestaat salt vier
hoofddeelen, nl. Alt sta dt (met de Judenstadt) en N e usta dt aan den r. o.,Kleinseite en Hradschin
op den 1. o. Binnen de voorm. vestingwerken en aan het
Z.einde der Neustadt ligt oak de bergst. Wise h ehr ad
of Wy sae brad, die echter, even als de voorat. C a r olin entha 1, in 't NO. der Altstadt, niet tot de at. Praag,
mane tot den kr. Kaurzim behoort; ook Smick ow in den
Rackonitzerkr. geldt als een voorat. van Praag. De at. heeft,
door eigenaardige bonworde en hare talrijke koepeldaken,
spitsen en torens, em n oostersch voorkomen. De schoonste
wijken Ain de Neustadt, Kleinseite en Hradschin; de Altstadt
ia aomber en de daartoe behoorende Judenstadt morsig. Onder
de 31 pleinen van P. nun de grootsten de Veemarkt of Karelsplein, het Wenzelsplein is em n breede street, in 1877
met boomrijen afgezet, en aan walks einde het nieuwe museum staat. De merkwaardigate voorwerpen zijn a) in de
Alta tad t, het middelpunt van handel en verkeer : de
Thein-kerk, met de tombe van Tycho Brahe; de kerk der
Kruisridders, van schoone bouworde; het stadhuis, met een
merkwaardig uurwerk; de keizerl. en kon. bibl. en 't kabinet van nat. hist. in 't oude Jeznleten-college; het observatorium; de school van de academie der knnsten en 't orchestrion van den abt Vogler, de gebouwen der owls nnivereiteiti het paleis Clam-Gallas, de sehouwburg en de aynagoge in de Judenstad, de hoofdzetel der Joden, met nen
we, donkere straten; — b) in de Neustadt (waarheen
In den laatsten tijd oak de medicinal colleges overgebraeht
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eijn): het nienwe stadhnie, het militair hospitaal, het ziekenhuis, krankzinnigengesticht, kraamvronwenhuis,het weeshula van St.-Jan, het groote tolhuis, de verzameling Tan
sehilderijen van 't kapittel van Emaus; — in de K 1 e nseit et de met sieraden overladen kerk van St.-Nicolaae„ de
leek van St.-Thomas met een heerlijk altaarstuk van Bubens,
't paleis van Waldstein met een openbaren tuin, 't paleis
an den graaf Lobkowitz, dat van graaf Nostitz met kabinetten van schilderijen, bibl. en kunstwerken, en de kazernen der artillerie; — d) in de Hr adac hi n: de Burg
of 't keizerl. kasteel, verscheiden Jaren bewoond door de in
1830 nit Frankrijk verdreven kon. familie; onder zijne 440
mien en kamera wijst men den vreemdeling nog die, nit
welker venster de great van Thurn op den 23sten Mei 1618
de twee keizerl. raadsheeren, van Slavata, van Martinitz en
h-nn geheimschrijver liet werpen, welke roekelooze dead in
zeker opzicht als het sein tot den 30jarigen oorlog mat beschouwd worden; voorts de goth. kathedraal van St.-Veith,
waaraan sedert 1859 met kracht gewerkt wordt om hear te
voltooien, met het kostbare praalgraf van Job. van Nepomuk ( de zilveren kist weegt met de 4 levensgroote engelen 30 etc. aan zilver), de tomben van vele vorsten, de
prachtige kapel van Wenzel, de bibliotheek van 't kapittel
der kathedraal en andere merkwaardigheden; het aartsbise choppelijk paleis, de Loreto-kapel (een nabootsing van 't
heilige huisje te Loreto), met een overrijke schatkamer,
waarin o. a. een monstrans, die met 6666 diamanten prijkt;
het patriotiach museum met zijn kabinet van documenten,
bibliotheek, versteeningen en schilderijen; 't kapittel van
Strahof, merkwaardig door zijn bibliotheek, orgel, rijke
schildergallerij en heerlijk uitzieht op de stad; het zonderling gebouw van Czerni, enz. Praag telt in 't geheel 62
kerken ( waaronder 4 prot. kerken, 1 russ. orthod. en 10
eynagogen ), verscheidene monniken- en nonnenkloosters 3.1
pleinen en marktvelden, 60 klokketorens en 22 andere spitlien. In 't 0. heeft zich de kon. Wein berg-gem. en
Zizko w, vroeger een verzameling van villa's en tuinen,
sedert 20 jaar tot bijna een st ontwikkeld; in 't NO. is
de regelmatig aangelegde fabr.st . Carolinenthal opgekomen; op den 1. o. van de Moldau heeft zich nog stet.ker ontwikkelt de fabr.voorst. Smicko w, waar een
schoone kruidtuin is ; in Wise he hra d vindt men de
kerk van St.-Petrus-en-Paulus en de kon. wapenkamer.
Prang heeft een menigte geleerde en wetenschappelijke genootschappen. Hare universiteit, gesticht door Karel IV
in 1348, is merkwaardig als de eerste in Duitschland gevestigde school der geleerdheid, en telde weleer 5- tot 7000
stndenten, welk getal thans gemiddeld 1900 is hare bibliotheek bevat 200,000 boekdeelen en 3700 MSS. Nog vindt
men be Praag 3 gymnasiums en opper-reaalscholen, 4 reaalgymn., 2 normaalscholen, een technische school, een handeleacademie, verscheiden groote bibliotheken, een conservatorie der toonkunst, de academic van Sophia voor zang
en instrumentale muziek, scholen your blinden en doofstommen, een menigte hospitalen e. a. liefdadige inrichtingen,
vele voortreflijke openbare baden, hatels en kofflehuizen.
De talrijke fabrieken leveren vooral katoenen, linnen, zijden en wollen stoffen, likeuren, handschoenen, aluin, leder, bier, sterke dranken, enz., en de handel der stad is
zeer aanzienlijk, dear zij 't middelpunt van geheel den bob.
handel is. De bevolking der stad bedraagt 168,100 zielen,
waarvan 83./0 czechisch; under de 20./a duitsche bevolking
zijn 18,000 Joden. Het verkeer in de et. wordt gemakk elijk gemaakt door een tramway en 2 omnibus-ondernemingen. Het observatorium ligt op 53° 5' 19" N.B., 14° 25' 22' 1
50.; winter 31 0 ,0; zomer0.LDegmidljarstp.
680 Fahr. — Praag speelde een groote ml in den 30jarigen
oorlog, weed door de Franschen in 1741, door de Pruisen
in 1744 ingenomen; de laataten wonnen onder hare muren
in 1757 een veldslag op de Oostenrijkers, bombardeerden
de etad, maar konden hear niet meester worden; in 1813
werd bier een vruchteloos congres over den vrede gehouden, en op den 16den Juni 1848 weed de tegen Oostenrijk
opgestane atad gebombardeerd en ingenomen en tot een toonee van de afschuwelijkste wreedheden gemaakt. Geb.pl.
van Hieronymus van Praag en van Sennevelder, den nitTinder der steendrukkunst.
Prachatits. bob. it, kr. Prachin, tan een bijriv. der
Banitz, 6 u. ZZW. Pisek; met eenige industrie en een gezondheidsbron. 3617 mw.
Praelain, kr in het Z W. van Bohemen, zoo geheeten near
de burg P r ac hi n, bij Horazdiowitz (z. aid.) hfd;p1. Pise
Pradellea, fr. gem. en stadje, dep. Opper-Loire, kant.hfdpl., arr. en 5 u. Z. Le Puy; fabr. van kanten en uitm.
kaas ( sattges). 1970 mw.
Pradea, fr. gem. en it., dep. 0. Pyreneen, arr.hfdpl.,
aan den Tet r. o., station op den spw. Perpignan-P., 7 our
WZW. Perpignan. Zij heeft ten zeer schoone kerk, gem.college, seminarie en fabr. van laken, wollen mutsen en
kousen voor den Levant. 3677 mw.
Prado, I) port. mvl., prov. Minho, aan den Cavado, 1.
n. NW. Braga; met zalm- en forelvisscherij, fabriek van aardewerk en maandelijksche markten. 2379 mw. — 2 ) vi. in
Brazilie, prov. Espiritu-Santo, distr. en 20 u. Z. Porto-Seguro, aan den mond der riv. Jucurucu, r. o. — 3) El. ),
sp. mvl., prov. en 8 u. NW. Toledo. 2890 mw. — 4 ) -delRey, tp. vl., prov. en bij Cadix. 2390 mw.
Praestoe, Prtistoe. kl. zeest. van Denemarken, ell. Seeland, aan de Prtest6e-baai, 4 U. OZO. Nyestadt; met voortreflijke haven en graanhandel. 1300 low.
Praga, at. van Polen, gnus. en tegenover Warschau,
waarvan zij gescheiden is door de Weichsel, die bier eene
brug heeft. 6500 maw. Zij was sterker bevolkt v66r het
bloedbad, dat de Ruesen er aanrichtten in 1794, tijdens de
inneming van Warschau door Suwarov. In 1656 werden de
Polen bier door de Sweden geslagen, en op 29 Nov. 1830
moest de grootvorst Constantijn herwaarts de wijk nemen
met zijne troepen bij het begin van den zoo jammerlijk afgeloopen opstand der Polen tegen de Rumen.
Prabecci, fr. gem. en vl., dep. Beide-Sevres, kant.hfdpl.,
arr. en 21/2 u. OZO. Niort. 1112 inw.
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Prairie, 11 gem. en vl. der V. S., Sit. Arkansas, grs.
Washington. 220) mw. — 2 ) id., Stt. Illinois. — 3 ) id., St t.
Indiana, gra. Henry. — 4) -du-Chien. id ., Stt. Wisconsin,
hfdpl. van 't gre. Crawford, aan den Mississippi, 1. o., en
am n den spw., die van Milwaukee aan 't meer Michigan over
Madison herwaarta loopt, I u. boven den mond van de riv.
Wisconsin en 25 u. W. Madison. De pleats heeft een //academy", 4 kerken, veel magazijnen en winkels, en in den mutrek rijke kopermijnen. Zij zal waarschijnlijk alias tot emn
aanzienlijke stad aangroeien. 3630 mw.
Prairienland, Prairies, ook Sav ann es geheeten,
verbazend groote landstreek in N. Amerika, die zich van
't Rotsgebergte 0.waarts tot aan den Missouri en vaak tot
in de nabijheid van den Mississippi uitstrekt, en van gene
zijde der riv. Saskatchewan in 't N. tot aan en over de Redriv. in Texas reikt. Zij ontleent harm n naam ( aweideland")
aan de welig opschietende grasplanten, die op vele plaatsen
den bodem bedekken en waarin kudden van honderden wilde paarden, maar v.oral van vele duizenden buffels grazeil.
Een aanzienlijk gedeelte van dit Prairienland is reeds bij
't gebied Minnisota, bij de staten Iowa, Missouri, Arkansas, Texas en 't gebied Nieuw-Mexico ingelijfd; men ander
den, in 't W. der staten Missouri en Arkansas, is ter woonpleats aangewezen aan de Indianen-stammen, die op aandrijving der regeering te Washington hotline oude woonplaatsen ten 0. van den Mississippi verlieten en nu bier, in dit
Indiane n-g e bi e d, in 't schoone land tusschen de Redriv. en Arkansas, een nieuw vaderland vinden. Een derde
deel van 't Prairie-land, dat ten Z. door de riv. Arkansas,
ten W. door de Rotsbergen, ten N. politisch door den 49'
der breedte en ten 0. door den Missouri wordt begrensd,
vormt den staat Nebraska (a. ald.). Deze groote NoordAmerikaansche savannas zijn op weinige uitLonderingen na,
men geheel vlak land. waarin zich bier en daar wijd uitgestrekte hoogvlakten of tafellanden verheffen, die near de
aziatische steppen gelijken en under welke de A fgepaa 1de vlakte ('p. Llano estacado, eng. Staked plains), die
em n gr. driehoek van 30,00 EJ m. vormt, tusschen 32° en
351/e° N.B., 1001/2° en 104 1/20 verreweg de grootste
is. Een grunt gedeelte dezer Prairien is geheel boomloos,
en daar, waar zij 't karakter der dorre steppe dragen, zoo
au s in de pasgen.-vlakte zijn zij onbewoonbaar. Naarmate
zich echter het georganiseerd gebied der V. S., verder W.waarts uitstrekt, ziet men die dor- en naaktheid allengs
verdwijnen en 't Prairie-land inkrimpen; reeds thin no in 't
SW. dicht belommerde streken aanwezig, die nog bij menschengeheugen even kaal als de hoogvlakten waren. Be
hoofdstroom in 't middengedeelte der Prairien is de Mis•
souri, in 't Z. is het de Arkansas, in 't N. de Saskatchewan,
en deze stroomen semen men overgroote menigte bijrivi eren, en daaronder zeer aanzienlijke, op, zoodat het dorre,
boomlooze, steppenvormige voorkomen, dat de Prairien in
vele oorden vertoonen, niet overal nit mangel aan besproeiing voortkomt, maar veeleer te wijten is aan de groote en
menigvuldige Prairie-branden en vooral aan de bovengen.
buffels, die de grasvlakten in zoo ontzaglijke menigte o verdekken, dat men ze niet naar 't aantal koppen, maar naar
de mijlen, die zij innemen, berekent. Wear deze buffelkudden men tijd lang gewijd hebben, is de bodem als afgeschoren; wat zij niet vreten, vermorselen zij under hunne hoe.
yen, en van daar dat geen plantengroei en geen houtgewas
gedijt. Bij het veelzijdig gebruik, dat de Indiaan van den
buffel maakt, wordt het verklaarbaar, dat dit dier 't begin
en 't einde van elle godsdienstfeesten is dat men grunts
buffeljachten niet dan under geheimannige plechtigheden
aanvangt; dat de dappere Indiaan zich vleit met het geloof
van in een paradijs vol buffels be zullen voortleven, en dat
een der hoofdgronden van zijnen haat tegen de blanke mannen gelegen is in zijne vrees voor de verdrijving en verntetiging der buffelkudden. "Be Indiaan en de buffel zijn siameesche tweelingbroeders: beide leven en tieren slechts op
eenen bodem, dien der woestenij, en beide zullen gemeenschappelijk ondergaan". Alleng-s nadert die prophetic hare
vervulling: ruim If eeuw geleden vond men de buffels nog
bij myriaden in Missouri en Arkansas, tegenwoordig mat
zich op 200 mijlen afstands van de grenzen te nauwernood
een enkel dezer dieren meer zien. Ook op de hooge prairun is 't getal der buffels aanmerkelijk afgenomen; zij woeden steeds verder W.waarts gedrongen en iedcr jaar bij millioenen gedood. Jaarlijks worden wel 100,00 1 buffelhuiden
( zoogen. //buffalo robes") in Canada en de V. S. ingevoerd
en deze zijn enkel van buffelkoeien, dear die der stieren zoo
dik nun, dat men ze niet toeberehlt. Ann den Z.oever van
den Arkansas, die door men keten van zandheuvels tegen
de Prairie-branden wordt beschermd, is het gebrek aau
boomgewas niet zoo in 't oog loopend als aan de N.zijde.
Aan den boven loop dezer riv. zoekt het oog te vergeefs
een enkelen boom; het ontmoet enkel buffelgras, cactussen
van allerlei soort, maar klein, en de zeepplant //yucca
augustifolia". In de nabijheid van Bents-Fort begint het
eBig-Timber", alwaar op men oeverstrook van u. breed
groote populieren steam. Op den weg van Missouri's grens
naar Santa-Fe is het land tot aan Pawnee-Fork (90° W.L.)
eene rollende Prairie, die verder W.waarts vlak en dot
wordt. De streken in 't W. van den Ott. Missouri en 't land
van den beneden Kansas hebben vruchtbare hoog-prairien,
vette laaglanden, voortreffelijk water en ten gezond klimeat. In 't algemeen is 't klimaat van schier 't geheele
Prairie-gewest bij uitstek gezond; wel is de lucht scherp,
maar volkomen zuiver, en werkt zoo weldadig op de menschen, dat ook de zwaksten zich bier met nieuwe kracht
toegerust voelen.
Pralboino, ital. vi ., Lombardije. prov. en 5 n. Z. Brescia, bij de Melia. 2838 mw.
Praelin, natuurlijke haven van 't eil. Sta.-Isabella, Salomons-eil., op 7° 25' Z.B., 154° 501 O.L.
Prasska, of Prauska., it. in Polen, gone. Warschau,
14 u. ZZO. Kalisch, aan sic Prosna. 1850 mw. Op 12 Jolt
1852 werd zij schier geheel in de ascii gelegd; sheen 't kasteel, de r. kath. kerk en enkele huiten bleven gespaard.
Prato, 1) it. en bissch.zetel in Italie, prov. en 3 U. NW.
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Florence, *tat. van den Opper-ItaL apw., aan den Biaenzio,
F. o. Zij heeft een schoon plein, marmeren kathedraal.
hospitalen en godahnizen ; het Cicognini-college, een ond
prtetoriaansch paleis (on een gevangenis), 2 werkhnizen, egn
schonwburg, fabr. van stroovlechtsels, wollen stoffen,
den garen, hoeden en zeep, looierijen en gr. fabr. voor 't
uitamelten en bearbeiden van 't metaal, dat in 't district
wcprdt ge,onden. 39,594 mw. (in de at. 15,924). —2) -WeeAdo, ital. II., prov en distr. Arm°, 7 u. 0. Florence.,
San den Arno, 1. o, met Florence door een spw. verbonden. 4680 mw.
1Pratola Religna, ital. at., NapeLs, prov. Abruzzo Ult.
II, 1 U. NW. Snlmona. 6567 mw.
1Prata, P -de4L1usanes, sp. v1., prov. en NW. Barcelona; met lakenweverij. 2000 inwon. — 2) -de-Molio of
Moines., fr gem. en vereterkte at., dep. 0. Pyreneen,
kant.hfdpl., arr. en 4 u. ZW. Ceret, aan den Tech, 1. o.;
met eeu tolkantoor en fabr. van grove lakene e. a. wollen
stoffen. Tot deze gem. behoort het naburige gehucht L a
Prest e, met warme zwavelbaden, hotels en logementen.
2658 inw. (1320 in de at.)
Prattsburg. gem. en vl. der V. S., New-York, grs. Stenben, 3112 U. N. Bath. 235i mw. — Prattasille, id., id.,
grs. Greene. 11 u. W. Catskill. 2030 inw.
Praule-Point, eng. kaap, Z.punt van 't grs. Devon in
't Kanaal, ruim 1 u. WNW. Start-Point en 0. Bolt-head.
Prauenitz, pr. St., prov. Silezie, regdst. en 5 u. N.t.W.
Breslau; met een mid slot, drukke schoenmakerij, linnenen wolweverij. 2103 mw.
Prauthoy, fr gem. en vl., dep. Opper-Marne, kant.hfdpl.. arr. en 3 , /2 u. Z. Langres. 706 mw.
Prnvadi, of Paraeaeli, at. van Ear. Turkije, Boelgarije,
8 u. ZO. Sjoemla, aan de riv. Pravadi, dlv te Varna in de
Zwarte zee valt en aan den spw. Varna-Schoemla. 6000 mw.
Dr Russen sloegen hier de Turken in 1829.
Previa, sp. mvl., pro, en 4 n. NW. Oviedo, aan den
Nalon, 1. o die tot hier bevaarbaar is 740 inw.
Prayssae, fr gem. en mvl., dep. Lot, arr. en 4 u. WNW.
Cahors, aan den Lot, 1. o.
Pregame.. Praises., fr gem. en vl., dep. Lot-en-Garonne, kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. NW. Agen. 1600 mw.
Preanger-Regentschappen. grootste der nederl. reaid. op Java, grenzende ten Z. aan de Indische zee en aan
de andere zijden omgeven door Bantam, Batavia, Krawang,
Banjoemas en Cheribon; gr. 335,8 0 m., met 1,238,540 inw.
waaronder 757 Eur., 1553 Chin. en 40 Arabieren; verdeeld
in 9 afd. en 5 regents.: Tjanjor, Bandong, Soemadang, Soekapoera en Limbangan. Wegens de menigvuldi,ge schoone
en uiterst welige oorden, die deze landstreek aanbiedt,
draagt zij den bijnaam van eParadijs van Java"; maar de
bergachtige, vulkanische bodem bedreigt nit de kraters zijflee vuurbergen ( Gedee, Patoekan, Praha, Goentor, Papandajang, Telaga-Bodas) de bewoners steeds met vernieling en
dood, en niet zelden gaat die bedreiging in vervulling over;
zoo b. v. werden op 8 Oct. 1822 door een uitbarsting van
den- Goentor 88 dorpen of geh. vernield, waarbij ruim 4000
menschen het leven verloren. Deze resid. telt wel 30
warme bronnen. Onder de vele riv., die deze resid. bespro e ien, zijn it Tjimandiri, Tjiwoelan, Tjitaroem, Tjimanok en Tjitandoewi bevaarbaar. De steile en barre Z.kust
heeft slechts eene belangrijke baai: de W ij nk oop ersb a a i, waarin zich de Tjimandiri ontlast en aan welke men
in de laatste jaren ten etablissement van kothe- en toutpakhuizen opgericht en eenige fortiflcatien aangelegd heeft.
De hfd.prod. zijn kofile, rijat, suiker, boom- en veldvruchten took europeesche), timmer- en verfhout. Bij Sackaboemi zijn dicht bij het trace van den epw. steenkdlen gevonden. Het in 't overige Java heerschende cultuurstelsel is
bier niet ingevoerd; de opium verkoop heeft hier nooit bestaan. De vroeger verplichte koffleaan .planting en aflevering
der productie voor een bepaalden prigs aan het gouvernement is grootendeels ingetrokken. Chineezen mogen in deze
resid. fiat wonen. De voorn. plaatsen zijn Tjanjor, Bandong en Soemadang.
Preble, 1 ) gra. der V. S., in 't ZW. van Ohio; hfdpl.
Eaton. — 2) gem. in New-York, grs. en 33 u. N. Cortland. 1400 mw.
Preehae, 1) fr. d., dep. Landes, aan den Adour, 2 n.
SW. Tartas; met beroemde miner. baden. 650 mw. — 2) fr.
gem. en d., Gironde, arr. en 2 n. WZW. Baum 2021 mw.
Prerbeur (Le ), vi. en kersp. op Martinique, W.kust,
11/2 n. NW. St.-Pierre. 3750 mw.
Preeigne, of Pressigne, fr. gem. en mvl., dep. Sarthe,
an. en 31/5 u, WNW. La:Fleche, stet. der fr. W.baan; met
een gemengd seminarie en miner. bronnen. 2697 mw.
PrOey-sous-Thil, fr gem. en d., dep. Cete-d'Or, kant-,
hfdpl., arr. en 2 u. Z. Senior. 850 mw.
1Preetz, mvl., prov. Sleeswijk, kr. Holstein, aan de
Schwentine, en den Kirchsee, 2./s u. ZZO Kiel, met een
station op den spw. Altona-Kiel, de aanzienlijke gebonwen
van 't gelijkn. vronwenklooater, sedert de Hervorming een
opvoedingsgesticht your dochtera van den add l ; I kerken,
eonmeisjes-weeahuis, aanzienlijke weverijen en reel schoenmakerij. 4508 mw. Tot het gebied van het gen. klooster behooren, behalve Preetz, nog de zoogen. Waldderfe r,
waaronder Kirch-Barkan en Elmschenhagen, en
het grootste deel van El ler b ec k, tegenover Kid, semen 4 0 m.
Pretgel, pr. riv. pry. Pruisen,, gevormd door de vereenigmg der 3 bronnv. Angerap, heater en Pine, vloeit
W.waarts voorbb Insterburg, wear zxj bevaarbaar wordt,
neemt btj Wehlau L de Alle op en valt na een loop van
35 U. beneden Konigsberg in "t Frieche-Haff. Door het
Deime-kanaal, dat bxj Tapiau begint, heeft zij met het
Koeriacke-Haff en door dit en den- Fr iedrichsgrab en
met de Gilge gemeenschap. .
Proigoac, fr. gem. en d, dep. Gironde, arr. en 7 u. ZO.
Bordeaux, aan de Garonne, 1. o. 2082 mw.
Prelautseb 1 ezech. Pr elou e, at. in Bohemen, distr.
Pardabitz, aan de Elbe, stat. der °oaten?. Staatssp.; beet.
suikerfabr., brouwerijen en branderijen. 2718 mw.

Presteigne
Priamery, fr. gem. en stadje, dep. Nievre, kant. hfdpL,
arr. en 7 u. ZO. Cosne ; met hoogovens en wolspinnerben.
2401 Low.
1Prenaiti, stad van Europ. Turkije, Albanie, ejalet Janina, 16 n. OZO. Avlona, aan de Voyuza. Elk huis is door
een afzonderlijken hoogen yerdedigingsmuur omsloten, en
de plants heeft ook een turkacke citadel. 3,000 mw.
Preny, Prenn, stadje in Polen, prov. Soewallri; flan
de Kernel, 8 n ONO. Mariampol. 3090 mw.
1Prenalosr, Prenzlau, pr., at., prov. Brandenburg,
regdst. en 20 u, NNO. Potsdam. kr.hfdpl. aan de Ucker,
die haar in de Oude en Nieuwe Fla verdeelt, en den UckerSee ; zij heeft 5 voorsteden, 1 geref. en 6 luth. kerken,
een koatbare openbare boekerij, 5 hospitalen, gymn., fabr.
van linnen en wollen stoffen, papier, stroohoeden, suiker,
tabak, brouwerijen, looierijen en handel in koren en yes.
15,606 mw. Op 28 Oct. 1806 moest zich bier een corps van
16,000 man Prniaen aan de Franschen overgeven.
Preparis-Eidanden, groep in de golf van Bengalen,
omtrent halverweg tusschen de Andaman-eil. en Keep
Negrais, op 14° 50'
NB.' 93° 25' O.L. Twee daarvan woeden de K o e en 't K a lf geheeten.
Prem.. st. in Moravie, kr.hfdpl. belangrijk kruispunt
der stad Ferdinandsbron aan de Betschwa, 1. o., 4 ,/: u.
ZO. Olmetz ; met een slot, rijksreaalgymn, oppergyran„
opperreaalschool, landbouwachool; fabriek van touwerk,
beetsuiker, eon. 7213 mw.
Presba, kl. st. van Ent, Turkije, Roemili, sandsj. en
41h u. ZO. Ochrida, aan de W.zijde van 't meer Presb a,
dat 2 u. lang en 1 U. breed is.
Presburg, Pressburg, 1) com. in Hongarije, grenzend
in W. aan Oostenr. beneden de Enna, N. en O. flan 't corn.
Neutra en Z. aan Komorw en Witselburg • 78% 0 m.,
:97,377 mw. De kleine Karpaten loopen in den'NO.lijke richting, overigen vlak. Riv. : Donau, Merck, Rudava, Dudvag.
In den Donau veel U. eil. De NW. grootste helft van 't eil.
Groot Schiitt behoort tot dit corn.. Er zijn in P. veel
moerassen, de bodem is zeer vruchtbaar langs de March ;
prod.: Green, vooral tarwe, hennep, tabak, wijn, enkele
delfstoffen worden ook aangetroffen, lei, marmer, gom
De bew. zijn Slaven, Magyaren, Duitschers, Joden en drijyen landbouw en veeteelt met handel en eenige industrie
(zijdenspinnerij en weverij . Er zijn 110 kilom. spw. —
2 ) (P os ony), [Posonium], later Breeislaburgium en
Istropolia), voorm. hfdst. van Hongarije, on hfdpl. van
't gelijkn. comitaat, gewone reeidentie van den prunaat,
aartsbisschop van Gran, etat. van den ()oaten, staatsspw.
en uitgangspunt der Waagdalbaan, aan den Donau, 1. 0.,
die hier cent schipbrug draagt, omtrent 10 u. 0.t.Z Weenen. Hare voorn. gebouwen zijn een kon. slot op den
Schlossberg boven de stad, dat sedert den brand van 1811
ill puin ligt ; het comitaatshuis ; het staten- of landhuis,
waarin tot 1848 de rijksdacren gehouden werden ; het aartsbissch. zomergebouw aan'de Vorstenlaan; het paleis van
den vorst Grassalkovics ; onder de 11 r. bath. kerken, de
goth. kathedraal of St.-Martini-kerk, waarin de koningen na
hunne kroning meestal met het zwaard van St. Stephanus
eenige adelijke heeren tot ridden:, van de gouden spoor
plachten te slaan ; de schouwburg met de redoute-zaal,
de Arena- of 't zomertooneel, vele fraaie zoo openbare
als bijzondere tuinen, de kazernen en vele schoone particohere gebouwen. Zij heeft eene r. bath. academic en een
calvinistisch college, beide met goede bibl.; een r. kath.
archi-gymnasium en seminarie, een college your arme studenten en nog veel andere scholen. Er zijn verscheiden
hospitalen, waaronder een van de bier zeer talrijke Joden.
De voorn. fabr. leveren zijden en wollen stoffen, rosoglio,
tabak, leder, salpeter enz., en er wordt veel transito-handel
gedreven in koren, linnen en bong. wijnen. 46,540 mw.
NW.waarta van de at. ligt het Soning-Ferdinands-bad, een
kond ijzer- en zwavelbad. Te P. werd den 27 Dec. 1806
het vrede-tractaat geteekend, waarbij Venetie aan Frankrijk en Tirol aan Beieren weed afgestaan. Geb.pl. van
van den componist Hummel.
Present, cog. at., gra. Lancaster, 21/2 u. OZO. Liverpool, aim den spw. van Liverpool nam. Manchester ; met
veel horlogemakerij, katoen en vlasmolens, pottebakkerijen
en steenkooldelving. 5990 mw.
Prescott, 1) at. in Canada, prov. Orleans, grfs. Granville; aan de St. Laarmine ; krumpunt van 2 spw. met een
trotsche brag over de St. Laurens naar Ogdensburg; druk
verkeer. 2617 mw. — 2 ) hfdpl. van grft. Yavapai in Avirona,
vroeger zetel der regeering. 3000 mw. Met good- en divermunen in de nalnjheid.
Preservation-Harbour
schoone baai, Nienw-Zeel.
bij 't ZW.einde van 't Midden-eil., op 46° ZB., 166° 30' O.L.
Presidia's, naam, dien de Spanjaarden geven aan eenige
vestingen op de Barbarijsche kust en welke bun tot verbanningsoorden voor misdadigers dienen. Zij zijn Ceuta,
Pefion-de-Velez, Alhncemas en Melilla (de die artt.).
Irreales, 1) fr gem. en d., dep. Seine-en-Oise, arr. en
21/2n. NO. Pontoise. 1640 mw. — 2) belg. gem. en
prov. Henegouwen, arr. en kant. Charleroi. 1490 mw.
Presoogornorsksio. fort van Aziat. Bud., gouv. Tobolsk, aan den boven Tobol, 42 u. W. Petropaulovak, uitmakende een port van de militaire linie van Wirt — Presnovskaia, is e.en ander fort van de zelfde linie, 23 le
W. Petropanlovsk.
Pressiath, beyer. mvl., kr. Opperfranken, aan de Baldnab en 't Pressather-bosch, 6 u. ZO. Baireuth ; met een
slot, 5 kerken en fabrieken van aardewerk. 1870 inw.
1Pressigny-le-Graad, fr. gem. en stadje, dep. Indreen-Loire, kant.hfdpl.. arr. en 41/2u. ZW. Lushes. 1850 inw.
ligt 11/2 u. 0. en tek 1020 mw.
Presoaks., boh. at., distr. Kaaden, 6 u. NNO. Carlsbad
In 't &web., *tat. van den apw. Buschterad; met een slot,
kantklopperti en bergbouw. 2900 maw.
Presteigoe keret). en mvl. in Engel. en Wales, gra.
Hereford en Radnor, aan de Lugg, 31/e u. WNW. Leominster; met het amide-hubs, de gevangenis en 't verbeterhuis
yan 't grs. Radnor. 2900 Low.

Prestitz
Prestitz, (P r e sti e), it. en hfdpl. van 't gelan. distr.
in Bohemen, aan den Anlawa ; beetsuikerfabr., bronwerij,
branderij. 2535 mw.
Preston, 1) eng. st . en kersp., gra. Lancaster, aan de
Ribble, 6 u. ZZO. Lancaster en 81/2 n. NNO. Liverpool,
nen den spw. tnsschen die ateden. Hare voorn. gebouwen
non 't gerechtshof, de hews, 't stadhuis, de schouwburg,
de gevangenis van 't gra., het tolhuis, de armenhuizen, ongeveer 40 kerken en liefdadige stichtingen. Zij heeft een
lat. e. a. scholen, can werkhnis, spaarbank, 3 openbare bibl.,
en is de tete' van 't genootschap ter verspreiding van nuttige kennis, dat een bibl. en can goed museum heeft, ook
an een landbouw-genootschap. Er tijn een menigte linten- en katoenweverijen, katoenspinnerijen, ook looierijen
en ijterfabrieken. 85427 mw. — 2) grs. der VS., in 't N.
van W. Virginie ; hfdpl. King w oo d. — 3) gem en vi.
der V.S., Connecticut, grs. New-London, 2 u. 0. Norwich.
1730 mw. — 4 ) id., New-York, grs. Chenango 1 1/2 U. W.
Norwich. 1120 mw.) — 5) kaap van NW.lijk 'Nieuw-Holland, de Witts-Land, op 20 0 29' 45" Z.B., 115° 5' 9" 0.L.
— 6 ) riv. van W. Nieuw-Holl., distr. Wellington valt na
een' N.W.lijken loop in de baai Leschenault, ten ZW. van
Australind.
Prestonpans, achot. st. zeek. en kersp., gm. Haddington, aan de golf van Forth, 21/2 n. 0. Edinburgh en van
den spw. van Edinburgh naar Berwick ; met de haven
Morris on 's - haven vroeger van eenig handelsbelang.
1592 inw.
Prestwich, at in 't Eng. grfs. Lancester ; met katoenspinnerijen. 6830 mw.
Pretsch, pr at.. prov. Saksen, regdst. en 121/ 2 u. NO.
Merseburg, aan de Elbe, 1. o., met een melsjesweeshuis en
een krankzinnigengesticht. 1637 mow.
Prettin, pr at. prov. Saksen, regdst. en 13 u. ONO.
Merseburg, aan de Elbe r. o. 180 inw. Dicht daarbij ligt
Lichtenbur g, oorspr. een veldklooster, no een kon.
kamergoed, met een slot, waarin zich een strafinrichting
bevindt, met velerlei fabriekmatig bedrijf. Dit slot is hist.
merkwaardig door 't gesprek, dat Luther in 1520 aldaar
met den gezant van Miltitz voerde.
Prevali, d. in 't karinthisch distr. Volkermarkt, aan
de Misbach, stat. der Oostenr. Z.baan ; met walswerk,
ijzergieterij en machinenvak, rink- en bruinkoolinijnen.
Preuilly, fr gem. en at, Indre-en-Loire, kant.-hfdpl.,
arr. en 51/2 u. Z.t.W. Loches, aan de Claise. 2009 haw.
Pr evesa, versterkte at. van Eur. Turkije, Albania, aan
de N.zijde van den ingang der golf van Arta. Zij wordt
door enkele forten verdedigd en is ten deele nit de ruinen
van 't oude N ic op oli s, een kl. u. W.waarts, slecht gebouwd. 7000 inw. — De B a a i-v a n-P r e v es a, tusschen
de zee en de golf van Arta, is ruim. 1 u. lang.
Pros-en-Pail, of Pre-en-Pail, fr gem. en mvl., dep.
Mayenne, kant.hfdpl., arr. en 6 u. NO. Mayenne ; met een
groote veemarkt. 3262 mw.
Priaman, 4;Priamang, st. bij Sumatra's W.kust. reel&
Padang, in 't gelijkn. regentschap, bij den mond eener gelijkn. riv., 6 U. N. Padang. De cente wordt gedekt door
de eilandjes Tonga, Anson en Oedjong.
Priangan, at. op Sumatra, verkorte naam van P ad an g Pandjang.
Pribislan, d. in Bohemen, kr. Gitachin. 300 mw.
Pribram, 1) bergst. in Bob, hr. Praag. 6000 mw. —
2) d. in Moravia, kr. Brfinn. 220 mw.
Pribylov-Eilanden (Pribylovska-Ostrova),
eil.groep in de Behring-zee, op 57° N.B., 170° W.L., bestaande nit de ell. St.-Paul en St-George, met vele kleinere.
Zij werden door den russ. zeevaarder Pribylov in 1783 ontdekt, sinds welken tijd zij meer dan 311 2 millioen huiden
van zeebeeren, behalve een menigte otter- en robben-vellen hebben opgeleverd.
Prichsenstadt, of Brixenstadt, bever. stadje, kr.
Nederfranken-en-Aschaffenburg, 3I/2 u. ZiO. Schweinfurt ;
met een minerale bron. 768 mw.
Pridoysk, mvl. in Russ. Polen, gouv. Wittebsk, 51/2 n.
WNW. Drina. 1500 mw.
Priebe's, pr. at., prov. Silezia, regdst. en 16 n, WNW.
Liegnitz, aan de Neisse ; met weverijen. 1290 low. Tot
de gem. behooren de wouddorpen_, die de zonderlinge namenSichtigfflr,Wirstdubesser,Trannacht
en Passau f dragen.
Priego, 1) sp. at., prov. en 10 u. ZO. Cordova in de
Sierra-di-Algarrinejo; met 15 openbare fonteinen, een oud
kasteel, moorsche en mom. overblijfselen en fabr. van
wollen en zijden stoffen. 8502 taw. — 2) sp. vi . pro!. en
7 u. NNW. Cuenca. 1800 mw.
Priepol., Prepol, st. van Bosnie, 14 n. WNW. Novi-Bazar. 2000 inw.
Priesen, Prison, Prisna , d. in Bob, kr. Eger. 200 mw.
Priest (St.-), naam van vele fr gem. en d. o. a.: 1)
-des-Champs. dep. Puy-de-Dome, arr. en 31,2 u. NW.
Riom, aan den Loin'. 1950 inw. — 3) -Ligoure, dep.
Opper-Vienne, arr. en 3 u. NNO. St-Yrieix. 1700 mw. —
4) -Tatarion, zelfde dep., arr. en 21/2 u. NO. Limoges
aan den Taurion. 1143 mw.
Pricstholm eil. van N. Wales, gm. en bij de NO.kust
van Anglesey; 'druk door zeevogels bezocht.
Prilocka, Priluka, russ. mvl., gouv. Kiev, 6 u. Z.
Machnovka. 1600 mw.
Priloeki, Priluki, russ. at., gouv. en 35 U. NW. Focitaws,. distr.hfdpl. 12,878 mw.
Prmiisls,n, Bt. in Boh. met eenige industrie. 6000 mw.
Primkenan, pr. at., prov. Silezie, regdatr. Liegnitz ;
met fabr. van cigaren en steenen. 1618 mw.
Prince-Albert-land, NW. deel van em n der eilanden
van Arct. N.-Amerika, waarvan 't Z. deel Victorialand
beet, tuaschen 110° en 120° W.L.; 't wordt door de PrinceWales-Straat en de NW. doorvaart van het N. gelegen
Bankland gescheiden.
Prince-Edward, gra. der V.S.,Virginie, Eastern-distr.;
10,060 mw. in 1850 (14,059 in 1840); hfdpl. P r. -Ed war d.
1Prinee-Edward-Island, (Pr ins-Eduard-Eiland),
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1) of St.-John, een der N. amer britsche kolonien, In
de golf van St.-Laurens, meest tusschen 46 en 47 0 N.B.,
62° en 54° 30' W.L., ten Z. en W. van Nova-Scotia en New.
Brunswick gescheiden door de street van Northumberland.
gr. 102 1ho 0 m., met 94,021 Mw. waarvan de helft B.
Kash. De ateile en hooge kusten zijn diep ingesneden door
bochten, die het eil. in 3 schiereil. verdeelen. De meest
vlakke, wil besproeide en vruchtbare grond bevat veel
steenkolen, brengt veel timmerhout voort en heeft voortreffelijke weiden, en 't klimaat is er zachter dan in de omliggende britsche kolonian. Scheepsbouw en visscherij zijn
er van belang. De handel worth meest met Or BrittanJe,
Ierland en de naburige kolonian gedreven. Be uitvoer bestaat uit haver, aardappelen, gerst, spek, ham, visch, enz.
Gemidd. 5 mill. gld. Ingev. worden engelsche manufacturen
enz. waarde 4 mill. Het eil. telt 3 grfs. Wegen zijn in
goeden staat. Over de geheele lengte van 't eil. loopt een
spw. De voorn. plaatsen zijn Charlottetown, de hfdst. George-Town, St.-David's en Dartmouth. — 2 ) eil. van OpperCanada, aan de W.zijde van 't sneer Ontario, door de baai
van Quinte van 't vasteland gescheiden ; lang 10 u.
Prince-Frederick-Harbour, havenbaai aan de NW.knot van Nieuw-Holland, op 15 0 Z.B., 125° O.L. Hare
kusten zijn steil en zij is vol eilandjes.
Prince-George, 1) grs. der VS., Stt. Virginia, Tidewater-distr.; hfdpl. Pr in c e-G eorg e. — 2) id., Stt.
Maryland ; hfdpl. rppe r-M ar I b or o.
Prince-Henry, Of Lostange-Eiland, eil. in den Stillen oceaan, Lage-Eilanden ; op 18° 43' Z B., 141 0 42' W.L.
Prince-lLeopold-Island, eil. in Britsch N. Amerika,
Barrow-straat, AV.einde. op 74° 5' N.B., 99' W.L.
Prince-of-Wales, (Prins-van-Wales) 1) -Archipel, archipel in voorm. Russ. Amerika, naeest tusschen 54 0
25'en6°3VN.B,1 4WL2u.NQen
Charlotte Island. — 2) -Eiland, ook Dean of Oanna,
eil. in den Stillen oceaan, Lagen-Archipel, op 15° 16' 30'
Z.B., 147° 22' W.L. — 3 ) -Eilanden groep ten N. van
Nieuw-Holland, in de Torres-straat, bij Kaap-York, aan 't
NO.einde der golf van Carpentaria. — 4) eil. in Britsch
India, tie Pinang. — 5 -Kaap, (rues. Z emlitz aKy g m a 1 sk aja ), NW.lijkste spits van N. Amerika, aan
de Behringzee, op 65° 45' 30" N.B., 167° 59' W.L. Aan
hare Z.zi,jde is de kust steil, aan de N.zijde bag en moerassig.
Prince-Regent, 1) baai op de W.kust van Groenland,
op 76° N.B., 66° W.L. — 2) kanaal of straat van Britsch
N. Amerika, tusschen 72 en 74° N.B., 88 en 95° W.L. Zi,j
voert uit de Barrow-straat in de Boothia-golf en werd in
1819 ontdekt. — 3) riv. in 't NW. van Nieuw-Holl., valt
in den Ind. oceaan op 15° 17' Z.B., 124° 50' O.L.
Prince-Rupert, baai op de 1NW.kust van 't britsch W.ind. eil. Dominica, N.waarts bepaald door K a a p-P r inc ell up er t, en met de at. Potsmouth aan hare 0.kust.
Princess-Ann, 1) gra. der VS., Stt. Virginia, aan de
Chesapeake-baai en den Atlant. oceaan; hfdpl. Princes aAn n. — 2) gem. en vi. in Maryland tan de riv. Manokin,
20 u. ZZO. Annapolis; met yWashington-College" in de nabijheid. 100 mw.
Princess-Charlotte, baai aan de NO.kust van Nienw•
Holland op 14° 29' Z.B., 144 0 0.L., breed 81/2 u. Tegenover haar diepst gedeelte ligt een vlaktoppige heuvel, door
kapt. Cook J one s' T a bl e-L a n d geheeten. Zij bevat
de Clare mon t-e ilan d en en verscheiden riffen.
Princess-Royal-Harbour, havenbaai van W. NieuwHolland, distr. Plantagenet, in King-George's-Sound ; ruim
en diep genoeg out de grootste schepen op te nemen. Aan
hare Nsijde ligt de st. Albany — De Princess RoyalIslands liggeu in Britsch N. Amerika, Sullen oceaan, N.
Vanceuvers-eil.
Princeton. 1) gem. en vl. der VS., New-Jersey, gra.
Mercer, 3 u. NO. Trenton, aan den spw. van New-York op
Philadelphia; met het uNew-Jersey-college" en een theoL
seminarie. 3986 Mw. — 2) id., Massachusetts, gm. en 3 u.
NNW. Worcester; met den berg Wachusett. 1440 low. —
3) id., New-York, gra. en 21/2 u. W. Schenectady. 1200 mw.
Princetown, hfdpl. van 't grs. Prince. aan de N.kust
van 't Prince-Edward eil., 10 u. NW. Charlotte-Town ; met
een goede haven.
Prince-Wales-land, ell. van Arct. N.-Amerika, door
de Franklin-Straat geacheiden van Boothia-Felix, 't noordelijkste deel van A.merika's vasteland.
Prince-William, 1) grs. der VS., Virginia, door de
riv. Potomac ten ZO. van Maryland gescheiden; hfdpL
Br e nt a v ille — 2) baai of sond van Alaska, aan de
Z.kust, tuaschen 60° en 61° 20' N.B., 146° en 148° W.L.
Hare kuststreek, die ook Prince-William'a-Land
geheeten wordt, is vol bochten, maar wilder goede havens.
bevat een meuigte eil., en aan haren ingang liggen de
ell. Hinchenbrock, Montague, Latonche, Verte, Knight. —
3) eil. in de Fidsji-groep, Stillen oceaan. — 4) -Henry,
of Matthias, ell. ten N.W. van Nienw-Hannover, Stillen
oceaan, op 10 28' Z.B., 1411° O.L. ; 17 u. in omtrek, bergachtig en hontrijk.
Principato-Citra en -Ultra, of P.-Citeriore, (S ale rno) en -Ulteriore (A v ellin o), twee aaneengrenzende prov. van 't kon. Italie; het eerste langs de Middell. zee, het laatste landwaarts in, en samen van de landzijde omsloten door de prov. Nape's, Terra di Lavoro, Molise, Capitanata en Basilicata (sic grootte en bevolking in
de tabel onder Italie). De oppervlakte is bergachtig, vooral
in de P,-Ult.; de rivieren Volturno en Sele met hare btirivieren besproeien een menigte vruchtbare dalen, en de
plantengroei is in bride prov. allerweligat De veeteelt is
er em n belangrijke tak van bestaan. De voorn. steden zijn
Salerno, Nocera, Sarno, Amalfi en Diano in P.-Citra, en
Avellino, Atribaldo, Arian°, Frigento, San-Angelo en Lacedogno in P.-Ultra.
Prinsen-Eilsnd, I) (port.Ihla-do-Principe), aan
Portugal behoorend eil. in de bocht van Biafra, golf van
Guinea, 40 u. ZZW. Fernando-Po; lang van N. tot Z. 3 n.,
breed 11/2 u. De groad is bergachtig en verheft zich in
't midden tot ougeveer 1000 meters. 't Is vruchtbaar Ia
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veierlei afr. prod., vooral in kolas., maar nog voor weinig
'even bestond het hfd.bedrijf der Anw. in den nn opgeheyen slavenhandel. Op de 0.kust ligt het fort en havenstadje San-Antonio of St.-Anton.— 2) (PoeloePanhitan of Panitan, Poeloe-Sellan), 0.ind
eil. aan den Z.lijken ingang van Straat-Soenda, op 6° 25'
Z.13., 1050 12' O.L. In 't ZW. is een diepe, openliggende
baai, Kazuaris-Baai geheeten, waaraan het vieschersdorp Same dang ligt.
Prineeo-Eibundeo. (Papa-Adassi, Papadonii a), [Daimonnieoi, Dennonneeil, groep van 9 ell. in
de Zee van Marmora, omtrent 4 u. Z. Constantinopel, bij
de knit van K1. Azie. De voorn. zijn Prinkip o,
Hhalk i, Antigone en Prot e. Zij zijn bergachtig,
met vrttchtbare valleien, die koren, vruchten en wijn voortbrengen en waarin veal vee geteeld wordt ten verbruike
voor de tuft. hfdst. Door de schoonheid van hnnne natuurtooneelen en hun gezond kliraaat lokken zij vele beseekers. 5000 zniver gneksche mw,
Prins-Frederiks-Sound, invaart van Alaska, op 57.
6' N.B., 133° 48' W.L.
ell. bij de W.kuat van Spitsbergen, op 78° 30' N.B., 11 0 O.L.
Priocca, ital. gem. en vi., Piemont, prov. Cune,o, distr.
Alba 8 n. ZO. Turijn. 2250 tow. Priola, id., prov. en
4 u. ZZO.
Mondovi, aan den Tanaro. 1600 inwon.
'
Pripet, Pripeez, riv. van Russ. Poles, yoornamelijk in
't four. Minsk, valt na een' N.. en 0.1ijken loop van 100
u. r. in den Dnieper, 12 u. N. Kiew. Zij neemt r. de
Wieovka. Toerija, Stokhod, Styr, Gorin, Oebort, Slovetschna
en Oej. 1. de Pins, Iaselda, Lan, Morotsch en Plitsch op,
en is van haven mond tot Pinsk bevaarbaar. Door den
tragen loop, den rijkdom aan water en uitgebreid stelsel is
zij een gemakkelijke verbinding tnsschen de groote waterwegen; 't Konings-kan verbindt de Pine Jozalda met Moechawete-Bug-Weichsel ; 't Oginatie-kan. verbindt de Jozalda
door 't meer Wigonowitschi met Schara-Niemen. Aan hare
oevers vindt men de uitgestrekte Rokitnomoeramen, de
grootate van heel Europa.
at. in Siam, 23 u. ZW. Bangkok.
stadje op Java, resid. Japara. reg. Jawana.
Prisrend, of Perserin, et. van Eur. Turklie, Albanie,
hfdpl. van 't gelijkn. sandsj. en ejalet, aan de Rieba, ruim
1 u. van hare eamenvloeiing met den Drin, 23 u. 0. Scutari en den voet van den Schar Dagh, waarvoor van hier
de hoofdpaa naar Oeskoeb leidt. Zij is de zetel van griekache en r. kath. bisschoppen en heeft een citadel, de resid.
, van een turk. gonverneur, groote fabr. van vuurwapens en
levendigen handel met de naburige eteden. 48,000 mw. Zii
ligt, near men meent, op de pleats van 151p ianum of
Justiniana Secnnda.
Pristen, rues. mvl., gonv. Kharkhov, 41/2 u. Z. Koepiansk, aan den Oskol. 1500 mw.
Pristina, [Vicianum,] at. van Eur. Turkije, Roemili,
12 u. NNW. Oeskoep, stat van den turkschen spw. Zij is
met aarden wallen en paliseaden omsloten heeft schoone
moskeen, groote bazaars en eenige baden. In de nabijheid is het graf van Sultan Amurath I. 10,000 mw.
Priti, stadje op Timor, aan de golf van Bobao.
Pritzerbe, pr. etadje, prov. en 214 u. NW. Brandenburg, aan de Havel, r. o. ; met wevern. 1756 mw.
Pritzvvalk, pr at., prov. Brandenburg, regdst en 181/2
tt. NW. Potsdam, :inn de Domnits ; lakenfabr. 5760 mw.
Privas, fr gem. en at. hfdpl. van 't dep. Ardeche, 90 u.
ZZO. Parus, aan de On;eze, Chazalon en den Mezayon ;
met een gem.college, normaal-school, krankzinnigengest.,
openbare bibl. van 2500 boekdeelen, een geref. constatoriale
kerk en fabr. van zijde, dekene, grove wollen stoffen, leder
en.. 7753 inw.
Privat
1) fr. gem. en d., dep. Dordogne, arr.
en 1 1 /2 n. WZW. Riberac. 1200 inw. — 2) id., dep. Correze, arr. en 5 n. OZO. Tulle. 1150 tow. — 3) d'Allier
Id., dep. Opper-Loire, arr. en 3 u. WZW. Le Puy. 1520 mw.
Privitz Priwitz of Prividia, mvl. in N. Hongarije,
tom. en 12 u. NO. Neutra; met een piaristen-college, r.
bath. gymnasium en graanmarkten. 2719 inw.
Prism°, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 6 u.
W. Pontivy, 2636 mw.
Prizzi, at. op skim, prov. Palermo, distr. en 3 n. ZO.
Corleone. 8835 mw.
Probstheida, Saks. d.. kr., dir. Leipzig. 803 inw. Was
In 1813. Oct. 13, het centrum van den slag bij Leipzig.
Proeida, Pithecusa?, (Prochyta), eil. aan 't NW.elude der golf van Napela, NO. Ischia, en van 't vasteland
gescheiden door een kanaal van 1/2 U. breed, op 40° 45'
50" N.B.
N.B., 14° 0.L., lang 1 u., breed 1/2 tt; met 13,582 mw.
is zeer vruchtbaar, brengt oils, wijn, zijde
De vulk.
voort. Het heeft aan de ZO.zijde eene baai, waaraan een
gelijkn. at. ligt, die een kon. paleis (thane tot gevangenis gebruikt), 8 harken, een klooster en weenhuis, levendige risecherij en drnkken kwahandel heeft. 3500 mw. —
Het nabijgelegen eilandje Vi•ara heeft veeI wilde konijnen.
Prodano, [Prot.], een der kleinere Ioniache eil., bij
de W.kust van Mores, 3% n. NW. Navarino; lang % u.,
be.
Proesjani, Prnsehani, Prnszany, at. in Russ. Pole'', gonv. en 221/2 a. ZZO. Grodno. 4970 mw.
Profondevillet belg. gem. en d., prow en arr. Namen,
kant. Fosse. 962 mw.
Progo, riv. en d. op Java, reeid. Kadoe.
Premium, Prone, Prim, Fri, Pre, 1Pye, of Pauel-Mew,
it. van 't Birma-gebied, in 't gelijkn. distr.
der afd. Pegoe, Britsch-Binna, aan den 0.oever van den
Irawadi, die bier % n. breed is, 70 u. NNW. Rangoon, op
180 50' NB., 950 5 O.L. Zij heeft een % n. in otatrek,
ii omsloten door een baksteenea imnur, pealwerk en malt,
buiten wake eenige groom voorsteden ligge• en owatiidelijk Z.waarte vindt men veal steile henvels en pagoden
daarop.. In haren omtrek sicjn veel tninen en njtavelden.
31,157 Zij weed den Men Oct. 1852 door de Engel' schen ingenomen.

Providence
Peons, of Proben [Deutsch- en Windisch-J, twee
biiemfeleg_en hong. vi ., com. Neutra en Thurocz, bij de
boon der Neutra ; met weverij en looierij. 2276 en 1140 mw.
Pronsk, ruse. at., gonv. en 9 u. Z. Riasan, distr.hfdpl.,
aan den Pronja. Zij telt met de voorsteden 2229 mw.
Propiba, mvl. in Brazilie, prov. en 241/i u. NNO. Sergipe, aan de riv. San-Francisco.
Propoisk, ruse. mvl., gouv. en 12 u. Mohillew aan den
Bosch. 1800 mw.
1Proseeeo, d. in Oostenrijk, MegTisch kustland, stat.
der Oostenr. Z.baan ; beroemd door znn reeds in de oudheid bekenden wijn. 1,36 inw.
Proskau, pr. mvl., regdstr. Oppeln ; slot met een mu
1847 opgerichte landbonwschool, provinciale school voor
boonakweekerij, promologisch institunt ; hop- en vlasteelt.
1800 inw.
Proskoerov, Proskurow, stadje in Rum Polen,
distr.hfdpl. gouv. Podolie, aan den Bug, bij den spw. Tarnopol-Odessa, 15 u. N. Kameneti. 11,751 mow.
Prosna, nv., die in Pr. Silezie bn Rosenberg ontspr.,
langs de grens tueschen dat geweet en Polen vloeit en na
eon loop van 30 u. 1. in de Wartha valt, 11 u. ZO. Posen.
Prospect, 1) gem. en vl. der V.S., Stt. Maine, gm. Waldo,
15 n. ONO. Augusta. 2600 mw. — 2) id., Stt. ConnectiNew-Haven. 700 mw.
cut, gas. en 5 u.
Prossnitz, Prostnitz, et. in Moravie, kr. en 4 0. ZW.
Olmatz, in de vruchtbare vlakte Hanna, aan de Rumza en
de Moray -Silez. spw. ; met een duitsche en ezechische opper-reaalschool, een klooster, fabr. van laken en kasjemir,
branderijen en brouwerijen. 15,787 mw.
Proszovvice, vi. in Polen, gouv. Kielce, 4 u. ZO. Macchow. 1050 mow.
Prote, het N.lijkste der Prin a e n-E ilande n, z. aid.
Protopopovha. rusts. vi ., gouv. Kharkow, aan den Donetz, 5 u. WNW. Izioem. 1700 mw.
Proven, belg. gem en d., pros. W. Vlaanderen, arr.
Yperen, kant. Haringhe. 1701 tow.
Provencal, eil. in de Midden. zee, bij de Z.kust van
Azle, op 33° 10' NB., 33 0 47' 0.L.
Provence, [Provineia], oude prov. in 't ZO. van
Frankrijk, hfdst. Aix ; no verdeeld tasschen de dep. NederAlpen, Opper-Alpen, Monden-van-den-Rheme, Drome, Var
en Vaucluse.
Providence, 1) gm. der V.S. Stt. Rhode-Island ; hfdpl.
Providence. —2) st. en zeeh. der VS., hfdpl. van gen.
gm. en grootste at. van den Stt. Rhode-Island, aan beide
zijden der riv. Providence, waar die in het diepst der
Narragansett-boat valt, 9 u. van` den Atlant. oceaan, ilif
u. ZZW. Boston, en uitgangspunt van 5 spw. De meeste
huizen zijn van hout en onderscheiden zich minder door
amaak dan door gemakkelijke inrichting ; nochtans treft
men in de 0.1ijke afdeeling veel fraaie gebouwen aan. Een
der drukste deelen der it. is in den omtrek der spw.stations, welke gebouwen door geen van dims aard in de Unie
overtroffen worden •' zij staan langs 3 zijden van een waterbekken van elliptischen vorm, ongeveer 20 min. in omtrek, in gemeenschap met de boat, terwijl de racers een
aangename wandelplaats aanbieden. De kerken en openbare gebouwen daarenteg,en zijn meest van steen en doorgaans smaakvol ; de prachtigste under meer dan 30 bedehuizen van velerlei kerkgenootschappen, zijn St.-John'sGrace Westminster-Congregational-. First-Congregational-,
Benifilent-Congregational-, St.-Peter's-, St.-Patrick's- en de
houten First-Baptist-Society-kerk ; de kleurlingen hebben
er 5 kerken. De voorn. der openbare gebouwen zijn verder de ”Providence-Arcade", met massieve granieten zuilen in 't front, bevattende gelijkvloers ma5azijnen voor
stukgoederen, terwijl men in de bovenverdiepingen schoolvertrekken, bureaux, winkels van vrouwen en manskleederen eon. aantreft ; het aDexter-Asylum", een voortreffelijk
armhuis, en dicht daarbij de ”New-England-Yearly-Meetin g Boarding-school", eene Kwakers-koatschool voor 75 leerlingen van beiderlei kunne, door wijlen Obadiah Brown met
12,000 000 gl. beschonken ; het groote //Butler-Hospital"
voor krankzinnigen, op 1 Dec. 1847 geopend; de ',BrownUniversity", met een bibl. van 23,000 boekdeelen; 2 studenten-boekerijen van 6- en 7000 deelen ; nUniversity-Hall"
en ',Hope-college"; het athenaeum, met eve bibl. van
12,000 deelen ; aWhat-Cheer", een fraai hardsteenen gebouw, bestemd voor banken, bureaux en:. ; het museum
en Howard-Hall, beide schoone gebouwen, een sehonwburg,
trotache stationsgebouwen, een heerlijk wandelpark en..
't Industriewezen te Pr. is in hoogen bloei en maakt niet
alleen gebrnik van de waterkracht der Pawtnchet-vallen,
mane heeft ook nog een 50tal atoomfabr.; inzonderheid
heeft men er katoenfabr.„ bleekerijen, ververijen, ijzersmelterijen en gieterijen, goud- en zilversmederijen, fabr. van
allerlei soon van huislijke artikelen, brouwerijen, branderijen, koren- en volmolens ; ook heeft de et. can aanzienlijk deel in de viescherijen drijft uitgebreiden ktusthandel. Schepen van 900 ton kunnen tot veer de werven
komen. De bevolking der st. beliep in 1840: 23,000, in
1850: 45,000, in 1860 a 50,600, in 1870: 68,900, in 1883:
104,503 mw., zoodat zij thane niet alleen de tweede 'tad
van Nieuw-Engeland is, mane ook onder de 20 steden der
V. S. behoort, die in 1880 meer dan 100,000 taw. bezaten,
Pr. weed in 1636 gesticht door Roger Williams en elf het
errata voorbeeld van eene gemeente, gegrondvest op beginselen van volkomen verdraagzaarnheid in geloofszaken.
— 3) gem. der V.S. New-York, gee. Saratoga. 12 u. NNW.
Albany, 1458 tow. (1850) — 4) id., Pennsylvanie, gra. Luzerne, met het d. Centreville, 40 u. NO. Harrisburg. — 5)
(East- en West-) twee gem. in denzelfden Stt., gra.
Bedford. Semen 2660 low. — 6) (Lower- en tipper-)
id., gee. Montgomery. Semen 2650 inwon. — 7) eil. in dEn
Ind. oceaan, 70 U. 740. Madagaek.ar . — 8) keep_ van Pata58' Z.B.,
iouit, SSW. in de *treat van Magelhaens,_op
55' W.L. — 9) kl. eil.groep, ten NW. van ,Mysouri,
Nienw-Gninea. — 10) eil. in den Carolinen-archipel, op
90 36' N.B., 161 0 8' O.L. — 11) meer en fort in Britsch
N. Amerika. — 12) naam van kanalen, die verscheidene
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Pruisen

Provincetown
der Bahama-ell. seheiden. Zie ook Now- en

Old.ProAden.•.
Provincetown, gem. en vi. der V.S., Stt. Massachusetts,
Barnstable,
aan
de
niterste
NW.pnnt
van
Cape-Cod,
gra.
15 n. OZO. Boston. Het vi. heeft een goede haven, die
300 schepen van alle grootte bevatten kan, en er wordt
veel zont bereid. 3220 mw.
Province-Welleeley, britsehe kolonie op de W.kust
van 't achiereil. Malakka, tegenover Pinang of Prins-van
Wales-ell., bestaande nit eene landstreek van 10 u. lengte
en cairn 1 it. breedte ; p. 61/2 0 m., met 64,801 mw.,
meeat Maleiers. De hfdprod. zijn rijst, peper, suiker, kokosnoten, met gevogelte en vee, den olifant en rhinoceros.
Het behoort onder de britsche gonv. te Penang en wordt
bestuurd door een resident. De voorn. pleats is Bakah,
sum de kust, bij de N.lijke grens. Goede wegen dooranijden het geweat, dat ook besproeid wordt door de Muds,
Pyre en Jumjoing. Gemidd. temp. 80° Fahr.
Provine, fr. gem. en st., dep. Seine-en-Marne. arr.
hfdpl., 81/2 U. 0. Melon. Zij heeft een gem.collegie, handels-tribunaal, aanzienlijke looierijen, veel koren- en volmolens, en handel in wol, leder en granen. De et. getuigt
van hooge oudheid, maar is ten onrechte voor het A g edin cum der Romeinen gehotiden. In haren omtrek worden veel cozen tot medicinaal e. a. gebruik gekweekt. 5793
low. (1876).
Prudhoe, eng. gem., grs. Northumberland, met een station aan den spw. van Newcastle naar Carlisle.
Pruisen 1) Noniukrijk-], (hoogd. Pr euss e n, fr.
Prusse, eng,enital.Prussia, sp.Prusia, Lat.Borussia, Prussi a), koninkrijk van Centraal-Europa,
gelegen tusschen 49° 12' en 55° 53 , N.B., 6 - en 22° 50' 0.L.;
hfdst. Berlijn. Het rijk bestaat nit afzonderlijk liggende en
seer ongelijke deelen, die gescheiden worden door de staten van Brunswijk, Anhalt, Lippe, Oldenburg, Waldeck,
Hessen en de Thuringsche staten. In hoofdzaak wordt
het bepaald ten 0. door Rusland, ten Z. door Oostenrijk,
Saksen de ThUringsche staten, Beieren en Hessen, ten W.
door Lotharingen,
'
Luxemburg, Belgie en Nederland, ten
N. door de Noordzee, Denemarken en de Oostzee. Behalve
dit hoofdland bezit Pr. nog eenige kleine gebiedsdeelen in
de Saksische en Hessische landen, alsmede sedert 1850 de
beide vorstend. Hohenzollern, tusschen Wurtemberg en Baden, terwijl het in 1854 eeu stuk gronds aan den Janderzeeboezem heeft aangekocht, ten einde aldaar een oorlogshaven aan te leggen, het tegenwoordige Wilhelmshafen.

Grootte
in 0 m.

Provincien.

Bevolking
1875.
01.1•■■..1

Prnisen °oat
West.
Posen, .

Koningsbergen,
Gumbinnen,
Dantzig,
Marienwerder,

r3

orEsoenni,,erg,
i

Pommeren, .

Stettin,
Straalsond,
KOslin,

Silezie, .

Breslau,
Liegnitz,

Brandenburg,

Berlijn,
Potsdam,
Frankfort,

Saksen, .
Westfalen,
Rijnprovincie,
Hohenzollern,
Sleeswijk-Holstein

Hannover . .
Hessen-Nassau .

Maagdeburg,
Merseburg,
Erfurt,
Milnster,
Minden,
Arnsberg,
Coblens,
Trier,
Aken,
Keulen.
Dasseldorf,
Sigmar in gen,

383,3
288,2
318::
14

E77

1,001,647
754,779
54
8020,38 71 2

::

1, 2N,31;

2194
72,8
254,7
244,7
247.6
239,9

695,734
208,725
557,483
1,472,254
995,083
1,367,362
966,858
1,100,161
1,059,392
879,558
903,931
385,499

la
374,2
34 8,6
208,9
185,4
64 ,1
131 ,6
95 ,4
139,5

443,344
480,612
981,741

112,3
130,5
75,4
724
99,3

571,559
615,111
502,544
654,791
1,460,376
66,466

Sleesw.-Holst.,
Hannover,
Hildestein,
Luneburg,
Stade,
Osnabrack,
Aurich,

20,7
332,1

1,073,926

105,o
92,5
209,2
119,2
112,7
56,4

430,059
413,597
386,714
308,209
271,761
201,053

Kassel,
Wiesbaden,

183
00::

679,071

TotaaL

6311,2 I 25,742,404(1

(5 ) In 1815 bedroeg de bevolking van Pr. slechts 10,250.000
zielen. De volkstelling van 1852 gaf een totaal van 16,935,420
low. of 3,318 per 0 m. ; die van 1875 25,742,404, of 4097
per 0 m.; de jongste van 1 Dec. 1880 : 27,251,1.00 inw. Daaronder sijn ruim 16112 mill. of 64,640/0 Protestanten, 81 /2
mill. of 33,51% R. Bath. en 339,790 of 1,32% Israelieten. —
De regeeringsdistricten dragen she den naam van bonne
hoofdplaats.
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De afistand tusschen Pruissens 0.1ijke en W.lijke niteinden ,
W. 160 u. lang en van N. tot Z. van 53 tot 124 u. breed
het W.lijke gedeelte ia'van N. tot Z. 72 u. lang en van 0.
tot W. 13 tot 34 U. breed. Het rijk heeft eene grenslinie
ter geheele lengte van meer dan 1503 n. en komt daarmede met Oostenrijk, Rusland, Frankrijk, Belgie, de Ne.
derlanden en met verschillende staten van het overige
Duitsche rijk in aanraking. De verdeeling des lands iu
provincies, zijn grootte en bevolking blijken uit de voorgaande tabel.
De grond is in Pr. meestal vlak, behalve in 't midden en
in 't W. ( Saksen, Hessen•Nassau, Ri)nprovincie en Westfalen,) waar men gedeelten van 't Hartz-geb. het Thtirinringerwoud, het Hessische bergland, het Leisteengebergte,
enz. aantreft, en in 't Z. tusschen Silezie en Bohemen,
wear zich het Reuzen-geb. verheft. Be 0.1ijke provincien
behooren tot het gebied der 0.zee, in welke de Memel
of Niemen, de Pregel, de Weichsel en de Oder met de
Wartha zich ontlasten. Be W.lijke provincien behooren
tot het gebied der N.zee en worden besproeid door de
Elbe en hare bijrivieren Saale, Havel en Spree, door de
Weeer, de Eems en den Rijn met zijne bijrivieren Moezel en Lippe. Het kanaal van Bromberg verbindt de
Weichsel met de Wartha, 't kanaal van Finow vereenigt
de Oder met de Havel ( een bijriv. der Elbe ), en 't Frederik-Willems-kanaal opent een gemeenschap tusschen de Oder
en de Spree. Be Rijn, die in Pr. voor groote schepen
bevaarbaar is en bier door schilderachtige boorden uitmunt,
scheidt Rijnpruisen in omtrent twee gelijke deelen, die elk
een bong tafelland en een loge vlakte hebben. 't Voorn.
gedeelte van het tafelland ligt ten N. van de Monel, aan
den I. o. van den Rijn, en wordt de Eifel en het aHoogeVeen" geheeten; de hoogte daarvan is gemiddeld 500 met.
Deze streek is van bazalt-formatie, hier en dear doormened
met lava, en draagt kennelijke sporen van vulkanisclie
werking. Aan een r. o. des Rijns vomit het tafelland de
bergrij van den Taunus, die een gemiddelde hoogte van
600 m. heeft en sun hoogste punt in den Feldberg (870
met.) bereikt ; dit tafeBand strekt zich N.waarts uit tusschen de riv. Lahn en Sieg, alwaar het den naam van
Westerwald draagt en een gemiddelde hoogte van 500 met.
heeft. De kusten der 0.zee zijn bedekt met uitgestrekte
lagunen of haffen ; de voorn. daarvan zijn het Koerischehaff aan den mood der Niemen, het Frische-haff aan de
monden van de Weichsel en den Pregel, en het Stettinerhaff aan den Odermond. De 0.1ijke provincien zijn meekwaardig wegens 't groot getal meeren, dot zij bevatten on- der deze heeft het Spirding-meer in de prov Pr., naar de
poolsche grens been, een grootte van 11 0 m., en 't
Mauer-meer, ten N. daarvan, is omtrent even groot. In
Hannover vindt men het schoone Steinhudermeer. De tot
Pr. behoorende eil. nun: Rilgen, Usedotn en Wollin,
Femern en Alsen. Het klimaat van Pr., over 't geheel
matig en gezond, is vochtig en koud in 't N., maar in de
Rijnprov. warm genoeg om uitmuntenden wijn voort to
brengen. De gemiddelde jaarstemp. is in Oost- of eigenlijk Pruisen 50 0 30'; in Centraal-Pr. 52° 30' en in Rijnpruisen 51°. De gemiddelde jaarlijksche regenval bedraagt
in de W.lijke provincien 50 centimeters en neemt naar
het 0. af. De W.winden skin er de nicest heerschende. De
bodem is op vele plaatsen vruchtbaar, en er west niet allens toereikend green voor de dichte bevolking, maar aanzienlijke hoeveelheden worden nog daarvan uitgevoerd. De
vruchtbaarste oorden liggen langs de Niemen en de Welchael, aan den 1. o. der Oder, vooral aan de Elbe, alwaar
Maagdeburgs omstreken zoo welig zoo, dat men ze de
graanschuur van Berlijn noemt. Verder in de Rijnprovincie. Het dorste gewest is de Tucheler-heide in de prov.
P., lang 14, breed 7 u., en bijna uitsluitend met struikgewas bedekt. Ook de Pommerensche meervlakten en de
Ltineburgsche beide in Hannover zijn zeer schraal. De hfdst.
ligt in een groote zandvlakte, afgewisseld door vruchtbare dreven en pier en daar met echoone wooden bedekt.
De landbouw, die de hoofdbron van den nationalen rijkdom is, wordt met ijver gedreven ; zijne hfd.prod. zijn
tarwe, rogge, haver, gent., vlas, hennep, hop en tabak.
De wijnstok wordt in Rijnpruisen son de severs van de
Moezel en den Rijn, als ook op kleine schaal in enkele etreken van Centraal- en 0.Pruisen aangebouwd. In vruchten
is Pr., de Mainstreek uitgezonderd, niet bijzonder rijk.
Het weiland is voortreffelijk; de teelt van runderen, schapen, paarden van veredeld ras (Trakehnen ; zie aldaar )
wordt allerwege behartigd, en de wol is in Saksen en Silezie een zeer belangrijk product. Geiten zijn talrijk in
de bergdistr. van Silezie en Saksen; varkens in Pommeren,
Saksen en Weetphalen, welk laatste vermaard is om zijne
hammen ; wilde zwijnen, herten, reeen, hazen en konijnen worden er in menigte gevonden, ook in sommige berg.
en woudstreken nog vossen en wolven ; de losch, bever,
des, otter, wezel en bunsing komen mede voor, maar de
qermelijn wordt zeldzaam. In de wooden van 0.Pr. treft
men nog het elanddier aan, en op de 0.zeekutiten komt de
zeehond 'goor. Pommeren onderscheidt zich door grooten
overvloed van gamest. De bijenteelt wordt op groote
schaal gedreven in de zandige provincies van den Oeralisch-Baltischen landrug, en sedert eenigen tijd is ook de
kweeking van den zijdeworm van gewicht geworden. Mijnen van ijzer, koper en hod worden bewerkt in de prov.
Rijnpruisen en Westfalen, ook in 't Hartzgeb. ; de bergen
zijn woudrijk en bevatten marmer en enkele edelgesteenten.
Barneteen wordt van ouds aan de stranden der 0.zee gevonden, vooral bij Brileterort in Samland (tie bij dit artikel). 't Fabriekwezen is in Pr. seer uitgebreid en heeft
in de jongste jaren nog aanzienlijken vooruitgang gemaakt;
de voorn. fabrikaten aun linnen, in al de pros; lakene en
katoen vooral in Rijnpruisen en Westfalen; zijden stoffen
in Blberfeld, Crefeld, Gladbach en Barmen (Rijnprov.),
gegoten ijzer, rijtuigen, zadelwerk, chemicalien, geraffineerde suiker en bier. Het eaksisch porcelein is tier gezocht.
De handel is in Pr. bijzonder levendig en heeft vooral
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groote ontwikkeling gekregen door de vestipng en nitbreiding van het in 1838 opgerichte toverbond (aZoll•ereinn,
door de vele bevaarbare rivieren, voortreffelijke wegen en
kanalen, en door spoorwegen, die thane in alle richtingen
an de bidet. nitgaan en waa.nnede groote telegraalbjnen
in verband zijn gebracht. De hfd.art. van uitwer zijn
de. producten van bodem en de gewrochten van 's lands
niperheid. Ingevoerd worden koloniale waren, ruwe wol,
katoen, zijde, tabak, gedrukte calieots, zijden stollen enz.
— De bevolking van Pr. bestaat nit twee hoofdstammen:
de Duitschers, die de meerderheid nitmaken, en de Slavonen in 't gr.hertd. Posen, eigenlijk Prnisen en een deel
van Opper-Silezie. De regeenng, sedert de 15de eeuw in
'minden van het hnis Hohenzollern, is een erfelijke monarchic ; 't gesag des koninge worth beperkt door eene conatitutie en den Landdag, die nit het Heerenhnis en het
Buis der afgevaardigden bestaat. Het openbare onderwijs
heeft in Pruisen een aanzienlijke mate van ontwikkeling
bereikt ; het is geheel van praktischen nerd, wordt als 't
volledigate en doeltreffendate in Europa beachouwd en
' beet tot model voor verscheiden andere otaten gediend.
In elke linos., met ulizondering van Posen en Westphalen,
(want de hoogeschool te Munster is een akademie met
eene kath. theol. en eene philos. faculteit is eene universiteit, nl. te Berlijn, Halle Bonn, Breslau, Greifswald,
Konigebergen, Gottingen, Kiel, Rostock en Marburg. Bovendien nun er een groote menigte genootschappen voor
wetenschap, kunst en letteren. Ala krijpmogendheid aunt
Pr. onder de eerate staten der geheele wereld ; zijn nitgaven aan leger en vloot besteed beslaan in de imitate jaren
bijna 70% van de gezamentlijke uitgaven des lands, nl. 300
millioen gulden. Het talrijke leger is in vredestijd verdeeld over de volgende vestingen : Stettin, Koningsbergen,
Posen, Maagdenburg, Coblentz, Ehrenbreitstein, Keulen
(elle van den eersten rang); Spandau, Straalsund, Colberg,
Thorn, Glatz, Neisse, Groz-Glogau, Torgau Erfurt, Kiel,
Wilhelmshafen, Minden, Wesel, Saarlouis 1(vest van den
tweed en rang); KUstrin, Swinemtinde, Pilau, Weichselmunde, Marienburg, Grande., Kneel, Wittenberg, Rendsburg,
Deutz en eenige seer kleine ( vestingen van den derden rang).
In 't midden der 12de eenw werd 0. Pruisen onderworpen door de Teutonische Adders, die de mw. tot het
ehristendom bekeerden. Albrecht van Brandenburg, grootmeester der orde, maakte het land in 1525 tot zijn wereldlijk gebied, en sill) geslacht wist deze bezittingen te
vermeerderen. Ben zijner opvolgers, Frederik, verkreeg
in 1701 den titel van Inning van Prumen en vergrootte zijn
rijk o. a. met het prinsdom Neufchatel (zie aid.) Zwitaerland. Bij den vrede van Utrecht in 1713 kreeg zijn opvolger Frederik Willem I, een gedeelte van 't gr.hertd.
Gelder, verwierf ook het hertd. Limburg en ontnam Zweden
het grootste gedeelte van Pommeren. Frederik II (de Gr.)
veroverde Silezie, dat hem door Oostenrijk bij den vrede
van Aken (1748), vervolgens bij dien van Hubertsburg
(1763) werd gelaten. Deze koning en zijn opvolger Frederik Wlilem II, namen deel aan de ontwrichting en plundering van Polen en verkregen daardoor het gr.hertd.
Posen. Bij het verdrag van Tilsit werd Pr. van al tune
bezittingen tueschen den Rijn en de Elbe, alsook van 't
grootste gedeelte van Pruisisch Polen beroofd; maar in
1815, on den val van Napoleon, herstelde het Weener-congres 'toning Frederik Willem III, in 't bezit van al 't genoemd gebied (uitgezonderd een gedeelte van Polen ), en
gaf hem tevens een gedeelte van 't kon. Saksen en 't gr.•
hertd. van den Nederrijn. De instate vergrooting van gebled verkreeg Pr. in den oorlog van 1866, toen het Sleeswijk-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau en Frankfurt a/M.
inlijfde. De sterk toegenomen macht van den Pr. ataat
moge ten slotte blijken uit de volg. opg. In 1420 bedroeg de
.omvang van den staat 420 0 m.:, In 1520: 651 0 m., in 1620:
1462 0 m. met 900,000 mw.; in 1688 bij den dood van
den grooten keurvorst. 2002 0 m., met 11/2 mill. mw.; in
1720 : 2140 0 m. met 21/2 mill. low., in 1786 bij den dood
van Fred. den Groote : 3515 0 in. met 51/2 mill. mw., in
1820: 5050 0 m. met 11 mill. mw., in 1861 bij het begin
an de regeering des tegenw. koninp: 5068 0 m. met 19
mill. low., in 1871 na de atichting van het Duitsche rijk:
'6326 0 m. met 241/2 mill. inw., welk aantal gelijk wij
boven zeiden, in 1880 tot 271/2 mill. gestegen is.
Praises= 2), Eigenlijk-Pruissen, vroeger slechts
Aene der prov. van het Pruitt. rijk, gelegen tuaschen Polen
en de 0.zee en tusschen Pommeren en Rnsland, aan beide
zijden van den beneden Welched. Zij beataat uit het onde
.Pruiseen, annals dat tot op de eerate helft der lbde
' -eeuw de Duitsche-ordes-ridders bezeten hebben. Men splitat
hear tegenwoordig in 0 o a t- of Her togel ij k-P r., en
in West- of Koninkl ij k - P r., ( zie tabel, boven).
Van de onde benamingen, die verschillende gedeelten van
dit geweat gedragen hebben, zijn nog vele in 't gemeene leyen in zwaag gebleven, waarom wij se bier kort aangeven.
Onder Pommer ell en verstond men het land tneschen
de Peraante en de Weichsel, Z.waarto tot de Netze. Ten
0. van de Weichsel lag•en: 1. Knlmerlan d, tusichen
de Weicheel, Drewenz en Ossa, met de steden Grandenz,
Rheden, Knlm, Thorn ; — 2. Pomesani e, met de at. Marienburg, Marienwerder, Riesenburg, Christburg, Lessen; —
.3. Pogesani e, met de at. Mtihlhausen, Elbing, Franen, burg, Preussisch-Holland, Liebstadt; — 4. Hoekerlan d,
met de at. Mohrungen, Liebenithl, Osterode., Hohenstein;
— 5. Ermeland (Warmie), ten 0. van de Passarge,
, met Belga, Heiligenbeil, Braunsburg, Mehlsack, Wormditt,
' Heilaberg, Guttstadt; —6. Nat an ge n, tusechen Rimeland, het Frisehe-Haff en den Pregei, met Friedland, Pr.-

. Eylau, Brandenburg, Breusburg, Demnau ; — 7. S aml and,
4. Tapia% Labian, —8.
inet X5nigsaerg, Pillan, Fischhaufm,
r8c ha1ansnt Memel, 'Mit, Bagnit, Pillltallen ;
9. Nedra e n, ten Z. van Schalanen en 0.waarts tot
Schirwindfinas; — 10. Barte i, midden in 't land, met
Schippenbeil, Bartenatein, Seebnrg, ROssel, Itastenburg,
Drengfurt, Barten, Nordenbnrg; — 11. Sndaue n, met Jobannbburg, BlaBs, Lyk, Olesko, Liken; — en Galindi 8,

Pudlein
met Neidenburg, Orteleburg, Paesenheim, Allenstein, War.
tenbnrg, Bischofsburg, Willenberg.
Pro's•.. 3) )Rijn.), Rijnprovincio, (hoogd. Rhei n.
p ro•in z), prov. van 't Prins. rijk, gr. 490 0 rn, met
3,804,381 mw.; gelegen op beide zijden van den Rijn, Imeest

op den L o.) tueschen Belgie en Midden-Duitschland en
tusschen Frankrijk en Westfalen. Zij is de hoofdzetel van
de fabrieka-industrie in 't rijk, en is ontstaan nit de samensmelting der in 1814 gevormde twee prey. J Ii 1 i ChOle•e-Berg en Niederrhein. Men verdeelt hear
in de 5 regdst. Coble., Trier, Aken (semen Niederrhein),
Kenlen en Desseldorf.
Priam, pr. at., Rijnprov., kr.hfdpl. en 91/2 u. NNW.
Trier, aan de riv. Pram ; met een progymn., gewicbtige
looierijen. 2177 hew. Zij had weleer eene in de middeleeuwen bewoonde Benedictijner abdij door Pepijn gesticht, in
welke keizer Lotharins in 853 stierf.
Proem, sp. vl. prov. Sevilla, Z. bij Ossuna, 2,600 inw.
Pronelli-di-Fiumorbo, fr. gem. en vl., dep. Corsica,
kant.hfdpl., arr. en 61/2 U. ZO. Corte, 1000 inw.
Prosebary, distr.hfdpl., gone. Grodno, aan het Dnieper-Bug-kan.• met handel. 4970 mw.
Froth, Plrooth,
i
[Porms, litierastas?], riv. van 0.Europe, ontspr. in de Karpaten, niet ver van de Theiss-bron,
yloeit eerst 0.waarts door Galicie en de Bukowina ; vi?volgens Zy. loopende, scheidt zij het ruse. gebied Besserabie van et Moldavie en valt na een loop van meer dan
100 u. te eni, 22 u. van de Zwarte zee, 1. in den Donau.,
Onder hare vele maar minbeduidende zijn r. de Czeremosz, Elan, Kagarloei, en 1. de Tsjoegor, Beghirla en
Lapoeschna de voorn.
Przasznysz. et. in Polen, distr.hfdpl., gonv. en 51/2 u.NO.
Plock, aan de Wegierka. 6990 mw. Hier kruisen veel wegen.
Przedie, stadje in Polen, gouv. Warschau. 61/2 U. Z.
Brzesc. 14.10 low. — Przedbora, id., gouv. Radom, tan
de Pilica, 7 u. ZZO. Petrikau. 4341 low.
Przelautseb, et. in Bohemen, kr. en 3 u. NW. Chrodim, aan de Elbe. 1700 mw. — Przemislau: Przymieinn, id., kr. Czaslau, ZO. bij Deutsch-Brod. 1450 inw.
Przemysl, at. in Oostenr. Galicie' kr.hfdpl. aan den
' HongSan, r. o., atat. van den spw. Karel-Ludwig en de
Galisische bean, 16 u. W. Lemberg. Zij is de zetel van een
r. kath. en van een grieksch-geunieerden bisachop, heeft
een oud vervallen bergslot, 16 kerken, een theolog. bissch.
college van den lat. cit., een biasch. seminarie, een gymnasium, een Benedictijner nonneklooster, en fabr. vanlinnen leder en houtwaren. 15,185 inw.
Przerosl, at. in Polio, gouv. Soewalki en 9 u. NNW.
Augustowo. 1650 mw.
Przestitz, st. in Bohemen, hr. en 31(2 u. N. Klattan,
aan de Bradawka. 1650 low.
Przeworsk, st. in Oostenr. Galicie, distr. Lancest en
61/2 u. 0. Rzesczow, aan de Miczka. 2716 mw.
Przibram, 1) at. in Bohemen, kr. en 6 u. ZZW. Beraun, aan de Litawka ; met een kasteel, lakenfabr., potaschziederijen en rijke silver- en loodmijnen. 9299 mw. —
2) bob. vi ., kr. Czaslau, bij Deutsch-Brod.
Przizysebovvitz, boh. d , kr. Brunzlau, 8 u. NO. JungBunzlau ; met glasfabrikatie. 1831 mw.
Przybyszew. poolsch stadje, gouv. en 12 u. ZZW. Warschen, aan de Pilica, 1000 low. — Przylyk, id., gouv.
en 4 u. WNW. Radom, aan de Radomka. 1100 low. —
Przyrovv, id., Radom, 5 u. 0. Czenstochau. 1200 mw.
Przysuelm. poolsch st., pray. Sandomir, aan de Radomka, 7 u. WZW. Radom. 2664 law.
Psiol, Psittl, Pala, ruse. re., gouv. KOerak, Kharkow,
en Pultawat valt na een ZZW.lijken loop van mini 85 u.
in den Dnieper, 3 U. OZO. Krementsjoeg. Zij neemt r.
den Khorol, I. de Gultawa op.
Pskov, Pskovv, 1) gouv. van R.1., tusschen 54 en 58°
N.B., en 27° 15' en 32° 0.L., omsloten door de gouv. St.Petersburg, Novgorod, Twer, Smolensk, Witebsk en Lijfland;
ifr• 794 1 /s m. ( behalve 71/g 0 m. van 't meer Pskov ), met
775,701 low. De meest vlakke grond wordt door een menigte kl. riv. bcaproeid en heeft in 't W. het meer Pskov
en elders een aantal moerassen. De grond is met Truchtbear, maar brengt toch meer koren voort, dan eigen verbrit& vordert. Men vindt er nitgestrekte wouden, waarin
veel wild. De veeteelt is er niet van veel belang, evenmin
't fabriekwezen. Het gone. wordt verdeeld in 8 distr. en
doorimeden door den spw. Peteriburg-Warachan. Be voorn,
plaatsen sun Pskov Toropetz en Weliki-Loeki. — 2) a
Pleskov, et. en lifdpl. van gen. gone., aan de Welikaja,
nabij harem mond in 't meer Pskov, 46 n. ZW. St.-Petersburg, aan den spw. van dear op Warschan. Zij is ten deele
van ateen gebonwd en bevat den kreml of de citadel; random deze lip de binnenst., om date de buiten- of greote at.,
ellen door aarden wallen omeloten, en bniten dem, instate de
voorsteden. Haar 'morn. gebouwen zijn het aartsbiesch.
paleis en de consiatorie, de kathedraal, 1 luth. en een 40tal
grieksche kerken, verscheidene kloosters en fate, van juftleder, glee, linnen en zeildoek. Zij drijft eon' aanzienit.
ken nitvoerhandel en heeft een belangrijke jaarmarkt. 18,331
low. Pskov wordt reeds in 't mar 903 vermeld. Men wit,
dat u vs-roger wel 60,000 low. teide. — 3) (1Meer-vime),
ruse. meer, tueschen de go.. Pskov, St.-Petersburg en Lijfland, eon Z.lijke voortzetting van 't meer Peipoes. lang 61/*

U., sijn breedst 31/2 IL,. gr. 143/4.0 m. Het neemt can
de ZO.zijde de riv. Welikma op.

Ptitseb, 1) mid. in Bum Polen, gone. Volhynie, 21h u.
ZZW. Dnbno. 1,500 mw. — 2) ruse. civ., ontspr. in 't gone.
en distr. Minsk, be) Rakov, en vat 1. in den Pripet bij
Bitalmoritkil•
Paeculoe, It. van Britsch Indie, Bengalen, distr. DaccaDajelalpoer, ,10 U. NW. Dacca.
Peeektis, Piaokow, mei in N. Howrije, corn. en 151/2
n. NO. Trentschin, can de Waag. MOO inw.
rudewitar, (poolsch Pobiedsisk o), pr. at., prov.
Posen, regdat en 41/1 n. ONO. Posen, stat. van den OpperSlim spw. 2043 mw.
Pmdloise, tad. in N. Hongarije, corn. Zips, aan den

Puebla
Poprad, 21/g n. NM. Kesmark: met een ond kasteel, r.
kath. en Piaristen-colleges en in de nabijheid een bederaartakapel. 1650 mw. Den 9 Juni 1873 groote brand.
Puebla (1,a). 1) dep. van Mexico, tusacben 16° 20' en
200 15' N.B., frp en 99° 15' W.L., bepaald ten Z. door den
Stillen west= en aan de landzijde door de dep. Mexico,
Vera-Cruz, Guerrero, Tlascala en Oajaca, gr. 6651/5 0 m.,
met 697,788 mw., waaronder veel Indianen. Het centraal
gedeelte behoort tot het tafelland van Anahuac, belt van
N. our Z., wordt besproeid door den Rio de la Tlascala,
heeft den vorm van een sneer, is van 2500-2000 met. hoog,
ingesloten door de hoogste toppen van dit hoogland; op
de grens van Mexico de vulkanen Popocatepetl en Ixtaccihuatl, op die van Vera-Cruz den Citlaltepetl en den Naucampalepetl. Het land is Truchtbaar, goed bebouwd, rijk
In de meeste Mexic. prod., loch arm aan metalen. De spw.
van de Mejico naar Vera-Cruz loopt door 't dep. Het bevat de steden La Puebla, Cholula, Tlascala en Tebuacan.
— 2), of La-P.-de-los-Angelos, d. i, Engelen-plaats, st.
en hfdpl. van gen. dep., aan eene berghelling, 22 u. OZO.
Mexico. Zij is aegelmatig gebouwd en goed bestraat en
heeft steenen huizen, incest van 3 verdiepingen, waaronder
vele met ijzeren balkons en fraai beschilderde of met figuren bedekte gevels. Zij is de zetel rein bisschops, heeft
een bissch. paleis, gen bissch. en 2 andere colleges, 43 kerken, 9 kloosters van monniken en 15 van nonnen en 21
collegiaat-huizen. Merkwaardig is de rijkdom der kathedraal aan massief-zilveren altaren, kandelabers en inchtees, gouden en zilveren altaargereedschappen en met paarlen en juweelen rijk bezette misgewaden. Schoon en rijk
zijn ook de kerk San-Felipe-Neri, de voorm. Jezuleten-kerk
del Espiritu-Santo, de kerk en 't klooster San-Augustin,
het klootster Loreto v66r de st., zeer vele springfonteinen,
een obelisk op de plaza-Mayor em. Zij heeft fabr. van
glas, aardewerk en zeep, katoen en laken, good- en zilverwaren, en is door schooue, vruchtbare tuinen omgeven.
70,000 mw. (1879 ) — 3 ) of Poblat, tsp. el. op 't eil. Minorca, 8 U. NO. Palmas. 3611 inw. — 4) -de-Aleoeer id.,
prov. en 25 u. 0. Badajoz, aan den voet van den Sierrad'Alcocer. 3062 mw.; met ijzer- en loodmijnen. — 5) -deAlmoradiel, id., prov. en 141/2 u ZO. Toledo. 2851 mw.
— 6) -de-Arenoso, id., prov. en 9 u. NW. Castellon-dela-Plana. 1861 inw. — 7) -de-Arganzon, id., prov. Alava,
21/5 u. NO. Miranda. her begon in 1813 de veldslag van
Vitoria. — 8) -de-Cazaba, of -de-Cazalla, id., prov.
en 10 u. ZO. Sevilla. 4940 mw. In de nabijheid silver-,
lood- en ijzermijnen. — 9) -de-Don-Fadrique, id., prov.
en 22 u. NO. Granada, aan den voet van den berg Calar ;
met wolle- en linnenweverij en houthandel. 6765 mw. —
10) id., prov. Toledo. 2720 mw. — 11) -de-Cuzman, id.,
prov. en 8 , /, u. NW. Huelva. 3715 mw. — 12) -de-laCalzada, id., prov. en 41/2 u. 0. Badajoz. 29iO mw. —
13) -de-la-Regna, id., prov. en 111/2 u. ZO. Badajoz.
2200 mw. — 14) -del-Dean, id., prov. Corutia, ruim 8 u.
ZW. Santjago. 1840 mw. — 15) -de-los-Infantee, id.,
pros. Sevilla, 61/2 u. NW. Ecija; met mm. oudheden. 2143
sow. — 16) -de-Montalban, id prov. en 5 u. W. Toledo,
aan den Taag ; met een schilderachtig kasteel en een paleis der hertogen van Uceda. 5344 mw. 17) -de-Sarnibria, id., prov. en 15 u. NW. Samora. in 't dal der Tera
aan den weg van Orense. 1723 mw. — 18 ) -de-SanehoPerez, id., prov. en 10 ZO. Badajoz. 2015 low. — 19)
-Nueva, id., prov. Toledo, 2 u. Z. Talavera. 2411 mw. —
20) -Nuevo-del-Mar, id., prov. Valencia. 10,493 low. —
21) -Viejo, zeest. in Mexico, dep. Vera-Cruz, 2 u. ZO.
Tampico, aan 't meer Tampico ; met een ondiepe haven en
weinig buitenlandschen handel. 2000 low.
Puenta-Gorda, een kolonie van Cariben, In Britsch
Honduras, 43 u. Z. Balize.
Puente, (d. I. librug"), naam van een aantal vlekken in
Spanje 1 1) -del-Arzobispo, prov. Toledo, bij den Taag,
2 u. ZW. Talavera. 1327 inw. — 2) -del-Congosto, prov.
en 12 u. W. Avila, aan de Tormes. 1500 mw. — 3) -deMame, of Ume, prov. en 4 u. 0. Combs, aan de Enme,
waarover hier een lange oude brug ligt. 1873 mw. — 4)
-Genii, of .de-Don-Gonzalo, prov. en 8 n. Z. Cordova,
aan den Genil; met weverijen en fabr. van aardewerk en
olie; olijf- en wijnbouw. 7853 mw. — 5) -la-Reyna,
Navarra, prov. en 4 U. MP?. Pamplona, aan . de Arga, die
bier 4 bruggen draagt. 2835 low. — 6) Puentea-de-Garcia-Rodriguez, prov. en 7 u. ONO. Corulia. 1496 inw.
(alien in 1845).
Puereo, eig. Rio-puereo. d. I. you, troebel water,
riv. van Texas, voorn. bijriv. van den Rio-Grande, in welken zij valt op 29 0 15' N.B., 103° W.L., na een' Z.lijken
loop van omtrent 150 IL
Puers, belg. gem. en mvl., prov. Antwerpen, kant.hfdp1. arr. en 2 U. WNW. Mechelen ; weverijen. 307 low.
Puerto, ( d. I ',haven"), vooropgaand woord bij de namen
van vele spaansche en amer. plaatsen: 1) -Bello, (P.V e 1 o), at. en zeeh. in Columbia, dep. en 11 1 /2 u. NNW.
Panama, aan de N.zijde der landengte van Panama. Zij is
dpor bergen omgeven en ongezond; maar de voortreffelijkheid van hare haven (van dear haar naam) maakte
bear vroeger tot een belangrijke handelaplaats. Zij werd
door admit-sal Vernon in 1739 ingenomen en was toenmaals
isterk bevestigd. Tegenwoordig is zij in diep verval. 9° 24'
29" N.B., 79° 43 26" W.L. — 2) -Cabello. st . en zeeh. in
Venezuela, prov. Carobobi, in de golf van Triste, 6 u. NW.
Valencia, welker haven zij is. De st ligt op een ell., dat
door een brug met het vasteland verbonden is. Zij is ongezond, maar heeft een goede haven met vuurtoren en was
'weleer de zetel van em n aanzienlijken handel. No is zij
een der drie voor den buitenlandschen bandel gesperde havens, zag in 1874 nog 338 schepen binnenkomen en voert
alit koffie, cacao en kolen voor 11/4 mill. pesos. 6000 law.
(?) 10 0 29' 10" N.B., 68. 12' 26" W.L. — 3) -de-Cabras,
havenplaatt aan de 0.kust van 't Canarisch ell. Fuerteventura (Laid.), op 11 JUR 1852 tot een vrijhaven verklaard.
— 4) -de-la-Mar, zie Cobija. — 5) -de-las-Aquilas,
tie Aguas's. — 6) -do-Mend, havenvi. op Cuba's N.-
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host, W. van Havana, op 230 5' 58" N.B., 82° 39' 7" W.L.
— 7) -de-Santa-Maria, [Porthua lilleneethei], sp. at.,

prov. en 2 u. NO. Cadiz. Be at. heeft weinig belangrjjks,
maar is de voorn. plaata van uitvoer voor de wijnen van
het 2 ii, NO.waarts gelegen Xeres. Er zijn hier veal cog.
en fr wijnkoopers gevestigd. Zij voorziet Cadiz van water,
en is door een spw. met Sevilla verbonden. 22,125 mw. —
8) -Llano, sp. vl., prov. en 6 n. ZZW. Ciudad-Real; met
kantfabr. (waarin 1200 vrouwen) potterijen en een mineraal bad. 2520 low. — 9) -Mar ia sp. vi., prov. en 31/2 U.
ZW. Lugo, aan den Minho, die hier
een prachtige brug
'
heeft; met marmergroeven en warme minerale bronnen.
553 low. — 10) -Moogalvo, sp. vl., prov. en 13 u. 0.
Teruel, op een hooge vlakte. 1880 low. — 11 ) -Principe,
(Santa-Maria-de-Puerto-Principe), binnenlandsche at. op Cuba, hfdpl..van het centraal dep. des
eilands, ruim 10 U. WZW. hare haven Las-Nuevitaa
aan de N.kust, tusschen de beken Tinima en Jatibonice,
Het klimaat is er beet en vochtig. De bevolking van haar
distr. bedraagt 30,685 zielen. Zij is door een spw. met de
havenpl. S.-Fernando-de-Nuevitas verbonden. — 12) -Real,
sp. at. en zeeh., prov. en 2 U. 0. Cadiz, stat. van den Sevilla-spw., aan de baai van Cadiz en den mond der Guadalete ; met lederfabr. 10,632 mw. Zij was het hoofdkwar-.
tier der Franschen, toen zij Cadix belegerden. — 13) -Real (Ihilade-), eil. met gelijkn. d. in 't lagune Terminos,
aan de 0.grens der kust van 't mexic. dep. Tabasco. —
14) -Serrano, sp. at. prov. Cadix. 2331 mw. — 15) -Viejo,
st. in Ecuador, dep. en 24 u. NNW. Guayaquil, aan een
kl. riv., die zich in den Stillen oceaan werpt. 2000 low.
Puerto Plata, at. op de W.kust der rep. St.-Domingo;
open reede, maar aanzienlijken handel. 3009 low.
Puerto Mont, at. in Cheli, hfdst. der prov. Llanquihue,
aan de golf van Reloncavi ; haven ; sterke uitvoer van prod.
des lands, vooral bout. 2030 inw.
Puffin-Island, rotsig iersch eil., Munster, gm. Kerry,
in St.-Finnan's-baai, 1 u. Z. Brea-llead.
Pugman, of Pemghan. at. en fort van Afghanistan,
4 u. W. Kaboel, aan een bijriv. der Kaboel.
Puiceley, fr. gem. en at., dep. Tarn, arr. en 3 u. NW.
Gaillac, aan de Veyre, r. o. 1930
Puig, sp. vi., prov. en 31/, u. N. Valencia, op een'
ye), dicht bij de Middell. zee. 1814 inw.
Puigcerda, Puycerda, Puicerda, [Julia Livia],
veristerkte grensst. van Spanje, prov„ en 15 u. NW. Gerona,
aan den voet der Pyreneen. Zij is 't verblijf van een milit.
gouverneur en heeft minerale bronnen. 2093 mw.
Puiseauz, fr. gem. en st., dep. Loiret, kant-hfdpl., arr.
en 21/2 U. ONO. Pithiviers, stat. der baan Parijs-Lyon-Midd.
zee; fabr. van vaten, kousen, azijn, hoeden; ververij. 1886 low.
Puisserguier, fr gem. en vl., dep. H6rault, arr. en 21/ 2
U.WNBezirs;mtbandj.2809iw
Puivert, fr. gem. en vi., dep. Aude, arr. en 5 u. WZW.
Limoux, aan de Reveillon. 1716 low.
Pajols, 1) fr gem. en vi., dep. Gironde, kant.hfdpl.,
arr. en 4 U. ZO. Libourne. 900 mw. — 2 ) id., dep. Loten-Garonne, arr. en 3/4 u. Z Villeneuve. 1200 mw.
Pukanz, Puganz, zie Baka-Banya.
Pula. gem. en zeevl. op 't eil. Sardinie, prov., distr. en
41/2 u. ZW. Cagliari, mand.hfdpl. 1486 inw.
Pulaski, 1) gra. der V.S., Stt. Arkansas, aan de riv.
Arkansas; hfdpl. Little-Roc k. — 2) id., Stt. Georgie;
bfdpl. Hawk insv ill e. — 3) id., Stt. Iowa ; hfdpl.
W in am a c. — 4 I id., Stt. Kentucky ; hfdpl. S omer se t.
— 5. id., Stt. Missouri; hfdpl. Waynesvill e. — 6 )
id., Stt. Tirginie; hfdpl. New bern — 7) grs. in Illinois ; hfdpl. Caledoni a. — 8) at. in V.S. New-York,
grfa. Oswego ; met een academic, huttenwerk, fabrieken.
1100 mw.
Pulavvi, at. in Polen, gouv. en 81/2 U. NW. Lublin, aan
de Weichsel, r. o. In het door Rasland verbeurd verklaarde slot van vocal Czartoryski werd in 1843 een meisjesinatituut en in 1862 een polytechn. school opgericht.
In de laatste jaren achijnt de stad zeer achteruit gegaan,
daar zij in de lijst van Poolache steden met meer dan 2000
mw. 11878) uiet meer voorkomt.
Pulkau, Balkan, vi. in Neder-Oostenrijk. kr . Korneuburg, aan den Pulkaubach ; met wijnbouw. 1900 inw.
Pulle, belg, gem. en d., prov. en arr. Antwerpen, kant.
Santhoven. 693 mw.
Prillna, Pans, bob. d., distr. en dicht bij Mix ; vermaard om zijne alkaliache minerale bronnen.
Polly, twit. d., kant. Waadland, diatr.hfdpl. 1/3 u. 0.
Lausanne, op een hoogte. 1470 mw.
Fulani's, saks. at., kr.dir. en 41/2 u. NO. Dresden, stat.
der Saks. stutsapoorwegen, aan de gelijkn. riv., met weverij
e. a. industrie. 2852 jaw. Keizer Alexander van Rusl. en
de koning van Pruisen hadden hier in 1813 eene bijeenkomst.
• Paltnev, 1) gem. en vl. der V.S., 5. New-York, grs.
Steuben, S1/2 u. NO. Bath. 2000 low, — 2) id., Stt. Ohio,
gra. Belmont. 1910 low.
Pultusk, Pultowsk, at. in Polen, gouv. Lonna en 17
AL ONO. Dock, op em n door de Narew gevormd ell. Zij
Is goed gebouwd en heeft een bisscb. paleis, eene collegiale kerk en gymn., em n nonnekloaster en een synagoge,
met levendigen handel in koren. 7689 mw. Hier sloeg
Karel XII, in 1704 de Sakaers, en behaalden de Franschen
op 26 Dec. 1806 een overwinnIng op de Russeu.
Puna, ell. bij de W.kust van Z. Amerika, Ecuador dep.
en 111/2 U. ZW. Guayaquil ; lang van N. tot Z. sy,
hr. 3 u. Aan de Naijde ligt het d. of vi. P u n a, met
ten tamelijk goede haven, dat in 1852 door generaal Flores
bemachtigd wend.
Punderpoer, (eng.Punderpoor hind. Puny-adhara-pura), at. van Indie, gebied , en 28 u. 0. Sattarah, aan de Biema. Zij is regelmatig en goed gebouwd en
heeft verscheiden paleizen. 25,000 mw. (9)
Pundsjab, Pundjab. Punjaub, Pendjab. Paudjab, Pundschab, Pengab, tilVijf-rivieren-land")
gestrekt pros. in 't NW. van Hindostan, dat het grootste
gedeelte van 't voorm. koninkrijk Lahore of den Staa t-
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d er -3 ik h s of Seiko ttitmaakt en de landstreek bent,
die door de avijf groote wateren" wordt bespoelt, van welke
de Indus de W.lijkste en de Setledsj de 0.1ijkste is (vgL
Id..). Naar 't ZW. Yormt de Pundejab een' driehoek,
welks top eon weinig ZW.lijker gelegen is den 't punt,
wear de Indus en de Pundajnoed zich vereenigen, op 28°
55' N.B., 70° 28' O.L. In 't W. wordt de prof. door 't Sollewan-gebergte en de zich bier aansluitende kolommen geacheiden van Afghanistan ; in 't Z. is zij begrensd door
Scindh en RadmIpoctona, in 't N. door Kujemir, en in 't 0.
door de Dsjoemno van de NW. prov. gescheiden. Net onmiddellijk Kebied is groot 4789,55 fl m. ; knelt 17,611,498
inw. Hierbe komen nog de schatplichtige Staten 4869,48
m., met 5,349,000 mw., verdeeld over Kasjemir, Chamba,
de Bergataten aan den Setledaj, de Staten der Shirhindvlakte, Kapurthala en BhawalpF. De onmidd. bezittingen
sijn verdeeld in 10 afd. Pesjawer, Derajal, Rawalpindi,
Moeltan, Amritsar, Lahore, Jollandur, Ambalo, Delhi, Hisear, die weder in 32 distr. zijn gespli
tat. Het N. is een
hoogliggend gewest, gevormd door de Bolor-Tibetaanache
en W. Himalaga-bergen, en waarnit 6 rivieren voortkomen,
die Z.waarts vloeien door een vlakke en laagliggende streek.
Die riv. zijn de Indus, Dajhailum, Tsjesab, Ravie, Bees
en Setledsj. Het N.lijk gedeelte van den Staat is een bergrij ter hoogte van 6- tot 8000 en sneer meters. De W.lijke
rij, die het dal van den Indus omsluit, is van graniet en
primair gesteente. De Rupsjoe-Spiti en de aanliggende gedeelten van Ladakh zijn vulkanisch en bazaltisch, met
kalkgesteente doormengd. Ten Z. van den 34sten greed
breedte heeft het land een smalle glooiing near de groote
alluviale vlakte van den Pundajab, die nergens eenige
hoogte van belting vertoont behalve de zoutrijen aan den
net des Himalaya's, welke onmeetlijke beddingen van
steenzout, alsook aluin, zwavel, salpeter, steenkolen en
gips bevatten. Be groote vlakte wordt door de bovengenoemde rivieren in 5 doabs (zie Dock) verdeeld. De
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van besproeiing hier overvloedig aim. De zomer-temp. der
vlakten is nitermate heet en droog ; de winters zijn koel,
niet zelden koud met vorst. Te Lahore is de temp. in
Juni, in de echaduw, 112° Fahr. De plantengroei van den
Pundsjab gelijkt near dien van 0.-Indie. Het suikerriet,
de palm- e. a. vrnchtboomen bloeien er welig, en men
teelt er allerlei snort van granen, ook indigo en tabak.
De wijdnitgestrekte grazige dreven voeden tal van kairteelen, buffels en paarden "• maar de landelijke industrie wordt
er op verve na nog niet algemeen behartigd. In de steden
vervaardigt men zijden en katoenen atoffen, ook tapijten,
shawls en wapens. Er wordt een aanzienlijke transitohandel gedreven in goederen, die nit oostelijk Indie aangevoerd en westwaarts verzonden worden; ongemunt good
en silver, zijde, drogerijen en verfwaren worden in retour
uitgevoerd. De bevolking is gemengd in 't N. wonen Tibetaansche Mongolen, en over 't gansche land zijn de overblijfsels der vroegere Afghaansche veroveraars verspreid ;
de groote meerderheid der bevolking bestaat uit Pondsjab-Dsjatten afstammelingen der Hindoe-Radsjepoet-Dsjat' bevolking der Khalsa-Sikhs omtrent 500,000
ten, terwijl de
sal bedragen. Hun godsdienst, die men in den oorsprong
voor een zuiver delemus hondt, is tegenwoordig door de
leer der Hindoes veel gewijzigd ; zij hebben geen kasten,
en de krijgamanastand steat voor ieder open. Hitnne overwinnaare, de Engelschen, beschrijven hen els menachen van
bedorven zeden en uiterst zinnelijk. In uiterlijk voorkomen gelijken de Sikhs naar de Hindoes, maar zij zijn kloeker, meer gespierd en vlug dan de inhoorlingen van Midden-Indie en onderscheiden zich door een krijgahaftige
ondernemingszucht. Het gezag der Shiks, em n militair destismue, breidde zich over den ganschen Ptuidajab, Hasmir, Ladakh en Boelh, over Peejawer ten W. van den
Indus en over Deradejat Z.waarts tot aan de grens van
Scinde nit. '5 Lands inkomsten werden weleer op 30 soilBorn el. per jeer geschat. Rundajiet Singh, die in 1792
aan 't bewind kwam had em n leger cw de been van 75,000
man. De voorn. steden des lands inn Lahore., de bidet.,
Amritzir, Serinagur, Moeltan, Pesjawer, Dejullunder, nejelalpoer. — De Pundsjab was het tooneel der veroveringen
van Alexander den Gr. in 't °oaten. In 't begin der 10de
weed het land afgeloopen door Muhamed van Ginnnie //den Verwoester", later weed het veroverd door de
Afghanen, en in 1526 door den Mongoolschen veroveraar
Baber overheerd. Onder den bovengen. Rundsjiet Singh
hadden de macht en de grenzen des rijks zich aanmerkelijk nitgebreid • sowbij eajnen dood in 1839 en de daarop
gevolgde kort;tondige regering en vaemoording zijner
natuste erfgenamen weed het land een tooneel van regeringlooeheid. De Engelschen, die inmiddebs *an den Sntledaje aanzienlijke stiajdkrachten hadden verzameld, ten
chide zich elk oogenblik in 's lands zaken met nadruk te
kunnen doen gelden, werden bier plotseling in Dec. 1845,
sonder voorafgaande oorlogaverklaring, door era stark leger
der Sikhs aangegrepen m hadden aturiankelijk era swarms
kamp; maar reeds in 't volgende jam kregen de Britten de
overhand en behaalden eene reeks van overwinningen te
Moedkie, Firoziajah, Aliwal en Sabraon, zoodat de Sikhs
deli in 1846 moesten onderwerpen. Het torn gadoten vredesverdrag ward in 1848 weder door Sitar Singh verbroken,
waarna op den 21sten Fehr. 1849 de legermacht der Sikhs
een volslagen nederlaag bled en geheel verstroold ward.
Gevolg daarvan was, dat de geheele Pundsjab ibrmeel
met de britsche bezittingen in India vereenigd ward.
Putties, pr. st., prov. en regdstr. Posen. 2008 mw.
Pueniejg••11, (en& Punjgoo r), st. van Beloedajistan,
prov. Neiman, aan den Dead.. 21 n. 24240. Sable. Hi is
de haat. van see oaafbaake1 en seer vrttektbear distr.,
dat entreat ten iTtal dorpen bent en ten jaarldksek
komen van omtrent 24,000 gL geeft.
Puadejnoed, PundaeltuudL, ( rug. Punjund), naam,
dien men geeft aan de vereenigcle wateren van den Chars
en den Setledsj, die na era ZW.lijken loop van 17 a. bkj
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1111thunkote in den Indus vallen. Te Oetsj is de P. bij
lasgsten waterstand omtrent 10 min. br. en 4 1 /2 tut
•
6 met. diep.
Puagaiseer, (rug. Pun ganoo r), versterkte et. van
Britach Indie, Madras, distr. en 17 u. NW. Arcot.
Puiseala, of Famish, radsjaschap van Hindostan, NW.
Pray., prov. Allahabad, cijnsbaar aan de Britten; grout 32
0 m., met 67,000 inw. Het betaalt aan 't gonvern. een
jaarlijksche schatting van 11,000 ropijen 1 gl. 20 etc.)
en onderisoudt eene strijdkracht van 300 miters en 700
voetknechten. Het bevat de diamantmijnen van Panne h.
Ook at. aldaar, 15 u. Z. Banda ; nu in verval; met een
paleie en veal Hindoetempels.
Punuair, riv. van Z. India, ontspr. in Maissoer, loopt
door de britsche distr. Salem en Z. Arcot en valt in zee
te Cuddsdore, 261/1 u ZZW. Madras, na een 0.1ijken loop
van 23 tt. Aan hare oevers liggen de steden Ralacotta en
Bistnaghur.
Puss, 1) dep. van Z. Peru, meest tusschen 14 en 18°
Z.B., 69 en 72° W.L., hebbende ten 0. Bolivia en aan de
andere zijden de dep. Moqttegua, Cusco en Arequipa; grout
1869 0 m., met 256,594 mw. Het is bijna geheel omsloten
door de Andes, ligt 4309 met. boven de zee en heeft daarom
ems koud klimaat, dat sheen rondom het meer Fiktutea
bebonwing toelaat. Het dep. was vroeger vermaard on'
de menigte riv. en den rijkdom zijner zilvermijnen. Bondyes, aardappelen en gerst zijn de hfd.prod. De bergbaan
Mollendo-Arequipa-Puno doorsnijdt het land en draagt veel
bij tot welvaart. De voorn. steden zijn Puno, Chucuito,
Asangaro en Lampe. — 2) se en hfdpl. van gen. dep.,
aan de baai van Puno, op de W.zijde van 't meer Titicars, 37 u. ONO. Arequipa en 4237 met. boven de zee.
Zij is meest van steen gebouwd en beeft een kathedraal
en hoogeschool. be bovengen. bass vindt hier hear clodpeal. 2729 mw.
Punek, poolsch stadje, gouv. Soewalki, 4 u. NO. Suwalki. 900 mw.
Punta, 1) -Delf.,Pada, (reeds aangestipt op Delgada
en breeder vermeld op Ponta-del-Gad.). — 2) -Dura,
dalmatisch eil. in de Adriat. zee, NW. bij Zare, met rem
gelijkn. d. — 3) -de-Piedra, zeest. in Venezuela, dep. en
20 u. 0. Cumana, un het diepst der golf van Paris. Zij
ligt op een schoone hooge vlakte en is in den loop dezer
eeuw seer in belangrijkheid toegenomen.
Puntas-A.renaa, 1) voorn. haven van Costa-Rica, Centr.
Amerika, stet. der atoombootlijn S.-Franciaco-Panama, aan
de baai van San-Lucas in de golf van Nicoya. Zij heeft
een goede haven, ook voor groote schepen, die echter op
1,3 U . afstands van de landingsplaats moeten ten anker
gun ; haar handel is druk, dam zij door een voortreffelijken weg met ten g,root gedeelte van 't binnenland in gemeenschap staat en het eindpunt is de Cortania-baan. In
1877 voerde zij kotlie uit voor 4,859,154 doll. terwijl er in 't
geheel voor ruin' 5 mill. weed uitgevoerd. — 2) kolonie
van Chili, aan de 'strata van Majethaan, op 't schiereil.
Brunswijk
; . belangrijk door de in de nabijheid gevonden
st een kol en
Pura, d. in 't Zwits. kanton Tessino (Lugano) met
600 r. kath. mw.
Purace. Pueanabio, d. van Nieuw-Granada of Colon],
bia„31/2 u. OZO. Popayan, aan den gelijkn. vulkaan, wiens
uitbarsting op 17 Nov. 1827 het schier geheel verwoestte.
Purbeck, eng, dist. en schiereil., grs. Dorset, tasschen
de riv. Frome (die in Poole-harbour valt) ten N. en 't kanaal ten Z., eindigende in St.-Alban's-Head; lang 31/2 u.,
be. 2 u. 't Heeft voortreffelijke steen-, lei- en rnarmergroeyen, met de oude marktst. Corse-Castle en 't d. Swarage.
Putrefies's., tsp. stadje, prov. en 81/2 u. NNO. Almeira,
tan den Almanzor r. o. 1660 mw.
Purdy, 1) eil. bij de Z.kust van Nieuw-Holland, behoorende tot Nnyts-archipel. — 2) eil.groep in den Stillen
oceaan, een gedeelte der Admiraliteits-eilanden.
Purfteet, eng. gem. en d., gra. Essex, aan de Theems,
41/e u. 0. Londen ; met een' havendam voor stoombooten
en em n groot bomvrij gouvern. kruidmagazijn. 720 low.
Purgatura, hi. sour vruchtbaar en wel gebonwd eil.
In de golf van Napels; met de quarantaine-gebouwen veer
de haven der hfdst.
Puri, ind, benaming voor stad. Bij voorkeur wordt
dear naam toegepaat op de Voor-Ind. bedevaartplaats
Doebagannath in Orissa, op vele kaarten ook voorko.
mende onder den naam. Dsebaggaraat. Mn zee, op 19°
50' N.B., 85° 40' 0.L.
Purificaelon, 1) (Nueetra-Slefiora-de-lal, at. in Columbia, hfdat. van den taut Folima, aan de Magdalena,
201k U. ZW. Bogota. — 2) (Willa-de-), at. in Mexico,
Stt. Jalisco, distr. Anthill en 27 u. WNW. Colima.
Puraserende, 1) kant. van 't arr. Haarlem, verdeeld
in 16 gemeenten Brook in Waterland, Monnikendam, Edam,
Middelie, Oosthnizen, lisp, Wijdewormer, Ilpendam, Marken, Batwonde, Kwadijk, Warder, Brewster, Wormer,
Landsmeer. — 21 it. en hfdpl. van gen. kant., can 1 N.Boll. kanaal, waaraan raj em n kapitale sluts leeeft, 3 u.
ZZW. Hoorn en 3 U. N. Amsterdam. lib heeft eene nieuwe
geref., eene lulls.. en eene r. kath. hark, een bezienswaarstadhnia, eenige liefdadige inrichtingen, goede mho.
len, schoone wandelingen op de gealeehte waRms, cadge
induatrie en seer aansienlijke Yeas- en veemarkten. 3777
law. (met bet gehneht Nek). Hi ontleent haren naam
aan den nabijgelegen polder de P n r na e r, een van 1618
tot 1622 droog geiaaakt mere, dat an sea der we:lime
landonwen des lands is en ongeveer 2812 blind. bealeat.
—Si of Ziekon-Eiland, (P oeloe-Sakia t), 0.-ind.
nil. op de reede van Batavia, 1I n. 30. Engelseh-Onrest
(Poeloe-Kelor); met ems elf.

runaerlaad, nod. d., pro,. N. Boll., arr. Haarlem,
kant. en sm U. i.t.W. 1Purinerend, gem. Ilpeadam e. a. 410
haw. (met het onderhoorig gehught de lap).
Purse:14 hoofdpl. van 't gelijkn. diger, in 't NO. Tan
van Bengalen, Hindostan, Pf1W. van Mursehidabad, 25°
45' N.B., 88° 23' O.L. 45,000 mw.
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Puruta, of Cuchivara, riv. van Z. Amerika, een der
voorn. bdriv. van den Amazonen-stroom, in welken zi,j
'salt op 4° Z.B., 61° W.L. Hare bronnen zijn nog onbekend, en sij loopt door een weinig bekend gedeelte van 't
amer. vasteland. De riv vloeit in NO.lijke richting, en bij
hare yereeniging met den Amazonen-stroom doet zij sow
dozen weinig in breedte onder Zij heet near een Indianenstam aan bare °evers, Puri d. i menecheneters.
Piisektia of Piaellatian, (I' Osten y), bong. mvl., corn.
Nentra aan de Wang, ten N. van Leopoldstadt, en stet.
der baan van 't Waagdal ; een druk bezochte badplaats
met beroemde warme alkalische zwavel-wateren en een
slot. 3469 mw.
Pusinno, ital. d., pros. en 3 u. 0. Como, aan 't M e e rv a n -Pu sian o, dat ongeveer 1 it. lang en 1/3 U. breed is,
een diepte van 50 met. en 255 met. hoogte boven de Adriatieche zee heeft.
Ptizproki, 1) I hoogd. Bi achd or f), mvl. in W. Hongarije, corn. en 2 u. Z11. Preaburg. 1633 inw. — 2), hoogd.
Bischofwardein), hong, 1., corn. Bilhar, bij GrossWardein. 2477 mw.
Pu.terthal, een 100 kilom. lang dal, kr. in 't 0. van
Tirol, besproeid door de bronrivieren der Drau en Adige,
Z. van de groep der Zillerthaler-Alpen en den Hoogen
Tauern • bestaat nit de dalen de liens en de Boven-Drau,
die gescheiden zijn door den lagen zadel van Toblack.
Door het Hollerstein-dal, en der vele zijdalen, voert een
kunstweg in het beroemde, in den jongsten tijd druk bezochte Ampesso-dal. Sedert 1871 loopt er door de spw.
Villart—Franzensfeste. In 1849 weed de gelijkn. kr met
dien van Brinen vereenird en in 1868 is het verdeeld in
de distr. Brunecke en Lienz. De hfdpl. is Bruneck of
Prunecken.
Pusloaers,k, Russ. d. aan de beneden-Petschora, met
aanmerkelijken handel tusschen Samojeden en Russen.
Putanges, fr gem. en d , dep. Orne, kant.-hfdpl.,
arr. en 5 u. W. Argentan, aan de Orne, 1. o. 720 mw.
Putbus, Puttbuz, pr mv1., op 't eil. Rilgen, regdstr.
Straalsunt, 1 1 /2 U. ZO. Bergen; met een vorstl. resid.slot en
park, een wel bezochte badinrichting en een psedagogium
voor de hoogere standen. 18,10 mw.
Puteaux, fr gem. en d., dep. Seine, arr. en 2 u. ZW.
St.-Denis, aan de Seine, 1. o., en aan den spw. van Parijs
near Versailles ; met katoenfabrieken, klenrstoffen en themicalien, en schoone buitenplaatsen. 12,181 inw.
Putignano, ital. vi ., prov. en 6 , /2 u. ZO. Bari ; met
katoen- en wollenweverij. 10,074 mow.
Putiwl, St. in Eur. Rusl., gone. Kursk. 7055 inw.
Putnam, vijf grs. der V.S.: in Georgie, Illinois, Indiana, New-York en Ohio, respect met de hfd.plaatsen Edenton, Hennepin. Greencastle, Carmel en
Sugar -gro 0. Daarbij zijn laatetelijk nog 3 nieuwe grs.
gekomen : in Florida, Virginia en Missouri. — Putnam
is ook ten gem. in New-York, grs. Washington, 25 u.
NNW. Albany; met 900 mw.; — en Putnam-Valley
een andere gem. in den zelfden Stt., gas. Putnam; met

salt na een loop van DO n. in den Amazonen-stroom to
Ica, 20 u. ONO. Olivenza.
Putzalo, kl. eil. in 't N. van 't meer Ladoga. Bij can
haven aan de 0.zijcle zijn merkwaardige grotten.
Putzig, of Pautzke, pr at., prov. Pruisen, regdst.
en 71/2 u. NNW. Dantzig, aan de baai van Putzig ; met
lakenfabr., brouwerij, smederij en houthandel. 2019 mw.
— De Putziger-baai of Pautzker-Wieck isde
W.lijke arm van de golf van Dantzig en wordt van de 0.ace gescheiden door de lange, smalle landtong H e 1 a (ale
aid.). Hare lengte van ZO. tot NW. bedraagt 6 u.
Puy (St.-), fr. gem. en vi., dep. Gems, arr. en 211 2 U.
ZZO. Condom. 1560 mow.

1760 mw.
Putney, 1) eng. d. en kersp., grs. Surrey, aan de Theems,
tegenover Fulham, waarmede het d. door een brug verbonden is, met een station aan den London-and-Richmond
spw., 21/2 u. WZW. Londen, op welke hfdst. van hire voortdurend stoombooten varen. Hier is de hoofdzetel der roeivereenigingen, van wie in Mei de roei-wedstrijden uitgaan.
1453 mw. Geb.pl. van Gibbon. — 2) gem. en bloeiend vi.
der V.S., Stt. Vermont, gm. Windham, aan den Connecticut, r. o. 21/2 U. N. Brattleboro'. Een spw. loopt door
de gem. 1425 mw.
Putscheid, gem. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diebirch, kant. en NW. Vianden ; met de d. Merscheid, Stolzenburg, de geh. Putscheid, Bivels en eenige andere. Men
delft em koper, titer en zink. 1244 mw,
Putte, belg. gem. en d., prov. Antwerpen, arr. en 2 n.
ONO. Mechelen; met weverijen en pannen- en steenbakkerijen. 3515 low.

Putte1ange, (hoogd. Put tlinge n), pr. gem. en d.,
regdstr. Lotharingen, km. Torback en 2 n. ZW. Sarreguemines, aan de Moder. 2304 mw.
Patten, 1) ned. gem. en d., prov. Gelderl. arr. Arnhem, kant. en S u. Z. Harderwijk, aan den straatweg van
daar op Nijkerk ; met een geref. en ten kl. r. kath. kerk,
landgoederen, papierfabr., potterijen en een stat. op den
Centraal-spw. 1100 tow. (met verscheidene buurten) — 2)
of Platte, id., pros. N. Brabant, arr. Breda, kant. en 33/4
U. ZZO. Bergen-op-Zoom, op de brig. grens, zoodat het d.
eich in Hollandsch- en Brabantsch-P. eplitst,
in welk laatste gedeelte de r. kath. kerk staat. 1029 low.
(met de b. Putsche-Straat en 't geh. Bouwheide) — 3)
geh. in de Z. Holl. gem. Hekelingen. — 4. (Land-van-),
voorm. heerlijkheid, zich uitstrekkende over gedeelten van
eil. Voorne, Overflakkee, Beierland en Uselmonde.
Haar gebied bevat de tegenwoordige gem. Geervliet, Biert,
Spijkenisse, Hekelingen, Simonshaven en Zuiclland ( op 't
eil. Voorne-en-Putten); Middelharnis, Stad-a.an-'t-Haringvliet, den Bommel en Ooltgensplaat (op Overflakkee); Piershil on Goudswaard (op Beierland ); Hoogvliet, Poortugaal,
Rhoon, Katendrecht, Charlois en Pernis (op UseLmonde).
Putteeshoek, ned. gem en d., pros. Z. HolL, arr. Domdrecht, kant. Oud-Beierland en 3/, u. NW. 's Gravendeel, aan
de Oude-Maas, over welke bier een pontveer is. 19% mw.
Piittlingen, 1) pr. gem., Rijnprov., regdstr. Trier, aan
den Kedlerbach; met ijzerertsgroeve, vitrioolziederij. 6726
low. Hiertoe behooren 't stat. Lorisenthal van den Sanbrtichen-spw. aan de Boor en het Soorkan., die in 1871
vervoerde 18 mill. etc. en steenkolen, 2 mill. etc. ijzererts,
en de kolenmijn Gerhard Prins-Wilhelm, de Loisenthaler
glashut en Rochershausen a/d Soor, met steengoedfabr. —
(2 id., Elsass-Loth., regdstr. Loth., kr. Forbach. 2209 low.
1Piattlite, pr stadje, pros. Brandenburg, regdst. Potsdam,
2112 u, NW. Pritzwalk, aan de Stepenitz. 1907 mw.
Putumnyo, of lea, riv. van Z. Amerika, Ecuador, ontetaat uit vele bronriv. bij Pasto, vloeit meest 0.waarts en
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Puy (La), of LoPuy-en-Velay [Civittaz Wellavorum, Anicium], (r. gem. en st., hfdpl. van 't dep. Opper-

Loire, aan de Borne en Dolaison, ruins 1/2 U. van den 1.
o. der Loire, 19 u. ZW. Lyon en 80 u. ZZO. Parijs, met
welke steden zij door spoorwegen verbonden is. Zij ligt
aan de Z.lijke hem.; van den berg Anis, op welken zich
ten zonderling gevormde bazaltrots, //roc de Corneille" geheeten, verheft, die eenige overblijfsels van goth. forten
draagt en een heerlijk panorama oplevert. De bovenst.
heeft enge en steile straten, de benedenst. breede straten
en fraaie gebouwen, en het geheel is door em fraaien
boulevard van de voorsteden gescheiden. Op_ de rue de
Corneille staat een kolossaal standbeeld der 1:1. Maagd, 16
met, bog en 100,000 kilogr. zwaar, in 186 ) uit 213 bij Sebastopol veroverde ijzeren kanonnen gegoten. Zij heeft emn
stat. op den spw. Parijs—Lyon—Midd. zee, is de zetel ems
bisscliops, heeft een college, normaal-school, bissch. grout
en klein seminarie, doofstominensehool, openbare bibl.
van 8000 boekdeelen, museum van schilderijen en oudhe.
den, kabinet van nat. hist., genootsehappen van landbouw,
wetenschappen, kunsten en handel, een schouwburg en
schoone fonteinen Under hare gebouwen onderscheiden
zich de kathedraal op den gen. berg, met een standbeeld
der Maagd, door St.-Louis nit Egypte medegebracht ; de
kapel St.-Clair, een oude tempel van Diana ; de kerk St.Laurens, met de inch van Dugueselin ; 't paleia van justitie, de kazernen, 't stadhuis, 't HOtel•Dieu en 't algemeen
hospitaal. Er zijn aanz. fabr. van kant en blondes ( in
dezen tak zijn ongeveer 700) werksters bezig in P. en omtrek) verder fabr. van zijden stoffen, laken, dekens, zeem;
klokken- en ketelgieterijen, enz. 19,233 mw. Geb.pl. van
den kardinaal Polignac.
Puy-d'Arnae, fr gem. en d., dep. Correze, arr. en
5 n. ZO. Brives ; met goede wijnen. d60 mw.
Puy-de-Mime, 1) berg van Frankrijk, bij 't midden
van het dep., waaraan hij zija naam geeft, dicht bij Clermont ; hoog 1465 met. Hij is de vocrn. pick eeuer vulkanische berggroep, die omtrent 4 0 m. inneerut en
waarts door een reeks van 64 bazalt-pieken of apuys" met
de groote massa van den Mont-Dore samenhangt. Op dezen
berg weed de eerste barometer-proef genomen. — 2) dep.
in 't ZO. van Frankrijk, meest gevormd nit ten gedeelte
der nude pros. Auvergne en Bourbonnais, tusachen 45 0
20'en46°15N.B,omgvdrep.Ali,Cuz
Correze, Cantal, Upper-Loire en Loire. gr. 1441/3
met 570,207 mw. — hfdpl. Clermont-Ferrand. Dc grond
is hoog en bergachtig, en heeft in 't W. de keten van

Mont Dore, in 't 0. de Montagnes-du-Forez, wellse beide
hoofdketens de schoone vlakte van Limagne met hare nitloopers bedekken, onder welke de vulkanische rij der MontsDomes de voorn. is. De hoogste toppen zijn de Puy-deSancy (1884 met.) in den Mont-Dore, en den bovengen.
Puy-de-D6me in de Monts-Domes. De voorn. riv. zijn de
Allies., met de Dore en de Sioube, en de Dordogne. De
bodem is in de dalen zeer Truchtbaar, in de bergen liggen heerlijke weiden en tairijke wooden ; de landbouw
heeft er verblijdende vorderingen gemaakt. Hoofdprod. zijn
koren en wijn, veel aardappelen, hennep, vlas, beetwortehen en vruchten ; vele en scboone runderen en schapen,
kleine paarden, varkens, geiten, bijen en zijdewormen ;
steenkolen, spiesglans, ijzer, loud, curer, arsenik, aluin,
marmer, graniet, lava, bazalt en potaarde. 't Fabriekwezen levert em hoofdzakelijk linnen en wollen stoffen, pa•
pier, messewerk, kant, beetwortelsuiker en metaalwaren.
Ook zijn em veel minerale bronnen, in welker water grunts
handel gedreven wordt. lilt de dorre streken van het dep.
trekken jaarlijks vele duizenden ”Auvergniers" naar elders
um een bestaansmiddel te vinden. Het wordt verdeeld in 5
arr. ( Ambert, Clermont, Issoire, Riom en Thiers), in 50
kant. en 465 gem. Het behoort ondes 't ressort van 't
oppergerechtshof van Riom en tot het 13e legercorps.
Payflijk, Puyilik, ned. d., pros. Gelded., arr. Tie],

kant., gem. en In u. ZW. Druten. 680 r. kath. mw .
Puy-Guillaume, fr gem. en d., dep. Puy-de•DOme,
arr. en 2112 n. NNW. Thiers, aan de Dore, 1. o. 1845 mw.
Puy-1a-Roque, fr gem. en d., Tarn-en-Garonne, arr.
en 51/2 u. NO. Montauban ; met looierijen. 2037 mw.
Puylaurena, fr. gem. en at., Tarn. kant.hfdpl., arr. en 4
U. ZO. Lavaur ; weleer door de Prot. versterkt, maar door
Lodewijk XIII ontmanteld. 5141 mw. (1661 in de at.)
Pay-l'Evque, fr gem. en d., dep. Lot, kant.hfdpl., arr.
en 41/2 u. NW. Cahors, aan den Lot, r. o. 2482 mw.
Puymirol, fr gem. en stadje. Lot-en-Garonne, kant.hfdpl., arr. en 3 u. 0. Agen, aan de Saone; spw.stat. 1500 mw.
Puy-Notre-Dame (Le). of -en-Anjou, fr gem. en
at.., Maine-en-Loire, arr. en 31/2 u. ZZW. Saumur. 1520 low.
Puzol, ep. at., prov. Valencia, aan de Midd. zee ; zij is
fraai gebouwd. 2692 mw. Overwinning der Franschen op
de Spanjaarden, 25 Oct. 1811.
Puzzuoli of Pozzuoli [Puteoli], Zie boven bij P o zzuol i. Gelegen in de Phlegreische velden op een seer
vulkanischen bodena, waaruit veelvuldig zwaveldampen woeden uitgestooten, kreeg bet den naam i/Stinkende Stad".
Bij de Ouden gold ate-se pleats voor den ingang near de
onderwereld, en in de Middeleenwen was Puzzuoli de pleats,
waar men meende dat Chrietus ter belle gedaald was.
Pazzu-Mayor, gem. en d. op Sardinie, prov. en 7 U.
OZO. Alghero. 3438 mw.
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PathanIli, eng. stadje en zeeh., N. Wales, aan de Cardigan-bard, grs. en 51ki n. ZZW. Carnarvon ; met een goede
haven voor 'chew& van 60 ton en zeebaden. 3009 mw.
Pyle4111ardbar, at., prov. Ghilan, in een pas der
Elhoembergen, ZW. Reseht.
Presisteuniss, gem. en 1. der V.S., Stt. Pennsylvanie,
Era. Mercer. 2300 inw.
lPyreasid-lake, em n 20 0 m. groat mere in 't W. an
Nevada, V. S., zonder afwatering, heeft sijn naam near emn
196 mill. booge pyramidale rota in 't N. gedeelte.
1Pyrene*n, Dryeensei 11111.atee], afgel. van 't
ache b yr in = steil gebergte ; groote bergketen van Europa, die de grens tusachen Fran.krijk en Spanje vonnt en
sick in de riehting van ZZO. near NNW., van Kaap-Creux
man de Midden. zee ten 0. tot bij Fnenterabia ten W., nitdrat over eene lengte van omtrent 80, bij een breedte van
15 tot 30 U. In 't W. hangen met deze keten de Ceutabrioche bergen semen, die men ale men voortzetting der
Pyrenean son kunnen beschouwen„ loch er door een diepe
insinking van geacheiden stn. Naaet de Alpen slap, de Pyrenean over 't geheel de hoogste bergen van Europa ; het
hoofdjnk of de kern der keten vormt een kromme lijn ter
gemidelde hoogte van 2400 meters. Aan de N.zijde is de
belling der bergen Teel langzamer dan aan de Z.zijde.
N.waarts senden zij vole takken nit, die dear de fr. depart.
overdekken, en hier is de glooing weder langzamer aan
den W.- den aan den 0.kant. Be primaire forraatie of het
grondgebergte le in de Pyreneen niet zoo nitgebreid els
de Alpen, en bestaat em nit graniet, met glimmerlei en
oorspronkeiijke kalksteen, die een samenhangenden band
over 34 van den iethmus vormen. De hoofdinassa van 't
systeem ii saamgesteld nit secnndaire bergetoffen, die in
verticale achichten 'mast de andere formatien opitzen en
nit kleischiefer, grauwak en blauwen kalketeen beetaan.
Aan 't lager gedeelte der keten komen de oalith- en kalkformatien veer. De P. bestaat nit verscheiden parallelketens, waarvan men 2 hoofdketens onderscheidt : de Z.,
W.lijke spaansche keten loopt van de Bidassoa tot aan
de Nognera Pallaresa; de andere, N., alijke, Frantsche keten begint bij Gave-d'Ossan en loopt op een afetand van
4 a, 600 u. een mind weeps evenwijdig, wordt door de Garonne en vele kieine riv. gebroken en eindigt in de kapcn
Norse& en Crane; ten N. der bronnen van de Garonne
hangen sij semen door de 2881 met. hooge bergstam van
den Pie-de-Manberme. In dit gebied van den evenwijdigen
loop ligt ook het hoopte en wildste gedeelte van het geheele gebergte en wel hoofdzakelijk in de Z.lijke hoofdketen, wear zich verheffen de Maladetta met den hoogsten top, den Piek de Netou (3475 met.), de 3352 met.
hooge Mont-Perdu, de Cylinde-du-Marbore (3322 met.), Picde-Vignewale (3300 met.), Tour-du-Marbore (3253 met. ),
Port-d'Oa (3114 met.), Pic-du-Mada-de-Regorre (2877 met.),
Pic-du-Mede-de-Pan 12855 met.) e. a. De N.lijke minder
hooge keten, die ook verscheidene dwarsdalen heeft, beret
de Pic-du-Mede-de-Bagueres (2877 met.), Pic-d'Arbison
2025 met.) e. a. De 0.1ijkste, bij het dal van Aran beginnende voortzetting dezer keten heeft toppen, die in de
eenwige aneenw zitten, vormen tot can de bronnen der
Segre men groote, onafgebroken rotsmuur, splitsen en verdeelen zich daarna in verschillende rijen en worden steeds
lager ; voorn, toppen skin hier Pic-de-Mont-Ronch (2865
met.), Pic-de-Montealm ( 3089 met.), Pic-Signer (2903 met.),
de-Corigon (2787 met.) ligt als men bijna geisoleerde bergmama noordelijk en buiten de keten. Dat gedeelte, 't
welk de W.lijke voortzetting van de Z.lbke keten de Midden-P. vormt, bereikt nergens de sneeuwgrena ; de Picd'Arcie 12504 met.) is bet hoogste punt. De hoogte der
aneeuwlinie bedraagt bier 2500 meters op de N.zijde en
2800 op de Z.heiling. Van den Marbore tot de Maladetta
zijn de kruinen bedekt met breede gonlels van ijs, die
echter niet de eigeniijke gletschers der Alpen skin. Onder de lengtedalen der P. is het dal van Aran, eon tot 87'7
met. ingesneden ketel, het aarudenlijkste. Talrtjk en eigenaardig gevormd zijn de dwarsdalen: urge kloven sander
dalgrond, beginnende doorgaans op de hoogte met circus'amigo bekkens, die op den effen grand onpeilbaar diepe
moron hebben on dela in 't middelste deel dikwijls herhaalde malen bassinvormig verwijden en den door nanwe
rotegangen (labata) met elkander samenhangen. Sulk men
dal is de Orda-de-Gavarnies. Andere dwarsdalen zijn: Valde-Per, Val-de-Llobregal, Val-de-Segre, Val-de-Andorra, de
vreeselijk wilde ldoof van Panticorla, het dal van Enticevales, van Roneal, Beaten enz. Het bekooritkate van elle
dalen is het dal van de Adour of het dal Capam. In sommige van de hooge valleien ws.at koren ; bij het dorp Leacar (Neder-Pyreneen) wordt op eon hoogte van 1000 met.
mars gebonwd, on de pijnboom groeit nog op 3300 met.
lboven met. holed de zee. In de woeste hooge streken
treft men den beer tot dieht bij de sneenwlinie aan, on
lynx overschreidt die. Het alpenbedrijf op de Senne treft
men niet atm in de P. want de Z.heete winden akin eon
beletael voor de vochtigheid van den dampkring en den
bodem, zoodat de groeikracht der wonden on weiden bier
op verre na niet zoo aerk is als in de Alpen. In 't geheel telt men ongeveer 50 bergpaasen, waarvan de volgende your rijtnig geschikt sun: 1. de Col-de-Pe rt n s, tusschen Junquera. on Perpignan, in alle jaargetijden
brnikbaar ; 2. de pet van Puymoriona, tusachen bet
dal Segre on dat der Ariege ; 3. de Port-de-Confranc, tusschen Saragossa en Pau; 4. de Port-deRonce•an x. tusschen Pamplona on St.-Jean, en 5. de
pas der Bid asso a, tn.:when Victoria en Bayonne. De
voorn. rivieren, die in de Pyreneen ontspringen, zijn de
Adonr, Garonne en Ande, welke N.waarts, de Llobregat
on vole bijriv. van den Ebro (Segre, Nognera, Cinea, Galliego, Aragon); welke Z.waarts vleeien. De Pyrenees zijn
rijk aan mineralen: men vindt or User, koper, load, sink,
mangaan, antimonium en kobalt; de Ariege on veel andere riv. voeren goudzand af, en in 't koper en lood dozer bergen is ook silver vervat. De metalen worden meest
In 't overganpterrein aangetroffen, moor de adore zijn on-
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°gelmatig on afgebroken, zoodat de delving zeer moeiellik
,„
is en vole vroeger bewerkte mijnen no verlaten liggen.
Nog vindt men in doze bergen schoon beeldhouwers-marmer, terw01 de vallei van Cardona eon aanzienlijke bedding
steenzont hetet. De minerale bronnen zijn de room. rijkdom der Pyreneen ; de vermaardste liggen in 't fransche
gedeelte en zijn: de Eaux-Chandes on de Bansde-St.-Christian, reeds door de romeinen bezocht;
de Benz- bonne. sedert 1825 druk bezocht ; B a r eK e 5, door Moor. de 'Maintenon in trek gekomen ; S t. San•enr en Cau ter et a, reeds van ouds bekend ;
Bagneres-de-Bigorre, gilds den tijd der Romei
n steeds beroemd en jaarlijks door 7- tot 8000 gasten
bezocht; Vernet, Thuez, Escaldae, Amalielea-Bain a, Salces, Bagneres-de-Luchon enz.
— Do PYreneen geven bun naam aan 3 dep. van Frankrijk,
welke hieronder omschreven zijn. — Door Anstralische
Pyreneen verstaat men eon bergrij in de kolon(e Victoria, Nienw-Holland, tusschen de Zuidelijke- ( Austrian-)
Alpen en de Grampians ; hun voorn. kruinen zijn Cole,
Byng on Campbell.
Pyrenees (Banses - ), d. i. Neder- Pyreneen, fr.
grens-dep., gevormd nit eon gedeelte der nude prov. Beam,
tueschen 42° 45' en 43° 35' N.B., omgeven ten Z. door de
Pyreneen, ten W. door de golf van Biscaye, aan welke de
haven van Bayonne on St-Jean-dc-Lot liggen, en verder
door de dep. Landes, Gera en Opper-Pyreneen ; grout 138,51
0 m., met 431,525 into. in 1876 (446,997 mw. in 1851); de
bow. zijn meestal r. kath., Bearners on Basken, door kleederdracht en zeden onderscheiden en met een eigen taal.
De Basken, die nog nauwelijks 120,000 zielen tellen, Damen
steeds af, vooral door yerhuizing near Z.-Amerika. — hfdpl.
Pan. Bijna de helft der bergachtige oppervlakte wordt
door weiland on heidevelden ingenomen, i/6 is met schoone
wooden bedekt on de rest is vruchtdragend. Ben menigte
wateren dalen van de bergen (Pic-de-Laeserons, 2512 met.,
Pic-de-l'Eacarpura, 2605 met., Pic-du-Mede-d'Ossau, 2885
met., Pic-Pales, 2976 met.) af, o. a. de Nive, de Bidouze,
de Gave-de-Pan met den Gave-d'Orloron en den Puy, die alle
in den Adour vallen en meestal door behoorlijke dalen
loopen ; de Bidassoa vormt hier de green tegen Spanje. De
hoofdprod. van den zeer achterlijken akkerbouw zijn : ontoereikend graan ( vooral male, dat het hoofdvoedsel is van
de bewoners), overvloed van wijn (229,166 kl. in 1874) goed
visa en aardappelen ; ook levert het dep. veel eikenhout
on galnoten. De veeteelt is em aanzienlnk, on gevogelte,
vooral ganzen, treft men em in menigte ann. De vnj belangrijke mijnbonw levert ijzer, koper, silver, sink, zout,
marmer, graniet, albast, lei en kalksteen. Onder de talrijke ramerale wateren zijn de wartne baden Eaux ,Bonnes
en Eaux-Chaudes en de zwavelbaden van Cambo de meest
bezochte. 't Fabriekwezen beteekent em weinig on bestaat
meest in ijzersmeden, linnen- on papier-fabrikatie en houtzagerij. Het dep. neemt, door de haven van Bayonne en
over de sp. greet, eon aanzienlijk deel aan den handel des
rijks, vooral aan den sluikhandel. Net wordt verdeeld in
5 arr.( Bayonne, Manleon, Oloron, Orther en Pan), in 40
kant. en 558 gem. Het is begrepen in 't ressort van 't oppergerechtshof te Pau en behoort tot het 18e legerkorps.
Pyrenees (Mantes.), d. i. Opper-PyeeneZn, fr. grensdep., ten 0. van 't voorgaande, gevormd nit een gedeelte
der oude prov. Gascogne, tusschen 42° 42' en 43° 38' N.B.,
omgeven door de dep. Neder-Pyreneen, Gera en OpperGaronne on door de op. grens ; gr. 82,26 0 m., met 238,037
mw. in 1875 (250,934 mw. in 1851) — hfdpl. Tarbes. De
oppervlakte is overdekt met takken van de Pyreneen (toppen : Pic-du-Medd-de-Rigow, 2925 met., Vignemale, 3300
met., Pic-de-Reouvielle, 3092 met., Pic-Long, 3194 met.,
Marbord, 3253 met.), die hier de schoone dalpn van Adonr,
Campan, Bareges, Cauterets en Amin omsloiten. Naar 't
N. gnat het gebergte in vruchtbare v14ten over; bier ligt
de vlakte van Tarbes met hare vele besproeingskanalen.
De voornaamate rivieren die haar besproeien, non de Adonr,
met den Gave-de-Pan en' Arms, en de Baia, Gera on Neste,
welke in de Garonne talon. Met nitaondering van de
vrnehtbare valleien, is het land arm, on de le.ndbouw heeft
or nog weinig vorderingen gemaakt. Granen (entoereikend),
Irijnen (overvioedig), vies en aardappelen zijn de hfd.prod.
Men teelt or veal rtmdvee, voortreffelijke paardeu, mull.ezels, ezels, varkens en moral eon fraaie Boort van echepen, die door de sterke honden der Pyreneen tegen de
wolven beschnt worden. Gevogelte, moral ganzen, en bijen
/n:rrden or ook Teel gevonden. De mijnbouw is onbeduidead en levert wat steenkolen, koper-, zink-, lood-,
silver- en andere ertsen ; mar de minerale bronnen bier
talrijker dan in eenig ander fr. gewest, maken eon van de
voorn. bronnen van welvaart uit. De vermaarde baden van
Bareges. Canterets, St.-Sauveur on Bagneres-sur-Adeur zijni
de beat bezochte des rijka ; dan volgen die van Capvern,
CadAac, Sweden en Sainte-Marie. De fabrindustrie is
nanwelijks noemenswaard, of het moesten de wollen stoffen van Baregee zijn. Het dep. is verdeeld in 3 arr. ( ArBagneres on Tarbes), in 26 kant. on 480 gem. Het
is begrepen in 't ressort van 't oppergerechtahof to Pau on
behoort tot het 18e legerkorps.
Pyreutte.Orientales, di i. Otast.Pyrene5n, fr pensdep., door de dap. Opper-Garonne en Arage van 't lama
voorgaande gescheiden, tunchen 42. 20' en 42° 57' N.B.,
omsloten door de dep. Ande, door de Midden. zee on de
golf der Lion. Het Is gevormd nit de onde provincien
Romanian on Languedoc on heeft eon grootte van 74, 86
m., met 197,960 mw (181,945 haw. in 1861); hfdpl. Perpignan. De oppervlakte is overal bergachtig on seer hoog,
behave in de groote vlakte vim Perpignan, die 't kuetland vomit. In 't Z. steal de Pyreneen, van wear uitgaan
eon keten met den Pic-Madres (2741 met.), in N.richting
de riv. Tat en Ande seheidend ; eon keten met de PieManner (2608 met.) tnuchen Ande en Ariege, loopt van
Z. near N.; eon derde met de beide Pies-de-Pedwan (2831
met. en 2828 met.) loopt tusschen de Segre de Carol on
Ariege van 0. near W. tot den Pic-Ndgre, met de bron
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der Aries* ; een vierde keten, die 0. oat, scheidt de Tet
van de Segre en ook de Tech van de bronnen van verscheidene kustriv. van CalaIonia • cii heeft veel toppen :
Pic-de-Fedestrelles (2826 met.), Pic-Puigwal ( 2909 met.),
Pic-du-Gdaat (2881 met.), em. Onder de overige bergtoppen onderscheldt zich de bergstam van den Canigon (2787
met.) tusschen Pet en Tech. De kusten zijn laag en mudig; men vindi dear de lagtmen Lencate en St.-Nazaire,
en de havens Collioure, Port-Vendres, Bagnols en Nouvelle.
De over 't geheel min vruchtbare grond wordt besproeid
door den Tech, de Tet en Gly, die, evenals de Aude, welke
hier hare bronnen heeft, 0.waarts in de Midden. zee vallen, terwijl . de Segre, die bier ook haren ooraprong neemt,
aan gene njde der Pyreneen in den Ebro valt. 't Klimaat
is vrn koud in de bergen, maar in de valleien zacht genoeg om den granaatappel, citroen, oranje-appel en de moerbezie te doen gedijen. De wijnen (Roussillon-wijnen) zijn
overvloedig en zeer geacht ; de granen zijn ontoereikend.
Er worden veel muilezels, runderen, schapen en een goed
raa van paarden (Cerdagne) geteeld Be hoofdprod. van
den bergbouw zijn ijzer, spiesglans en schoon marmer. Onder de minerale bronnen ziju de best bezochte die van
Arles ; voorts La Preste, Vernet, Las Escaldas, Nossa en
Molitg. Net dep. wordt verdeeld in 3 arr. ( Ceret, Perpignan en Prades), in 17 kant. en 230 gem. Het is begrepen
in 't ressort van 't oppergerechtshof te Montpellier en beboort tot het 16e legerkorps.
Pyreneeehe-Schiereiland, of wel enkel het Schiereiland [Hispania, Iberia, Hesperia], naam, dien men
yank geeft aan den ZW.lijksten hock van Europa, welke
door de natuur tot e6n gesloten geheel, tot dene gelijkvormige landmassa gevormd, maar door de staatkunde in
twee deelen, Spanje en Portuga 1, gescheiden is. In
zijn geheel beschouwd, duet het Schiereiland zich ongeveer ale een vierhoek voor, ale een plateau van 600 tot
700 met. hoogte, dat, blijkens den loop der meeste stenomen, near 't W. glooit, vaak slechts smalle kustranden
vormt en door verscheidene 0. en W. loopende bergketens deels begrensd, deela doorloopen wordt. Zie verder
Spanje en Portugal.
Pyrgos, 1) of Letrini, vi. in Griekenl., in 't NW. van
Morea, nom. Achaie en Elis, 5 n. ZZO. Gastoeni, bij de
Ionische zee, tegenover Zante. Het heeft een goeden bazaar, uitvoer van landbouw-prod. en invoer van rump.
fabrikaten. V66r bet door de Egyptenaren (26 Aug. 1825)
vernield werd, was 't eene st. met 10,000 mw.; nu telt
het vi. weder 6140 mw. en gaat end vooruit. — 2) id.,
op 't schiereil. Maine, in 't Z. van Morea ; met katoen-,
olie- en wijnbouw. — 3) id. op de W.kust van 't ei.1 Santoria Thera; de schoonste pleats van 't ell. — 4) tnrksch
vl. Albanie, sandsj. Avlona, WNW. bij Berat. — 5) d. in
den omtrek van Constantinopel; met eeu merkwaardige
waterleiding der oudheid.
Pyrite, pr. et., prov. Pommeren, regdst. en 7 n. 0.
Stettin, kr.hfdp1.; met een normaal-school in 't naburig
aOttostift" lakenfabr. en looierijen. 8123 low. In de nabijheid ligt' de ”Ottobrunnen", met een in 1824 opgericht
monument, ter gedachtenis, dat Otto, bisschop van Bamberg, hier in 1124 de eerste 7,000 Pommeranen tot Christenen doopte.
Pyrmont of Neustadt-Pyrmont, st. van 't vorstd.
Waldeck, hfdpl. van 't vorstd. Pyrmont, in een valid , 101/4
U.ZWHanover,dEm(bijv.erWs);mt
een op de oude wijze versterkt slot en seer beroemde minerain bronnen (steal-), van welker water jaarlijks 100,000
flesschen verzonden worden. 1452 mw. Aan de N.zijde der
at. is een teengroeve en eene grot, de eDunathOhle" gehee.ten, met eigenschappen ale de Hondsgrot bi,j Napels, en
op den Schellenberg verheffen zich de rulnen van SchellFyrmont, 't voorm. resid. slot der oude graven van Permont. — Het vorstd. Pyrmont ligt geheel van 't overig Waldecksch gebied afgezonderd en omtrent 8 n. N.waarts dearvan verwijderd; at is 11/5 0 m. gr. en telde 7,630 mw. in
1875. Het heeft elechts dene at., Pyrmont, en een lOtal d.
.en geh waaronder CE a cl o r f of Os t or f, met 1,150
mw.; Ho
' I z haus en, met 1,300 low.; Nehree n, B ah r.
en, Grossenber g. ens.— Volgens tractaat met Prui, sen, 18 Juli 1867, vernieuwd 1 • januari 1878, in het beheer
der vorstendommen Waldeck en Pyrmont 1 Januari 1868
aan Frnisen gekomen.

ci
Qua, berg van Guinea, 0.waarts van den mood der
Camerons-riv., ruim 18 u. NW. den pick Cameron, op
50 12' N.B., 8° 50' 0.L.; hoog 1525 met. Aan zijn ZW.zijde vloeit de Qua-rivier at, om zieh met de Cameroons
te vereenigen.
Quack, of de Ksvak, polder in de Z. Boll. gem.
Nienw-Hellevoet, kant. Bridle, arrond. Rotterdam.
Quaeo, teed. no keep in Britsch N. Amerika, op de Z.knot van Nieuw-Brunswijk, 7 u. ONO. St.-John.
Quackenbriick, Quakenbruck, hann. at., landdr.,
vorstd. en 8 u. N. OsnabrOck ; met linnenbleek. 2300 low.
4Quadra, zie
an Couvereiland.
Quadrelle, nap. d., prov. Terra di Lavoro, distr. en 2 u.
ONO. Nola. 1500 low.
Quaedmechelen, belg. gem. en d., prov. Limburg, arr.
Basset, kant. Beeringen.
Quaedypre,?uaestipre, fr. gem. en d., dep. Noorden,
arr. en 21/2 b. ZO. Duinkerken. 2000 low.
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Qua...anger-fjord, diepe baai aan Noorwegens W.1rnst,
Finmarken, She u. ZW. Altengaard. De Lax-Ely outlast
zich dean.
Quaglio Porto, van 't Ital. quaglia = kwartel, wachtel,
due Kwartelhaven. Ben golf in de nabijheid van Heap
Ntatapan, in 't Z. van den Peloponneeus of Morea ; zoo
geheeten, omdat zijn kust veer de kwartels het laatste
Europ. ruatpunt is, v66r zij hun tocht near de warmere
landen aan gene zijde van de Midden. zee ondernemen.
Qualqui, kl. at. in Chili, dep. en 6 u. OZO. Concepcion,
aan den Biobio.
Quang, Koeang, Kuang, vooropgaand woord blj de
namen van een menigte prov. en plaatsen in 0. Azle. —
Q.-Binh, Q.-Ai en Q.-Nan zijn prov. in 't rijk van,
Anam, Cochinchina.
Quang-Ping, 1) chin. at., prov. Tsji-li, dep.hfdpl.,
70n. ZZW. Peking. Zij heeft veel tempels — 2) chin. at.
van den 3den rang, prov. Kwi-tsjoe, 23 n. ONO. Kwiyang.
Quang-si, 1 ) een der Z.lijke prov. van China, tusschen
22 en 20° N.B., 105° en 112° 30' 0.L., hrbbende ten ZW.
Tonquin en aan de andere zijden de pro, Quang-tong,
Hou-nan, Kwitsjoe en Yun-nan. De grootte wordt op
3726 0 nu, de bevolking ( in 1825) op 7,313,s95 zielen gesteld. De grond is meast bergachtig, boschrijk en slecht
bebouwd, en is een der dunet bevolkte van de chin. provincien. Bijna al hare riv. vallen in den Tsjoe-kiang, die
een 0.1ijken loop heeft en eindelijk de Canton-riv wordt.
Hoofdprod. zijn cassia, green, metalen en edelsteenen. De
hfdpl. is Quei-lin. — 2) chin. st., prov. Yun-nan, dep.hfdpl. 22 u. ZO. Yun-nan.
Quang-tong. Z.lijkste prov. van China, tusschen 20°
en 26° 30' N.B., 108 en 117° 0.L., can de landzijde omgeven door de prov. Quang-si, Hon-nan, Kiang-si en Fokien, en ten 0. en Z. begrensd door de chin. zee en de
golf van Tonquin, die gescheiden zijn door het schiereil.
Honi-ttsjoe, dat zich near Hai-nan uitetrekt. Be grootte
wordt op 3781 0 m., de bevolking op 19,147,030 zielen geeteld. De grond is zeer afwisselend, maar over 't geheel
vruchtbaar en heejt een voortreflijke gemeenschap te water. Na rust, zijn de hoofdprod. suiker. groene thee van
mindere snort, cassia, betel, ijzer, goedkoope zijden stoffen, katoenen goederen, grof linnen, glee-, steen- en verlakte waren, met een menigte andere zaken, die in Canton,
de hfdpl. en voorn. zetel des handels, gemaakt worden.
Quano, Koevana, Kafana, zeest. van Japan, op de
0.kust van 't dl. Niphon, 16 u.. 0. Miako. — Quauton is
een der 5 afdeelingen van Niphon.
Quaranta, fr. gem. en vi., dep. Herault, arr. en 4 u.
W. Beziers. 1350 inwQuaregnon, belg. gem. en d., Henegouwen, arr. en
realm 1 u. W. Mons (Bergen); steenkoolmijnen. 3300 mw.
Quaremont, belg. gem. en d., 0. Vlaanderen, arr.
Oudenaarden. kant. Renaix. 1800 low.
Quark., pr. mv1., prov. Silezie, regdst. en 9 u.
Liegnitz ; met aanzienlijken vlasbouw. 2100 mw.
Quarnero (Golf-van.). [Flanaticus Sinus], bocht
der Adriat. zee, tusechen Istrie, Kroatie en Dalmatie, omtrent 41/ 2 u. lane en hr. Zij wordt schier geheel gedekt
door de eil. Veglia en Cherso, en heeft met de Adriat. zee
door 3 kanalen gemeenschap, waarvan het middelste als
C a n. -del-Quarnerolo bekend staat. Zij ligt aan
geweldige stormwinden bloot. Tot de Quarneriach eEilanden behooren, behalve de 2 genoemde, Osero,
of Ossero, Pago, Arbe e. a.
Quaronble, 43uaroube, fr. gem. en vl., dep. Nord,
arr. en 1 u, ON O . Valenciennes. 2600 mw.
Quarre-les-Tombes, fr gem. en d., dep. Yonne, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZZO. Avallon. 2100 mw.
Quarri, at. van Centraal-Afrika, Haoessa, 38 u. 0. Sakatee ; door aarden wallen omsloten. 6000 mw. ( ?)
Quarry-Bank, at. in Midd. Eng., gra. Stafford, 1 u.
ZW. Dudley. 1000 mw.
Quart, d. v. Italie, prov. Turijn, bij Aosta. 2200 intr.
Quarten, at. in Zwitserland, kant. St.-Gallen, distr.
Sargent:. 1909 mw.
Quarto, 1) riv. van de Plata-Staten. Z. Amer., dep.
Cordova, vloeit ZO.waarts en verliest zich in een moeras,
na een loop van ten minste 80 n. — ) gem. en vi. op 't
eil. Sardinie, div., prov. en ruim 1 u. ONO. Cagliari, in
een ongezond gelijknamig zotamoeras. 6C00 low. — Quar.
tuccio is een dorp, 1/4 u. N. Quarto, met 1900 mw.
Quatre-Bras, belg. d., prov. Brabant, 1 U. ZZO. Genappe en 3 u. van 't d. Waterloo, eau 't snijpunt der
wegen van Brussel op Charleroi en van Namen op Nivelles.
Op 16 Juni 1815 was hier het tooneel van een heftigen
aanval der Franschen. onder Hey, die echter door de
meesterlijke manceuvres en den heldenmoed des Prinsen
van Oranje (later Koning Willem II), weed afgeslagen,
doch waaroij de hertog van Brunswijk sneuvelde.
Quatre-cantons (Lac-d.•-) of Viervvoudsteden.
sneer. meer in Zwitserl., tusachen de 4 cantons van Schweiz,
Uri, Unterwalden en Lucern, waardoor de Reuss vloeit.
Het is schilderachtig gelegen en heeft veel scheepvaart
doch kent ook hevige stormen, vooral ale nit het Z. de
FOhn opsteekt.
Quatretouda, sp. mvl., prov. Valencia, 21/2 n. ONO.
San-Felipe. 4500 mw.
Quattroville, d. in Ital. prov. en nabij Mantua. 3090 mw.
Quay (St..), fr. gem. en feed., dep. Cotes-du-Nord,
arr. en 3 u. NNW. St.-Brien°, aan 't Banaal. 2900 low.
Quebec, hfdst. van Britsch N. Amerika en van NaderCanada, aan den 1. o. van den St.-Laurens-stroom, wear
daze de St.-Charles-1.1v. opneemt, omtrent 97 u. yea de golf
van St..-Laurene. Zij bealaat een voorgeb. tusachen debeide riv., eindigende in Cape-Diamond (Kaap-Diamant),
en is verdeeld in de versterkte of boven at., die een' orntrek
van 213 u. heeft, en in de oude of beneden at., met eenige
wijken, welke semen veel grooter zijn dan het bevestigd
gedeelte. Tot de boven et. behooren de voorsteden St.-Jean
en St.-Louis; aan de beneden it. emit zich St.-Roch. Beide
stadsdeelen zijn door een stelle street, aiountain-street",
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verbonden. De verdedigingswerken zijn nitermate sterk,
en aan hunne Z.zi,jde staat een citadel, die 16 bunders
grond inneemt en aan hare W.zijde de Plains of A b r aham ( s. aid.) heeft. De beide stadsdeelen zijn silent
van steen gebonwd en hebben geplaveide of gemacadamisecede straten. De voorn. aanzienlijkste openbare gebonwen Steen meest in 't versterkte gedeelte en Ain r. kath.
-en prot. kathedralen e. a. kerken, het Canadasche pane mentshnm, de kazerne t weleer het Jeznieten-collegie), verscheiden groote klooster-gebonwen„ de beurs, het leeskabinet, de gonvern. magazunen, 't Hotel-Dien en een tnighuis met volledig materiaal ter nitrnsting van een aanzienlijk leger. Tot de worn. weteuschappelijke en letterkundige mstellingen behooren het fransche collegie de kon.
lat. school, het kon. inatitunt, het letterk. en hIstor. genootschap, de mediache school de school van toegepaste
wetenachappen en knnsten, de milk. academic, de stads-bibl.
cue.; ook telt zij een menigte liefdadige inrichtingen. Zij
heeft branderijen, bronwerten, fabr. van zeep, kaarten,
t,abak ens., en scheepatimmerwerven, waarop een groote
menigte achoone schepen gebonwd zijn. Hare haven, tueachen de at. en 't eil. Orleans, is voor linie-schepen toegankelijk, en de koopvaardij-schepen kunnen tot dicht aan
de werven komen. Q is de g.roote stapelphats voor den
handel van Canada met Engeland, de W. Indien ens., en
doet vooral groote zaken in bout ; in 1846 voerde zij niet
mindez dan 29,752,129 voet dennen-, 21/2 mill. eiken-, 31/.,
mill. olmenhout uit • nicest tot planken, palen enz. gezaagd. Hare reederij 'telde in 1844 reeds 509 vaartuigen,
metende semen 45,351 ton en in 1881 wares deze getallen
nagenoeg verdubbeld. Om hare sterke ligging wordt de
stad wel het Amerikaanache Gibraltar genoemd. Door spoorwegen is Q. thane verbonden met St-Thomas, Hallifax,
Mont-Real, Ottawa, Boston en New-York. De st. telde in
1831 rnim 27,000 mw., in 1861 meer dan 51,000, thane
62,000, waarvan 40,003 van Fr. afkomst. Ligging 46° 49'
73" N.B. 71° 16' WL. De gemiddelde jaarstemp. is 41 0 ,8;
2 ; zomer 68° Fahr. Q werd in 1608 door de
winter 14°,
Franschen gesticht, in 1629 en later in 1759 door de Engelschen bemachtigd, en in 1763 aan de laatsten afgestaan.
In 1845 en in 1854 werd een groot gedeelte der at. buiten
de vestingwerken door brand vernield. Kortste zeereis near
Liverpool 2634 Eng. mijlen, welke afstand tegenwoordig in
91/2 dag door een stoomboot wordt afgelegd.
Quebrada, benaming your waterloop, rivier, door de Creolen in Amerika gegeven aan periodieke stroomen, die alteen in
in den regentijd water bevatten, doch een groot deel
van 't jaar droog sun. In Australit heeten dergelijke beken Creek s, in Abessynie Chor s, in Arabie W ad i e s, in Oost-Afrika N tt llah s.
Queda, Kedda, Keidaeh, stunt op 't echiereil. Malakka, nicest tusscheu 5. 40' en 7 0 N.B., 03° 40' en 101°
0.L., ten W. begrensd door de street van Malakka en aan
de andere zijden door de straten Ligor, Patany, Perak en..
De grootte wordt op 210 0 m., de bevolking op weinig
nicer dan 20,090 zielen gerekend, zijnde dit getal veel grooter geweest, eer het land door de Siamezen in 1821 werd
veroverd. Er sun veel graarijke vlakten en 't is goed van
hoot voorzien. Tot de prod. behooren tin, gond, rbst,
rotting, dammarhars, schildpadschalen, huiden en vellen,
en weleer werden ook groote hoeveelheden rundvee en gevogelte nitgevoerd near Pinang, welk eil., met de prov,
Wellesley, door den vorst van Queda aan de Eagelacheff
is afgeataan. De hfdst. Queda of Quell a-B a r t ran g
Is de residentie van een rajah, ligt aan den mond eener
riv. op 6° 6' Z.B., 100° 20' 0.L.; en ruim 4 n. meer Z.waarts
verheft zich de 41/. ueda-piek tot 1500 met. hoogte.
Quedlinburg, pr. st., prov. Saksen, regdat. en 9 u. ZW.
Maagdenburg, kr. Aschersleben, •aan de Bode (bijriv. der
Seale). Zij is door wallen met torens omsloten, heeft een
oud kasteel, waarin weleer een abdis der Rijksabdt Q resideerde en in walks kerk keizer Hendrik I. en zijne gemalin
Mathilda rusten; een bezienswaardig raadhnia, gymnasium,
weeshuis, verscheidene hoapitalen, een doofstommen-insti' tuut en fabr. van wollen etoffen en beetwortelaniker,
branderijen en levendigen handel in rundvee, varkens en
granen. 18,50J mw. Geb.pL van Klopetock (t 8O3), wiens
borstbeeld in de schoone wandeldreef Brithl (met 2 mine.
sale bronnen) is opgericht, en van den geograaf Karl
Ritter (t 1859).
Queen-Anne gra. der V.S., Stt. Maryland ; met 16,000
mw. in 1880 02633 in 1840); hfdpl. C entrevill e.
Queenborongb, 1) eng. vi . en kersp., pa. Kent, bij den
mond der Medway, lb o. Z. Sheerness. 900 tow. Genegelde stoomvaart tuitschen Q. en Vlissingen. 2) een district
op Tasmania of van Diemensland. 2400 mw.
Queen-Charlotte-Island, (d.i.eKoningin-Char1 ot ta-ei 1.), 1) Oen grooter en vele kl. eilanden van
Britach N. Amerika, Stillen oceaan, meeet tusschen 52 en
540 N.B., 131 en 133° W.L., 14 n. van 't vasteland. Het
voorn. eil. is 47 n. lang en gemiddeld 15 u. breed; 't heeft
lage knaten en is van binnen bergachtig en hontrijk. — 2)
groep in den Stillen oceaan, tueschen de Malicollo en Salomons-eil. — Queen-Charlotte-Island beet
ook een eiL op 19° 17' Z.B., 138° 42' W.L. QueenC. harlot te-Sonnd is 't N.lijk gedeelte van de street,
die Vanconvers-eiland van vasteland scheidt, en walker
ingang op 51 0 55' N.B., 131 0 2' W.L. ligt.
Queensberry, berg in Schotland, gra. Dumftees, bt
Closebern ; hoogte 709 meter.
Queenebury, 1) vroeger Queenstead. at. v. cog. grs.
York, West-Riding, bij Bradford. 7000 mw. — 2) gem. der
V.S., Stt. New-York, gra. Warren, aan den Hudson, 1. o n
13 n. NNO. Albany. 9300 mw.
Queeaa.Coansty, 1) binnenL grs. van Ierland, Leinater.,
omgeven door Ebaes County, Kildare, Kilkenny en Tippenary- p. 31 a met 150cOn inw. 't Wordt door de
'. Barrow en None beaproei ie vrnchtbaar, heeft groote
Ti'.
moerassen, can' toenemenden dbonw, veal Tee, mbnen
van steenkolen, ijser, koper en mangaan en enkele hbr.
van wollen, linnen en katoenen atoffen. Het Grand-Canal

en de Great-South-and-Western-spw loopen door dit grs,,
dat in 11 //baronies" en 53 aparishes" verdeeld is. De
voorn. ',Lateen zijn Maryborough, Mountmellick en Mountratq. — 2) grs. der VS., New-York, in 't W. van Long.
Island ; gr. 18 0 m., met 75,000 mw. (30,324 in 184)); hfdpL
Nor t h •Hempa t ea d. — 3) gra. in 't midden van
Prince-Edwards-Isl., hfdst. Charlotte-Town, met belangrijken handel, vischvangst en scheepvaart.
Queensferry 1) (South), schotsche vl. en zeeh., gra.
Linlithgow, san de golf van Forth, Zabde, 21/2 u. WNW.
Edinburgh ; met een veer over de golf aan het d. N e wh a 1 I. 980 mw. — 2) (North-), d. aan de overzijde der
genoemde golf. 370 mw.
Queen's Foreland, eil. van Britsch N. Amerika, op
62° 33' N.B., 65° WL.
Queensland, Briteche kolonie aan de 0.kust van Austravtefor 1859 can deel van het zuidelijker gelegen Nieuw
Zuid-Wales ; doch 3 Jan. van dit jaar tot een zelftitandige koL nitgeroepen en geheeten near koningin ( queen )
Victoria van Engeland. Door sommigen werd het aanvankelijk Cookaland genoemd, naar den ontdekker James
Cook ( 1770). Ligging 10° 40' kaap York) tot 20° 81' (k.
Danger) B. en 138° tot 153° 33' O.L. Grootte 31,4 , 1 0 m.,
met 210,500 mw. (1878). Rijk tan allerlei producten, vooral
gond, silver., koper, steenkool, tin, katoen en runderen. Op
de talrijke eil. langs de 0.kust, die om hear koraa1klippen
lang als gevaarlijk vermeden wend, is parelvisscherij een
hoofdmiddel van bestaan. In de goudmijnen werkten in
1878 meer dan 14,000 Chineezen. Hfdst. Brie ban e, dat
in 1880 veer meer dan een millioen Ran wol uitvoerde.
Queenstown, 1) Voorhaven en belangrijke marktpl.
van Cork, in Ierland (Munster), met geregelde stoomvaart op
New-York. 12,000 mw. — 1 distr. can Z. Afrika, Kaapkoionic, ten N. van Britsch Kaffraria, met de hoofdst. van
denzelfden naam. Het distr. had in 1875 een bevolk. van
51,000 mw., de at. Queenstown van 11,000 mw. — 3) d.
in Opper-Canada, aau de Niagara, 1. o., omtrent 11la u.
van haren vermaarden waterval.
Quegnay, riv. van Uruguay, Z. Amer., vloeit W.waarta
neemt den Quebrancho op en valt in de riv. Uruguay,
71 /2 u. N. Concepcion-de-la-China.
Queieh, riv. van Rijnbeieren, ontspr. Z. bij Hauenstein
(can d. bij Pirmasenz), en valt na een 0.1tken loop van
9 u., voorbij Annweiler en Landau, bij Germersheim I. in
den Rijn.
Queiling, riv. in China, linker bijvloed van den den Sikiang of Cantonstroom, door het gelijkn. landschap stroomend. De naam is afgeleid van den queibloem, die in
China veelvuldig op de boomen groeit.
Queimada-Eilanden, 2 brazil. eilandjes, prov. SanPaulo, bij de kust, 12 u. ZW. Santos.
Queis, ri, in Pruiss. Silezie, reg. Liegnitz, ontspr. bij
Schreibershau, aan de N.lijke belling van 't Reuzengeb.,
en valt na een N.lijken loop van 19 u. voorbij Greifenberg
en Lauban I. in de Baber, tusschen Sprottau en Sagan.
Quel, sp. vi ., pray. en S u. ZO. Logrona ; met branderijen en levendigen handel. 1700 mw. ?
Quelaines, fr gem. en d., dep. Mayeune, arr. en 2 1 /2
U. NW. Chateau-Gontier. 2018 mw.
Quelpaert, (door de inboorlingen Moese of Moes a,
door de Chin. Foengm a, door de Japanezen Poets e ma
geheeten ), eil. aan den ingang der Geele zee, 17 u. Z. Korea.tlang 13 u., breed tot 31/2 u. Beaufort ligt op 33°
9' 7" N.B., 126° 56' 5" O.L. 't Is bergachtig en van vulkanische formatie en heeft een pick van 2000 met. hoogte
en de et Mogga n. Er wordt veel vee geteeld, maar de
overige levensmiddelen zijn en schaars. Het gouvern. van
Korea, waaraan 't onderhoorig is, gebruikt het als een strafkolonia. Het eil. wend in 1635 door nederl. zeelieden ontdekt.
Queluz, 1) port. d., prov. Estremadura, 2 u. NW. Lissabon, met een kon. slot. — 2) bras. at., prov. Minas-Gerace, 6 u. ZZW. Ouro-Preto. 8 5)0 mw. (met gebied).
Quemada, verwoeste at. in Mexico, Stt. Zacatecas, met
massive rulnen, die ruim 2 bundera beslaan,
9ssemenes, eilandje bij de NW.kust van Frankrijk, dep.
Finistere, 5 n. W. Brest. — QuOmeneven, fr. d., dep.
Finistere, 21/2 tt. N. Qnimper. 1600 mw.
Qmensper-Guenennee, fr. gem en d., Cotes du-Nord,
ara. en 3 u. N. Gningamp. 2472 mw.
Quend. fr. gem. en d., Somme. arr. en 5 n. NNW. Abbeville, bij den mond der Anthie, 1. o. 1200 mw.
QuenstAdt, pr. d., prov. Saksen, regdst. Maagdenburg,
1 n. NNO. Halberstadt. 1800 mw.
emend," (St..), 1) [Augusta Veromanduorunn,
Quintinopolis of Quintinianum in lat. Latijn], fr. gem.
en fabr.st , dep. Aisne, arr.hfdpl., 7 n. NW. Leon, aan de
Somme, r. o., atm 't begin van 't kanaal van St.-Quentin
(dat de Oise, Somme en Schelde in gemeenscbap brengt en
zoo door de Seine en Loire de N.zee met den Atlant. oceaan verbindt) en aan den spw. van Parts naar Brussel,
tenet' de stad 0.- en W.waarts door apoorwegen met
Reims en Amiens verbonden Ia.Zjj heeft can handele-tribnnaal, gem. collegie, openbare bibl. van 14,000 boekdeelen, akademisch genootachap van kunaten, fraaie letteren
en landbonw, kamer der kunaten en ambachten ens. Hare
voorn. gebonwen Ain de schoone goth. parochie-kerk, de
kerk St-Jacques, de schouwburg- en eoneertzaal en het
stadhuis. Hare groote en tairijke fabr. leveret' allealei hatoenen, wollen en sijden weasel.. katoengaren, tafellinnen, laden, seep, metaalwaren, machines, one, bier, lijm,
swavelzunr ens., en zij drijft een aanzienbiltea handel in
deze prod. barer nijverheid en in koren, cider, vruchten
en vim. 28,900 mw. waaronder veiliotestanten, die bier
acne consistoriale kerk hebben) — 10 Aug. 1557 werden de Praneeken bier door de S aarden geelagen, en
de at. ward torn ingenomen en geplunderd. 2) fr. gem.
en d" dep. Crease, arr. 11/2 n. Z. Aubusson. 1600 inw,
3i id., dep. Gard, arr. en 3/4 U. NO. Usti. 2200 mw. —
4) id., dep. later, arr. en 31/2 u NO. Vienne. 1600 mw. —
5) id., dep. Kanaal (Manche), arr. en 1 u. ZO. Arranchats. 1690 mw.
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Quercy
egerey, oud distr. van Frankrijk, in de voorm. prov.
Guyenne, welker hfdpl. Cahors was. Het vormt nu grootendeels het dep. Lot en een deel van Tarn-en-Garonne.
Queretaro dep. van Mejico, ingesloten door de departem. Mejico,Mechoacan,
Guanajuato, San-Luis-Potosi en
'
Vera-Cruz ; tusschen 20° — 22° N.B. en 99° 15' — 100° 15'
0.L., gr. 450 0 m., met 180,030 mw. Het ligt geheel op
het tafelland van Anahuac, en de berg Calpulalpan verheft

zich tot omtrent 2500 met. hoogte. De prod. zijn male

-en katoen, met de meeste europ. granen en vruchten. Er
zijn zilver-, koper-, lood- en ijzermejnen en fabr. van wollen stoffen, zeep, aardewerk en ijzerwaren. De voorn. ate-

den Ain Queretaro, San-Juan-del-Rio en Cadereita. — 2)
st_ en hfdpl. van gen dep., in een fraai dal, 32 u. NW.
Zn is goed gebouwd en wordt van water voorzien
door een schoone waterleiding van 3 u. lengte. Hare voorn.
gebouwen zijn meest kerken en kloosters. Q heeft het
voorkomen van een drukke fabr.st.• zij heeft een menigte
fabr. van grove wollen stoffen voor 'de armee enz., in aommige waarvan 20 tot 30 weefgetouwen aan den gang aim.
be wol daarvoor wordt meest nit de dep. San-Luis-Potosi
en Zacatecas aangevoerd.
Querfurt of Quernfurt. pr at., prov. Saksen, regdst.
en 5 U. W. Meraeburg, kr.hfdpl., aan den Quernabach ( bij*v. der Seale); met een oud slot, katoendrukkerij; salpeterhut en aanzienlijke markten. 4920 mw.
Querigut. fr. gem. en vi., dep. Ariege, kant.hfdpl., arr.
en 11 U. ZO. Foix ; met een nod kasteel. 900 maw.
Querimba of Quirimho-Eilanden, keten van eilanden die zich langs Afrika's 0.kust uitstrekken, tusschen
10 0 30 en 11° 30' Z.B., op 41° 30' 0.L., en begrepen zijn
in 't port. gebied van Mozambique. Zij zijn alien laag en
van koraal-formatie, met lenge, vlakke riffen. in 0.waartache richting. De voorn. ziju A a w a st a d a, I b o, waarop
een gelijkn. at. en fort, M at e mm o, Fay no en Q u er imb a, het Z.lijkste, met eenige verstrooide huizen en
een kerk. — Q uerimbo is ook de naam van het air.
kusiland tusschen Kaap-Delgado en de Pemba-baai.
6..„Quernmore, d. van Engeland, grs. en 1/2 u. van Lancaster. 600 mw.
Quero, 1) sp. mvl., prov. en 13 1 /2 u. OZO. Toledo.
1500 mw. — 2) lomb. venet. d., deleg. Belluno, aan de
Piave. 2 U. Z. Feltre. — 3 ) kl. riv. van Centr. Amerika,
Stt. Honduras.
Querqueville, fr gem. en d., fort en haven, dep. Katmai (Manche), arr. en 1 u. NNW. Cherbourg; belangrijk
al, verdedigingspunt. 950 mw.
Querrien, fr. gem. en d., dep. Finistere, arr. en 2 u.
NNO. Quimperie. 2630 mw.
Quersola, d. in Modena, 4, /2 u. WZW. de at. Modena,
2600 mw. In de nabijheid zijn bronnen van steenolie.
Quesada, sp. vi., prov. en 11112 u. 0. Jaen aan de
Sierra-de-Cazorla ; met goutbronnen. 6879 mw. (187
8).
Quesnoy (Le). fr gem. en versterkte at., dep. Nord,
kant.hfdpl, arr. en 4 u. NW. Avesnes, aan een spw.tak,
die haar met Valenciennes, Douai, Mons (Bergen) Maubenge en St.-Quentin verbindt. Zi,j heeft een merkwaardige
kerk, arsenaal, schoon hospitaal en gr. kazernen. 3692
mw. (1876).
Quesnoy-sur-Deule, fr gem. en vi., dep. Nord, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NW. Lille (Ryssel ); met fabr. van bettingen, grendels, spijkers, schroeven enz. 5014 mw. (1876).
Quessant, Austr. eilandje, behoorende bij de Louisiadegroep, in 1768 door den Franschen zeevaarder Bougainville
ontdekt en geheeten naar de overeenkomst met het Fran.
ache eil. van dien naam.
Quessoz, fr. d., dep. Noorderkusten, arr. en 21/ 2 u.
ZO. St.-Bnene. 2880 mw. (1876).
Questembert, fr gem. en stadje, Morbihan, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. OZO. Vannes. 4113 mw. (1876).
Quettehou, fr- gem. en vi., Kanaal (Manche), kant.hfdpl., arr. en 2112 u. NO. Valognes. 2100 tow. — Quettreville, id., id.,. arr. en 2 u. ZW. Coutances. 20‘JO mw.
Queue-du-Hots, belg. gem. en d., prov. en arr. Luik,
kant. Fieron. 1200 mw.
Quevaucamps, belg. gem. en vi., pray. Henegonwen,
kant.hfdpl., arr. en 41/, u. OZO. Doornik ; met 5 steengroeven en verscheiden fabr. van geweven stoffen. 2000 mw.
Queven, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 11/2 u.
NW. Lorient, aan den Scorff, r. o. 2114 inw.
Quevillz, (Le Grand- en Le Petit-), 2 fr d., dep.
Beneden-Seine, arr. en bij Rouen, aan de Seine ; met veel
weverijen. Het late met 1200, het 2de met 6200 inw.
Quevy (Le Grand- en Le Petit.), 2 belg. gem. en d.,
Henegouwen, arr. Mons, kant. Paturages. Semen 1900 mw.
Queyrac, fr gem. en d., dep. Gironde, arr. en 1 u.
NMV. Lesparre. 2000 mw. — Queyeaa, geh. en fort, dep.
Opner-Alpen, arr. en 4 u. ZZO. Briancon. 300 tow.
Quezaltenango, at. van Centr. Amerika, Sat. en 33 u.
WNW. Guatemala, hfdpl. van een gelijkn. dep. Zij is fraai
gebouwd, goed bestraat en heeft een rijk veraierde kathedraal, verscheiden andere kerken en een deftig stadhuis,
fabr. van katoenen en wollen atoffen en een levendigen
handel. 38,000 mw., meest Indianen. In haren omtrek zijn
vele oudheden en vulkanische gewrochten.
Quia-Land, landstreek in W. Afrika, onmiddellijk 0.
het schiereil. Sierra Leone, tusschen de riv. Rokell en
Casamanza, bevattende ongeveer 60 0 m rijk alluviaal
land, dat veel rijst, main en jams voortbrengt.
Quiberon. 1) fr. schiereil, dep. Morbihan, ZZO. Lorient
en NNO. Belle-Isle, op 47° 26' 30'' N.B. 2. 4' 15" W.L.,
lang van N. tot Z. 2 u., breed ruim 1/2 u., en met het
vasteland vereenigd door een lage landstreek, slechts 60
met. breed en door 't fort Penthievre verdedigd De oppervlakte is zandig en doe, en 't is inzonderheid merkwaardig,
omdat het in 't revolutionaire tijdperk van 1795 de laatste
wijkplaats was van omtrent 700 koningsgezinden, die bier
ingesloten werden en na een hardnekkigen tegenstand zich
aan den generaal Hoche moesten overgeven. — 2 fr. gem.
en vi., aan 't Z.einde van gen. schiereil., kant.hfdpl., arr.
en 7 al. Z.O. Lorient ; met can kl. haven 2300 mw., welke
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hoofdzakelijk in vischvangst bun bestaan vinden. — Een
eilandje ten Z. van 't schiereil. beet P ointe-de-Qu ib ar on, en 't kanaal daartusschen Pas-de-Quiberon.
Quit's, of Coiba, eil. van Columbia, dep. Istmo of Panama, prov. Veragua, in den Stillen oceaan, bij den ingang

der Montijobaai, op 7° 25' N.B., 81 0 54' W.L.; 6 u lang
en be. Het hoofdm. van bestaan is parelvisscherij.
Quicamno, bra.. mvl., prov. Rio-de-Janeiro, 6 u. ZW.
Campos. 26,000 mw.
Quicatlan, at. in Mejice, dep. en 121/e u. N. Oajaca.
— Quieara. is een eil., 21/, u. Z. het bovengen. Quibo.
Quiche (Santa-Crus-del..), verwoeste at. van Centr.
Amerika, Stt. Guatemala, ONO. Quezaltenango; met een
gelijkn. vlek in de nabijheid der ruinen.
Quickhorn, d. in Holstein, 4 u. N. Altona. 130 mw.
In 't kerap. Q ligt de Hark she id e, waarop in 1821
de armenkolonie Fr eder ik sga b e is gesticht.
Quieppe, eil. en fort in den Atl. oceaan, aan de knot
van Brazilie, prov. en 20 u. ZZW. Bahia aan den ingang
der baai van Camamu. 13° 5' 58" Z.B., 41° 16' 50" W.L.
Quierzv-sur-Oise, fr. gem. en d., dep. Aisne, arr. en
6 u. W. tam', aan de Oise, 1. o.; weleer een gewichtige
pleats, met een paleis der Carlovingische koningen, wearin Karel Martel stierf (754) en onder Karel den Gr. en
zijn opvolgers 5 concilien gehonden en de zoogen. fain Capitulaires" werden opgesteld. 80,) mw.
Quievrain, bele. gem. en vi., prov. Henegouwen, 3 1 /2
u. WZW. Mons (Bergen); met een station op het punt
wear de spw. van Valenciennes op belgisch grondgebied
treedt. 2800 mw.
Quilca, haven van Peru's knot, 20 u. W. Arequipa.
Quilimane, Quillimane, zeest. van 0. Afrika, Vat.
van een gouv. der port. kolonie Mozambique, aan den 1. o.
der riv. Q., N.lijken tak der Zambeze, 41/3 u. van haren
mond ; op 170 51' 8" Z.B.. 37° 1' O.L. Men beschrijft
haar ale zeer ouge,ond. Haar voorn. gebouwen ziju het
fort, een kerk en enkele steenen huizen. Zij handelt in
goad en ivoor, ratter vooral in slaven, die hier tersluiks
worden opgekocht om near de steden van Aziatisch Turkije en elders te worden uitgevoerd. Er moeten mijnen met
goede steenkolen zijn, doch zij worden flirt bewerkt.
Qui-lin, chin. at., prov. Quang-si, dep.hfdpl., op 25° 13'
12' N.B., 110° 15' 0.L. Zij moet in den ouden europ.
BUR versterkt zijn, maar voor 't overige ver onderdoen
voor de meeste andere chin. steden van harm n rang.
Quillan, fr gem. en at., dep. Aude, kant.hfdpl., arr. en
4 u. Z. Limoux ; met lakenfabr. 2480 mw. (1876).
Quillebeuf, Quillebeetzf, fr gem. en at., dep., Eure,
kant.hfdpl., arr. en 2 u. N. Pont-Audemer, aan de Seine,
1. o., ter plaatse wear de breede mond dier riv. begint en
de vaart door zandbanken even moeielijk als gevaarlijk is,
waarom dan ook bier een menigte loodsen en de noodige
inrichtingen tot hulpbieding voorhanden zijn. Zij heeft een
tolkautoor, eenige fabr., visscherij en een haven voor gr.
schepen, met een vuurtoren. 1400 mw.
Qtaillio (Le). fr gem. en d., dep. Cotes-du Nord, arr.
en 2 1 12 u. N. Loudeac ; met linnenbleeken. 1800 mw.
Quillota, of San-Martin-de-la-Concha, st. van Chili
prov. en 14 u. NW. Santiago. aan de Aconcagua, 8 u. van
den Stillen oceaan, in een vlakte, ten ZW. bepaald door een
pick. die een zichtbaar baken voor de haven van Valparaiso
is. Men zegt, dat zij 3 u. in omtrek is en een hfd.straat
van meer dan 1 u. lengte heeft. Be huizen zijn van in de
mon gedroogde steenen en maar een verdieping hoog. Tot
bijna ieder huis behoort een wijngaard; mane de mw. verstaan de kunst der wijnbereiding niet. 10,000 inw. (?)
Quiloa, kilwa, hielvva, at. van 0. Afrika, Zanzibar,
op een eil. bi,j de kust, dat 2 u. lang is en tusschen 't
welk en 't vasteland een veilige haven is. Het fort, op
8° 57' Z.B., 39. 34' 2" 0.L., is sterk en door een gracht
omaloten, en dient tot verblijf voor een gouverneur under
den inham van Maskate. De Portugeezen hadden Zr in 't
eerst der 16de eeuw een korten tijd in bezit, en zij was
v66r dien tijd can belangrijke at. Na echter is 't niets
meer dan een d., dat van zijn vorige grootheid enkel door
vele ruinen getuigt. 't Klimaat is er ongezond.
Quilon, ook Coilon, Coulon, at. en zeeh. op de
bust van Achter-Indie, gebied Travancore, schiereil. Malabar, 101/2 u NW. Trivanderum ; met levendigen uitvoerhandel in papier, peper, kokoanoten, gember, boomwol,
kardamom enz. Zij heeft veel r. kath. kerken en een tern.
pd van de Brahmaansche godheid Siwa. Weleer behoorde
zij den Nederlanders en was bekend om haar gezond klimeat en overvloedigen rijkdom van water. Thans behoort
zij tot de Strait-Settlements en telt met omliggend gebied
nagenoeg 20,000 mw.
Quissipnr, of Q.-Corentin, fr, gem. en st., hfdpl. van
't dep. Yinistere, 3 u. van den Atlant. oceaan en 85 u.
0.t.Z. Parijs, aan den 0 d e t, die in de zoogen. ZwarteBergen (ffMontagnes.Noirea"), ten N. van Q. ontspr., bier
de Steyn opneemt en in de bocht van Benaudet valt. Zij
is verdeeld in een oude en een nieuwe at., van welke des
eerste aan de rivierztjde met oude muren en torens is omgeven en kaaien met antieke huizen heeft, terwnl de laatste
zich over eenige geringe hoogten uitstrekt. Haar voorn.
gebouwen ziju de kathedraal, het stadhuis, het hospitaal,
't paleis van justitie en de kazernen. Zij heeft een handelstribunaal, gem. collegie, openbare bibl. van 70,000 bockdeelen, zeevaartschool, rijke verzameling van physische
instrumenten, zout-entrep6t, schouwburg, kruidtuin en baden. Hare voorn. industrie bestaat in de fah, van favence
en aardewerk en in scheepsbouw, en zij drijft handel in
tarwe, was, weefsela van hennip en vlas, in wijn, boter,
paarden en de opbrengst der sardijn-visscherij. Hare haven, ter plaatse wear de Odet en Benaudet aamenvloeien,
is klein en slechts voor schepen van 150 ton toegankelijk,
doch heeft in belangrijkheid gewonnen, Binds zij door een
apoorweg met L'orient en Brest verbonden is. 13,800 inw.
(1876). He stad is zeer oud en heette aanvankelijk C or i s o pitum Civitas.
Qu nperle, fr gem. en at., dep. Finistere, arr.hfdpl.,
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8 U. OZO. Quimper, aan de samenvloeiing der E116 en
Issole, die bier de Ilaita of Quimperle en een kl. haven
poor sehepen van 50 ton vormen. Zij heeft een
een genootschap van landbouw, een merkwaardige
oude kerk, eenige indnstrie en hand& 6533 mw. (18761.
Quineettn. Ital. gem. en d., Piemont, div. Turin, prov.
en 21/2 n. NW. Ivrea. 1400 low.
Quincy, I) gem. en vl. der V.S. Stt. Massachusetts,
gra. Norfolk, 21/2 u. Z.t.O. Boston (fangs den Old-Colonyspw. ). Het seer bevallige en nette vi. heeft een sawn
granieten stadhuis, alsmede een deftige kerk van dezelfde
steensoort met een marmeren gedenkteeken voor den president John Adams, die hier, zoowel ala zljn won de pres.
John Quincy Adams, geboren is. Er zijn eenige (abr., mane
de hoofd.indurstrie is het delven en bewerken van 't geewet of syeniet, waarvan de omtrek onnitputtelijke groeven
heeft. 7909 low. (1875). Ruim 1 /2 u. 0. ligt het lieve d.
Quincy-town, en het schiereil. Germantown,
wear een schoone haven, veel scheepsbouw en visscherij in.
— 2) id., Stt. Jilinoin , hfdpl. van 't gee. Adams, 27 u. W.
Springfield, waarmede het vi. door een spw. verbonden is,
aan den Mississippi, 1. 0.- met een der beste aanlegplaatBen voor stoombooten op 'dien stroom. "Het is achoon gebouwd, heeft een groot .plein met het rechthuis, verscheiden kerken, veel magazunen, meg- en korenmolena e. a.
nijverheid, terwijl de steeds toenemende handel hear weldra
tot een aanzienlijke plaats sal maken. 24,000 low. — 3)
id., Stt. Pennsylvant, (rms. Franklin, 16 u. ZW. Harrisburg. 3000 low. — 4) -liegy, fr. gem. en d., dep. Seineen-Marne: arr. en 1 U. Z. Meaux. 2200 Mw.
Quindmei, Ital. d., prov. Caserta, SO. bij Nola, in een
dal. 2400 low.
Quingey. fr. gem. en st., dep. Daubs, kant.hfdpl., arr.
en 31/2 a. ZW. Besancon, aan de Lone. 1100 Mw. Geb.pl.
van pans Calixt. II. Op eenigen afstand, hij het d.
Boussieres ligt de merkwaardige stalactieten-grot van Osselles of Quingey, met veel fossiele beenderen.
Quinhon, Quinon, St. en schoone havenbaai van Anam;
de at. is de hfdpl. eener pro.. en ligt aan eene riv., die in
de haven valt, 3 u. meer 0.waarts. 8000 low. 13° 44' NB.,
109° 11' O.L.
Quiniluban, kl. eiLgroep in den Aziat. archipel, Philippljnen, tusschen Panay en Palawan, op 11 0 30' N.B.,
120° 47' 0.L.
Quintana, sp. vi., prov. en 13 u. OZO. Badajoz. 4200 mw.
Een menigte geringe sp. plaatrien heeten eveneens.
Quintanar, 1) -de-la-Orden, sp. mvl., prov. Toledo,
5 u. W. Belmonte; met fabr. van dekens e. a. wollen
atoffen, en handel in merinos-schapen op groote weekmarkten. 6800 mw. — 2) -del-Rey, sp. mvl., pray. en 14
u. ZZO. Cuenca ; met wijn- en satTraanbouw. 2800 Mw.
Quintero, haven aan de kust van Chili, NNO. bij Valparaiso, op 32° 47' 33" Z.B., 71° 35' 24" W.L. Door de
aard iieving van 1822 is hier de kust 11/3 met. gerezen.
Quintin, fr. gem. en at., dep. Cotes-du-Nord, kant.hfdpl., arr. en 3 u. Z W. St.-Brieuc, aan den Gouet; met
een gr kasteel, handelstribunaal„ kamer van kunsten en
fabrieken weverijen, smederijen, minerale bronnen en handel. 320; mow.
Quint°, 1) riv. van de Plata-taten, dep. San-Luis en
Cordova; zij verliest zich na een ZO.lijken loop van 72 u.
in em n moeras, op ongeveer 34 0 Z.B., 63° W.L. — 2) Ital.
d. prov. en 1 u. NO. Verona; met de kerk van Sta-Mariadella-Stella. 1500 mw. — 3) sp. vl., prov. en 8 u. ZO. Saragossa, aan den Elbro ; met minerale baden. 1500 Mw.
— 4) zwit. d. kant. Tessin, distr. Leventina. 1300 mw.
Quinzano, ItaL vi., deleg. en 5 1 /2 u. ZZW. Brescia.
451,0 inw.
Quirigua, verwoeste at. van Centr. Amerika, Guatemala, aan de riv. Montagua; met gebeitelde afgoden en
monumentale ruinen, naar die van Copan gelijkende. Daarbij list een gelijknamig gehncht.
Quirijnetok, geh. in Noord-Brab., gem. Tilburg, waar
oudtijds een aan St.-Quirinus gewijde kapel stand.
Quiein (St..), fr. gem. en schoon vi., Meurthe, arr. en
3 u. Z. Sarrebourg, met een beroemde spiegelfahr. 1900 mw.
Quairivainsi. Quiquirine, kl. eil. van Chili. dep. en
2 n. N. Concepcnn?, aan den ingang van hare baai.
Quirpon, ell. bij 't N.einde van New-Foundland, Britsch
N. Amerika, aan den ingang der street Belle-Isle, op 51.
40' N.B. 55° 16' W.L.
QuiskOrtepolder, pold. op het Zeeuwache ell. Zuid-Beeland, ter grootte van ongeveer 3.) bunder, beh. tot de
gem. Baarland.
Quieeae, fr gem. en stadje, dep. Gard, kant.hfdpl., arr.
en 51/, u. OZO. Le Vigan, aan de Vidourle, I. o. 1690
low. Mutsenmakerij.
Quieten°, Ital. vl., 4 n. ZO. Mantua, aan de Secchia.
De Oostenrijkers sloegen hier de Franschen in 1734.
Quiatinaie, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 5 u.
NO. Lorient. 2800 inw.
Quito, ( eigentlijk San.Francisco-de-Quito),
hfdst. der Z. Amer. repnbliek Ecuador, weleer een der
hoofdateden van 't oude Pernaansche rijk, gelegen op het
gelijknamig bergvlak, in can ravijn ten 0. van den vulkaan
Pichincha, 43 u. NNO. Guayaquil, ter hoogte van 2908 met.
boven den zeespiegel, bijna onder den evenaar. Zij is ten
deele goad bebouwd, hoewel tij can menigte kromme, steile
en elecht geplaveide straten telt. Zij heeft verscheiden
schoone pleinen, can van welke prijkt met de kathedraal,
a t stadhuis, 't paleis van den president der republiek en
dat van den aartsbisschop, &kook met een fraaie fontein.
Het ex-Jezulten-collegie bevat een openbare boekerij en
zalen, welke on ten gebruike der universiteit zijn ingeruimd. Andere voorn. gebouwen On de kerken en kloostees, can werkhnis, weeshnis en groat hospitaal. Quito
heeft fabr. van grove katoenen en wollen stoffen, kant,
lint, kousen en mutaen ens., en grooten handel in kina,
koren e. a. landbouw-producten, die met sommige hazer
fabrikaten v i a Guayaquil naar Centraal-Amerika gezonden
cWorden in roiling tegen indigo, ijzer en steal, en naar
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brandewijn, wijn, olie en edele metalen. Zi$
voert allerlei soort van europ. fabr.waren in, en die van
de baste qualiteit vinden he Igereeden aftrek, daar vein
bewoners der at. vermogende lieden zijn. De markten thin
ruim van levensmiddelen voorzien, en in de nabuurschap
wordt veal kaas gemaakt. De bevolking bedraagt volgens
de jongste telling 80,00 , zielen. De stad ligt op 0° 13' 27"
Z.B. 78. 50' — Uit Quito bespenrt men niet minn 11 bergen met sneeuwkoppen, waaronder behalve
der Cla
de reeds genoemde Pichincha, de Antisana, de Cotopaji, en
de Chimborazo; en omtrent 3 n. NO.waarts is de vlakte,
die de fransche en spaansche sterrenkundigen in 1736 hoten om eenen grand van den meridiaan te meten. — Het
Dal-•an-Quito beast nog 29 tot hear gebied behoorende vlekken en kerkdorpen, die gelegen zijn tusschen
plantsoenen van indigo, boomwol en suikerriet, tusschen
citroen-, kina-, en pompelmoesboschjes, afgewisseld dour
tuinen, ooftboomen en schoone, met vee bedekte weiden.
Quitta, at. en Britsch stat. op de kust van W.Afrika,
Opper-Guinea. ONO. van kaap Three-Points. 5300 mw. (?)
Quivox (St..), schot. kersp. grs. Ayr, 1 u. NO. de it.
Ayr; met 2 kolenmijnen en de d. W hi tel et s, C o nt a 1 en Wallace-tow n, voorst. van Ayr. 6060 inw.
Quizama of Kisama, distr. van Neder-Guiana, ZW.
Afrika, tuaachen de rivieren Coanza en Longa. 10 0 Z.B.
De grand is bergachtig. De prod. zijn was, honik,, en zout.
Quoin (Groot- en Klein.), twee rotsachtage eil. in
de Ten. golf, 31/2 u. NO. Kaap-Mussendom. — Quoin
Is ook de naam van eilanden bij de NO.kust van NieuwHolland en bij de 0.kust van Van-Diemens-Land.
Quorra, Qisolla, Kosvara of Kuara, naam, dien men
aan de Afr. rim. den Niger geeft, nadat deze, ala Dsjoliba
in, ! het meer Dibbi gevallen zijnde, dit verlaat om tot
dicht bij Timboektoe te vloeien en dan hare vroeger NO.Like richting in acne ZO.lijke te veranderen. De naam beteekent rivier, water. (Zie 'Niger en Dsjoliba.)

Raab, 1) [Arrabo], bevaarbare riv. van Hongarije, ontspr. in Stiermarken, kr. Gratz, N. bij 't vi. Passail, vloeit
NO.waarts door 't W. van liongarije en valt na een loop
van 52 u. r. in den Donau, bij de it. Raab. Hare voorn.
bijrivieren zijn 1. de Feistritz, Pinka en Repeze, r. de Marczal. — 2), of bong. Nagy-Gyor (lat. Arrabona), hone,.
st., hfdpl. van 't gelijkn. com . (gr. 28,7 m.), 19 U. 'WNW.
Ofen, aan de Raab, bij hare samenvloeiing met de Rahnitz en den Kleinen- of Wieselburger-Donau. Zi,j was weleer versterkt en heeft een prachtige kathedraal benevens
andere r. kerken, 1 prot. en 1 grieksche kerk, een kon.
akademie met een bibl., een bissch. seminarie, een archigymnasium, em n tuighuis, ten kazerne, tabaksfabr., gr.
paardemarkten en veel handel en scheepvaart. Zij is sun
aanlegplaats voor de Donau-stoombooten en is bovendien
in het spoorwegnet van Oostenrijk—Hongarije opgenomen,
o. a. verbonden met Weenen en Komorn. 21,000 mw. In
Juni 1809 werden de Oosteririjkers onder de wallen drier
at. door de Franachen geslagen. — 3) mvl. in Neder-Oostens., Innkr., 3 u. NO. Ried; met reel bierbrouwerij en
een bezocht mineraal bad.
Raalte, 1 kant. der ned. pray. Overijael, arr. Deventer;
verdeeld in 4 gem. (Raalte Wijhe, Heine en Hellendoorn)
— 2) gem. en fraai d., hfdpl. van gen. kant., 91/2 U. NNO.
Deventer, aan den straatweg van Zwolle op Almeloo en tevens station van den spoorweg, die in 1880 t.schen daze
beide plaatsen gelegd is; bovendien aan het Overijaelnche
kanaal (2e acetic). Zij heeft een r. kath. en can geref.
kerk, verscheidene havezaten, wekelijksche veemarkten en
jaarlijksche paardenmarkten. Met vele buurten en gab.,
waaronder Luttenberg, Heeten, Fijenraan, Linderte, Boeteloo, Rameloo, Pleegste en Broekland, telt de gem. 5700
low., waarvan 560 In de kom van het dorp.
Ilaamberg, N. Brab. geh., gem. Zundert.
Raambrug, Raamburg of Randenburg, geh. in de
prov. Z. Boil., gem. Reeuvitjk, t.schen Boskoop en Gouda.
Raanskens of Sabena, geh. in N. Brab., gem. Ginneken, aan den straatweg van Baarle-Nassau naar Breda.
Itaalnedonk, ned. d., pear. 71. Brab., arr. Breda, kant.
en 11/4 u. NO. Owiterhout, het W.lijkate d. van de Langstraat; met een geref. en een r. kath. kerk en bierbrouwerij. Het vormt met eenige buurten en gab. (waaronder
'tRaamsdonksche veer, met eenr. kath. kerken
school) de rm. Raamadon k, die 4200 Mw. telt.
Rear, b. in Limburg, gem. Meersen. 150 low.
Hurd, of Rausverd, ned. d. prov. Friesland., arr.
Leeuwarden, kant. en 11/4 ZZO. 'Holwerd, gem. W. Dongeradeel. net mw.
Rano, (Pijper en —), geh. op het Sampereil., prov.
Overijsel, gem. Kampen.
Maim°, d. in Oostenr. Silezie, hr. 'Troppau, aan de
Mohra ; met spinnerij en garenhandel. 2100 mw.
Rasa, Ind. at pees. Bengalen, afd. Allahabad, distr.
Humeerpore. 25° 36 N.B., 79° 38' N.L. 18,000 mw.
Rabagh (El), at. in Arabia, Hedajaz, 32 u. NNW. Melt.
ka aan den weg near Mediu°, bij de Roode zee, &healer
depelgrims
wasschingen verriehten.
'
littbastens, 1) fr. gem. en at., Opper-Pyreneen, kant..
hfdpl., arr. en 3 U. NNO. Tarbes. 2000 low. — 2) id.,
Tarn, kant.hfdpl., arr. en 1 1 /2 u. ZW. Galilee, aan den
Tarn, r. 0. 5800 inw.
Rabat, of Nieuvv-Sale, ook Arisate, versterkte nest.

Rabba
van Marokko, kon. Fez, aan den Boe-Regreb, 1. 0., bij
haren mond, recht tegenover Sad, 6 u. ZZW, Mehediah.
340 N.B., 61/2° WL. Zij heeft vrij sterke wallen en batterijen, een citadel, veel moskeeen en minarets, steenen mausoleums en wel voorziene markten. De schepen vinden
hier diepte van water genoeg om tot dicht aan den wal
te komen. De at. heeft (abr. van kostbare tapijten en drijft
veel handel in wol, koren en voorwerpen van Marok. nijverheid. Zij is doer vele ommunrde hoomgaarden en tuinen omgeven, buiten welke ten ZO. de hooge toren SateHassan ligt, alsmede de overblijfselen van Sala of
Schell a, een mom. grenspost. 30,000 Joden. — In 1851
heeft de at. ontzettend veel door een bombardement van
fr. oorlogschepen geleden.
Rabba, 1) groote en volkrijke at. van Centraal-Afrika,
Nigritie of Soedan, aan den Niger, op 9° 15' N.B., 5° 26'
0.L. Zij drijft aanzienlijken handel in slaven, ivoor en
goederen zoo van inlandsche als vreemde fabrikatie. 40,000
mw. (2 ) — 2) verzameling van ruInen in Syrie, pasj. Damascus, ten 0. van de Doode-zee en 21/2 u. N. Kerek.
Hier vindt men de overblijfsels van een tempel, verscheiden korinth. zuilen enz., welke beschouwd worden als wijzende de plants van Rabbath-Moab, het Ar eop o1 i s der Grieken, aan en tevens het Ar van Moab, vermeld in de h. Schrift (Num. XXI, vs. 28., Jesaja XV, vs.
1.) —Rabbath-Ammon (hetPhiladelphia van
Ptolemaeus) wordt vertegenwoordigd door het d. Amman
7 u. ONO. de Doode-zee.
konijnen eiland, atm de 0.kust van
Rabbit Island
Austr., bij kaap Wilson, door den Eng. kap. Stokes in 1842
ontdekt en genaamd naar de groote menigte konijnen, die
hij hier vond.
Rabenau, oaks. st. kr.dir. en 2 u. ZW. Dresden. 2001 inw.
Rabenstein, boh. stadje, kr. Pilsen. 604 mw. Talrijke
plaatsjes van denzelfden naam ook in het overige Bohemen,
in Beieren, in Pruisen, Stiermarken en Tirol ; doch alle
beneden 1000 mw.
Habil, hfdpl. van 't ell. Boavista, Kaap-Verdische eil.,
aan de W.zijde, ruim 1 u. 0. Porto-Sal-Rey. 1100 mw.
Boven hoar liggen de geh. Moradinha en Estaciade-Baix o.
Raboldshausen, vi. en ambtshfdpl. in Keur-Hessen,
kr. Holmberg., aan de Geisa. 900 low.
Rabun, grs. der VS., Stt. Georgie; met 3600 mw. in
1880; hfdpl. Clayton.
Raby, boh. stadje, hr. Prachin, 6 U. W. Pisek, aan de
Watawa, 1. o. 600 mw.
Racalmuto of Ragalmuto. ital. at. op Sicilie, Girgenti, met een merkwaardig kasteel, gebouwd in de 14e
eeuw. 11,500 inw.
Raccolano, Ital. d., prov. Udine. 1600 mw.
Racconigi, Ital. gem. en at., Piemont, prov. Coni, div.
mand.hfdpl., aan de Maira, 6 u. Z. Turin. Zij
heeft een kon. park en kasteel, eeu kon. opvoedingshuis
voor soldatenkinderen, veel schoenmakerij en fabr. van
zijden stoffen, zijden garen en wollen stoffen. 9000 mw.
Race, eng. wooed, waarmede men eene heftig stroomende zee aanduidt — de R ac e- o f- Al d er ne y is
hoofdzakelijk in de straat tusschen 't eil. Alderney en de
kaap La Hogue ( Frankrijk), maar de vloed doet vaak de
zee zoowel ten N. als ten Z. van 't eil. geweldig opzetten.
— De Race- o f-Portlan d, daartegenover aan de eng.
kust, ligt bij 't schiereil. Portland-bill. —Rae e-Point
is een kaap der V.S., Massachusetts, op 42° 4' 30" N.B.,
70° 11' 30" W L • — ook een kaap der ZO.punt van Newfoundland, op •46* .3 39' 25" N.B., 53° 1' 36" W.L.
Racheconrt. of Roesig, belg. gem en d., prov. Luxemburg, arr. Arlon, kant. en bij Messancy. 2000 mw.
Raches, Fr. d., dep. Nord, arr. en kant. Douai. 1500 mw.
R,achovv, of Annopol, poolsch stadje, gouv. en 12 u.
SW. Lublin, aan de Weichael, r. o. 800 mw.
Rachowa, of Arachova, (reeds min volledig vermeld
op Ara ch ov a), grieksch vi., in Livadie, tusschen de
atad van dezen naam en Salona, aan de helling van den
Parnassus, beroemd om zoo heerlijken wijn en den langen
levensduur ziiner bewonera. 2700 mow. In de nabijheid, den
berg hooger op, ligt de Corcyrische of Koryzische grot.
Racine, grs. der V.S., Wisconsin; aan 't meer Michigan ; met 26,800 mw. (1870); 14,971 jaw. in !850 en 3475
in 1840 ; hfdpl. Rac in e, een bloeiend vl. aan gen. meer,
met veel scheepsbouw en nijverheid. 9801 mw.
Racine, kaap en eil. van Z. Austr., Spencergolf, in
1803 door den fr. Init. Freycinet (exp. Baudin ) ontdekt en
zoo genaamd naar den fr. treurspeldichter Racine.
Racionz, poolsch stadje, gouv. en 61/2 u. NO. Plock.
1200 mow. — Racionzek, id., gouv. Warschau, bij de
grens der pr. pray. Posen, aan de Weichsel, 1. o. 600 inw.
Racket, riv. der V.S., New-York, valt as een N.lijken
loop van 22 u. in den St.-Laurens, tegenover het tot Canada behoorende eil. Cornwail.
Rackwitz, Rakwitz, pr atadje, prov., regdst. en 10
u. ZW. Posen. 2100 jaw.
Racoon, 1) riv. der VS., Ohio, bijvl. van de gelijkn.
riv. r. o.; — 2) d. in denzelfden staat, gr. Gallia. 1700 jaw.
Racz - , (of Rate-) Reese, hong. mvl., corn. en 12 u.
ONO. Bacs, aan de Theiss, r. o.; met r. kath. en griekache kerken. 14,132 mw. — Racz - Fejerto, Uj - Fejerto,
(hoogd. Nett-W eis sense e), id., cam, Czabolcs. 6000
law. — Race-Keve, id., corn. en 61/2 u. ZZW. Pesth,
op een eil. in den Donau; met ten schoon kasteel der
keizerl. famine. 6000 jaw. — Het eil. Racs-Kev e of
Csep el is 8 u. lang en van 1/4 tot 1/2 U. breed; zijn
N.punt ligt onmiddellijk Z. Pesth.
Raczki. St. in Polen, 31/, u. NNW. Augustowo. 1500 inw.
Radak - Eilanden, tie Mulgraves-Archipel.
Radautz. Fradautz, mvl. in Oostenr. Polen, Bukowina, 3 u. ZW. Sereth ; met een gr. keizerlijke stoeterij en
een glashut. 9000 inw.
Radcliffe - Bridge. at. aan den East-Lancashire spw.,
Engeland, tusschen Manchester en Bury, met veel katoennijverheid. 11,000 jaw
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Rade, of R.-vor-dem-Walde, of Radcvormwald,
Pr. stadje, Rijnprov., regdst. en 7 u. 0. Dtisseldorp; met
fabr. van fijne ijzer- en staalwaren en velerlei weverijen.
9000 jaw.
Radeberg, saks. stadje, kr.dir., en 21/2 n. NO. Dresdon,
aan de Wider, met fabr. van lint en handschoenen. 6600 mw.
Be bran A ugustus bad ligt in de nabijheid. — Radeburg is een stadje in dezelfde kr.dir. en aan dezelfde
riv., 3 u. N. Dresden. 2600 mw.
Radegast, mvl. in Anhalt-Dessau, 3 u. ZW. Dessau ;
met sterken veehandel. 970 mw.
Radegonde (Ste...), fr gem. en d., dep. Charente, arr.
en 21/2 u. ZW. Barbezieux. 20i0 jaw.
Rademakerszijl. geh. bij een sluis aan 't Zwartewater in Overijsel, gem. Zwolle.
Radevvijk, b. in de Overijs. gem. Ambt-Hardenbergh,
aan de Raderwijkerbeek, die even haven Hardenb. in de
Veeht valt.
Radford, grs. Eng. WNW. Nottingham; met veel industrie. 1.5,(1,)0 inw.
Radhunpoor, een klein staatje van Br. Indie, Goedsjerat, tnsscnen 23° 26' — 23° 58' NB en 71 0 20' — 72° 3'
O.L. Bev. 45000 inw., meest Hindoes. Voornaamste producten zijn: soft, koren (vooral tarwe) en katoen. HMO.
Radhunpoo r, met aanzienlijken handel en nijverheid.
15
. ,0‘)0 jaw.
Radieena, Ital. mv1., pray. Reggio-Calabria, 3 u. 0.
Pahni. 50.0 mw.
Radicofani, Ital. vi., prov. en 10 U. ZZO. Siena, aan
de helling van een gelijkn. vulkanischen berg. :i300 inw.
Radicondoli, id., zelfde prov., in de Maremma, 4 u.
10. Volterra ; met ten kasteel. 3900 mw.
Radimin, Russ. st., Polen, gouv. Warschau. 3290 (ow.
Radipole. Eng. d., grs. Dorset, nabij Weijmouth. 1154 inw.
Radkersburg, oak Itackelsburg, oostenr. St. Stiermarken, kr. en 10 1 /2 u. ZO. Gratz, op ean eil. in de Slur ;
met veel wijubouw en ijzerhandel. 2600 mw.
Radmansdorf of Radolza. stadje in Oostenrijk, prov.
Karinthie en 71/2 u. NW. Laybach, aan de Sau. 1150 inw.
Radmeritz. pr . me)., prov. Silezie, regdst. Liegnitz,
bij de vereeniging der Wittich met de Neisse. 700 inw.
Radnitz, Oostenr. st., pray. Boh. en 4 u. NNO. Pilsen. 28.0 jaw.
Radnor 1) (Graafschap - ) of Radnorshire, grs. in
Z. Wallis, omgeven door de grs. Montgomery, Salop, Hereford, Brecknock en Cardigan ; gr. 20 0 m., met 3,,00
jaw. verdeeld in 6 //hundreds" en 52 //parishes". (Het nieuwe "registration county R." telde in 1871 46,001 inw., verdeeld in 3 distr. of ',unions" Presteign, Knighton en
Rhayador +. De barre, meest bergachtige grond wordt beaproeid door de riv. Wye, Arrow, Lug; en Ython. De
hoofdprod. zijn schapen en runderen, balk, eenig lood en
koper. De voorn. plaatsen zijn Presteign. New-Radnor en
Knighton. - 2) of New - Radnor, of inaes - Vfeld. mvl.
en kersp. in gen. grs., 4 u. NNO. Brecknock ; meest uit
edne onregelmatig gebouwde straat bestaande. 600 inw.
Radoch - Kovitsji, runs. mv1., gouv. en 7 u. NW.
Minsk. 1550 jaw.
Radolin, pr stadje, pro,. Posen, regdst. Bromberg, hr.
en 2 u. N. Tscharnikow, hij de Netze. SB inw.
Radolphszell. Radolfszell, of Zell, stadje en ambtszetel in Baden, Seekr., aan den Untersee, 5 u. NW. Constanz ; met een goth. herb en graanhandel. 2050 mw.
Radom, Russ. at. in Polen, hfdpl. van een gelijkn. youvern. (dat de bride voorm. gouvern. Kielce en Sandomir
omvat), aan de Radomka, 16 u. Z. Warschau. Zij is de zetel van een r. bath. bisschop en heeft I r. kath. kerken,
2 kloosters, era piaristen-collegie en een luth. gymnasium.
11,500 jaw.
Radomsk, st. in Polen, gouv. en 31 u. ZW. Warschau,
aan den spw. naar die hfdst. 4590 mw.
Radomysl, 11 russ. st., gouv. en 17 tt. WNW. Kiev. hr.
hfdpl., aan den Teterev. 5010 inw. — 2) vi. in russ. Poien,
Oostenr., Galicie, kr. en 5 u. NO. Tarnow. 3550 inw.
Radonitz, st. in Oostenr. prov. Bohenaen, kr. Eger,
distr. Kaaden. 750 jaw.
Raeoszyse, Russ. stadje in Polen, gouv. en 14 u. WZW.
Radom, aan de Czarna. 1800 jaw.
Radovitz, St. in Europ. Turkije, Rumili, sandsj. en 14
u. ZW. Ghiustendil, aan de Radovitz, een bijriv. van den
Kara-Soe (Strymon] en aim den gr. weg van Rumili naar
Albanie ; met. haudel ha koren en wijn. 1000 mw.
Radsjagriha. (mg. Rajagriha of Rajgeer). at.
van Britsch Indie, pres. Bombay. prov., distr. en 41/2 u.
Z. Behar. 't Is een bedevaartsplaats, waar men soms duizenden undoes vereenigd vindt. In de nabijheid veel
warme bronnen, met eeu temp. van 10,° Fahr.
Radsjakera, ( eng. Raj a k er a), st. van Centraal.
Hindostan, Bhurtpoer-gebied, 7 u. Z. Agra.
Radajanaahal, (cog. Rajamahal, Ra)emahal,
Rajmuha 1), (//koninklijk verblijf"), st. van Britsch Indie, pres. en prov. Bengalen, distr. Bhaug-ulpoer, aan den
Ganges, r. o., 181/2 u. NW. Moersjedabad. Zij bestaat nit
een lange straat met steenen en leemen huizen en ongeveer een dozijn marktpleinen. Zij drijft sob reel handel
met de bewoners der Radsjarnahal-heuvelen,
een naburig boschrijk oord ten ZW. van de stad. 30,000
inw. In 1855 had in deze stad een heftig oproer plaats
van den kant der inboorlingen, 't welk met moeite door
de Eng. regeering gedempt werd.
Radajamundry, (cog. R a) a h mundr y), 1) zeedistr.
van Britsch Indie, pres. Madras, tusschen 16° 18' — 17°
38' N.B. en 81° 7' — 82° 40' 0.L., hebbende ten 0. de golf
van Bengalen en aan de andere zijden de distr. Ellore en
Vizagapatam en 't Nizam-gebied ; gr. 220 0 m., met ruim
1 millioen jaw. De Godavery heeft zijn delta in dit distr.;
het binnenland is berg..,achtig, en alleen de streek hi) de
kust van Coromandel brengt teak-bout voort. Andere prod.
zijn mama, suiker, boomwol, tabak en zeezout. De niiverheid levert er veel stukgoederen. De voorn. at. zijn Radsjahmundry, Coringa, en Samulcotta. — 2) at. en hfdpl. van
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gen. distr., aan den Godavery, 12 n. van zijne nitwatering
en 21 u. NO. Masoelipatam. Zij ligt op een hoogte en
heeft ten fort, bazaar en veel moskeeen. 15,000 a 20,000 inw.
Radsjanagur, ieng. Rajanagur, hind. Rajanag r a), I) at. van Britsch Indie, pres. Bengalen, aan den
Ganges, distr. en 6112 u. WZW. Dacca. — 2) vi., pres. Madras, distr. en 3 u. NNW. Radajamundry.
Radsjawnr, (eng. R aj awur ), et. van den Pundsjab,
Britsch Indie, hfdpl. van een radsjaschap, aan den 'Nene])
(Chenaub), 34 U. N. Lahorc; meest van leem gebouwd en
ongezond wegefis de nabijgelegen rijstvelden.
Rattsjetr. (en. R aj ghur ), 1 ) versterkte at., gebied
en 50 it. ZV. Gwahor. — 2 at. in Bundelcund, distr.hfdpl.,
aan den Cane, 29 u. ZO. Dsjhanai. — 3 ) st. in Gurhwal,
13 u. NO. Umbalah.
Radsjepepla, (eng. R aj peepla ), vervallen at. van
Br, Inche, in de Rewa-Caunta div. van Goedsjerate, tusschen 21 0 23' en 21° 59' N.B. — 73 0 5' en 74° O.L. Het aantal mw. was in 1868 122,000.
Radsjepoetana, prov. van Indie, zie Adnnir, wear
men voor -bevolking en ligging leze : 8,980,000 mw. 23° 35'
en 29° 57' N.B. — 70° 5' en 77° 43' O.L.
Radsjeshaye, (eng-Rajeshaye, It eshahye),
distr. van Britach IndiO , pres. en in 't hart van de prov.
Bengalen, tusschen 24° 6' en 24° 58' N.B., 88° 18' en 89°
25' 0.L., bepaald ten Z. door de hoofdstroom van den
Ganges en aan de andere zijden door de distr. Purneah,
Dinadsjepoer, Rungpoer en Maimunsingh ; gr. 130 0 m.,
met 1,350,030 mw. De oppervlakte is in 't W. heuvelig en
steppenvormig, elders vlak en meestal bebouwd. Het graan,
dat men er teelt, reikt niet toe tot eigen verbraik. Zijden
stoffen en indigo zijn de hfd.prod. der nijverheid. Be voorn.
steden zijn Bauleah en Hurrial.
Radsjoe, ( eng. Raj oo ), at. van Centraal-Indie, Berar-gebied, aan den Mahanuddy, 8 u. Z. Rayepoer. Zij
heeft veel pagoden en een groot jaarlijksch feest.
Radstadt, st. in Opper-Oostenrijk, kr. en 10 u. ZO.
Salzburg, aan de Ens, 1. o., 800 mw. Met ver van bier is
de bergp. Maudlin g, die naar Stiermarken voert.
Radvan, Radvany, bong. mvl., corn. Sohl, aan den
Gran, % u. ZW. Neusohl ; met veel induatrie. 1400 inw.
Radymno, vl. in Oostenr. Galicie, kr. Przemysl, 2 u.
Z. Jaroslaw, aan den San 1. o. ; met weverij.
Radzanowo. poolsch stadje, gouv. Plock. 5 u. ZW.
Mlawa, aan de Wkra. 803 mw. — RatIsiejewo, id., gouv.
Warschan, 5 u. W.t.N. Brzesc, bij de grens van Posen.
1103 mw. — Radzielow, id., gouv. en 11 u. ZZW. Augustowo. — Radzimin, id., gouv. en 4 u. NO. Warschau.
Radzivvilov, grensst. van Russ. Polen, gouv. Volhyuie,
distr. en 41/2 u. WNW. Kaminiec ; met tolkantoor. 7030 mw.
Radzyn, poolsch stadje, gouv. Lublin, 81/2 u. ZZO.
Siedlec. 4300 mw.
Raevels, 'Ravels, belg. gem. en d., prov. Antwerpen,
arr. Turnhout, aan den nieuwen steenweg van Turnhout
naar Tilburg. 700 mw.
Rafael (Sao-), naam van het boven gedeelte der riv.
Colorado, in Opper-Californie.
Rafelder of Ravelder, b. in Gelderl., gem. Gendringen, omstr. 100 mw.
Raffles-baa:, inham aan de N.kust van 't schiereil. Coburg, in 't N. van Nieuw-Holland, 4 u. 0. Port-Essington.
Een britsche kolonie, Port-Raffles geheeten, in 1827
bier gevestigd, wend in 1829 weder verlaten.
RM.., twit. d. en kersp., kant. Zflrich, 2/3 U. N. Eglisau. 1500 mw.
Raga-to, zwit. mvl., kant. St.-Gallen, 1 u. ZZO. Sargans,
bij de Tamina ; met veel doorvoer. 1803 mw.
Rageodorf of Raika, hong. my)., corn. en 3 u. NNW.
Wieselburg, aan den Donau ; lakenfabr. 2600 mw. —
Raggendorf is een vi. in Neder-ODatenrijk, hr. en 4 u.
ONO. Korneuburg ; met veld- en wijnbouw. 16)0 mw.
Raghib, d. van Arable, op de ZO.kust, 31/2 u. NO.
Ras-Makallah ; met een oude moskee.
Raghoegur, Ragoegur, (tog. Raghoogur), twee
steden van Centr. Hindostan, zijnde de voorn. de hfdpl.
van een gr. distr., gebied en 38 u. ZZW. Gwalior.
Rahian, of Rhoegian, pert. vi , prov. Fars, 1 u. W.
B ebehan.
Raglan, gra. van Australie, kol. Queensland, tuaschen
24° Z.B. en 150 0 30' 0.L., ingealoten door de graafachappen Livingston, Thompson, Clinton, Telham en Packington.
Ravish, pr. at., prov. Pruisen, regdst. en 8./2 n. N.
Gumbmnen, kr.hfdpl., aan de Memel ; met een slot, dat nu
tot istrafgesticht dient. 3500 mw.
Ragov, mvl. in Russ. Polen, gouv. Wilna, 7 U. NNW.
Wilkomir. 1600 mw.
Bawds.), at. in Anhalt, aan de Mulde, 21/2 u. Z. Dessau; met talrijke lakenweverijen. 1950 mw.
Ragusa, 1) ( slay. Dubrovni k, Wrksch P apro vn i k), at. en versterkte :web. van Oostenr., prov. Dalmatie, kr.hfdpl., op een schiereil. in de Adriat. zee, 11 u..
WNW. Cattaro. Zij is gedeeltelijk door oude wallen omsloten, die met massieve monde torens zijn bezet, en heeft
met hare meeet in ital. stij1 gebonwde huizen een zeer
indrukwekkend voorkomen. Hare voorn. merkwaardigheden zijn sea kathedraal, met schoone kunstwerken ; een
gr. goth. tolhuis; een paleis van de voorm. r e c tore der
repnbliek ; een wachthuis met een schoonen Wren; kazernen your 1200 man, can piaristencollegie met gymnasium
en bibl., een schonwburg, lazaret en in de nabijheid veel
schoone villa's. De haven, onmiddellijk ten Z. van de at.,
Is alleen voor kleine schepen geschikt ; maar de haven van
Gravosa, ten N. van 't schiereil., kan linieschepen opnemen;
beide worden door forten verdedigd Haar handel was eenmeal belangrijker dan nu. Bijna ieder mar wordt de at. door
aardbevingen besocht en lead ontsettend veal bij die van
1667, toen lh van de bevolking het leven verloor. De in dustrie levert er sijden stoffen, leder en rosoglio, en dese
ton, met olie, ansjovis en de prod. van Herzegowina, de
voorn. art. van uitvoer. 8600 mw. Het fort aan den havendam op 42° 38' 9" N.B., 18° 7' 0" O.L. — It., gesticht

Raitsj or
omtrent het midden der 7de eeuw, was lang de hfdst. eener
zelfstandige republiek, die achtereenvolgens onder griek.
ache, venetiaansche en turksche bescherming stond, tot zij
in 1806 door Napoleon I. tot hertogdom voor den maneschalk Marmont verheven en in 1814 aan de Oostenr. monarchie toegevoegd wend. — Op 2 U. afstands ZO. ligt aan
de Adrian. use bet d. Ragusa-Vecchia of Oud•
Ragusa (slay. Zaplat), het Epidaurus der On.
den, door de Croaten in 656 vernield ; met landgoederen
der Ragnsanen, veel oudheden en een haven. — 2 1 at. op
prov. Noto, 1 n. W. Modica, aan den W.lijken never
der riv. Ragusa. Hare nijvere inw. hebben fabr. van wollen en zijden atoffen, met handel in koren, she, wijn en
kaas; 27,000 inw. In de nabijheid stood het oude H y b 1 aH e r ce a. — De riv. Rogusa vat na een Z.lijken loop
van 7 n. in de Midden. zee, 31/2 u. ZZW. Modica.
Ragwitz, Pruis. d. air Rackwitz.
Ralkabeh, kasteel van Aziat. Turkije, pasj. Bagdad, aan
den Euphraat, r. o., tusschen Rakka en Ana, bij de ligplaats eener onde at., die men gist het Rehoboth van
Gen. X, vs. 11 geweest te zijn.
Rah'ad of Shimfa, riv. van Abyssynie en Nubie, valt
na een N.W.lijken loop van 75 u. in den Bahr-el-Azrek of
Blanwen Nijl, 10 n. N. Sennaar.
Rahan of Raghan, d. in Iceland, grs. Cork, met het
landg. Ballymagooley. 1400 mw. Een ander plaatsje van
denzelfden naam bevindt zich aan het Grand- ea n a 1,
1112 u. W. Tullamore. 2503 mw.
Rahara, d. in Ierland, grs. Roscommon. 580 inw.
Rahelty, d. in Ierland, gra. Tipperary. 616 mw.
Randen, pr. mvl., Weatphalen, regdst. en 411 2 U. NW.
Minden, kr.hfdpl., aan de Au en 't nieuwe kanaal. 1200 mw.
Randunpoer, sic boven bij Radhunpoore.
Rabeny of Ratheoy, iersch d. en kersp. Leinster,.grs.
da. 550 mw.
en 114 u. NO. Dublin, aan den spw. op Droghe
Rahmanieh, at. in Neder-Egypte, prov. Bahari, distr.hfdpl., 7 u. ZZO. Rozette, son den Rozette-tak van den
Nijl. Den Franschen in 1801 door de Engelschen ontrukt.
Rahnis, zie Ranis.
Rahn, hong. d.. com. en 5 u. NO. Szigeth. 2400 mw.
Rahoen, of Rhan, at. van Britsch Indie, Pundsjab,
tusschen den Sutledsje en Bevas, 4 u. NO. Loediana ; met
fabr. van katoenen stoffen. 14,000 inw.
Baboon, iersch vi. en kersp. in Connaught, grs. Galway,
bevattende een deel der st. Galway. 9300 mow.
Rahova, of °rays, at. in Europ. Turkije, Bulgarije,
sandsj. en 16 U. OZO. Widdin. aim den Donau, r. o. 2000 inw.
Rahway, st. der VS., New-Jersey, gra. Union, aan de
Rahway-riv., 3 u. ZZW. Newark. 7030 mw.
Raiatea, ( het Ulitea van Cook een der Gezelschaps-eil. in den Grooten of Stillen Oceaan, 37 u. NW.
Tahiti, 11 a 12 u. in omtrek. De grond is bergachtig overvloedig besproeid en met een milden plantengroei beclekt.
Er zijn reel goede ankerplaatsen, beschut door een koraalrif, 't welk dit en 't naburig eil. Foela (F u I a) omsluit.
De hfd.prod. zijn arrowroot en kokosnoten. Er is hier een
zendelingspost. De haven Haman er o o p op 16° 44'
45" Z.B„ 151° 32' 16" W.L.
Raidah, vl. en tech. van Arabie hfdpl. van een kl. gebied op de Z.O.kust, op 15. N B., '50° 30' 0.1. Er wordt
hier wierook, slot, amber en haaienvinnen uitgevoerd.
Raidroeg, (eng. Raidroog of Rydroog), st.van
Britsch Indie, pres Madras, distr. en 8 u. Z. Bellary. Hare
haven, aan een steile rots, bevat een verwoest paleis en.
eenige Hindoe-tempels, terwijl men in de st., die een aanzienlijke grootte heeft, een tempel van Krichna e. a. bedehuizen aantreft.
Raiebagh, (cog. Ryebaug h, hind. R a i-b a g h, d. i.
atuin des radsja's") at. van Z. Indie, gebied en 24 u. ZZO.
Sattarah, distr.hfdpl., bij de Kistnab.
Raieghur, (eng. Ryeghu r), 2 at. van Britsch Indie;
1) pres. en 181/2 U. ZO. Bombay, distr. Z. Concan, met
een sterk fort, door de Eng. in 1818 in,nomen; — 21
pres. Bengalen, prov. Gundwana, 14 u. NW. Sumbhoelpoer.
Raiepoer, (en Ryep oor), at. van Centr. Indie, Berar-gebied, 43 11. '0. Nagpoer. Op 't einde der vorige eeuw
bevattede zij een steenen fort en 3000 hntten ; doch van
haar tegenwoordigen toestand ontbreken ons berichten.
Raigern, moray. mvl. kr . Bruhn, aan de Schwarzawa;
met een in 1030 gestiche Benedict. klooster. 1000 mw.
Rai-Koke of Rach-koke, een der russ. Koerilen in
den Grooten oceaan, bij 't midden der groep, maim 4 u lank,
en breed ; rotsig en bergachtig, met een werkenden vulkaan.
Raikot, at. van Br. ladle, pres. Bengalen, prov. Pondsjab, afd. Ambala. 9030 Mw.
Rainabeancourt, fr. gem. en d., Nord, arr. en 11/2 u.
van Douai ; met linnenweverij. 2000 mw.
Rain, Rhain, beyer. atadje, kr. Opperbeyeren, aan den
Lech, 1113 u. boven diens mood in den Donau en 61/2 u.
N. Akgsburg. 1469 mow. V66r dit plaatsje kreeg Tilly in
1632 de doodelijke wood, waaraan hij te Ingolstadt stieif.
Rainy-Lake. meer, dat een deal der grewi tuaschen
Britach N. Amerika en de V.S. uitmaakt en gelegen is Wsschen bet Bovenmeer of Superior-lake en Winipeg. Het outlast zijn overtollig water W.waarts in het Lak e of t he
ood a (//Meer der wouden" ) door Rain y-Riv e r,
walker severs met pijnboomen bedekt sun. De naam, bij de
fr. kolonisten sLac de In Plnie", is wellicht ontleend aan de
geweldige regenbnien welke hier heerschende zijn. — R a in y-R iv er ii ook een bijriv. der Illinois in den Stt. Illinois.
Raismes, fr. gem. en at., dep. Nord, arr. en 1 u.
NW. Valenciennes, aan den Noorder-spw., bij de Scarpe;
r. o.- met ateenkoolmijnen en ijzerwerken. 4500 mw.
(cog. Raissee n), vervallen at. en
heuvelfort in India, Gwalior-gebied, distr.hfdpl., 6 u. NO.
Bhopaul.
Raitsjor Raitajoer, (eng.Raichor Raichoor),
at. van Indie, Nizam-gebied, distr.hfdpl., lusachen de ris.
Kistnah en Toembuddry, 32 u. ZW. Haldernbad, op 16° 12'
N.B., 77° 25' O.L. Zij is groot, onregelmatig gebouwd, en
heeft een sterk fort.
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najauo, Ital. vi. en gem., prov. Aquila, distr. Solmona.
3300 inw.
Rajapore, St. in I., pres. Beng., div. Allahabad. 5200 law.
Rajapur, at. in Indie, pres. Bombay. MOO law.
Rodeo., bong. my!., corn Trentschin, 10 u. NW. Neusohl; met veel looierijen an corduaan en marokkijn. 5500
law. Een u. van bier ligt een gezondheidsbad.
Rakens, geh. in de N. Brabantache gem. Ginneken.
Rakitoea, twee rues. mv1.: 1) gouv. Koersk, aan een
bijriv. van den Psiol, 41/2 u. N. Kotmyek. 1500 law. — 2)
gouv. Pakov, 51/2 u. NO. Oetrov.
Rakka of Reha, [Nicephorium], at. van Mist. Turkije, in 't gelijkn. paajaiik, aan den Euphrant, 26 u. ZO.
Bir ; met overblijfsels der ondheid.
Rakonits, Oostenr. et. in Hong., hfdpl. van den gelijkn. kr aan den Schwarzbach, 81/2 u. W. Praag ; met
ijzer- en steenkoolmijnen. 4700 mw.
Rakow, Rakov, 1) vi. in Rusland, Polen, gouv. en 14
0. Z.t.W. Radom, aan de Czarna ; met een schoone kerk
en gr. papiermolen. 1550 maw. — ) rues. mvl., gouv. en
6 u. WNW. Minsk.
Raleigh, 1 ) hfdst. van den Stt. N. Carolina, VS., en
hfdpl. van 't grs. Wake, ruim 11/2 u. van de riv. Neuse en
8 u. NW. Smithfield. De 4 hoofdstraten dezer hoogst regelmatig gebouwde at. loopen uit van een ruim plein,
"Union-square", in 't midden ; zij zijn ieder ruim 20 met.
breed en verdeelen de st. in 4 wijken, die elk weder een
plein in 't midden hebben. Het staatshuis, naar 't model
van 't Pantheon te Athene gebouwd, wordt geacht in volledigheid en schoonheid van bouwtrant bijna alle andere
steden der Unie te overtreffen. Het verheft zich op 't mid.
den van Union-square, heeft 21/, mill. guldens gekost en
is in de plants van een vroeger staatshuis gekomen, dat
in 1831 afbrandde, waarbij een schoon marmeren standbeeld
van Washington, door Canova vervaardigd, vernield werd.
De andere openbare gebouwen zijn het rechthuis en de gevangenis van 't gel., 't hOtel van den gouverneur, dat van
de staats-secretarie. ten schouwburg, eenige boekerijen en
verscheidene kerken. Be naam stamt van Walter Raleigh,
die in 1585 het get. van Virginia tot Eng. kolonie maakte.
De bevolking bedroeg in 1840 ruim 2200 nvv., in 185 ) ruim
3000 jaw., thans 7900. Ligging 35° 47' N.B., 78° 48' W.L.
— 2)
nieuw grs. in Virginia ; met 3700 inw, — 3) vi. in
Illinois, grs. Saline. 2050 mw. — 4) gra. van Nieuw Z.Wales, N. van Dudley, Z. van Fitzroi en 0. van Sandon get.
Ralik - Eilanden, zie Mulgraves - Archipel.
Rails, get. der VS., Missouri ; met 6151 low. in 1850
en 10,500 in 1870; hfdpl. New-London.
Rama of Er-Ram, d. in Palestina, 11/, U. N. Jeruzalem.
Ramapo, gem. en vl. der VS., New-York, get. Rockland aan de Ramapo en Saddle riv., en aan den NewYork-and-Erie-spw. 4600 inw.
Rambert (St..). 1) fr gem. en st., dep. Ain, kant.hfdpl.,
arr. en 5 u. NW. Belley. 2500 mw. (1500 in de It.) — 2 )
id., dep. Loire, kant.hfdpl., arr. en 2 u. ZO. Montbrieon,
aan de Loire, 1. o., bij een stat. aan den spw. naar St.Etienne. 2400 mw. (1500 in de et.) — 3) fr. d., dep.
RhOne, aan de Sa6ne, tegenover 't eil. B ar b e.
Rembervillers, fr. gem. en at., dep. Vogesen (Vosges),
kant.hfdpl., arr. en 41/2 U. NO. Epinal, aan de Montague;
met een gem.collegie, openbare bibl. van 10,000 boekdeelen,
veel looierijen, fabr. van fayence en aardewerk, veel papierfabr. in den omtrek en belangrijke hopteelt. 5000 mw.
Rambla (1,a), 1) sp. mvl., prov. en 4 u. Z. Cordova Het
heeft verscheiden kloosters, een vondelingshuis en eenige
fabr. van wollen stoffen. 9300 inw. — 2) vi. op de NW.kuet van 't eil. Teneriffe.
Rambodda, gezondheidspost in de centrale prov. van
Ceylon, 10 U. van Kandy, op ten hoogte van 1000 met.,
te midden van bekoorlijke natunrtooneelen, in gezonde
ligging. Er is een regiments-hospitaal gebouwd, en daarbij
een aantal hutten ter huisvesting van de bezoekera.
Rambouillet, fr. gem. en at., dep Seine-en-Oise, arr.hfdpl., 5 U. ZW. Versailles, aan den spw. van Parijs near
Chartr.. Zij heeft een kasteel, weleer een kon. residentie,
waarin Frans I. in 1547 stied, en werwaarts Karel X in
1830 na de Juli-dagen de wijk nam, maar weldra gedwongen weed het land te ruimen. It. heeft voorts ten
openbare bibl., een fokkerij van merinos-schapen en een
fabr. van hoeden en kant. 4700 Mw.
Rambroneh, Rembruch, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 11/4 U. NW. Osperen, gem.
Folscheid. 600 mw.
Ramegnies - Chin, belg. gem. en (1., prov. Henegouwen,
arr. Doornik, kant. en bij Templeuve. 960 low. —
gnies - les - Leure, id., zelfde prov. en arr., kant. Peruwelz.
Rause, d. in Engeland, grs. Cornwall, 1 u. ZZW. Devonport. 900 law.
Rame - Read, eng. kaap. die den ingang der haven van
Plymouth ten W. bepaalt, op 51 0 19' N.B., 4° 13' W.L.
Ramele, b. in de Overijs. gem. Raalte. 290 law.
Ramelton, iersch mvl., Ulster, gra. Donegal, aan 't
meer Swing., 3 U. ZW. Rathmullen. 1300 law.
Ramerupt, fr gem. en d., dep. Aube, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. 0. Arcis-sur-Aube. 620 Mw.
Barnet. belg. gem. en d., prov. en arr. Lnik, kant. Seraing. 2250 mw.
Ramghur, Ramgur, 1) gr. diatr. van Britsch Indie,
pres. Bengalen, bevattende 't geheele Z.lijke gedeelte der
prov. Bahar, tusschen 22 en 25° N.B., 83 en 87° 0.L.; gr.
1000 0 m. — 2) hfdst. van gen. distr. aan de Dummodah,
57 u. NW. Calcutta en ten Z. van den weg naar Benares.
— 3)
at. in de Boven-prov., ten Z. van Almorah. Veel
andere ind. plaatsen dragen denzelfden naam.
Raingunga, Ramgonga, Ramganga, riv. van Britsch
India, pres. Bengalen, Boven-prov., valt na een W. en
Z.lijken loop van 45 U. I. in den Ganges, in 't gebied Oude,
11/2 U. N. Kanodsje. Aan hare oevers ligt Moradabad.
Ram - Hormoez, St. van Perzie, prov. Khoezistan, 231/ 2
U. ZO. Sjoester, aan den weg van daar near Sjiraz en tan
een bijriv. van den Dsjerahi.

Ramillies, belg. gem. en d., pray. Brabant, arr. Nivelles,
kant, en 2 U. Z. Jodoigne. 730 low. Hier sloeg de hertog van
Marlborough op 13 Mei 1706 de Franschen onder Villeroi.
Ramirez, boschrijk eil., in 't meer Tamiagua, Mexico,
dep. Vera-Cruz, ZW. Tampico.
Ramisseram, (eng. Rameshwaram), eil. in de
golf van Manaar, bij 't Z.einde van Hindostan, op 9° 18'
N.B., 79° 22' 0.L., lang 3 u., gemiddeld breed 2 u. 4500
mw. De oppervlakte is laag, zandig en vol struikgewas.
at Heeft ten merkwaardigen tempel, druk door pelgrims
bezocht (jaarlijks wel 30,000), en is het tooneel van vele
fabelen en sagen der Hindoes en een gewichtig punt in
hunne astronomie. De voorn. haven is P a um bum of
P an b a n. Tot 1840 was het tan 't vasteland verbonden
door ten landstrook, welker overblijfsels het kanaal nog
voor groote schepen onbruikbaar maken.
Remick, Rama, of Sanden, [Arimathea. Ramath,
Ramathain], at. van Palestina, pasj. Gaza, 6 U. WNW.

Jeruzalem, aan den weg near Jaffa. Zij ligt tan een helling tegen 't 0. en heeft (volgens van Sen de n, 't Heilige Land, Deel I., blz. 274 en volg.) nauwe, ongeplaveide
straten, met vele lege leemen woningen en eenige goed gebouwde steenen huizen, verscheiden naoakeeen, sommige
gewelfde watervergaerbakken, een der grootste latijnsche
kloosters in Palestina (near men wil op de pleats, wane
cent het huis van Joseph van Arimathea naast dat van Nicodemus stond). een paar zeepziederijen, en buiten de at.
een schoonen maar zwaar beschadigden Saraceenschen .toren, die een heerlijk uitzicht over de gansche Sefala near
't Z. en over de Sarona near 't N. aanbiedt. 2200 law.
Haar omtrek is met tuinen en olijf-plantaadjes als bedekt.
Rammaca, Ital. at., prov. Catania, div. Caltagirone.
5200 tow.
Rammegors, schor in de prov. Zeeland, ten Z. van
Rammekens, of Zeeburg, ned. fort in Zeeland, eil.
Walcheren, gem. Ritthem, behoorende tot de Vlissingsche
vestingwerken. Door Karel V aangelegd (die zich in 1554
van hier inscheepte om naar Spanje te vertrekken 1 en van
1585-1616 aan Engeland verpand, dient het thans tot bewaring van buskruid.
Rammeland, pold. in de Z. Boll. gem. Geervliet.
Rammetje, geh. in Limburg, gem. Moot.
Retuned. Ramnedpoeram. 11,,Innadabad, st. van
Britsch Indie, pees. Madras, distr. Madoera, aan de riv.
Vayah, 36 u. NO. Kaap-Comorin. Zij heeft een fort, een
paleis en een protestantsche kerk. 13,090 jaw.
Ramnagnr, Ramnaghur, 11 st. van Hindustan, pres.
Bengalen, distr. en 11/2 u. ZO. Benares ; met eenige merkwaardige Hindoe-graven. — 2 ) nt. van den Pundsjab, aan
eta bijriv. des Tsjenabs. 20 u. NO. Lahore.
Ramnuggur, ommuurde st van den Pundsjab, aan
den Tsjenab, 18 u. NW. Lahore. In Oct. 1844 weed het le gee der Sikhs bier door de Engelschen geslagen. 8000 inw.
Bemoan, Iersch d., Ulster, gr. Antrim, in het :literate NO. 6600 inw.
Ramo - di - Palo, Ital. mv1., prov. Rovigo, distr. Lendinara. 2500 inw.
Ra11100, (eng. Ramo o), at. in Britsch Hindorstan,
pres. en prov. Bengalen, ten Z. van Islamabad.
Ramonchamp, fr. gem. en vi., Vogesen (Vosges), kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZO. Remiremont, tan den Moezel.
Rampoer, (eng. R amp o o r), I ) at, in Indie, pees. Bengales, Boven-prov., distr. Moradabad, aan de Kosila, 12
U. NW. Bareily en 30 u. 0. Delhi. Zij is grout en volkrijk, door een bamboesheg omsloten, en heeft 2 paleizen,
een rschoone moskee en eta mausoleum. 22,000 mw. I? ) —
2) id., Gurhwal, hfdpl. van 't distr. Bussahir, aan den
Z.oever van den Sutledsje, 14 u. ONO. Belaspoer. De at.
wordt als bedevaartplaats druk door de Hindoes bezocbt
en is tevens voor den handel van eenig gewicht ; doch zij
is, ten gevolge van bare lining in de holte eerier glinsterende rots, ten der heetste plaatsen in N. Indie. — 3) id.,
gebied en 32 U. 0. Odeypoer.
Ramrie, Ramry. (cog. R amr e e), eil. van Britsch
Indie, Aracan, NO. Tsjedoeba ; lang 14 u., op zijn breedst
41/2 u. Het geeft den naam tan een prov . en heeft de et.
Yembia. (Zie Arakan.)
Ramsay, Ramsey. eng. St. en tech. op de NO.kust
van 't eil. Man, aan den mond der riv. Ramsay in een
gelijkn. baai, 4 u. NNO. Douglas. Zij is onregelmatig gebouwd, mate heeft verscheiden goede hotels, drijft haringviaseherij en voert levensmiddelen uit. 4000 mw.
Ramscapelle, 2 belg gem. en d., prov. W. Vlaanderen:
het eene of R.-S t.-L a ur en s, arr. Veurne, kant. Nieuwpoort, met 900 mw,; — het andere, of R.-S t.-V in c en t,
arr. en kant. Brugge, met 700 inw.
Ramsdonck. belg. gem. en d., prov. Brabant, arr.
Brussel, kant. Wedverthem. 600 mw.
Ramsey, 1) eng. et en kersp., get. en 3 u. NNO. Huntingdon ; door moerassen omgeven, met het mere R a msnymene in de nabijheid. 4700 mw. — 2) eilandje bij
de kust van Z. Wallis, grs. Pembroke, aan de N.punt van
St.-Bride's-bay, 1 U. W. St.-David's.
Ramsgate. eng. at. en zeeh., get. Kent, op de 0.kust
van 't eil. Thanet, 19 u. OZO. Londen. De meestal achoon
gebouwde en tegenwoordig behoorlijk van water voorziene
at. heeft een moderne goth. kerk, markt- en tolhuis, kazerne, ten bank, baden, bazaars e. a. vereischten eener
deftige badplaats. Hare haven, een der grootste, die de kunst
in Engeland schiep, heeft 2 ver in zee uitstekende dammen, is omzoomd met droge en natte dokken en magazijnen, en kan bij gewoon getij schepen van 300 ton ontvangee. Zlj wordt door batterijen gedekt en heeft een vuurtoren aan haren ingang. R. is een lid der eChinque-port"
van Sandwich, drijft kusthandel en visscherij en voert eieren,
fruit enz. uit Frankrijk en de Nederl. in. 14,600 jaw.
Ramstadt (Nieder- en Ober - ). twee aaneeng,renzende
d. in Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg, aan de Modell,
11/2 u. ZO. Darmstadt. Het eerste telt 1300, het tweede 2500
mw. en is de geb.pl . van den wijsgeer G. Chr. Lichtenberg.

844

Ranai

•INNIMENI,

Rana, een der Sandwich-ell., Stilien ocean, ten W.
van Moine, lang 6 n., br. 3 u. 't Is bergachtig, vruchtbaar
en vrij dicht bewoond.
Raneagua, onde prov. an Chili, Z. Amer., nu verdeeld
tusachen de prov. Aconcagua en Colchagua, en hebbende
tot hfdst. Rancagna of Tnana (zie 't Imitate).
Ranee 1) fr. eve., dep. Ille-et-Vilaine en Cotes-du-Nord,
ontspr. bjj Collage en valt na een N.lijken loop van 14
U. in 't kennel te St.-Malo. Zij is nit zee voor kl. vaartnig
bevaarbaar tot Dinan, wear zij door 't kanaal van Illeen-Rance met de rim. Vilaine verbonden is. — 5.1 id., dep.
Aveyron, bijriv. van den Tarn, lang 7 u. — 3) belg. gem.
en d., prov. Henegouwen, arr. Charleroi, kant. en 2 n.
ZZO. Beaumont. 1000 mw.
Rangon, fr. gem en vl., dep. Opper-Vienne, arr. en 2 u.
0. Bellac, aan de Gartempe. 1900 mw.
Rand (Del, geh. in Zeeland, gem. Poortvliet.
Randalstown„ ierach mvl., Ulster, gra. en 11h n.
WNW. Antrim, aan den Main, bij Lough-Neagh. 700 mw.
Mandan, Randans, fr gem. en stadje, Puy-de-Dome,
kant.hfdp1 , arr. en 4 u. NO. Riom ; met een vorstl. kasteel. 2000 mw.
Randazzo [rimea], et. op Sicilie, prov. Catania, kant.hfdpl., can den NW.lijken voet des Etna's. 79 0 mw.
Kande, b. in de Overijselsche gem. Diepenveen. 460 inw.
Plandenbroek, landg. in de prov. Utrecht, gem. Amersfort, vroeger bewoond door den bouwreeester Jacob van
Campen.
Randenburg, of 1111aamburg, Raambrug, gem. Reenwijk. zie Raambrug.
Randerath, pr. el., Rijnprov., regdst. en 5 U. NNO.
Aken, aan de Worm; met linnenweverijen. 1800 Mw.
Randers, at. in Denemarken. Jutland, 51/3 u. NNW.
Aarhuns aan den I. o. der Guden-Aa, wier mood 't
' den Randers. fj o r d vormt. Zij heeft een
Kattegat
gymnasium, een gr. armen- en ziekenhuis, veel indnstrie
en scheeptimmerwerven. 10,600 mw.
Randersacker, beier. d., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburo., aan den Main, 1. u. ZO. Wiirsburg. 1400 inw.
Randolph, a] eenige grs in de VS. : 1 ) Sit. Alabama,
in 't 0. met 12,000 mw. ; hfdpl. M a cdon al d. — 2) Stt.
Arkansas ; met 7400 mw. ; hfdpl. Pocahontas. — 3)
Stt. Georgie, aan den Chattahoochee ; met 12,908 mw; hfdpl.
Cut hb er t. — 4) Stt. Illinois, aan den Mississippi; met
12,000 inw..; hfdpl, K ask a sk i a. — 5 ) Stt. Indiana ;
met 22,000 mw ; hfdpl. Wincheste r. — 6 Stt. Missouri; met 15,000 mw.; hfdpl. Hunt s v ill e. — 7) Stt.
N. Carolina ; met 15,006 Mw. '• hfdpl. A abhor o'. — 8
Stt. Virginie; met 5600 inw.; hfdpl. Bev erl y. — 1)]
eenige gem. der V.S.: 9) Stt Massachusetts, grs. Norfolk;
met 2 bloeiende d., aan den Boston-and-Fail-river.spw., 4
u. ZZO. Boston. &SOO mw. — 10 Stt. New-Jersey, grs.
Morris, 2 U. NW. Morristown ; met magnetisch ijzererts.
5000 mow. — 11) Stt. New-York, grs. Cataraugus, aan de
Alleghany-riv., 6 u. ZW. Ellicottville. 2500 mw. — 12)
Stt. Vermont, gra. Orange, aan den Centraal-spw., 6 u. Z.
Montpelier ; met 3 bevallige dorpen en de eWest-Randolphacademy". 1800 mw. — 13 ) Stt. Ohio, grs. Portage. 1500 mow.
Randwijk, ned. d., Gelderl., arr., kant. en 3 u. NW.
Nijmegen, gem. Heteren, aan den Rijn 1. o. 660 inw.
Ranee, fr. gem. en d., dep. Orne, arr. en 3 u. ZW. Argentan ; met minerale wateren. 230) inw.
Rangamatty, vervallen St. van Britsch Indie, pres.
en prov. Bengalen, hfdpl. van een afdeeline van 't distr.
Rungpoer, bij den Brahmapoetra, 15 u. ONO. Rungpoer.
Rangendingen, pr. d., Hohenzollern-Hechiugen, aan
de Sterzel, ruim 1 u. NW. Hechingen. 1200 mw.
Kaufman, d. op 't 0. ind. eil. Bangka, 3 u, 0. Minto,
ass de street Bangka ; met een rijke tinmijn.
Rangoen, tcog. Rangoon of Ran gun), room.
koopst. van 't Birma-gebied, aan den 0.1ijken tak der Ira.wadi, bij het delta van dies stroom omtrent 7 u. van zee
en 16 U. ZZW. Pegoe. 16° 46' N.B., 96° 7' O.L. Eer zij
op den 28sten Dec. 1850 op een vreeselijke wijze door brand
geteisterd werd, bestond zij nit veracheidene parallelle
straten, omzoomd met rieten hutten, benevens eenige van.
steen gebouwde europ. huizen. Schepen van 1200 ton kunnen tot de at. opkomen. Zij drijft een aanzienlijken handel
met Hindostan en Penang, voert teak- hout, caoutchon, lak,
was, ivoor, boomwol, ongemunt gond en silver, edelsteenen
ens. nit, en daarentegen indische en britsche katoenen,
stukgoederen, britsche wollen stoffen e. a. fabrikaten, met
metalen, huskrult, opium, tabak, sulker en sterke dranken,
in. De nit- en invoer wordt jaarlijks ten minste elk
op 6 mill. gl . gerekend. In 1852 is de at. door de eng.
wapenen veroverd, sij telde then 20,000 mw., welk getal in
)872 tot 100,000 gestegen was, in 1876 tot 108,900. — Ken
half u. 0.waarts ligt een steile heuvel, waarop de beroem
Sjoe-Dagon-tempel ligt, een der merkwaardigste godsdiensterbouwen in 't rijk, hoog 103 meters.
Rantpoer, (eng. R aneep o or 1, fabr.st. in India,
pres, Bengalen, NW. Prove, div. Jhansie. 8128 mw., 13 u.
ZW. Haiderabad ; met reel katoenweverij. Zij is onregel:uatig gebonwd, maar zindelijk, gezond en aangenaam, acid.
same eigenscbappen in de plaatsen van dit geweet.
Pruia. d., prov. Saksen, regdstr. Erftirt, km. Ziegennick. 1800 mw.
Rank, Ranks', hong. d. en badpl., in den ONO.hoek
van 't corn. Abanjvar, met minerale bronnen. Ook in 't
nabijgelegen d. Kek et is een minerale bron.
Rankin, grs. der V.S., Ste. Mississippi, Z. distr.; met
130 +0 mw. ; hfdpl. Br a ndo n.
Rankwell. oostenr. mvl., Tyrol, km. Vorarlberg, 1 u.
NO. Feldkirch ; met em n bedevaartakerk. 2400 inw.
"Law, of Wreac e, stadje in Stiermarken, km. Cilly,
in den Z.lijkaten landshoek, aan de Sau. 100) inw.
Rannoch (Loeb), sneer van Schotland, grs. Perth,
41h U. WZW. Blair-Athal ; lang 2 1 h, br. 1/2 U. Aan
weerszijden liggen de d. Georg e's -town en K i n1 o ch-Rannoch.
Ransart, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. en

Ras
1 U. NNO. Charleroi ; met messenmakerij. 4000 ins,.
Ranabeek, belg. d. in Z. Brab., nabij Vilvoorden.
Ranabaeb, d. in 't hertd. Nassau, ambt Salters; met
fabr. van steengoed en aardewerk. 1600 inw.
Ranadaal, b. in de Ned. prom. Limburg, deels in de gem.
Klimmen, deels in Wire, deels in Schin.op-Geulle gelegen. 3 1 400 mw.
Ranadorp, ned. gem., prov. N.Holl. arr. en hof Am.
steed., 21/2 a. Z. Edam, 1/2 U. van de Znidersee. Bij verbartering ook ar op genoemd. De gem., die haar tegenwoordigen omvang, ± 2000 HA., verkreeg door de
wet van 13 Toni 1857, beret de dorpen Ransdorp, Durgerdam, Holijsloot en Schellingwoude. De bevolk. bedroeg in
1870 maim 1100 mw., die moor een goed deel bestaan van
landbouw, veeteelt en viescherij. In 1825 weed de pleats
door een groote overstrooming geteisterd.
Minot, belg. gem. en d., prom. en 2 u. OZO. Antwerpen.
Ranswerd, ned. geh. in de Gron. gem. Appingedam.
Rantampoer, at. van Hindostan, gebied en 20 u. ZO.
Dsjeypoer ; met een der aterkste heuvelforten in Indie.
Ranum, ned. geh. in de proy. Gron., gem. Winsum ;
vroeger een dorp, waarvan de kerk op een wierde stond,
in 1820 is dem echter afgebroken. 50 a 60 mw.
Rano, 1) -aux-Bois, fr gem. en d., dep. Vogesen
(Vosges), arr. en 1 u. N.W Remiremont. 2300 mw. — 2)
-l'Eta,pe, fr gem. en at., zelfde dep., kant.hfdpl. en 3 u.
NNW. St.-Die, aan de Meurthe, r. o., die bier de Plaine
opneemt; met weverijen. 3900 law.
Rapallo, Ital. at. en seeh., div. en 41.12 u. OZO. Genoa,
mand:hfdpl.„ fraai gelegen aan een gelijkn. baai van de
Midden. zee. Hare kerken, waaronder een seer beroemde
bedevaartskerk, een hooge klokketoren en hare meest op
arcaden gebouwde huizen geven hear men hoogst achilderachtig voorkomen. Zij is in deze eenw noel in bloei en.
grootte toegenomen, driift een belangrijken handel in °Wolk en heeft een kantfabriek. 11,200 mw. (met de gem.).
Rapenburg, ned. d. in de prom. Zeeland, gem. Stoppeldijk. 280 mw.
Raphagl (St..), 1) fr gem. en seed., dep. Var, arr. en
5 u. Z O. Draguignan; met een kleine haven. 1100 mw. —
2) eil. van de Carolinen, 7° 18' N.B., 153° 53' 47" O.L.
Raphoe, 1) iersch mvl., bisschopszetel en kersp., Ulster, gm. Donegal, lite u. WNW. Lifford ; met een eenvoudige kathedraal en bissch. paleis. 3S00 mw. — 2) gem.
der VS., Stt. Pennsylvanie, gm. en 31/, le NW. Lancaster. 4600 mw.
Raphti, grieksche haven aan de 0.kust van Attika, 411 2
Men houdt haar room 't oude Pano r- U.OZAthen.
m u s, en aan bear NW.lijken oever liggen de vermeende
ruinen van Prasi
Rapides, 1) kersp. in Louisiana, VS.; met 18,500 inw.
hfdpl. Alexandri a. — 2) vi. in N. Carolina, gee. Halifax. .2500 inw.
Rapino, ital. d., prov. Chieti. 2400 inw.
Rapolano, ital. at., prom. Siena. 3900 inw. (met omliggende plaateen).
Rapone, ital. mvl., prov.Potenza, 3 n. ZW. Melfi. 2000 inw.
Rapolla, ital. st., prov. Potenza, 1/, u. ZO. Melfi. 3600
Mw. Zwaar geteisterd door een aardbeving, 14 Aug. 1851.
Rappahannock. 1) riv. der VS., Virginie, ontspr. in
de Blaauwe-Bergen ("Blue-Mountains"), vioeit meest ZO.waarts en valt in de Chesapeake-baai door men wijden
mond, na men loop van 37 0., waarvan sij de laatste 32,
ni. tot Fredericksburg, bevaarbaar is room achepen van
ruim 3 meters diepgang. — 2) gm . in denzelfden Stt. ; met
8260 mw.; hfdpl. Washington.
Rappenau, d. in Baden, Nederrijnkr.; met een door
boring verkregen rijk soutwerk. 1100 inw.
Rapperswyl, Rappersehweil, oudt. Ratprechtsvviil, zwit. sit, kant. St.-Gallen, 21/e U. W. Utznach, op
een schiereil. in 't Zfiricher meet, waarover bier een Neve
houten brug van 1600 met. lengte meet. Zij is schildErachtig gelegen en heeft men slot. 2600 mw.
Rappoltsweiler, fr. R i b ea ay ill e, Duitsch vL in
Elsass-Lotharingen, kr. Rappoltsw1r., regdstr. Oberelsass.
5900 mw.
Rapti, gr. at. van Siam, aan den Meklong, 111/2 u. W.
Bang-kok.
Raptie, Rapty, (eng. R apt e e), riv. van Britsch
pres. Bengalen, valt in den Ganges, in 't distr. Goruckpoer, na men ZO.lijken loop van 80 u.
Raraka, eiL van den Stillen Oceaan, Lage-Eilauden,
op 16° 6' 25" Z.B., 144° 57'4:)" W.L.; lang 41e, u. De bewoners zijn ten deele door sendelingen beschaafd.
Raratonga, een der ell. van den Cook's of Harveyarchipel (zie Cook 2(), 52 u. Z. Harvey, in 1814 door een
koopvaardijschip ontdekt. 't Is voortreffelijk bebouwd en
heeft een aantal scholen en kerken, en op europ. wijs gebouwde en gemeubileerde huizen. 8000 in.
Raven, b. in de ned. prov. Limb., gem. Vaals. 130 itiw.
Raritan, 1) gem. der VS., Stt. New-Jersey, grs. Hdnterdon arn takken der riv. Raritan, 6 sa N. Trenton.
3600 mw. — 2) riv. der VS., New-Jersey, malt na een ZO
lijken loop te Amboy in de Raritan-baai, en is room achepen Van 80 ton over de laatste S u. bevaarbaar tot Brunswick, van wear een kanaal hear met de Delaware te
Trenton verbindt. — 3) baai tusschen 't Staten-eiland en
Sandy-hook, lang van den oceaan tot Amboy 41/,
grootste breedte 3 1 /, U.
Raw, (arab. woord, dat nhoofd" of Asap" beteekent).
vooropgaand woord bij de lumen van vale kapen in Afrika en W. Azie b. v. Ras-al-Bad of Raus-el.Gad.,
dwmi-Montes], 0.1ijkste punt van Arable, op 22°
PCB., 52° 56' O.L. — Raa-Baghtudoe, rotaiits keep van
ZO. Arabie, 90 met. boog, op 14° 49' 10 . N.B., SO° 0'
30" O.L. — Rasek-Bernase, Raa-el-Enf of Kaapaleua
( eng. C ape-N o a el, (Pentodaetylne), voorgebergte aan
de Waijde van de Roode zee, 6 n. NO. de ruin= van
Berenice. Daartegenover ligt het Smaragden-ei 1. en
aan de arab. hunt Ras-Maha r. Raa-Beyroet, knot
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[Canvan Syria. — 181airo1-Abiad, (fr. Cap-Blan
didum - Promontorium], kaap van Algeria, bij Bona.
— Raa-Mobammea, Z. punt van 't achiereil. Sinai in
Roode zee. waar 0.waarts de golf van Suez begint. —
Raa-ttlInsoendorn, ale Thassendom,
'lawns, run. mvl., gonv. en 1514 u. NNO. Mohilev,
aan den Dnieper. 1600 mw.
Ranay, Mummy, schotsch eil., een der binnen Hebeiden, gra. Inverness, tuaschen Saye en Mainland; gr. 1 1 /3
0 rn, met 390 mw. In 't Z. bergachtig, in 't N. vlak en
boachrijk.
Ramehan, mks. d., kr.dir. Zwickau, 5 u. ZO. Granham. 2200 mw.
Ramehgoen, (fr. Baschgoun ), [Acra], eil. van Algeria, in de gelijkn. golf, aan den mond der Tafna, 1/3 U.
van de kust; lang 800, br. 200 met.; met em kl. haven.
Raochkow, Raszkow, pr stadje, prov., regdst. en 17
U. 20. Posen, aan den Olabok. 1475 inw.
Ras - el - Ain, [Resena, later Theodosiopolis), at.
van Aziat. Turkije, pasj. Diarbekir, 20 U. Z. Orfah of Reha.
In den omtrek zijn de bronnen van den Khaboer, waaraan
zij den naam van astad der 300 fonteinen" heeft ontleend.
Ras - el - Khyma, versterkte zeest. van Arabie, aan de
Ferz. golf, 80 U. ZO. El-Khatif. Zij was vroeger vermaard
als schuilhoek der zeeroovers, weed in 1809 door de Engelschen vernield, maar later weder opgebouwd.
Rasgrad, Ra.tzgrad, of nesargrad, bevestigde at.
in Eur. Turkije, Bulgarije, 91/2 u. ZO. Roestsjoek, aan den
weg van Sjoemla en aan de riv. Lou,. 10,000 mw.
Rasjistsch, Rasehischtsch, mvl. in Russ. Polen, gouv.
Volhynie, aan den Styr, 4 u. NNW. Loeck. 1500 inw.
Rasloek, Rasink, at. in Eur. Turkije, Rumili, 13 u.
N.t.O. Seres, aan den Karasoe, r. o.
Rasquert, of Raskwert, ned. d. in de prov. Groningen, gem. Bath,. 390 mw.
Rasa (El), St. in Arabie, Nedsjed, 60 u. WNW. ElDerreyeh en ONO. Medina.
Raasegoe, of Raejaoea, een der rms. Koerilische eil.,
Stillen oceaan, bij 't midden der groep, orntrent 6 U. lang
en breed. Be grond is bergachtig, met rotsige kusten, afgewisseld door zandige baaien. Be prod. zijn goed timmerhout en een menigte bever., robben e. a. vellen.
Rassein, Itamsin [lialmvris], meer van Ear. Turkije, tusschen den Donau en 'de Zwarte zee. met welke
laatste het door 2 monden, de Jalora-Koetsjoek en de Portesca, gemeenschap heeft, terwijl het ook door de Dunavesco, een korte tak van den Donau, met dien stroom in
verband staat. 't Is van W. tot 0. 8 uren lan,g en van
1 1 /2 tot 6 u. breed.
Rasselwitz, Pr. d., prov. Silezie, distr. Oppeln. 2400 mw.
Rassnepnaja, Rassypnaja, russ. fort, gouv. en 19 u.
WZW. Orenburg.
Rassova, St. van Eur. Turkiie, Bulgarije, aan den Donau, r. o., ter plaatse wear die riv. zich plotseling N.waarts richt, 111/2 U. W. Koestendsje aan de Zwarte zee.
Tusschen hear en laatstgen. at. vindt men . de overblijfsels van een versterkten muur, near den oprichter emuur
van Trajanus" geheeten.
Rastadt, Itastatt, sterk bevestigde at. en kr.hfdpl. in
Baden, Middenrijnkr., 4 U. ZZW. Carlsruhe, aan de Murg,
die 1/2 tt. lager r. in den Rijn valt, en aan den spw. van
Mannheim near Bezel. Zij heeft een schoon kasteel, weleer
de resid. der markgraven van Baden-Baden, verscheiden
fabr. en expeditie-handel. 12,350 mw. Deze at., thans een
sterke vesting van den tweeden rang, werd door den.
markgraaf Lodewijk Wilhelm, die van 1691 tot 1707 regeerde, gegrondvest, en is hist. merkwaardig door den in
1714 hier gesloten vrede tusschen Frankrijk en Oostenrijk,
alsook door het vredescongres, dat van 1797-99 hier werd
gehouden, na welks afloop twee van de drie fr. gevolmachtigden op hunne terugreis overvallen en vermoord werden.
In de nabijheid ligt het vorstl. lusthuis ,la Favorite".
Rastede, Duitsch d. in 't groothertogd. Oldenburg, 21/,
0. N. de at. Oldenburg ; met een gr. hertl. lustslot. 1450 inw.
Rastenberg, Duitsch stadje in Saksen-Weimar, km. en
4 u. NNO. Weimar ; met weverijen, de ruinen van het slot
Raspenburg en eene zwavelbron. 1260 inw.
Rastenburg, pr. at., prov. Pruissen, regdst, en 16 u.
ZO. lidnigsberg, kr. Rastenburg. aan de Guber; met weverij. 6600 mw.
Rateles, ned. b., prov. Utrecht, gem. Hoenkoop of
Honkoop. 42 mw.
Ratelsyliet of Whet, ned. geh. in Z. Holland. gem.
Haastrecht. 40 a 50 mw.
Rath, pr d., regdst. en km. Deasseldorf. 1400 mw.
Rath, 1) d. in Iceland, Munster, grs. Clare. 1300 mw.
— 2) d. in Leinster, grs. King.
Rathangan, iersch mvl. en kersp., Leinster, gra. en
1 1 /2 u. NW. Mullingar. 1850 mw.
Ratheonrath, iersch d. en kersp., Leinster, gra. Westmeath, 21/2 u. W. Mullingar. 6700 mw. ( kersp.
Rathcormack, iersch mvl. en kersp., Munster, grs. en
41/1 u. NNO. Cork, aan de Bride. 220 ) mow. (1300 in
It vl.) — Rathdowney, id , Leinster, gr.. Wicklow, 1/2 u.
Z. Bray-Head. 6700 mw. (1400 in 't v1.1 — Itathdrum,
id., Leinster, grs. en 21/2 u. WZW. Wicklow, aan de Avon.
more. 2200 mw. (90) in 't vl.).
Rathenow, Rathenau, pr. at., prov. Brandenburg,
regdst. en 10 U. WNW. Potsdam, aan de Havel en tusschenstation ass den spoorw. van Berlijn naar Hannover; met
fabr. van linnen, wollen en katoenen stoffen, handschoenen, leder en optische werktuigen, en een standbeeld van
den keurvorst Frederik. In 1880 bedroeg het aantal inw. 11,300.
Rathernan, d. in Ierland, grs. Kildare. 650 mw.
Rathfarnam, groot iersch d. en kersp. Leinster, grs. en
1 u. Z. Dublin ; met yen l schoone buitengoederen. 6700 mw.
(hemp.) — Rathfriland, iersch mvl., Ulster, grs. Down,
2 1 /2 U. ONO. Ney ; met linnenweverij. 189) mw. —
Rathgar, iersch d., Leinster, grs. en 1/2 u. Z. Dublin,
met buitenplaatsen, weverijen en kalksteengroeven. 3000
mw. — Rathkeale, iersch mv1. en kersp., Munster, grs.

en 5 n. WZW. Limerick, aan de Deel (bijriv. van den
Shannon). 4300 low. in 't kersp., waaronder veel afatammelingen van duitsche Protestanten (2500 mw. in 't vi.).
Rathlin, Hamblin, of Raghery, eil. bij de N.kuet van
Iceland, Ulster, in 't Noorder-Kanaal, 1 U. NW. Fair.
head ; van bazalt-formatie. 420 mw. De kerk op 55° 17'
6" N.B., 6° 11' W.L.
Rathmines en Rathgar, in Ierland, voorst. van Du.
blin. 20,500 mw.
Rathmolyan, d. in Ierl., Leinster, grs. Meath. 1500 mw.
Rathmore, d. in Ierland, Leinster, grs. Kildare. 790 mw.
Een veenland in Munster, gm. Kerry, heeft denzelfden naam.
Rath° d. in Schotland, gm. Edinburgh, aan het Union-kanaal en den spw. van Edinb. naar Glascow. 1700 mw.
Ratibor, ( poolsch Raciborz ), pr. at., prov. Silezie,
regdst. en 121/2 U. ZZO. Oppeln, kr.hfdpl., aan de Oder,
I. o., en aan den spw. van Breslau near Weeuen, en van
Berlijn en Praag near Krakau. Zij heeft men kasteel, een
gymnasium, fabr. van wollen en linnen stoffen t porcelein,
tabak en letter, en druk bezochte markten. Zij geeft hamen naam aan een vorstendom, waarvan zij de hoofdstad
is 18,400 inw.
Ratiborsehitz, boh. stadje, km. Tabor ; met een zilvermijn. 1100 mw. — Ook een bob. d. km . Keniggratz.
Ratingen, pr. st., Rijnprov., regdst. en 2 u. NO. Dtitsseldorf ; met katoenspinnerijen en een klooster. 5200 mw.
Ratisbon, eng. benaming voor Regensburg. zie aid.
Ratnapoora, (d. i. ede stad der edelsteenen"), at. op
Ceylon, aan eene voor kl. vaartuig bevaarbare riv., 13 u.
ZO. Colombo. Zij heeft kazernen en is gebleken voor de
eng. troepen gezonder te zijn dan eenige andere post op
Ceylon, nitgezonderd Point-de-Galle.
Ratoo, mvl. in Russ. Polen, gouv. Volhynie, 81/2 U.
NNW. Kowel. 1300 mw.
Ratoath, iersch d. en kersp. ( vroeger et.), Leinster,
grs. Meath, 4 U. NNW. Dublin. 1000 inw. in 't d. 360).
Ratoneau, Ratonnean, versterkt fr eil., bij Frankrijks
Z.kust, dep. Bouches-du-Rheme, ten N. van 't eil. Pomegue en 1/2 u. WZW. Marseille, welker reede het door een
fort en batterijen beschut.
Rattenberg, oostenr. stadje, Tyrol, km. Unter-Innthall,
bij den Inn, r. o., 8 u. ONO. Innsbruck; met em n slot,
klooster en in de nabijheid kopermijnen, met sruelterijen
in het d. Brialeg g. 1050 mw.
Ratteneiland. of Rat, kl. 0. Ind. eil. aan Sumatra's
W.kust, 3 u. W. het fort Malborough, bij Benkoelen.
30 5' 29" N.B., 102° 11' 41" O.L.
Rattray, d. in Schotland, grs. Perth. 2600 mw., wearvan 590 in Old-Rattray, en de overigen meest in NewRattray. Veel weverijen.
Rattray-Illead, gevaarlijke schotsche kaap, tea. Aberdeen, 2 u. 0. Kinnaird's-Head. 57° 35' N.B., 10 55' W.L.
Ratum of Datum, b. in de ned. prov. Gelderl., gem.
Winterswijk. 452 mw.
Ratzehuhr. Ratzebnr, pr. stadje, prov. Pommeren,
regdst. en 141/2 u. ZZO. KOslin ; met lakenweverij. 2430 inw.
Ratzeburg, at. van Pruisen, prov. Sleesw.-Holstein, kr.
Latienburcr, regdstr. Sleeswijk, 3 1 /2 u. ZO. Liibeck, wearmede zij door een spw. verbonden is, op een kl. eil. in
't Ratzeburger meer • welk eil. aan de eene zijde door een
lenge brug en aan de
' andere zijde door een dam met het
vasteland samenhangt. 3800 mw. — Het meer Ratz eburg is 2 U. lang en ruim 1 /3 U. breed ; het outlast zijn
overtollig water door de bevaarbare riv. Wakenitz in de
Trave. — Het vorst d. Ratze bur g ligt aan de NW.
gems van 't eT.hertd. Meklenburg-Schwerin. is 6 14 0 m.
grant, tell 18,000
6
mw. en heeft tot hfdst. Schonberg.
Rau, Rauw, d. op Sumatra gouvern. Sumatra's W.
kust, resid. Padangsche bovenlanden, in eene schoone en
vruchtbare vallei.
Raueourt, fr. gem. en d., dep. Ardennen, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. Z. Sedan ; met veel industrie. 1450 mw.
Raudkani, mvl. in Russ. Polen, gouv. en 40 u. NW.
Wilna. 1500 mw.
Raudnitz, Oostenr. at., prov. Bohemen, kr. Rakonitz,
hfdpl. van een gelijkn. hertd., aan de Elbe, 2 1 /2 u. ZO.
Leitmeritz. Zij heeft een schoon vorstl. slot met can der
grootste privaat-bibl., can wapenkamer cot., een Kapucijner-klooster, azijn- en lakenfabrieken. 300 mw.
Raudten, Minden, pr. stadje, prov. Silezie, regdst. en
12 u. NW. Breslau, aan den Schwarzwasser. 1400 mw.
Rauenstein, 1 I d. in Saksen-Meiningen, 1 u. NO.
Schalkau; met een oud kasteel en porcelem-fabr. — 2) d.
in Saksen, kr. Leipzig, in 't Erzgebergte.
Rft1111110, RallMea, muss. st en tech., Finland. aan een
baai van de golf van Abo gouv. en 16 u. NW. Abo ; met
'
uitvoer van timmerhout. 3500
mw.
Rauris, incl. in Opper-Oostenrijk, km. en 111/2 u. Z.
Salzburg,, aan can bijriv. der Seize; mijnbouw. 1600 mow.
Bausch*, pr. d., prov. Silezie, regdst. Liegnitz, 6 u.
NW. Briinzlau; met een station aan den spw. van Berlijn. 1100 mw.
Rauschenberg, St. in Pruisen. pros. Hessen, km. Kirchhain, regdstr. Kassel, aan de Wohra, 21/ 2 u. ONO. Marburg. 1200 mw.
'Manumit* (Neu.), (moray. Nowy Rauaenow),
Oostenr. vl. in Moravie, km. en 2 u. NO. Briinn. 2200
mw. ( 1 /2 Joden).
Rautenkran*, saks. d., kr.dir. Zwickau, bij Eibenstock.
Hier en te MorgenrOth e, beide aan de Mulde, zijn
twee der grootste hoogovens en hamerwerken van Saksen.
Rfluaverd, 1) zesde kant. der ned. prov. Friesl., arr.
Leeuwarden, omgeven door de kant. Berlikum, Leeuwarden, Bere..,um, Beetaterzwaag, Heerenveen, de Lemmer,
bond. met
Sneek, Bolsward en Harlingen ; gr. 17,6391/, bond.,
15,000 mw., verdeeld in 3 grietenijen of gemeenten
deradeel, Idaarderadeel en Rauwerderhem. — 2 ) of Ransat, fraai d. en hfdpl. van gen. kant. en van de gem. Rauwerderhem, 21/2 U. Z.t.W. Leeuwarden ; met de beroemde
Jongama- of Juwinga-state en uette huizen. 760 inw.
(met onderh. buurten).
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846 Rauwerderhem
Rauvrerderhem, grietenij of gemeente der ned. prov.
Priesl., arr. Leeuwarden, kant. Rauwerd, omgeven door de
grietenijen Idaarderad eel, Utingeradeel, Doniawerstal, Wijmbritaeradeel en BaarderMeel; gr. 3490 bund. met 2700 mw.
Zij bevat de d. Ranwerd. Irnsum, Deersum, Poppingawier,
Terzool en Sybrandabnren. De grond, grootendeels door
bet opalijken van de vroegere Middelzee ontstaan, is seer
vrttchtbaar. Landbouw en veeteelt zijn hoofdmiddelen van
beldam).
Itaisramsza, mvl. op Sicilie, intend. en 6 n. OZO. Girgenti; met handel in olie, amandelen en pistasjes. 7600 mw.
Raven, in de ned. prov. Utrecht, gem. Jutphaas, onderscheiden in Hoog- of Oost- en Laag- of West-Raven.
Raeello, ital. stadje prov. en 3 u. ONO. Salerno; met
een achoone kathedraal. 1800 low.
Ravenglaoz, kl. sag. my!. en sash., gra. Cumberland,
12 n. ZZW. Carlisle; met een station aan den apw. van
Whitehaven near Furness; goede haven en oestermscherij.
Ravenna, 1) it. van Noord Italie, vroeger bidet. van
de Romagna, no hfdst. prov. Ravenna; in ten moerassige
vlakte, can den Montonet 11/2 u. van hare haven (Port oC ors in i) aan de Adrtatische zee en 41/2 R. NO. Forli.
Be st is omgeven door muren, die bijna 1 n. in omtrek
hebben, en welke men door 5 schoone poorten binnentreedt. Zij is rijker in oudheden uit de vroegere middeleenwen dan eenige andere ital. st ., dear au sedert den tijd
van Honorins de residentie der Westerache keizere en de
hfdst. van Italie is geweest, onder Odoacer, Theodorik en
volgende Goth. koningen, onder de Byzantijnsche monarchen en onder de Lombarden. Hare oude monumenten
zijn schier alle van christelijken oorsprong. De kathedraal, in de 4de eettw gesticht, heeft schoone schilderstukken van Guido en merkwaardige oudheden. Be andere
kerken, het baptisterium, het mansolenm van Placidia met
de graven van die keizerin, van Honorius en Valentiniaflue III, zijn ails rijk met mosaiken versierd. De andere
bezienswaardige voorwerpen zijn 't aartsbissch paleis, het
gemeentehnis, een rijke bibl. met 40,000 boekdeelen, 't museum, de akademie van schoone kunsten, het hospitaal, de
schouwburg, de hellende toren, de forteres, de overblijfeels van 't paleis van Theodorik en de tombe van Dante
1 in de Menorietenkerk). Een vierde nurs ten N. van de et.
ligt de tombe van Theodorik, nu de kerk van Santa-MariaRotonda. Een zull, mede huiten de st., herinnert den
deed van Gaatan de Foix en de overwinning van Lodewijk XII. en den hertog Ferrara op pans Julius II en de
Spanjaards in 1512 R. heeft eenige (abr. van zijden stoffen en drijft in wijnen en landbouw-prod. een vrij canzienlijken handel, die bevorderd wordt door een kanaal,
dat haar met de Adriat. zee verbindt. Lange de host dier
zee strekt zich over eene lengte van 7 u een schoon bosch
nit, dat een goed gedeelte van 't hoot voor den scheepsbouw leverde aan de nude Romeinen, onder wie R. de
voorn. haven was aan de Adriat. zee. In 1878 telde de
et. 611,000 mw. Ligging 44° 25' 16" N.B., 12° 12' 20" O.L.
2) gem. en vi. der V.S., Sm. Ohio, grs. Portage, aan 't
Pennsylvanie-en-Ohio-Kanaal, 37 u. NO. Columbus ; met
vele kerken en scholen, een vrouwelijk seminarie, sierlijk
rechthuis, gevangenis en een menigte achoone huizen.
3400 inn,.
Ravenzberg. pold. in de ned. pros.. Z. Holland, gem.
Iteeuwijk, 127 H.A. grout.
Ravensburg, wurt. st en ambtshfdpl., regdst. Donaukreis, weleer njksst., aan de riv. Schussen, rum 6 u. ONO.
Colman.; met 3 "norm. kloosters, fabr. van katoenen en
wollen stoffen, papier en brievenlak, en drukken transitohandel. 10,5u0 mw.
Ravenagat, geh. in de ned. prov. Noord-Brab„ gem.
Braid. 30 mw.
Ravenewaay, ned. dorpje, prov, Gelderl. arr. kant en
2 u. NW. Tiel, gem. Maurik, aan de Lek, 1. o. 430 mw.
Ravestein, Ravenatein, ned. gem. en plattelandstadje,
weleer vesting, N. Brabant, arr. en hof 's Hertogenbosch,
kant. Oss, 11/2 n. NW. Grave, can de Mass, 1. o.; met
sen r. kath en een geref. kerk. 980 mw. Door den spw.
Nijmegen—Den Bosch staat het plaatsje wellicht nienwe
bloei te wachten.
Ravie, (eng. Ravee, hind. Iraotee), [Hydaotea],
een der avijf rivieren" van den Pundsjab, ontspr. bij
Tsjumba, op 32° 30' N.B., ;6° 0.L., vloeit ZW.waarts en
valt na een vermoedelijken loop van mina 100 u. in den
Tejenab, 10 U. N. Moeltan. Haar loop is vol bochten, en
aan hare steile oevera linen Lahore, Tsjumbra, Meanie
en Tsjowtsjuck.
Ravieres, fr. mv1.. dep. Yonne, 4 U. SO. Tonnerre.
1280 mw.
Rawa, 1) rues. st . in Polen, gouv. en 13 tt. ZW. War. can de Rawka (bijriv. der Miura); weleer versterkt.
schen,
5000
— 2) mvl. in Oostenr., prov. Galicie, kr. Zolkieuw, 9 u. NNW. Lemberg. 5100 mw.
litesevak, 0.ind. eiL, bij_ de N.zijde van 't eil. Waygioe,
pp 0° 1' 14" Z.B., 131 0 W.L.
Raweliffe, cog. ct, grs. York, West-Riding, 1 u. ONO.
Snaith en met een station aan den Lancashire en Yorkwpoorw. 1650 mw.
ilawdea. vl. in cog.. gm. York, West-Riding, 2 our
ONO. Bradford. 2700 mw.
Rasvill-rinde versterkte st. van den Pundsjab, 131/2 n.
OZO. Attock. Zij bestaat nit icemen hnizen met platte
daken, heeft een paleis, door Sjah Soedsjah gebouwd, een
bazaar ens., en drijft reel transito-handel. 19,000 mw.
Rawitaela. (poolach R a wi e .(, pr at, prov., regdat.
en 16 it. Z. Posen ; met een echoon raadhuis, !reale protest. kerk, tuchthuls, school voor zedelijk verwaarlooade
kinderen, hnlpseminarie, gymnasium, aanzienlijke fabr.
van laken, Millen, leder en tabak, en levendigen handel.
12,290 low. Zij was in 1704 het winter- en hoofdkwartier van Karel XII.
Ray, 1) grs. der V.S., Stt. Missouri, aan de riv. Missouri ; met 18,71,0 mw. hfdpl. R i c hm on d. — 2) heap
der ZW.punt van Newfoundland.

—

Rebecca Islands

Rapine, d. in eng., gra. Suffolk, 1 uur ZW. Badleigh. 560 mw.
Raman, koraal-eil. bij Ceylon, West-prov. 45,000 inw.
Illaygern, of Snybra.d, my!. in Oostenr., prov. Moravie, hr. en 21/2 u. Z. Britian, aan de Schwarza. 900 inw,
Raygrod, st. jn Rus1.4 prov. Point, gouv. en 4 u. ZW.
Anenstowo, can t meer Raygrod. 1800 mw. Hier had op 23
Mel 1831 een gevecht pleats tusschen de Polen en Russen.
Raymond, 1) gem. der VS., Stt. Maine, grs. Cumberland, 6 u. NNW. Portland; met 2 dorpen en handel.
1200 inw. — 2) id., Stt. New-Hampshire, grs. Rockingham, 8 n. ZO. Concord. 1400 law.
Raymond-Terrace, vl. in Nieuw- Z. Wallis, grs.
Gloucester, can den Hunter, bi,j diens samenvloeiing met
den William. 6 u. van Newcastle. 610 low.
Rayne, d. in Schotland, grs. Aberdeen, a. d. try,
n. NW. Inoernry. 409 mw.
Rayabiam, Ihet Hockamock der Indianen ), gem. en
vl. der VS., Stt. Massachusetts, grs. Bristol, aan den
Taunton, 9 n. Z. Boston. 230,1 law.
Raz (Le), fr. kaap., dep. Finistere, tegenover 't eil.
Sein. De vnurtoren op 4,4° 2' 22" N.B., 4° 43' 48" W.L.
Raza, Razes, een der Kaap-Verdische-eil., Atlant. ocecan, ZO. Branco. 't Is dor en onbewoond.
Razernijpolder, in de ned. prov. Zeeland, aan de Oosterschelde, gem. Tholen.
Re, Rho, ell. bij de W.kust van Frankrijk, dep. Beneden-Charente, in de golf van Biscaye, gescheiden ten N.
van 't dep. Vendee door de street, Pertuis-Br et o
geheeten, en ten 't ell. Oleron door den P ert U is
d'A n tio ch e, lang van ZO. tot NW. 4 u., breed ilh u.;
groot omtrent 17,000 WA. 't Heeft een zacht klimaat,
een min eruchtbaren grond, maar die toch overvloed van
wijn levert, en aanzienlijke, veel opbrengende zontmoerassen. Het eil. vormt 2 kantons in 't arr. Rochelle, heeft
eerie st., St.-Martin; twee vlekken, Ars en La Flotte ; vele
dorpen en 16 havens, waarvan St.-Martin, La Flotte, La
Prey en Rive-Doux de worn. zijn. Aan 't NW. nude stoat
een vuurbaak, ter aanwijzing van den ingang der pertuis
en van de riffen, die haar omgeven. Rijke oesterbanken
in de nabijheid.
Read, vi. in Engeland, gra. Lancaster, 2 u.WNW. Burnley.
640 in w.
Readfield, gem. der VS., Stt. Maine, grs. Kennebec,
u. W. Augusta. 1480 inw.
•
Reading, 1) eng. at. hfdPl. van 't grs. Berke, aan tie
eiing met de Theems, en aan den
Kennet, bij hare samenvlo
Great-Western- en vertakkingen van den South-Eastern- en
South-Western-spw, 11 u. WZW. Londen. Zij heeft nieuwe
hoofdstraten en veel schoone gebouwen, een lat. en vele
coders acholen, het hospitaal, de gevangenis en 't verbeterhuis van 't grs., een museum, yeel geleerde genooteehappen, een kl. schouwburg, voortreffelijke bibl. en leeszeal, baden, eenige overblijfsels eener prachtige, door Hendrik I gestichte abdij, fabr. van tijden en fluweelen stoffen, brouwerijen, iitergieterijen en veel nitvoer van koren,
moat, hoot, wol, kaas enz., zoowel kings de Theems, als
door het Kennet-and-Avon-Kanaal, dat tie st. met Bristol
verbindt. 32,000 low. — 21 st. der VS., Stt. Pennsylvanie,
hfdpl. van 't grs. Barks, can de Schuylkill-riv., aan de
Schuylkill- en Union-kanalen (waarvan het eerste haar
met het steenkoolgewest te Port-Carbon en met Philadelphia, het tweede met Middleton aan 't gr. Pennsylvaniekanaal verbindt ) en aan den spw. van Philadelphia op
Pottsville, 14 u. NW. Philadelphia. Be stad heeft breede,.
rechte, elkaer rechthoekig snijdende straten, ten schoen
rechthnis, gevangenis, ten //academy", een vrouwelijk seminarie, 3 openbare boekerijen, 3 banken en 12 tot 15
kerken van verschillende secten, onder welke zich de luth.
en de duitsch-geref. kerk onderscheiden. De steeds toenemende indnetrie levert thane voornamelijk hoeden, fijn
mousselien,Ijzer, leder, meel. witte wijn (itit de druiven
van den omtrek) enz. Er komen wekelijka een aantal
nieuwsbladen oh, waaronder eenige in 't Hoogduitsch. 33,9e15
mw. — 31 gem., der V.S. Massachusetts, grs. Middlesex,
aan de Ipswich, 31/e U. N. Boston ; met 2 dorpen W o o dEnd-Villag e, aan den Boston-and-Maine-spoorw. en
W e 5 t-V i 1 1 a g e. 4600 low. — 4) id., Stt. Connecticut,
grs. Fairfield, 15 n. ZW. Hartford. 2754 low. — 5) id.,
Stt. Vermont, gr.. en 3 n. W. Windsor. 2400 inw. — 6)
id., Stt. New-York, get. Steuben, can Seneca-meer, 6 a.
NO. Bath. 1434 low. — 7) id., Sot. Pennsylvanie, grs.
Adams, 4 n. N. Gettysburg. 2600 low. — Readington,
id., Stt. New-Jersey, gn. Hunterdon, 2 u. NO. Flemington. 3100 low.
Realejo, st. en melt. van Centr. Amerika, Stt. Nicaragua, can een bad i van den Stillen oceaan, 6 u. NW.
Leon, met welke at. sij door een goeden weg gemeenschap
heeft, en lie u. van Chinandago, wear de kooplieden bonne
winkels hebben. De haven is ruim, gemakkeltjk, voor ellerlei snort van schepen geschikt en heeft een depot van
steenkolen voor de atner. stoombooten, die daze pleats
aandoen. De pleats wive is slecht en verstrooid gebouwd.
De nitvoer bestaat nit mahonie-, ceder- e. a. bout, ruwe
suiker, boomwol, indigo e. a. producten van Midden-Amerika. 5000 mw. De in den laataten tijd .66r R. gebonwde
haven Cor int o heeft de stad niet weinig afbrenk gedaan.
Realmont, fr. gem. en 1st, dep. Tarn, kant.hfdpL, arr.
en 3 u. Z. Albi ; met weverven. 2840 mw.
Realville, fr. gem. en st., dep. Tarn-en-Garonne, arr.
en 21h u. NNO. Montauban, can den Aveyron, r. o. 2200.
low. — Reaeiville is een d., dep. Define, arr. Mont6limart ; met een verwoest kasteel en gipsgroeven. 1450 mw.
8.elyaia, fr. gem. en stadje, dep. Seine-en-Marne, kant.hfdpl., arr. en 2 n. ONO. Cenlommiers. Weleer versterkt,
en met eene milk. school, in 1798 opgeheven. 1800 low.
Reload:, belie. gem. en d prov. Henegouwen, arr.
Doornik, kant. Ath, can de gender, 1. o. 1200 low.
Rebecca Island., de suidelijkste ell. der Austral.
Ellie egr 0 e p, door den N. Amerik. kept. Peyster near
zijn schip Rebecca in 1819 zoo genoemd:

Rebecq

Red-River

Rebee , belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. en kant.
w.
Rebstein, st. in Zwitserland, kant. St. Gallen, distr.

Redhook, gem. der V. S., New-York, grs. Dutchess, an
den Hudson, 6 1 13 u. N. Poughkeepsee. 4350 low.
Redichem, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Culemborg, aan den Lekdijk. 297 low.
Reding, of Rodingen, (fr. Redange, Rodange),
d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant. en 3 u. Z.t.W.

Nivelles.

Boven-Rijndal. 1600

mw.

Recanati, at. van Midd. Ital., prov. Macerata, aan den
31usone, rnim 1 U. ZW. Loreto. Zij heeft een kathedraal,
een stadhuist rijk aan kunstwerken, en een waterleiding,
door welke Loreto van water worot voorzien. 6500 mw.
In de middeleeuwen een belangrijke milit. post.
Reece, at. van Noord Ital., pro... en 3 u. OZO. Genoa,
aan de Midden. zee ; met uitvoer van olie en vruchten, en
timmerwerven Toor klein vaartuig. 5600 inw.
Recey - sur - Ource fr. gem. en vi., dep. C6te-d'Or,
kant.hfdpl. arr. en 4u.
OZ. Chitillon. 1000 low.
'
Recherche - A.rchipel, een labyrinth van kleine ellenden en klippen bij de ZW.kust van Nieuw-Holl., incest
tusschen 34 en 35. Z.B., 122° 0.L., gelegen vO6r .Nuitsland.

De groep weed zoo geheeten door den franschen admir.
d'Entrecasteaux, die in 1792 met zijn schepen "La Recherche" en al'Esperance" hier de ontdekkingen van den
boll. zeevaarder Pieter Nuyt 11627) trachtte ass te vullen.
— Be Recherche - Baai ligt bij 't Z.einde van Van-Diemens-Land ; — en 't Recherche - Eiland in den SantaCruz-Archipel, en is 't grootste der Vanikoro-groep, waar
La Peron. verging. Bride ontdekt in 1793.
Rechicourt - le - Chateau fr. gem. en d., dep. Meurthe,
kant.hfdpl., arr. en 3 u. Z1W. Sarrebourg, aan den spw.
van Parijs naar Straatsburg. 1100 low.
Rechnitz, (R ohonc z),,ravl. in W. Hangarije. corn.
Eisenburg, 2 , /, u. ZW. GUns. Het heeft fen neftig slot
met een bibl. en schilderij-kabinet. 3900 mw.
Reehteren, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Dalfsen, met een sod kasteel. 217 inw. 1870).
Recife, Portug. Cidade do Recif e, d. m. stad
van de Rif, verkeerdelijk P ern am b u co geheetenl, at.
van Brazilie, hfdpl. der prov. Pernambuco aan den Atlant.
oceaan, op 8° 3' 6" N.B., 34° 51' 7" W.1.4'. Zij bestaat uit
3 afzonderlijke gedeelten 1. de st. S a n-P e d r o-G o nalv es of 't eigenlijke Recife, op een zandig schiereil.,
met de meeste kooplieden, het tolhuis, de scheepswerven
enz.; — 2. het vi. S a n-S a cr a ment o, op 't ell. SantoAntonio, tusschen de rivieren Biberibe en Capibaribe, met
het vasteland door 2 bruggen verbonden. Era spoorweg
over den beroemden Paullo Affonzoval is in 1855 door een
Eng. maatsch. begonnen ; — en 3. ha t vl. B o a-V i s t a,
op het vasteland, zeer groot en onregelmatig gebouwd.
Van de beide havens heet de bovenste Mosquiero, de onderste Paco ; de havenbaai wordt gedekt door een lang
r i f ("recife") van rotsen en is alleen geachikt voor achepen, die minder dan 33/4 met. diepgang bebben. De voorn.
gebouwen zijn 't paleis van den gouverneur, dat van den
bisschop en 't nieuwe hospitaal ; er zijn 2 lat. en verscheiden andere scholen. In haar gebrek aan drinkwater
heeft men gepoogd te voorzien door eene waterleiding,
waarvan de eerste steen in 1842 weed gelegd en die het
water van den Rio-Prata, op een afstand van 11/2 u., inset
aanyoeren. De stad drijft een aanzienlijken handel met
enrol). havens en voert inzonderheid boomwol, suiker en
verfhout nit. Ingeklaard werden in 1874 465 schepen met
em n tonneninhoud van 310,600. Er is een telegraaf tusschen
Recif en Macey°. Kortste zeeweg van Liverpool per stoomschip 11 dagen. 118,600 mw. — Olinda, 1 u. N. Recife,
was weleer de hoofdpl. der prov. Pernambuco.
Reeigliano, ital. mvl., prov. Napels, op een hoogte, 6
U. 0. Campagna. 1800 low.
Reckein of Reckheim, 1) belg. gem. en vI., Limburg, arr. fon.geren, kant. en bij Mechelen, 11/1 u. NNO.
Maastricht, bij de Maas. 2200 low. — belg. gem. en
grensd., W.Vlaanderen, arr. en 2 th LW. Kortrijk. 2300 low.
Reckendorf, beier. d., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, 21/s U. NW. Bamberg. 1000 mw.
Reckingen, ( fr. R cc k a ng e), 1) d. in 't gr.hertd. en
arr. Luxemburg, kant. en 13/4 u. NW. Bettemburg. Het
vormt met de d. Ehlingen, Leudelingen en Limpach en een
4tal geh. de gem. Reckin ge n, die 1600 mw. telt. —
2 ) id., kant., gem. en 1/4 u. W. Mersch.
Recklinghausen, pr d., prov. Westphalen, regdst. en
9 u. ZW. Munster, kr hfdpl.; met em n slot, gymnasium,
linnenweverij en brouwerijen. 7300 low.
Recoaro, St. in N. Italie, Venetie prov. en 51h u. NW.
Vicenza ; met druk bezochte mineride bronnen, waarvan
het water ook veel in den handel gebracht wordt. 5600 low.
Reconnaissance (Piton de), herkenningsspits, een
geisoleerde, kegelvormige berg op de zuidkust van Victoria, door de fransche expeditie Baudin (31 Maart 1802) zoo
genoemd als een uitmuntend herkenningsteeken.
Rectum, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Wierden.
37 R
0 mw.
entIttng,

eil. in de golf van Siam, 0. het schiereil. 31alakka, op 5° 50' N.B., 103° O.L.
Red-Bank, 1) gem. der V. S., Stt. Pennsylvanie, gra.
Clarion, 54 u. WNW. Harrisburg. 1900 low. — 2) id., Sin.
New-Jersey, gin. Monmouth, 13 u. 0. Trenton ; desk bezocht om de zeebaden. 2086 mw.
Redbourn,

d. in Eng., grs. en 4 u. W. Hertford. 2100 low.

Redbridge, cog. d., Os. en 1 u. NW. Southampton,
aan den Anton ; met een station aan de Dorchester-hue
van den Southampton-spoorweg.
Redcar, cog. badpl., grs. York, North Riding, 2 u. N.
Guisborough ; met een station aan een zijtak van den NorthEastern-spw. 1943 low.
Redding, d. in Schotland, grs. Stirling. 600 inw.
Reddish,

st. in Engel., gra. Lancaster, 1/2 u. N. Stock-

port. 2380 low.
Redditch, gr cog. dorp, grs. Worcester, 31/, U. ZZW.
Birmingham '• met naaldenfabrieken. Het ligt aan een zijtak van den Midland-rail. 6200 inw.

Redene, fr gem. en d., dep. Finistere, arr. en 1 u.
OZO. Quimperle. 1300 inw.
Redfern St. in de Austral. kolonie New-South Wales,
bij Sidney. '12,600 low.
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Steinfort, gem. Pettingen, aan de fr. grens.
Redingen, 1) kant. van 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, ten W. begrensd door belg. Luxemburg en aan de
andere zijden omgeven door de kantons Wiltz, Diekirch,
Mersch en Steinfort ; met 13 gemeenten, die semen onge.
veer 19,000 low. tellen. — 2) ( fr. Redange ), d. in go,.
kant., 1/, u. ZW. Osperen, aan de Attert. Met de d. Lannen, Nagem, Niederpalen en Osperen vomit het de gem.
Reding e n, die 1400 mw. telt.
Redinha, port. vi., prov. Estremadura, in een vlakte,
2 1/3 U. NNO. Pombal. 2100 low.
Redjang, Redsjang, landschap of rijk in 't Z. van
Sumatra, besproeid door de Urei, die 't van Anak-Soengeb.
scheidt, door de Pally, Laye, Simpang-Ayer ( waaraan het
gr. d. Pandjong), Benkoelen e. a. rivieren ; verdeeld in de
distr. Laboen, Lamatang en Lemba. Men count de low.
als zeer bedreven in verschillenden kunstarbeid en als van
beschaafder zeden dan de meesten hunner naburen. Voor
't overige weten wij nog even weinig van dit gewest,
als van het ZO.waarts gelegen rijk Passoemmah, van de
landschappen Seranapes, Soenges-Tenang, Moesie, AnakSoengeh enz.
Red - Lion, d. der V. St., Stt. Delaware, grs. New-Castle,
10 It. N. Dover. 2601 inw.
Redmarley d'Abitot, d. in Engel., grs. Worcester, l( A,
u. NNO. Newent. 1150 low.
Redmile, d. in Eng., grs. Leicester, 2 u. W. Grantham.
503 inw.
1Red Mountains, bergketen in de V. S., Ste. Alabama,
rijk aan ijzer en kolenmijnen.
Rednitz, [Radantia], beier. riv., kr. Middenfranken,
ontspr. bij het d. Dettenheim, NNW. bij Pappenheim, en
vereenigt zich na een N.lijken loop van 15 u. voorbij
Weissenburg en Roth, bij Ftirth, r. met de Pegnitz, inn
met deze de Regnitz te vormen. Zij neemt de Rezat,
Roth, Schwabach, Schwarzach en Biebert op en staat in
verbinding met de Altmtihl door middel van het Ludwigof Main-Donaukanaal.
Redon. fr. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr.hfdpl.,
11 u. ZZW. Rennes, aan den r. o. der Vilaine, aan welke
zij een haven heeft voor schepen van 200 ton. Zij heeft
fabr. van serge en leder, timmerwerven voor kl. schepen
en levendigen handel in bout en ijzer langs 't kanaal tusschen Nantes en Brest. 620s low. (4900 in de at.)
Redona, d. in Italie, proven circ. Bergamo. 1090 low.
Redonda, twee ell. van de cog. W.Indien 11 tusschen
Nevis en Montserrat ; — 2 ) bij 't N.einde van Granada.
Redondeln-Nneva, sp. vl., prov. Pontevedra, aan den
mood der riv. Redondela in de baai van Vigo, aan welke
het een haven heeft, 2 u. NO. Vigo. 2800 low.
Redondo, port. vi ., prov. Alemtejo, 61/3 u. 0. Evora.
3380 law. — Novo-Redondo, is een port. fort in NederGuinea, aan den Atlant. oceaan, 181/2 u. NNO. Benguela.
Redont - Kaleh, sterkte van het ill.. gebied in Transcaucasie, Mingrelie, in een moerassige ligging, aan den
mood der Kaleh of Kalla in de Zwarte zee, 6 u. N. Poti
en 12 u. N. het fort N ik ola as of Tsje ft i e f-K ale h
Red-River, of Reo-Roxo, d. I. Roode-Rivier,
twee gr riv. der V. S., zoo geheeten naar de massa's mode
slijk, welke nit het omliggend roode zandsteengebied woeden toegevoerd en die werkelijk het water dezer rivier
rood doen kleuren. — 1), of Natchitoche s, in haar bovendeel E scar a v edr a geheeten, ontspr. aan den voet
der Rotsbergen ("Rocky-Mountains") in de groote Amer,
woestijn, vloeit eerst 0.waarts en vormt de N.grens van
Texas, en vervolgens ZO.waarts door een hock van A,
kansas en door Louisiana, wsar zij r. in den Mississippi
valt, op 31 0 1' N.B., 91 0 4'2 W.L. Haar geheele loop wordt
op wel 400 u. geschat. Aan hare oevers liggen de steden
Preston (station aan den spw. van Galveston aid Golf van
Mexico en St. Louis), Shreveport, Natchitoches en Alexandria. Omtrent 28 u. boven de eerstgen. stad begint het
',raft" of vlot, wane de riv. zich over een breedte van 6
tot 9 u.. ter lengte van 18 tot 20 u., verdeelt in een
groot getal kanalen, zoodat zij schier haar rivier-karakter
verliest. Men heeft aan dine verbreeding en verstrooiing
der riv. den gezegden naam gegeven, wegens de vooronderstelde overeenkomst met een soortgeltike belemmering
in de Atchafalaya, die dtar wordt te weeg gebracht door
een ophooping van afgedreven hoot ; maar later onderzclek
op de pleats zelve heeft geleerd, dat het zoogenaamde
',raft" in de Red-river veeleer te houden is voor de overblijfsels van een meer, dat eettijds den lagen grond overdekte en zich allengs heeft opgevuld met de afbrokkelingen der rivier-oevers, totdat het een groep eilanden is geworden, door welke het van boon n komende water zich
tragelijk een weg baant near de vorige uitwaterin b., van
het meer. Te G rand -E c o r, ruim 1 u. boo
mNatchitoches, hereenigt zich het gansche volumen der riv., om
zich al spoedig weder te splitsen in tal van kanalen, die
zich 9 tot 12 our lager tot den vereenigen, om andermaal
bij den mood der Bayou-Rapide te scheiden. De voorn.
dezer riv. zijn de Faise-Washita en de Washita. —
In den NO.lijken hock van den Stt. Texas ligt ook een
gra. It e d-R i • e r, dat in 1870 10,675 low. telde en C 1 a rkes•ille tot hfdpl. heeft. Verder ligt een stad R e dRiver in Arkansas, gin. Lafayette. 2130 low. — 2), of
North-Red-River, d. I. //N.l ij k e-R o o d e-R ivie r",
ontspr. bi . 47° N.B., 96° W.L. in 't Elbow- (Elleboog4
meer„ blj de bronnen van den Mississippi, neemt eerst
een Z.lijke richting en vomit men menigte meren, wearvan de Ottertail het grootste is, stroomt dan recht
N.waarts en valt na een loop van omtrent MO u. in 't
meer Winnipeg. Red-Lake-River is een van hare

bijriv. — De Red-R iv er-1( 0loni e, door Lord Sel.
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kirk in 1812 aimgelegd te Assiniboine, en waaraan de Endsotus-baai-Compagnie een atreek gronds lenge de Red-river
ter grootte van half Duitschland schonk, behoort thans
tot Br. N.-Amerika, Hudsonbaai-territ. en heeft tot hfdpl.
F or t- G a r ry, op 49° 53' 35" N.B., 97° 0' 50" W.L.
Redroals, eng. mvl. en kersp., grs. Cornwall, 21/2 n.
WNW. Falmouth ; met rijke koper- en tinmijnen, welter
product tangs 'mooring. near Falmouth en de St.-Ivecbeat wordt vervoerd. Ook is het met Rorie door den WestCornwall-epw. verbonden. 10,600 mw. (in 't kersp.)
Redwing, st. in de V. S„ Sit. Minesota, gra. Goodhue.
4280 inw.
Redwitz, beier. mvl. kr. Opperfranken, 61/2 n. 0. BaiTeeth ; met een fabr van chemicalien, een spiegelfabr. en
kopersmederij. 1400 law. Daarbij ligt het d. Ob erRe dwit a, met weverijen en em n slot. 300 mw.
Redwood, gra. in de V. S., Minesota. 1829 mw.
Bee (Lough.), meer 't midden van termed, tusschen
Leinster en Connaught, gevormd door een verbreeding van
den Shannon te Lanesborough, 41/s U. lang van N. tot Z.,
en op zijn breedst 21(3 u. Het bevat veel eilandjes en
neemt de riv. Inny op.
Reed, at. in de V. S., Illinois, grs. Will. 2770 mw.
Iteedijk, geh. in de Ned. prov. Zaidholl., gem. Heinenoord. 59 inw.
Reek, ned. gem. en d., N. Brabant, arr. en hof 's Hertogenbosch, kant. Oss, 3/4 U. WZW. Grave. 925 inw.
( met gels.)
Reelcar of Relaar, gels. in de Ned. prov. Overijsel,
gem. Raalte.
Reemsit en Reemsterzand, zandige vlakte in de Ned.
prov. Gelderl., gem. Ede, bij On.d-Reemst en Nieuw-Reemst.
Rees, pr. at., Rijnprov., regdst. en 12 u. NNW. Dusseldorf, kr.hfdpl. aan den Rijn, r. o., tusschen Wesel en
Emmerik of de nederl. grens ; met em n slot, progymnasium,
katoenspinnerijen en kousenweverij. 3800 mw. Deze at.
werd in 1598 door de Spanjaarden onder Mendoza. in 1614
door de Nederlanders onder prins Maurits, in 1674 door de
Brandenburgers en in 1761 door de Franschen ingenomen.
Reest, Ned. riviertje, langs de grens van de prov. Drente
en Overijsel, dat aids bij Meppel in het Meppelerdiep ontlast.
Rest, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Elst.
'teeth, eng. mvl., grs. York, N. Riding, 21/2 rt. WZW.
Richmond ; met loodmijnen en kousenweverij. 1080 mw.
Recta, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. Frankfort,
aan de Ihna, 12 n. OZO. Stettin ; met weverijen. 330)inw.
Reeuwijk, ned. d. en gem., prov. Z.Holl., arr. Rotterdam, hof 'a Gravenhage, kant. en 3/4 u. NNW. Gouda.
Geb.pl. van den zeeheld Zoutman. Het bevat behalve het
dorp Reeuwijk de geh. Reeawijkache brug, Tempel en Randen burg en de buurten Oud-Reeuwijk, Vogelsang en 's Gravenbroek. 2584 mw., die grootendeels leven van veeteelt,
zuivelbereiding en veenderij.
Reevesby, eil. in de Spencer-golf, Z. Nieuw-Holl., 6 u.
NO. Port-Lincoln, lang van N. tot Z. 11/4 u.
Regalbuto, at. op Sicilie, intend. en 7 u. WNW. Catania ; met een kon. college. 6200 mw.
Regalmuto, sicil. vl., intend. en 3 u. NO. Girgenti.
Regan, Id. versterkte at. in Perzie, prov. Kerman, bij
de grens van Beloedsjistan, op 28° 50' N.B., 59° 8' O.L.
Regen, 1) beier. riv., ontataat uit de samenvloeiing
van den Zwarten- en Witten-Regen bij Pulling in 't landgericht KOtzting, vloeit meest W. en Z. en valt na een
loop van 20 u. te Stadt-am-Hof tegenover Regensburg, 1.
in den Donau. Zij neemt de Chain, Roding, en Regenstauf
op. — 2 ) beier. vi ., kr. Nederbeieren, aan den ZwartenRegen, 9 tt. NNW. Passau ; met 4 kerken, bierbrouwerij
en veemarkten. 1800 mw.
Regensburg, (fr. R a t i abonn e, eng. Ra tisbo n),
[Castra Regina, Augusta Tiberii of Regl....],

beier. st., hfdpl. van den kr. of 't regdst. Opperpalts-enRegensburg, weleer de hfdst. van Beieren en tot 1806 een
vrije rijksstad. 19 u. NNO. Munchen, aan den r. o. en de N.lijkste kromming van den Donau, tegenover de uitwatering
van den Regen, en a. 't begin van den spw. near Neurenberg,
terwijl zij aan den anderen kant door spw. met Ingolstadt,
Eger, Straubing,Passau en Landshut verbonden is. De voorn.
gebouwen dezer ommuurde at zijn een kathedraal, in 1375
gebouwd, met schoone geschilderde glazen en monumenten, de Dominikaner kerk, met 2 schilderijen van Rubens
en den preekstoel van Albertus Magnus, ( in't geheel heeft
R. 18 kerken, 6 kapellen en 1 synagoge), een schoon stadhula, in welks sombere zalen van 1663 tot 1806 de vergaderingen van den rijksdag gehonden werden, het oude
bissch. paleis, met een monument voor Keppler, de oude
abdij van St.-Emmeran, nu de residentie des vorsten van
Thurn en Taxis, met een prachtig kapelvormig mausoleum,
eeu bibl., observatorinm en kruidtuin, de in 1830 gebouwde manege of rijschool, versierd met standbeelden door
Schwanthaler, de schoone ateenen brug over den Donau,
die op 15 bogen rust en 336 met. lang is. Onder de plei. nen is de Neupfarrplatz, onder de atraten die van JozephMaximilian de schoonste. R. heeft 4 kloosters, een 5.
liaal-institnut der Barmhartige Zusters, 2 collegiaatstiften,
een lyceum, gymnasium, geestelijk seminarie, 2 lat. e. a.
scholen, een openbare bibl. met meer den 31,000 dissertatien en 20,000 geogr. kaarten, een antiquarium, schilderijkabinet, blinden-instituut, nieuwen achouwburg, verschei• den genootachappen en liefdadige instellingen, een e.t.a
bronwerijen en branderijen, fabr. van tabak, leder, was' kaarsen, porselein, steengoed, papier, staalwaren ems.,
scheepabouw en handel, vooral lenge den Donau, aan welke
riv. zij era aanlegplaats voor stoombooten heeft. 34,300
I mw. 49° 1' 0 7 N.B., 12° 5' 53" O.L. Gemiddelde jaarsI temp. 47°,5 ; winter 31°,7 ; zomer 64 0,3 Fehr. — Te R.
aloten de R. Bath. in 1524 een verbond tegen de aanhangers der Reformatie. In 1703 ward zkj ingenoznen door de
Saksers, en in 1809 door de Franschen, na een vijfdaagI schen veldslag, in welken Napoleon gewond weed. Ben
romeinsche muse strekte zich van Castes Regina tot CoIonia Agrippina (Heulen) ult.

Reibersdorf
Regenstauf, beier. mvl. kr . Opperpalts-en- Regensburg,
hfdpl. van een landgericht, aan den Regen, 21/2 u. N. Regensburg ; met bierbronwerij e. a. industrie. 1350 mw.
11114Dgersterf en 1Regensperg, twee bijeengelegen plaatsjes in Zwitaerland, kant. en 3 u. NW. ZUrich.
Regmata-Zwaard, merkwaardig voorgeb. van China,
prov_ dat de golf van Pe-tsje-li van de Geele
zee scheidt en 14 of 15 n. lang is. 39. N.B., 122° O.L.
laegenwalde,pr.at.,prov. Pommeren, regdst. en 12 u. NO.
Stettin, aan de Rega ; weverijen en een slot. 34 ,0 inw.
Beggs, riviertje, dat ontspringt in de pr. prov. Westphalen, nab ij het dorp Haaksbergen in de prov. Overijsel
den nederl. bodem betreedt en vervolgens langs Goon, Rijsigen, Hellendoorn en den Ham bij Ommen in de Vecht
valt. Be Regge is slechts ten deele bevaarbaar.
Reggio di Calabria, 1) of Santa-Agatha-delle.
Galline, (Rhegium Z.lijkste at. en zeeh. van

Italie, Napels, hfdpl. der prov. Calabria, 21/ U. ZO. Messins, aan de 0.zijde der straat van Messina. Zij is yensterkt, goed van water voorzien en door een schoone
landstreek omgeven. Zij heeft, als zetel van een bisschop,
een kathedraal, verscheiden andere kerken en kloosters,
een kon. college, hospitaal, vondelingshuis, schouwburg,
civiel en crimineel gerechtshof, fabr. van zijden stoffen,
handschoenen, kowsen en mutsen. alsook van voorwerpen
nit den draad der schulpvisch ffpinna maritima"; een tgn.
jaarmarkt van 1 tot 15 Sept., en uitvoerhandel in wijn,
olie, citroenen en olijven, prod. der nabuurschap. I ),000
inw. maar met de uitgebreide voorsteden meer dan tweemaal moved. — In oude tijden was R. een der beroemdste
steden van Magna Grwcia of Groot-Griekenland en vermaard om hare wijnen. Zij is de geb.pl . van Agathokles,
van de wijoigeeren Hippias en Hipparchus en van vele
dichters en beeldhonwers. De aardbeving van 1783 heeft
daze at geheel verwoest. Het klimaat is seer gezond. He
baai van Reggio is beroemd door het optisch verschijnsel,
Fata Morgana geheeten. 21 Aug. 1860 belegerd door
de troepen van Garibaldi. — `21 Reggio nell Emilia,
[Rhegium Lepidi], versterkte st. in Noord Italie, prov.
Modena, hfdpl. van 't gelijkn. hertd. en 4 n. NW. Modena,
aan de zoogenaamde Via Emilia en met den Po verbonden door de riv. Crostolo en 't bevaarbare kanaal Tassone. Zij is goed en fraaj gebouwd en hare straten zijn
met arcaden omzoomd. Zij heeft een kathedraal en 22
andere kerken, verscheiden kloosters ( vroeger 26), een oud
hertl. slot in de citadel, een goed ingericht krankzinnigengesticht, schouwbnrg, college, openbare bibl. met meer
dan 30,000 boekdeelen, museum van antiquiteiten, fabr.
van zijden en linnen stoffen, van hoornen, houten en ivoren artikelen, bandel in vee en laadbonwprod. en een
jaarmarkt gedurende de gansche maand Mel. In 1878 telde de stad 50,000 mw. Geboortepl. van Ariosto. Onder
Napoleon I gaf zij den titel van hertog aau den maarschalk Oudinot. In 1832 wend zij zwaar door een aardbeving geteisterd.
Reggiolo, d. in Noord Italie, prov. Reggio sell' Emilia en 2 u. O. Guastalla. 6000 mw.
Regis, saks. stadje, kr.dir. en 5 n. ZZO. Leipzig, aan
de Pleisse, L o. 825 mw.
Regis (St..), vl. in Neder-Canada, prov. Quebec, tan
den St.-Laurens, r. o., en tan de grens van den staat NewYork, aan 't Z.einde van 't meer Francis, dat de rivier
St.-Reg-is opneemt en een gelijkn. eil. bevat, 14 u. ZW.
Montreal.
Regisheim, dnitsch dorp in Elzas Lotharingen, distr.
Ober-Elzass, aan de 111. 1795 mw.
Regla, versterkte voorst. van HavaTia, eil. Cuba, tan
de overzijde barer baai. Zij is goed gebouwd en heeft gr.
gouv. pakhuizen, een ruim hospitaal en is de hoofdzetel van
den Havaiia-slavenhandel.
Regneville, fr gem. en vl., dep. Kanaal (Manche), arr.
en 11/2 U. WZW. Coutances, aan de Sienne, r. o. 2000 mw.
Regnitz, beier. riv., kr. Opperfranken. ontstaat nit de
vereeniging der Rednits en Pegnitz te Farth, vloeit N.waarts voorbij Forchheim, Erlangen en Bamberg ., en valt
na een bevaarbaren loop van 10 u. L in den Main. Hare
reeds door Karel den Groote ontworpen gemeenschap met
Se Altmithl is in 't midden onzer eenw (1842) door 't Donau-Main of Lndwigskanaal tot stand gebracht (the AltZij neemt een menigte kl. bijriv. op, waaronder
Se Aisch de voornaamste is.
llteguy, fr. gem en vl., dep. Loire, arr. en 2 u. OZO.
Roanne ; met weverijen en marmergroeven. 1400 mw.
Regoa port. 5., prov. Beira,. aan den Douro, 1 u. N.
'
Lamego. Het
neemt in belangrtjkheid toe en heeft groote
wijnpakhnizen, als zijnde de plaats eener jaarmarkt voor
den aankoop van portwijnen.
Regtvaart, b. in de ned. prov. N.Brabant, gem. Loonop-Zand. 249 mw.
Reguisheim, of Raven, fr. gem. en d., dep. Bovenrijn,
arr. en 4 u. Z. Colmar, aan de Ill, r. o. 2400 mw.
Rahn, at. in Aziat. Turkije, dezelfde als Orfah.
Rehau, beier. vl., kr. Opperfranken, hfdpl. van een
landgericht, aan de Grunt', 5 u. NW. Eger. 3401 mw.
111lehburg, pruis. stadje, prov en 61/2 tt. WNW. Hannover • met gezondheidsbron en badinrichtingen. 1280 law.
Medea, pr. stadje, prov. Pruisen, regdst. en 7 a. Z.
Marienwerder ; met een oud slot. i850 law. Daarbij het
d. Rehwald e, met ens geesteraijk stregericht.
Rhehetobel. at. van Zwitaerland, kant. Appenzell Asia8cr Rhoden). 2320 law.
Rehli, at. in ladle., pees. Bengalen, Central Prove, div.
Jubbulpore. 4500 law.
Iltehme, pr. vl., prov. Westphalen, regdst. en 2 u. SW.
Minden, aan de Weser ; met een station aan den spw. van

Berlian naar Kellen. 1700 low.
Belau, duitsche at. in bet gr.hertd. Mecklenburg-Schwerin, distr. Weimar, 6 th OZO. lattbeek; met weverij. 2450 law.
Rehoboth, gem. en vi. der V. S., Sat. Massachusetts,
grs. Bristol. 5 n. SW. Taunton. 2200 law.
Iteiberadorf, asks. vl., kr.dir. Bautzen, 1 U. O. Zittau,

Reichelsheim
met een schoon grafelijk slot en bierbronwea 1200 mw.
Reichelsheim, 1) duitsch mvl. in Hessen-Darmstadt,
prov. Starkenbnrg, 4 u. ZO. Darmstadt, aan den voet eener
hoogte, waarop 't kasteel van Reichenberg staat. 1550
mw. — 2) mvL in Nassau, aan den Horloff, 51/2U. NNO.
Frankfort, geheel door Hessen-Darmatadsch gebied omgeyen. 1600 mw.
Reiehennu, 1) (boh. S a ukenic zk y), Oostenr. st .,
prov. Bohemen, kr. en 51/2 u. OZO. lioniggratz, h(dpl.
eener gelijkn. heerlijkheid; zij heeft een zeer .1choon grafelijk alot met een rijke bibl. en schildergalerk),. een piaristen-college, met gymnasium, en fabr. van lmnen en
wollen atoffen. 4400 mw. — 2), (R y c hnow ), boh. vi .,
kr. Bunzlan, ZZO. bij Reichenberg; met papierfabr. 1200
tow. — 3) gr oaks. fabr.dorp, kr.dir. Bautzen, aan de
boh. grens, 2 n. 0. Zittau ; met veel linnen- en lintfabr. 4200 mw. — 4) zwit. geh., Grauwbanderland, aan de
samenvloeiing van de beide hoofdbronnen des Rijns (”Vorder-" en ',Hinter-Rhein"), 2 u. WZW. Chur ; met een
kaateel, waarin weleer een beroemde kostschool gevestigd
was, aan welke Zachokke en (in 1793 8 maanden lang )
honing Louis Philippe, toen hertog van Chartres, ale leermeesters, en Benjamin Constant au s leerling gewerkt hebben. — 5) eil. van Baden, Seekr., in den Untersee, 1 u.
NW. Constanz ; lang 1 1 /4 u., breed 1/2 u.; beroemd om
zijne vruchtbaarheid en natuurachoonheid ; met een Benedictijner-abdij, in welker kerk keizer Karel de Dikke
ligt begraven en met de dorpen 0 b e r-, N (e de r- en
nte r-Z e 11. 1600 mw., die sterken wijnbouw en visscherij
drijven. Vroeger S in tl e s au of nob wel alleen A u.
Reichenbach, 1) riv. van Zwitaerland, kant. Bern,
valt 1. in de Aar tegenover 31eyringen. Zij heeft door een
zevental achtereenvolgende watervallen een verval van ruim
600 meter ; hi) den laatsten dier vallen zijn baden en een
groot hOtel. — 2) aaks. it., kr.dir. Zwickau, 3 u. NNO.
Plauen. Z(j is na Plauen de grootste fabr.- en handelpl.
van 't Voigland, die veei mousselien- en lakenweverijen,
spinmolens, groote bleeken, Hones- en kousenweverijen
heeft. 16,500 inw. In 1833 weed een gr gedeelte der it.
door brand verteerd. — 3) pr st., prov. Silezie, regdst. en
9 u. ZZW. Breslau, kr.hfdpl., aan de Peilau. Zij is door
dubbele grachten en wallen omgeven, heert verscheiden
r. kath. en luth. kerken, een synagoge, yen l fabr. van
laken, mousselien, handschoenen enz. en levendigen handel.
7200 mw. Op 27 Juni 1790 weed hier tusschen Pruisen
en Oostenrijk eene conventie gesloten. — 4) id., zelfde
prov., regdst. Liegnitz, kr. en 2 u. W. GOrlitz ; met wev erijen. 1830 mw. — 5) beier. d., kr. Opperpalts-en-Regensburg, aan den Regen, 2 u. W. Riding. 1400 mw. —
Nog 4 d. in Pruisen, 5 in Saksen, 7 in Wurtemberg, 3 in
Baden, 2 in Hessen dragen denzelfden naam, maar zijn
alien onbeduidend.
Reichenberg, (boh. Liberk ), oostenr. st., prov.
Bohemen, kr. Bunzlau, aan de Neisse, 16 u. NO. Praag.
Zij is een der levendigste fabr.st . van het land en na Pr.g
de gewichtigate at. in Bohemen, het middelpunt der boh.
katoenweverij en apinnerij, der linnen- en lakenfabrikatie,
heeft 2 sloten, een piaristen-college, een hon. en een normaalschool, em n nieuwen schouwburg en gr. bronwerijen.
De fabr. leveren jaarlijks meer dan 60,000 stukken liken,
50,000 dozijn kouaen, 30,000 stukken linnen en katoen en
houden duizenden menschen bang zoo in els om de at.,
binnen welker omtrek van een unr 38 volkrijke fabr.dorpen liggen. 25,000 mw.
Reichenborn, pruis. d., in Hessen-Nassau, ambt Weil.
burg. 32e mw.
Reichenbrand, d. in Saksen, kr. Zwickau, ambt en
1CZW. Chemnitz; met belangrijke linnen- en katoenindustrie. 2300 inw.
Reichenburg of Reichenbourg, d. in Zwitserland,
kant. Schw(jz, diet, La Marche ; met zwavelbronn. 980 mw.
Reiehenhall, beier. at., regdat. Opperbeieren, kr. Berchtesgaden, aan de Salach of Seale en am n een kanaal, 21/2
U.ZWSalzburgijheftna.vmchies,d
ook atoommachines levert, maar is vooral bekend door
hare rijke zoutbronnen (waaraan de atad hair naam ontleent h a 1 1, keltisch = mut) en de daartoe behoorende
werken, die jaarlijks gemiddeld 100,000 met. centenaars
zout leveren. 3300 mw.
Reichenoachsen, pr. d., prov. Hessen-Nassan, kr. Cassel,
aan de Sunter, 11/4 U. ZW. Eschwege. 1700 mw.
Reichenstein, 1) pr. at., prov. Silezie, regdst. en 14 u.
ZZW. Breslau, kr. Frankenstein ; met arsenikgroeven. 2160
mw. — 2) (Unterl, oostenr. mijnstadje, prov. Bohemen,
kr. Pilsen, aan de Wotawa, 6 u. ZZO. Klattau. 700 mw.
Reichmannodorf, 1) vi. ( vroeger mijnst.) in Saksen31einingen, vorstd. Saalfeld, aan de Saale ; met ijzermijnen.
700 mw. — 2) beier. d., kr. Opperfranken, ZW. Bamberg;
met een slot en poraeleinfabr. 550 inw.
Reichshofen, duitsche gem. en at., Elzas-Lotharingen,
kr. Hagenau, aan den spoorweg van Straataburg en Hagenau naar Saarbrtick en Trier ; pleiater- en gipadelving.
4000 mw.
Reichatadt.(boh. Z ak o p y),00stenr. it. of mvl., prov.
Bohemen, kr. Bunzlau, 13 U. NNO. Praag ; met een schoon
kasteel en Kapucijner klooster. Zij is de hfdpl. van een
heerlijkheid, die door keizer Frans van Oostenrijk in 1818
tot een hertd. weed verheven, om er zijn kleinzoon (den
in 1811 geboren en in 1832 gestorven zoon can Napoleon
I mede te beachenken. 2200 inw. Daarbij het d. N e wReichatadt, met een gr. katoenfabriek.
Reichthal, pr stadje, prov. Silezit , regdst. en 101/2 u.
0tH. Breslau, kr. Namslau ; met veel schoenmakerijen.
1300 in w.
Reichwaldan, oostenr. d., prov. Silezie. 2300 tow.
Reid, belg. gem. en d., prov. Lnik, arr. Verviera, kant.
Spa. 2600 inw.
Reide, geh. op ten landpnnt in de ned. prov. Gron(n.
gin, tnasehen den Dollart en de Eema, gem. Termunten.
Reid Reyden, zwlt. d., kant. Lucerne, 2 u. NW.
Snrsee, aan de Wigger. 1650 mw.
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Beidersvolderpolder, een in 1863 ingedijkte polder
hugs den Dollart, prov. Gron., gem. Finsterwolde en
Nieuwolde. Zij is, alt alle polders hier, buitengewoon
vruchtbaar en brengt vooral beste koolzaad, haver en boonen voort. Be grootte is 1120 H. A.
Reidland, geh. in de ned. prov. Groningen, gem. Bedum. 70 inw.
Reifenberg, 1) pr. stadje of liever d. in Hessen-Nassau, in het arebt Usingen, bij Friedberg ; met een gelijkn.
slot. 900 inw.-2) vi. in Oostenrijk, prov. Kustland. 2500 inw.
Reifnit., (wendisch Rib e nz e), mvl. in Oostenrijk,
Krain, 21/2 u. NW. Gottachee ; hoofdzetel der fabrikatie
van houtwaren in 't Reifnitzer-dal. 900 mw.
Reigate, eng. mvl. en kersp., grs. Surrey, 6 u. ZZW:
London ; met veel schoone gebouwen, een kerk met bibl.
en monumenten, een lat. en gr. nationale school. 16,000
mw. Station aan de Readingtak van den South-Eastern spw.
Reigersbergsche polder, polder in de ned. prov. Zeeland, 1564 H. A. groot, in 1773 ingedijkt, gelegeu in de
gem. Rilland en Maire en Bath.
Reigerahofte, bin de ned. prov. Overijsel, gem. Almeloo.
Reigerskoop of Reijerskop, polderland in de ned.
prov. Z.Holl., gem. Leerbroek, d37 H. A. grout.
Reignac, 1) fr d., dep. Charente, arr. en 1 u. ZZW.
Barbezieux. 1400 mw. — 2) fr. vi., dep. Gironde, arr.
Blaye. 2200 mw. — 3) fr d., dep. Indre- en-Loire, arr. Loches, 41/2 u. ZO. Tours ; met papiermolen. 900 mw.
Reignier, fr d., dep. Haute Savoye, bij de Arve, 2 u.
ZO. Geneve. 1800 mw.
Reikiavik, Reykjavig, Reikevig, hfdst. van IJaland,
bij de ZW.kust, aan den Taxefjord, zetel van een bissch. en
van den gouverneur des eilands. Zij heeft een domkerk, een
gouvernementshuis (zie IJsland), een openbare bibl. van
6- 6 7000 deelen, een geleerde school, het Uslandsch patriotisch genootschap, een observatorium en een zeer veilige haven. 1460 mw. 64° 8' 40" N.B., 21 0 50' W.L. Gem.
jaarteinp. 39°4', Jan. 29°8, Aug. 56° Fehr. Be naam is
ontleend eau het ijalandsch ad rey kj a = rooken, en
V i k = bocht, dos rookende golf. (In de nabijheid bevindt zich eon dampende warme bran).
Reillanne, fr. !pm. en stadje. dep. Bas-Alpes, kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. ZW. Forcalquier. 1560 (ow.
Reillo, sp. mvl., prov. en 5 u. Z O. Cuenca ; met een
verwoest kasteel en 600 mw., die veel honig inzamelen.
Reimerswaal of Reinaerswale en Romerswaal,
voorm. st op het Ver dr onk enland van het Zeeuwache Zuid-Beveland, door herhaalde overstreomingen in
de 16e eeuw geteisterd en in 't begin der 16e your goed
opgehouden to bestaan. Zij was eens in rang de derde
stad van heel Zeeland.
Reims, Rheims, [Renzi, Civitas Remornm, of
Durocortorum], fr gem. en at., dep. Marne, arr.hfdpl.,
u. NW. Chalons-sur-Marne en 24 u. ONO. Parijs, aan
de Voile, r. o. en can het kanaal Aisne-Marne ; verder
door eon apw.tak op Epernay in gemeenschap zoowel met
de ijzerbaan van Parija op Straatsburg ale met den Noorderapw. De straten zijn breed en recht ; maar de huizen
hebben weinig hoogte. De st. is versierd met eon aantal
fonteinen en veel schoone gebouwen, under welke imitate
zich onderscheiden : de kathedraal, eon der rijkate en
prachtigste gothische gestichten van Europa, waarin al
de franache koningen van Philips-Augustus tot Karel X
(met uitzondering van Hendrik IV en Lodewijk XVIII) *
gezalfd zijn; de kerk van St.-Remi, uit de 2de eeuw ; het
stadhuis, met een kostbaar archief, eon bibl. van meer dan
30,000 boekd. en 1500 MSS., en eon rijk museum van schilderijen. Verder de ',Place Royale", met het standbeeld
van Lodewijk XV ; het paleis van justitie, in 1845 vol.tooid ; de in 1840 gebouwde overdekte markt ; de triumfboog van de poort van Mars, eon achoon rum. monument;,
de nieuwe hydrauliache machine, die de at. van water voorziet en bijna eon mill. francs gekost heeft. De et. heeft
een handelstribunaal, eon kamer van koophandel en fabr.,
een keizerl. college, een akademie der kunsten en wetenschappen, een plantentuin, een schouwburg eta., vole fabr.
van laken, kaajemir, flanel, merinos e. a. stoffen, en handel
in de voortreffelijke wijnen van den omtrek. 81,300 mow.
— R. is de geb.pl . van den rum. consul Jovinua, van Colbert, Gobelin, Linguet en.. Hier word Clovis in 496, na
den slag van Tolbiac, door St.-Remi gedoopt. In de geschiedenis der middeleeuwen is de at. vermaard om de
handhaving hirer vrijheden tegen de bisschoppen. In 1359
werd zij verged. door Eduard III van Engeland belegerd ;
in de volgende eeuw werd zij door de Engelschen bezet,
maar moest zich bij de aankomst van Jeanne d'Arc weder '
onderwerpen. Den 12den Mei 1814 rukten de Raison er
binnen. Veel concilien zijn bier gehouden en v66r de
groote staatsomwenteling van 1789, had R. een universitelt (tot 17931.
Iteiniedorf, d. in Saksen, regdat. Zwickau. 2650 mw.
Iteinach, 1) zwit. d., kant. Aargau, distr.hfdpl., 3142 u.
ZZO. Aargau ; met korenmagazijnen on katoendrukkerijen.
3018 mw. — 2) id., kant. en 1 1/2 n. Z. Bazel, distr. Arlesheim. 900 mw.
Reiner., (bob. Duasnick), pr. it., prov.
regdst. Breslau, 4 u. WZW. Glatz ; met fabr. van wollen
on linnen stoffen, eeo ijzerhut en wel bezochte zuurbronnen
en baden. 3350 mw.
Reinfeld, mvl. on ambtszetel in Holstein, 11/2 u. ONO.
Oldesloe. 800 mow. Geb.pl. van Matthias Claudius ( Asmus).
Reinheim, pr stadje, in Hessen-Darmstadt, regdst.
Starkenburg, kr. Drieburg, ann de Geraprenz ; met potterijen. 1670 mw.
Rainier, Reignier, ital. vi ., prov. Piemont, aan de
A rve, 2./2 U. NW. Bonneville. 1600 mw.
Raisin, it.. in Italie, prov. Benevento S. Bartoletneo in
Galdo. 1087 inw.
iteimo.a, sp. vl., prov. en 9 u. ZZW. Santander, part.hfdpl., bij den Ebro, 1. o., aan den apw. can Santander op
Valladolid on Nladrid. 2880 mw.
Reisdorf, gem. en d. in 't gr.hertd. Luxemb urg,arr.,
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kant. en 1112 n. 0. Diekirch, aan de Sure, r. o. 600 mw.
Reisen, (pools& R yd zyn a), pr. etadje, prov. Posen,
regdst. en 13 n. ZZW. Posen, kr. Franstadt ; met een
schoon vorstelijk kasteel, piaristen-college en linnenweverij. 1270 law.
Reit of Rijt (De), wijk der gem. Tilburg, in de ned.
prow. Noord-Brabant.
Reitdiep, benedenpand van de riv. de Name, in de
ned. prov. Groningen, tusschen de hfdst. en Zontkamp.
liteitsum, Reiman= of Reitman.. ned. d., prov. Friesland. arr. Leeuwarden, 11/4 U. Z. Holwerd, gem. Peeweederadeel. 94 law.
Rekken, Reeken, ned. d., prov. Gelderland, arr. Zutphen, kant. en 2 u. NO. Groeuloo, gem. Eibergen, aan de
Berkel. 920 low.
Relies, sp. vi ., prov. en 6 n. NO. Alicante ; met een
verwoest kasteel en kopermijn. 2600 mw.
Rellinghausen, pr. d., Rijnprov., regdst. Thisseldorf,
kr. Duisburg ; met steenkoolmijnen. 2(X10 mw.
Remagen, Rheinmatgen, pr. stadje. Rijnprov., regdst.
en 61/, n. NW. Coblens, kr. Ahrweiler, aan den Rijn ;
wijnbonw. 3200 law.
Remalard, Regmalard, fr. gem. en d., dep. Orne,
kant.hfdpl., arr. en 4 u.. ZO. Mortagne. 2100 low.
Rembang, Rambang, 1) ned resid. op Java, hebbende ten N. de Java-zee, ten 0. Soerabaya, ten Z. Bedirie en Madioen, ten W. Japara en Semarang ; gr. 136 0
OS., met ruim 1 millioen law., waarvan 986,000 inboorlingen, 15,900 Chineezen, 656 Europeanen en 258 Arabieren.
Zij is verdeeld in 4 afdeelingen Rembang in 't NW., Toeban in 't NO., Blora in 't ZW. en Bondjonegro in 't ZO.
De meest vlakke grond heeft tot hoofdprod. rijst, auiker,
koffie, tabak, aardvruchten en veel timmerhout nit de talrijke bosschen ; voorts vindt men er yen. buffels en paarden, gevogelte, zee- en riviervisch, en bij Paradesi soot.
Voor den rijstbonw bestaan er een menigte waterleidingen.
De eenigszins hooge kust is rijk aan havens en goede ankerplaatsen. — 2) st en een der beste havens op Java,
hfdpl. van gen. resid., aan de gelijkn. riv. en aan de baai
van Rembang, op Java's N.kust, 12 u. ONO. Semarang,
met welke at. zij door den grooten postweg verbonden is,
gelijk dit 0.waarta met Soerabaye het geval is. Zij is verdeeld in een inlandsch, europeaansch en chineesch gedeelte en heeft aan 't zeestrand een kl. fort met het fraaie
residentie-huis. Men vindt er veel pakhuizen en ambtenaarawoningen, een mime kazerne en goed hospitaal, gr.
gevangenis, kl. koepelkerkje, gonvernements-school, scheepstimmerwerven en in 't algemeen veel bedrijvigheid en welvaart. De haven wordt gedekt door eenige zandbanken en
eilandjes, onder welke laatste de Twee-Gebroeders. V 40'
30" Z.B., 111° 18' 40" W.L.
Remda of Stadtremda, atadje in Saksen-Weimar,
41/, u. ZZW. Weimar, aan de Rinne ; met weverijen en
bierbrouwerij. 1146 mw. Net behoort aan de universiteit te Jena.
Remedios, 1) Bt. in de V. S. van Columbia, dep. Candinamarca, prov. en 24 u. NO. Antioquia. — 2), of SanJuan-de-los-Remedios, Bt
bij de N.kust van Cuba,
52 n. OZO. Havaiia; met eene goede haven. 6820 mw. —
Eon fort en kaap van Centr. Amerika (San-Salvador ), een
eil.groep aan de knat van Brazilie, prov. Sta.- Catharine, en
cone kerk bij de St. Mexico, viaarbij de vermaarde overblijfseen van 't paleis van Montezuma, dragen denzelfden naam.
Remenham. d. in Engeland, grs. Berke, 21/2 u. WNW.
Maidenhead. 580 mw.
Remerschen, Remischen, d. in 't ge.hertd. en arr.
Luxemburg, kant. en 11/3 U. Z. Remich, bij de Moezel, 1.
o. 730 low. Met het d. Schengen en 't geh. Wintringen
vormt het de gem. Rem erac he n, die veel likeurstokerijen, vrnehtboomen en wijnbouw heeft en 1550 mw. telt.
Remi (St..), fr. gem. en d., Mire-en-Lair, arr. en 11/ 2
U.WNDreux;mtnschokaelidu.tr
1600 mw. Zie verder Remy (St.-).
Remieh, 1 ) kant. van 't gr.hertd. en arr. Lturemburg,
ten 0. door de Moezel, ten W. door Frankrijk begrensd„
en verder omgeven door de kant. Bettemberg, Lwcemburg, Betzdorf en Grevenmacher ; verdeeld in 10 gem., met
13,500 mw. — 2 ) gem. en open at., hfdpl. van gen. kant.,
3113 n. OZO. Luxemburg, aan de Moezel, 1. o.; met een
onti kasteel, veel wijnbouw, gipsgroeven en bekoorlijken
omtrek. 2200 mw.
RemiguT, fr. gem. en d., dep. Aisne, arr. en 2112 tr. Z.
St.-Quentin ; fleet fabr. van aluin, koperrood ens. 1400 mw.
Remigoly, mid. in Russ. Polen, gouv. en 211/2 u. NW.
Wilna. 1500 mw.
Remilly, fr. gem. en d., dep. Ardennes, arr. en 1 1 /2 u.
ZO. Sedan ; met spinnerij en volderij. 1400 mw.
Remire, eil.groep van Fransch-Guiana, 1 u. 0. Cayenne.
Tegenover op het vasteland ligt eon gelijkn. dorp.
Remiremont, Dl ■ vendi Castramb fr. gem. en at.,
dep. Vogesen (Vosges), arr.hfdpl., 4 u. ZZO. Epinal, aan
de Moezel, 1. o. Zij heeft eon gem.college, openbare bib!.
van 6'700 boekdeelen, kabinet van nat. hist., een schoone
abdij of uPalais abbatial", en fabr. van katoenen stoffen,
fiuweel en ijzerwaren. 6600 mw.
Renalingen, Remmlingen. beier. my!., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, 3 U. W. WOrzburg. 1260 mw.
Remmerden of Rhemmerden, b. in de ned. prov.
Utrecht, gem. Rhenen. 134 mw.
Remo (San-), nest. van Noord-Italie, atm de Midden.
zee, prov. Porto Maurizio, 4 u. ZW. Oneglia ; good gebouwd; met een kl. haven, die olie, gedroogde vruchten,
oranje-appelen en visch nitvoert. 10,600 inw.
illemoselims, fr. gem. en vl., dep. Gard, kant.hfdpl.,
arr. en 21/1 n. ZO. Uses, atm den Gardon, r. o. 1460 inw.
Hier begint de rout. waterleiding near Nimes. die ondtijds over de riv. liep door middel van den vermaarden
P o n t-d u-G a rd, 1/3 n. WNW. het sick, van welke brng
nog goed onderhouden overblijfsels zijn.
Remeelseid, pr. at., Rijnprov„ regdst. en 5 n. OZO.
Dusseldorf, kr. Lennep; met beroemde fabr. van allerlei

Rennes
Ozer- en staalwaren, die zelfs naar Rusland en Amerika
worden verzonden. De pleats op zichzelve heeft 1800 low.,
maar de ganache eburgemensterei" of gein. ongev. 30,000 mw.
Remsen, gem. en vl. der V. S., New-York, grs. Oneida,
5 U. N. 'Utica, aan de Black-River. 1280 mw.
Reinsert of Illemewerd, geh. in de ned. prov. Fries!.,
gem. Wijmbritzeradeel, bij het dorp Wolsum. 21 inw.
Reninzat, fr. gem. en d., dep. Dr6me, kant.hfdpl., arr.
en 3 n. ONO. Nyons. 800 mw.
Remy (St.-), 1) fr. gem. en st.„ dep. Bouches-dnRhone, Itant.hfdpl., arr. en 3 n. NO. Arles. Zij heeft een
zeer schoone kerk, in wandelingen herschapen wallen en
eenige weverijen. 6000 mw. (3-100 in de st.) Op weinig
afatands van de st. liggen de overblijfsels van 't nude
Glenn m, bestaande nit een korinthisch mausoleum en
een triumf boog. — 2) fr gem. en d., dep. Puy-de-D6me,
kant.hfdpl., arr. en 5 u. NNO. Thiers. 5103 mw. — 3 )
-en-Konzemont, id., dep. Marne, kant.hfdpl., arr. en 2
U. ZZO. Vitry. 750 mw. — Zie ook Remi (St.-).
Ken of Rem, geh. in de ned. prov. N.Brab., gem. Gernert.
Renae, fr gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine, arr. en 11/,
n. NO. Redon. 1480 law. — Rcnage, id., dep. Isere, arr.
en 4 n. NNO. 1700 mw. — Renaison, id.,
dep. Loire, arr. en 2 U. W. Roanne. 1903 mw.
Ressaix, filo% en vlaamsch Rouse en R en ess e),
belg. gem. en et., prov. 0. Vlaanderen, kant.hfdpl., arr. en
2 tt. Z. Oudenaarden, waarmede zij, evenals met Kortrijk
( Courtesy), Doornik (Tourney) en Bergen (Mons(, door
een spoorweg verbonden is. Zij bekleedt door hare industrie, vooral in katoenen stoffen, een aanzienlijke pleats
onder de Vlaamache steden en heeft desk bezochte wekelijkache lijnwaadmarkten, maar voor 't overige weinig of
nieta merkwaardigs, tenzij eene fontein van ijzerhoudend
water op de groote markt. 13,030 mw.
Renan (St.-), fr gem. en stadje, dep. Finistere, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NW. Brest. 1409 inw.
Renan, st. van Zwitserland, kant. Bern, distr. Courtelary. 2100 mw.
Renate, d. van Ital., prov. Milaan, circ. Monza. 1193 mw.
Reaches, duitsch etadje in Baden, Middenrijnkr., 21/ s
u.NOfenbrg,adRch(iebjOpna
den Schwarzwald ontspr. en bij Helmlingen r. in den Rijn
valt), met eon station op den spw. van Bezel naar Mannheim. 2280 mw. — Het Rench-dal heeft 5 minerale
bronnen en baden.
Rende, it. van Zuid-Italie, prov. en 2 u. NW. Cosenca.
6009 mw.
Rendez-vous Island, eil. aan de ZW.kust van Borneo, NW. Point Sambar. 2° 40' Z.B.
Rendsburg, pr at., prov. Sleeswijk-Holstein, regdst.
Sleeswijk, kr. Rendsburg, aan beide zijden der Eyder, aan
't begin van 't kanaal van Kiel en met een station aan
den spw. van Flensburg en Sleeswijk naar Altona, Hamburg en Lubeck. Zij is regelmatig en goed gebouwd en in
eon oude en nieuwe it. verdeeld. Haar voorn. gebouwen
zijn de kerk van Ste.Maria, vele gestichten van liefdadigheld, een verbeterhuis, werkhuis e. a.; zij heeft fabr. van
kousen, aardewerk, tabak enz. en eon levendigen handel
vooral in bout. 12,700 mw. Zij weed door de Keizerlijken
in 1627, door de Zweden in 1643 en door de Pruisen en
de bondstroepen in 1848 ingenomen. Op 7 Aug. 18-50 veroorzaakte het springen eener artillerie-werkplaats hier
veel schade.
Renesse, nod. gem. en d., prov. Zeeland, eil. Schouwen, arr. Zierikzee, hof 's Gravenhage, 2 u. W. Brouwershaven. 606 mw.
• Renfrew, 1) (Graafsehap-) ofRenfrewshire, vroeger Strathgryfe, kl. grs. van Schotl., aan de golf van

Clyde en verder door Ayrshire en Lanarkshire omgeven ;
.101/2 0 m. met 216,000 mw. Het heeft belangrijke
fabr., vooral van katoenen stoffen en sjaals, to Paisley,
Pollokshaws, Neilston enz. Het wordt in 30 ',parishes"
verdeeld en heeft tot voorn. plaatsen Renfrew, Paisley,
Groenock en Port-Glasgow. — 2) st. en hfdpl. van gen.
grs., aan de Clyde, 1. o., 11/2 u. WNW. Glasgow ; met
zijde- en mousselien-weverijen voor de fabrikanten van
Glasgow, een stijfaelfabr. en branderij. 5968 mw. — 3)
gra. in Br. N.-Am., Dom. Canada, prov. Ontario. 27,890 inw.
Rengersdorf, pr. d., prov. Silesie, kr. Breslau. 1980 mw.
Renhold, d. in Engel., gra. en 11h u. NNO. Bedfort.
523 mw.
Reid, Reny, Rein, russ. my!., prov. Bessarabie, aan
de samenvloeiing van den Proeth met den Donau, 30 u.
ZZW. Kisjenan ; met handel en scheepvaart. 7600 mw.
Reninghe, belg. gem. en v1., prov. W. Vlaanderen, arr.
en 2 n. NW. Yperen. 2409 law. — Reninghelst, id.,
zelfde prov., arr. en 11/2 u. SW. Yperen. 2200 law.
Itenkvern, Iteneum, nod. d., prov. Gelded., arr. en
hof Arnhem, kant,. en 3/4 n. Wageningen, bij den Rijn,
r. o.; met een geref. en eon r. loth. kerk, buitengoederen
en industrie. 900 mw. Met het d. Opsterbeek en 4 geh.
vormt het de gem. Renku m, die 5036 mw. telt.
Keansburg, geh. in de ned. prov. Groningen, gem.
Vlagtwedde. 15 mw.
Kennel, eiL in den Stillen oceaan, ten Z. van de Selomons-eiL, op 11 0 30' Z.B., 160° 30' O.L.
Rennes, [Cendate, Redenes], fr. gem. en st., hfdpl.
van 't dep. Ille-en-Vilaine, aan de Vilaine, bij hare semenvloeiing met de Ille en aan den spw. van Pints op Brest,
53 U. WZW. Park* Zij wordt door de riv. in 2 deelen,
eene boven- en eene benedenstad verdeeld ; de eerste, in
1720 door brand vernield, is regelmatig herbonwd en heeft
zindelijke, lijnrechte straten ; de tweede, san den
I. o. der Vilaine, is door hare lage ligging aan overstrooudngen blootgesteld. Zij heeft een katnedraal, een universitaire akademie voor de dep. Ille-en-Vilaine, Cates du
Nord, Finistere, Morbihan en Loire inferieure, ten centraal dwang- en verbeterhnis voor de zelfde dep., een keizerlijk college, depart. normaal-school, scholen voor de
rechten en medicijnen, voor schilder-, teeken- en beeldhonwkunst e. a., een bibl. van 40,000 boekdeelen. museum,

Reno
kabinet van nit. hist., plantentuin, genootschappen voor
landbouw en industrie, wetenschappen en kunsten, een
tribunaal van koophandel, een krankzinnigenhuis te St.Men, eenige fabr. en uitgebreiden handel in boter, honig,
was en linnen stoffen. Onder hare gebouwen onderscheiden zich, behalve de kathedraal St.-Pierre, het bisschopp.
paleis, het stadhuis, het arsenaal, de artillerie-school, de
Porte Mordelaise met een rom. opschrift, en de achouwburg. Een kanaal verbindt haar met St.-Malo. 57,300 mw.
Reno, 1) riv. van Italie, in 't N. van de prov. Bologna
en Ferrara, ontspr. in de ApeniWnen van Toscane en valt
na een N.lijken loop van 22 u., voorbij Poretta, Vergato
en Cento, in den Po-di-Primaro, 4 u. Z. Ferrara. Zij is
alleen des winters 7 u. ver bevaarbaar. — 2 ) st in de
V. S. West-Virginie, gra. Preston. 2540 mw.
Renoy of Rhenoy, ned. d. prov. Gelderl., hof Arnhem, arr. Tiel, kant. Geldermaleen, 13/4 u. ZZW. Culemborg,
gem. Beest, aan de Linge, r. o.; met een geref. en eeu r.
kath. kerk. 340 mw.
Rensselaer, grs. der V. S., Stt. New-York, aan de Hadsunny., met 99,435 mw.; hfdpl. T r o y. — Rensselaerbaai en -haven, heal in de Smithsound, W.kust Groenland, op 78° N.B., wear Dr. Kane op de tweede Grinnell.
expeditie (1553-1555) overwinterde. — Rensselaerville,
gem. en vi. der V. S., New-York, grs. en 7 u. WZW. Albany. 2492 mw.
Renswoude, ned. gem. en fraai d., pros. Utrecht, arr.
en hot Utrecht, kant. Amersfoort, 21/2 u. N. R hen en ; met
een geref. en een r. kath. kerk en het adellijk Huis-teRenswoude. 1110 mw. ( met 3 geh.)
Renton, schot. d., grs. en 11/ 2 u. N. Dumbarton, can de
Leven; met fabr van calicots en bleeken. 3087 law.
Renty, fr. vi.. dep. Pas-de-Calais, 31/, u. ZZW. St.Omer. 1000 mw. Hendrik IV sloeg hier den Spanjaard in
1554. — Rena-see, fr gem. en vi., dep. Ardennen, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NW. Mezieres. 1730 law.
Reole (La), fr gem. en st., dep. Gironde, arr. hfdpl.,
aan de Garonne, 1. o. en aan den spw. near Cette, Si/2 a.
ZO. Bordeaux. Zij heeft een gem.college en fabr. van hoeden, leder en messewerk. 348.3 low.
Iteotee, St. van Indie, pres. Bengalen, North-West Prom,
div. Beats-es. 6930 law.
Itepki, russ. mvl., gouv. en 71/2 u. NNW. Tsernigov.
2 )00 low.
Ateplonges, fr. vl., dep. Ain, arr. Bourg, kant. Bagele-Chatel. 1918 law.
Ateppen, pr. St., prov. Brandenburg, regdst. en 3 u. 0.
Frankfort ; met weverijen. 4256 low.
Repps (North-en-South-), d. in Engel., grs. Norfolk, 2 u. NNW. North Walsham. 56) en 2000 low.
Reps, (hong. Koalo m, walach. Haluma met. in
Transsylvanie of Zevenbergen, hfdpl. van den gelijkn. stoel,
tan de Rossbach, 51/2 u. ZZW. Udvarhely ; met een vervallen bergslot en minerale bronnen. 2800 low.
Repton, mg. vl. en kersp., gra. en 2 u. ZZW. Derby ;
met een lat. school, oor:spronkelijk een priorij. 226.) low.
Men houdt R. voor het mom. Repandunu
Republic of Republican, gem. en d. der V. S., Stt.
Kansas. 1281 mw. — Republican-Fork, rim. der V. S.,
Missouri, vereenigt zich met andere stroomen, om den
Kansas te vormen, na een 0.1ijken loop van rum m 100 u.
Repulse-Bay, 1) baai van Britsch N. Amerika, aan de
Z.zijde van 't schiereil. Melville, op 63° N.B., 86 tot 87°
W.L. — 2 ) baai in 0. Nieuw-Holl., op 20. 36' Z.B., 148°
44' 0.L. Aan haren mond liggen de Repuls e-E ilande n.
Requena. [lLoretnm], sp. et., prom. en 18 u. ZO. Cuenca, part. hfdpl., aan de °liana. Zij is bevallig gelegen,
en heeft 2 goth. kerken, een college, kloosters en fabr.
van zijden stoffen. 11,020 inw.
R.equista, fr. gem. en st., dep. Aveyron, kant.hfdpl.,
arr. en 6 u. Z. Rhodez. 3750 low.
Rerrick of Berwick, zeeplaats van Schotland, 21/.
U. OZO. Kirkcudbright, aan den Solwayfirth. 1911 mw.
Tot hear behooren de dorpen Auchencairn, Dundrennan
en Port Mary.
Resana, gem. van Italie, prom. Treviso, circ. Castelfranco. 3963 low.
Rescaldina, gem. van Italie, pray. Milaan, circ. Gallarate. 1640 low.
Itescht, Reshd, Resjd, st. in Perzie, hfdpl. der prom.
Ghilan, tusschen twee kl. riv., 4112 u. 0. hare haven E ne I 1, can de ICaspische zee. Ofschoon hare ligging zeer
ongezond is, besehrijft men hear als welgebouwd, bloeiend
en ten minate door 60,003 zielen bewoond. Zij voert veel
russ_ fabr.waren in, waartegen zij zijden stoffen, vruchten en galnoten uitvoert. — Reschtabad is eend.aan
den Sefid-Roed, 41/2 U. 0.waarts.
Rescobie, d. van Schotland, gra. en 11/
ONO. Forfar. 870 mw.
Resende, St. van Brazilie, prov. en 30 u. WNW. Rio
de Janeiro.
Resia, st. van Italie, prov. Udine, circ. Moggio lJdlacer. 2500 law.
Resicza, Resitsja (Deutsch.), hong. met., coin. Brassoya, 3 u. ZO. Bocsan ; met een rechtbank der mijnen.
1100 mw.
Resina (Retina), ital. mvl., prov. en 2 u. ZO. Napels.
Het ligt aan den W.lijken voet van den Vesuvius en is gebouwd over de mine. van Herculaneum. Het heeft 2
kerken, een Augustijner klooster, vele villa's en eenige
overblijfsels der oudheid. 12,500 inw. Hier west de beroemde wijn oLacrymae Christi".
Resinar of Rossinar, (hoogd.Stadterdorf),hong.
d. in Zevenbergen, aan de Stebes, grs. en 21(, u. ZW. Hermannstadt ; zetel van een watlachijschen bisschop. 5560 low.
• Resjitza, Reschitza, (R ejit z a), st. in Russ. Polen,
gouv. en 121/2 u. NW. Witebsk, aan den spw. van Warschen op St.-Petersburg. 7300 low.
Resolution, 1) ell. van Britsch N. Amer:ka, aan den
ingang der Hudson-straat, op 61° 30' N.B., 65° W.L.:
ruim 11 U. lang en breed. Aan de 0.zijde ligt K a a p-
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Resolution• beide in 1615 near het ontdekkingaschip
t
',Resolution" (Baffinsexpeditie
zoo geheeten. — 2) eil.
in den Stillen oceaan, Gevaarlijken archipel, op 17° 22'
&B., 141° 35' W.L., door James Cook in 1773 ontdekt met
het schip //Resolution". — 3) baai op de W.zijde van
Santa-Christina, Marquesas-eilanden. — 4) haven aan de 0.kust van 't dl. Tanna, Nieuwe-Hebriden.
Ressant, st. van Marokko, ten 0. van den Atlas en in
de nabuurschap van de stad Tafilet.
Ressegezn, belg. gem. en d., prov. 0.Vlaanderen, arr.
Oudenaarden, kant. Herzele. 900 low.
Hessen, Reesen, ned. d., prov. Gelderland, arr. en hof
Arnhem, kant. en 3/4 u. Z.t.W. Elst, gem. Bemmel. 323 inw.
Reasons, R.-sur-Niatz, fr. gem. en d., Oise, kant.hfdpl., arr. en 2 , /2 u. NNW. Compiegne. 950 law.
1R,eatigny, fr. gem. en d., dep. Indre-en-Loire, arr. en
2 u. NNW. Chinon. 2100 mw.
Restoration, eil. in den Stillen oceaan, bij de 0.kust
van Nieuw-Holland, op 12° 37' 30" Z.B., 143. 27' 0.L.
't Is een granietrots, in 1789 het eerst bezocht door kapitein Bligh.
Iteaulta.a, mvl. op Sicilie, intend. en 4 u. N. Caltanisetta, aan den Sala°, r. o. 4117 low.
Retersbeek, b. in de ned. prom. Limburg, gem. Klimmen. 223 law.
Raiford (East-), eng. St. en kersp., grs. Notts. aan de
Idle, door een brug over die rim. verbondea met het kerep.
W. Retford, 5 u. NNW. Newark, en met een station aan
den Greath Nothern- en Manchester-, Sheffield- en Lincolnhire-spw. Zlj heeft een schoone goth. kerk, lat. school,
unie-werkhuis,:. hulpbanken en een klein tooneel. 3150 low.
Reth, geh. in de ned. prov. N.Brabant, gem. BaarleNassau. 110 law.
Rethel, fr. gem. en teem nude se, dep. Ardennen, arr.
hfdpl., aan de Aisne, r. o., 7 u. ZW. Islezieres. Zij heeft
een gem.college, kamer van fabrieken, nieuwe cellulaire
gevangenis en vent fabr. van lakens, merinos, kaljemir,
fianel enz. Haar handel wordt bevorderd door 't kanttal
van Ardennen. 7312 law.
!Meth..., pr. stadje, prov. Hannover, landdr. Luneburg,
3 u. ZZO. Werden, aan de Alter. 1317 law.
Rethy, belg. gem. en d. prov. Antwerpen, arr. en 2 u.
ZO. Turnhout. kant. Arendonck. 26 i0 tow.
Retiers, Rhetiers, fr. gem. en d., dep. Ille-en-Vilaine,
kant.hfdpl., arr. en 5 u. ZZW. Vitre. 3120 law.
Retimo, Rettimo, [Rithyrnna), at. en zeeh. van 't
eil. Creta of Candia op de N.kust, 11 u. Candia. Hare
straten, bazars en fort
'
hebben een geheel turksch voorkonaen. De verzanding van hare haven I3eeft em den handel veel doen verminderen. De voornaamste artikelen van
uitvoer zijn olie en zeep. Bij de haven ligt de gelijkn.
keep, op 35° 25' 52" N.B., 24° 41' 19" 0.L. Bev. 10,000 low.
Retournae. fr . gem. en vl. dep. Opper-Loire, arr. en
11/2 u. NW. Yssingeaux, aan de Loire, I. o. 3400 law.
Retranchement of R.-Cassandria, ned. gem. en d.,
prom. Zeeland, arr. Middelburg, kant. Oostburg, 31/2 u. N.
Sluis • weleer met em n fort. 81) mw. (met het geh. Tern o fste de ).
Retsjitza, Retachitna, (poolsch Rzeczyc a), rues.
vl., gone. en 45 u. ZO. Minsk, distr.hfdpl., aan den Dnieper. 2500 low.
Return Point. kaap in de Obstruction Sound, W. Patagonie, in April 1430 zoo geheeten door een afdeeling der
expeditie King-Fitzroy, die, den sond gesloten vindende,
genoodzaakt was hier terug te keeren.
Rettendon, d. in Engel., gra. Essex, 11/2 u. NNW. Raylingh. 800 law.
Rety, d. en gem. in Frankrijk, dep. Pas de Calais, arr.
Boulogne. 1650 low.
Rata of Rot., 1) at. in Neder-Oosteurijk, bi,j de moray.
grens, weleer een grensvesting, aan de Thay -a, 12 u. NNW.
Weenen ; met een kasteel, eon Dominikaner klooster en
aterken wijnbouw. 2800 law. — Zie ook Rfitz.
Retzbaeh, beier. mv1., kr. Nederfranken-en-Asehaffenburg, 11/ 2 U. ZZO. Carlstadt, aan den Main ; met een bedevaartskerk. 1100 low.
Reuilly, fr gem. en st. Indre, arr. en 3 u. N. Issoudun,
aan den Amnon,I. o., en den spw. naar Bourges. 2600 low.
Reuland, d. in Pruisen, Rijnprov., regdst. Aken, kr.
Malmedy. 2200 low.
Reulerchenfeld, in Neder-Oostenrijk, eon der voorsteden van Weenen, met 25,490 low. in 1830, tegen 9052
in 1357.
Reulmare, (N agy - a r a nyo s), gr d. in Zevenbergen,
Unter-Weissenburg, 3 , /2 U. NNW. Abrudhanya. 3000 low.
Reusing.., d. in Wurtemberg, kr. Necker. 1860 low.
Reunion (Ile de la), zie op Bourbon, 1).
Beets, sp. fabr.st ., prom. en 21/2 u. W. Tarragona. Zij
bestaat uit eon ouder gedeelte, in de 12de eeuw gesticht,
en alt een nieuwe, regelmatig gebouwde wijk, die op het
elude der vorige eeuw gebouwd weed, nadat eenige ondernemende Engelechen zich Kier neergezet hadden. Zi,j heeft
een Rental kerken, hospitalen, kazernen, eon schouwburg,
goede herbergen en koffiehuizen, en fabr. van zijden, katoenen en linnen stoffen, van garen, zeep, leder, glas, sterke
dranken eat. Ken kanaal verbindt ze met hare haven S a1 o n, 11/2 u. van daar. 28,170 low.
Reusch (Alt- en Neu.), twee bijeenlig,gende met. in
Oostenrijk, prom. Moravie, km. en 4 5 u. Z. Iglau. Samen 1450 inw.
Reusel of Reuzel, ned. gem en d., prov. N.Brabant,
arr. en hof 's Hertoenboseh,
cr
kant. en 4 u. ZZW. Oirachot. 930 low. (met79 geh.)
Reuss 1) vorstendom in Midden-Duitschland, gelegen
rens van Beieren en aan het Frankenwoud,
aan de Nb.g
alsmede can de Witte-Elster en de Boven-Saale, bestaande
nit twee hoofddeelen, die door de Ernestinisch-Sakaische
landen gescheiden zijn en waarvan het grootste deel aan
de jongste, het kleinste can de oudere hoofdlinie van
't vorstelijk huis Reuss behoort. Zij liggen gezamenlijk
tusschen 5O 23 en 53° 53' N.B., 11° 23' en 12° 20' 0.L.
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De bezittingen van de ondere linie of Renss-Greis maken het 0.1ek gedeelte van dit gebied nit, liggen tussehen
de Beaten Saksen, Saksen-Altenburg en Saksen-Weinuer,
en bevatten de beide heerlijkheden Greet en Burgk, die
samen het •orstendom Renes-Greis nitmakee,
een oppervl. beslaande van nagenoeg 6 0 m. met can bey. in
1880 van 50,712 mw. De jongere linle, welke sich weder in
twee sonvereiniteiten, die van Reuss-Schleiz en Reues-Lo4enstein-Ebersdorf splitat, beat 3 hoofddeelen, nl. het
.orstendom Renss-Schleiz, het vorstendorn Reuss-Lobenstein-Ebersdorf, en de
heer 1 ij kheid Ger a, met Saalburg, die aan de beide
eoratendommen der jongere linie gemeenschappelijk beboort. De gezamenleke bezittingen van het vorstendom
Reuss beslaan een oppervlakte van 20.8 0 m d. i. nog
niet de grootte van de Ned. prov. Utrecht. & totale bevolking beliep in 1830 152,047 mw. De over 't geheel
vrachtbare grond bestaat geheel nit hoog- en bergland ;
de heerlijkheid Gera mag, wel is wear, slechts henvelig
heeten, mane nergens is sane eigenlek gezegde vlakte. Behalve de .prod. van den akkerbouw en de veeteelt, heeft
men er tiger, brninkolen, alnin, vitriool, zout, lei, zandeteen en gips. De industrie is er seer levendig en vooral
de wollen- en katoenweverij wordt er sterle gedreven.
Gera aan den Elster wordt om haar industrie en handel
wel het ',Kleine Leipzig" genoemd. Alleen in het noor•
delijk deel, langs Gera, loopt een spoorweg, ter verbinding
van Weimar en Jena aan den eenen, met Altenburg en.
Leipzig aan den anderen kant. Behalve talrijke elementair-scholen zijn er 2 lat. scholen, 1 gymnasium en 3 seminarien voor onderwezers. Als lands-universiteit geldt in
zeker °Nicht Jena. De staatsregeling is monarchaal met
landstenden. Zoowel de vorsten ale de onderdanen, op
eenige joden na, behooren tot de lath. kerk. De vonsten
van beide landen heeten ellen H en dri k, z66 evenwel,
dat die van de oudere linie van I tot C tellen, die van
de jongere linie daarentegen met elke nienwe eenw weer
Tall I af beginnen. — ) riv. van Zwitserland, ontstaat
nit 3 bronnen, die deli te Andermatt, kant. Uri, vereenigen, vloeit N.waarts door Uri, valt bij Seedorf in 't VierWaldstatter-meer, om dit bij Lucerne weder te verlaten.
Nadat zij hier bevaarbaar geworden is, vloeit de rivier
verder door 't kant. Lucerne langs de W.grens van 't kant.
Zug en in NNW.-lijke richting door 't kant. Aargau, tot
zij be Windisch beneden Bregg, na een loop van 20 u.,
r. in de Aar salt. Zij neemt de Eramen op.
Reueensarks, Reismarkt, ( hong. S zer dahe 1 y, walach. Myerkur), mvl. in Zevenbergen, hfdpl. van den gelijkn. stoel, 5 U. NW. Hermannstadt ; met wenbouw.
Reuth, geh. in de ned. prov. N.Brabant, bij 's Hertogenbosch (fort Isabella).
Reutigen. zwit. d., kant. Bern, 1 U. Z. Thun. 748 mw.
Rentjen, b. in de ned. pros. Limburg, gem. St. Odilienberg, met 215 mw.
Reutlingen, wort. st ., hfdpl. van den Schwarzwaldkr.,
weleer rijkistad, aan de Echatz en aan den voet der Alp,
51/e u. Z. Stuttgart. Zij heeft verscheiden voorateden, 4
kerken, waaronder de schoone Maria-kerk met hear hoogen turns, een openb. bibl., een hoogere industrie-school,
een rijk begiftied hospitaal, een weeshuis, veel boekdrukkereen, velerlet fabr., vooral van leder, laken, papier, kant„
klokken en horloges, en aanzienlijken handel in die fabrikaten en in natuurproducten. 15,00e inw. Zij was de
eerste at. in Zwaben, die de kerkhervorming aaunam.
Reutuna, ned. d. in de prov. Overijsel, gem. Tabbergen.
543 mw.
Iteuver, ned. d. in de prov. Limburg. gem. Beesel. Station aan den spoorweg van Venlo near Roermond. 300 inw.
Iteueengebergte, ( hoogd. Riesengebirge), gab.
in 0. Duitschl., tusschen Bohemen en Silezie. eene NW.hike voortzetting der Sudeten, die save weder aan hear
WNW.lijk einde (de Iserkamm of het Is er-ge b.)
door middel van het Lausitzer-gebergte met het Erzgebergte
samenhangt. De lengte bedrw. t van OZO. tot WNW. ongeveer 22 n., de grootste brte 14 u. De hoogste
nen zen de Schnee-of Riesenkoppe (1644 met.), de GroansSturmhanbe (1489 met.), de Kleine-Sturmhanbe (1448
met.) en het Grosse-Rad (1530 met.) De Elbe ontepringt
aan sem Z.zejde op den Schneekoppe.
Resszenhoek of Romenhoek, b. in de ned. prov. Zeeland, gem. Zaamslag. 110 mw.
Reval of Revel, ( esthl. Tall in e, rnss. Koly van),
eterk bevestigde at. en tech. van Rusl., hfdpl. van 't gouv.
Esthland, aan een kleine baai op de Z.zijde der Finsche
golf, 56 u. WZW. St.-Petersburg. De eigenlijke at., door
onde bebolwerkte wallen omaloten en door een stuck kastee op een hoogte verdedigd, is onregelmatig gebouwd en
klein ; maar de voorsteden strekken zich op eenigen afstand langs het strand nit. Hare worn. gebonwen sea
een kl. keizerl. patois., de admiraliteit, het stadhnis, lnth.,
r. kath. en grieksche kerken, een schonwburg, een collegiaal bunch. serainarie enz. Zij heeft een aantal scholen,
o. a. een door Gustaaf Adolf van Sweden opgericht gymnasium, 3 of 4 openbare bib)., een zee- en landhospitaal,
spiegel-, leder- e. a. fabrieken, en ze wordt veel als badpleats om hear suede warme baden bezocht. De haven,
die de ligplaats voor een gideelte der rusts. 0.zee-vloot is,
heeft groote verbeteringen ondergaan, en hare reede wordt
beschnt door de oil. Nargen en Wrangel. Zi,j is door een
seoorweg verbonden westwaarts met de voorhaven B a 1t 'itch por t, oostwaarts met de steden Nerve en St.Petersburg. In 1876 liepen er 540 schepen binnen en werden 580 andere nitgeklaard. Zij voert groote hoeveelheden
koren, sterke dranken, lijuzaad, hennep, hennepmen, visa,
hoot e. a. 0.see-prd. nit, in railing tegen koloniale warun, tout, kaas, 'eve tabak, vnichten, verfstoffen, katoengaren en andere fabrikaten. De totale uitvoer bedroeg in
1880 een waarde van 23,320,221 roebels. 32,000 mw. ( met
de voorat. ), meant Dnitschers. De kathedraal ligt op 59°
26' 6" N.B., 24° 45' 2" Z.L. — Revel ttpeelde eenmaal
eon groote rol in de Hanse en dreef een njken handel op

Rheet
Nowgorod. De stad werd door Waldemar II van Denemarken in 1218 gebottwd, en later aan de teutonische ridders
verkocht. De Russen ontrukten hear den Sweden in 1710.
Revel. 1 ) fr. gem. en at., Opper-Garonne, kant.hfdpl.,
arr. en 4 a. 0. "Villefranche ; met weverijen. 600e mw.
— 2) fr. g..em. en d., dep. Isere, 2 u. 0. Grenoble. 1100
low. — Sic ook Reval.
eellovello, ital. at., Piemont, div. en 6 u. NNW. Coot
of Caneo, mand.hfdpl„ be de bron van den Po. 56,0 new.
(met de gen.)
Revere, ital. vi., gonv. Milaan, deleg. en 5 U. OZO.
Mantua, mand.hfdpl., aan den Po. 4500 mw.
Ilteveeby, d. in Engeland, grs. Lincoln, 2 u. ZZO. Hornmale. 680 mw.
Rovigliasei d'Aeti, ital. gem., prov. Alessandria, circ.
Asti. 1260 law.
Revigny, R.-aux-Dames. fr . gem. en vl., dep: Maas,
kant.hfdP1., arr. en 2e2 n. 1VIeW. Bar-le-Duc, tussehen
den Ornain en 't kanaal van Revigny, dat die riv. met de
Chee verbindt. 1500 low.
Revilguege, at. in Indie, pres. Bengalen, pros. Behar.
13,4e0 low.
Royale, 1) vi. in den mexic. Stt. Tamaulipas, aan de
Sabinas, r. o. 2000 low. —2) -Gigedo, eil. van russ. Amer.,
tuaschen 50 en 560 N.B., 131° W.L., lang 14, breed 7 u. —
3 ) Islas de Resell. Gigedo, rotsige eil.groep in den
Stillen oceaan ten W. van Mexico, 75 n. Z. Californie, op
19 0 N.B., 110° W.L. Zij weed in 1533 door een Spaanscd
zeevaarder ontdekt, doch benoemd near den onderkoning
van Nieuw-Spanje, great Revilla Gigedo, en bevat de eil.
Socorro, San-Benedicto, Santa-Rosa, Rocca-Perdita e. a.
elevate, fr. gem. en d., dep. Kanaal (blanche ), arr. en
4 n. NO. Valognes. 1780 low.
Kevin, fr gem. en st.; dep. Ardennen. arr. en 2 U. Rocroi, aan de Maas, r. o., met kanongieterij. 3300 inw.
Revine Logo, ital. gem., prov. Treviso. 2307 mw.
Resva Canute, een aft!. van Goedsjerate, Br. Indie,
onder de superintend. van den Bomb. pres., tusschen 21°
23' en 23° 33' N.B. en 74° 18' O.L. 333,000 mw.
Rewah, 1) staat van Hindotttan, bevattende ern deel van
Bogilcund, meant tusschen 24° en 24° 30' N.B., 81 en 82 3
0.L,omsltendr'gbivaBenlschprid.,
waaraan 't subsidiair is ; groat 330 0 us., met 1,259,000
low. Be oppervlakte is een tafelland, waarvan 'reel bebouwd is. De hoofdriv. zijn de Sone en Tease, laeriv. van
den Ganges. De voorn. steden ten Rewah en Bandoegoer.
— 2) hfdst. van gen. Stt., 20 u. ZW. Allahabad ; met een
gr. steenen fort en uitgestrekte voorsteden. 7000 mw.
Rewary, at. van Br. Indie, pres. Bengalen, Bovenprov., distr. en lees u. ZW.Delhi.
Reward, geh. in de ned. pros. Friesl. gem. Baarderadeel.
Rey, port. 51., pros. Estremadura, 3 u. 0. Thomar, aan
de Zezere. 2350 low.
Reyd of Reid, b. in de ned. pray. N.Brabant, gem.
Luyksgestel. 200 haw.
Reyen of Rijen, ned. d. in de pros. N.Brabant, gem.
Gilze-en-Rijen. 280 low. In 1831—'34 had een groot deel
van het Ned. leger hier een kamp betrokken.
Reyerekop, geh.in de ned. prov.Utrecht, gem. Harmelen.
Reyes. (Lee), 1) at. in de V. S. van Columbia, dep.
Magdalena, prov. en 23 u. 10. Santa-Martha ; met zilver-,
koper- en loodmijnen in de nabijheid. — 2) (San-Sebastian-de.), at. in Venezuela, prov. en u. ZZW. Caracas ; met veeteelt.
Reynserstoek, Rimmerstock of Rijaserstok, ned.
d., prov. Limburg, arr. Maastricht, kant., gem. en 1 u. 0.
Gulpen. 340 in,.
Reynolds, nw. grs. der V. S., Stt. Missouri, aan den
Big-Black, met 3753 mw.
Reynosa, 1) bergrij in Spanje, die zich van 't Cantabrischgeb. tot bij Burgos nitstrekt. — 2) sp. vl., prov. en
10 u. ZZW. Santander, be de Ebro-bronnen. 2800 mw.
Retzat, twee bronriv. in Beieren, in den voorm.
Rezat-kr., nn Middenfraeken: de Bo ven of Z w abisch e,
en de Beneden of Frankisch e. Beide vereenigd
heeten zij Petersgemend Rednit z.
Reeleanya, hong. met., com. Bihar, SO. bij Belenyes ;
met koper- en loodruenen. 1000 low. Bij 't naburig d. F usac za of Fonacza is een merkw. dropsteengrot.
Reyes, fr. gem. en met., dep, Beneden -Loire, arr. en Ies
n. ZZW. Neut., can de Loire, 1. o. 6900 mw.
Rexonde, bras. vi ., hfdpl. van een comarca, prov. en
20 n. WNW. Ritede-Janeiro ; met ten kiescollege. 5000
mw. (met het district).
Blum of Baia, b. in de ned. prov. Gelderland, gem.
Steenderen. 130 low.
elthaan, b. in de ned. prov. Overijsel, gem. Hellendoorn.
410 low.
Rheas's, verwoeste at. van Pude, welker overblijfsels
een wet-nig ten Z. van Teheran liggen.
Rharader of Ithaydr, cog. at., Z.Wallis, grs. Radnor,
aan de Wee, 4 u. WNW. New-Radnor ; met can lat. school
en fable van fiend en laken. 800 low.
Rhea, grs. der V. S., Tennessee, can de riv. Tennessee,
met 5568 low.. hfdpl. Dut c heti s.
Rhoda, pr. at., prow. Westphalen, regdst. en nth e.
SW. Minden, hfdpl. van de gelekn. heerlietheid, one de
Eems ; met een slot en garenspinnerij. 2840 low.
Rheden, 1) ned. d., prov. Gelderl., hof, arr., kant. en
11/e u. ONO. Arnhem, aan de Leak (een tab van den Thiel).
900 low. Met de d. Yelp, Dieren, Ellekom, Middachtersteeg en Spankeren, benevens eon 6tal buurten vormt het
de g e m. R h e de n, die 10,273 low. telt. Het 1, Rheden
had in 1872 1325 low. — 2)pr. d., prov. Hannover, landdr.
Hildesheim, be) Elsa. 700 mw.
labodersord, fraailandg. in de Geldersehe gem. Rheden.
Ithedersteeg. b. in de ned. prov. Gelderk, gem. Rheden.
Rhee, geh. in de fled. prov. Drente, gem. Vries. 40 low.
Rheese of Rime.° en -rm.), b. in de lied. pro,.
Overesel, gem. Hardenbergh. 184 en 210 low.
Rheet of Beet, b. in de ned. pros. Gelderl., gem. Elm.

Rheidt
Rheydt, 1) pr. st., Rijnprov., regdst. DOAseldorf, kr. Gladbach, aan de Niers, 3 u. ZZO. Keulen;
met weverijen van velerlei stoffen en looierij. 19,150 inw.
— 2) id., id., regdst. Keulen, bij Siegburg. 1200 inw.
Rhein, pr. st., prov. Pruisen, regdst. en 141/i u. ZZW.
Gumbinnen, aan 't meer Rhein; met een slot. 2600 inw.
Rheinau, 1) duitach atadje in Elzas-Lotharingen,. aan
den linker Rijnoever, distr. lieneden-Elsass, kr. Erstem, 4

U. NO. Schledstadt. 1445 mw. — 2) zwit. vi ., kant. Ztrich,
op een door den Riin gevormd achiereil., 1 U. Z. Schaffhausen; met een rijke Benedictijner abdij, bibl.
op eon ell. 1280 mw.
Rbeinbach, pr. mvl., Rijnprov., regdst. en 6 u. Z. Kenlen ; met handel in linnen en wollen stoffen. 2200 mw.
Sheinberg, pr. at., Rijnprov., regdst. en 7 u. NNW.
DUsseldorf, bo den Rijn, 1. o.; met weverij. 2760 mw.
Rheine, Rhein*, pr. et., prov. Westphalen, regdst. en

61/2 U. NNW. Munster, hfdst. van 't in 1315 gemediatiiseerde vorstd. Rheina en Wolbeck, aan de Eems ; met een
vorstl. resid.slot, progymnasium, linnen- en wolleweverij,
leder- e. a. fabr. en rivierseheepvaart. 49 Ts inw. Het is
gelegen aan het kruispunt an den spw. Osnabruck-Hengelo° en Munster-Leer. In de nabijheid het 1 Go t te sg a b e, met een zoutwerk.
Reineek, 11 of Rheinegg, zwit. stadje, kant. St.Gallen, Ran den Rijn, wear die in 't meer Constan. valt.
1600 mw. — 2) pr. mvl. en slot, Rijnprov., kr. Mayen,
aan den Rijn, 1. o.
Rheinfelden, zwit. stadje, kant. Aargau, distr.hfdpl.,
3 u. o. Bezel, aan den Rijn, die hier verscheiden vallen
vormt. 2100 mow. In de nabijheid ligt het verwoeste
kasteel Stet n, op een eil. in de riv. — De Rh einfels
ia een verwoeste sterkte van Rijnpruisen, bij St.-Goar, in
1245 gesticht, en ontmanteld in 1795.
Rheingau, bekoorlijk dal in 't Z. van de prov. Hesaen-Nassau, tusschen den Rijn en het Taunus-geb., hfdpl.
Eltyille. Het is beroemd om zijn rijke wijngaarden en
beret o. a. de ch Assmanshausen, Riidesheira, Johannisberg
en Hochheim.
Rheinsberg, pr et., prov. Brandenburg, regdet. en 14
U. N. Potsdam, aan 't gelijkn. nicer en aan den Rhin ; met
een kon. slot en park, dat door Frederik den Groote ale
kroonprins bewoond weed ; eene (abr. van steengoed en
een glashut. 1273 inw.
Rheinsheina, duitsche gem., gr.hertd. Baden, kr. Carlaruhe. 1840 inw.
Rheinznhern, beier. at., Paltskr., aan den Erlbach,
21/2 u. ZO. Landau ; met rom. oudheden. 2000 low.
Rhenen, ned. gem. en oude at. in de prov. Utrecht,
karst. Wageningen, arr. en hof Arnhem, 5 u. ZZO. Amersfoort, bij den Rijn, r. o. (waarover bier eon gierpont voert ),
aan den straatweg van 'Utrecht near Amersfoort en aan
den nieuwen spw. van Amersfoort op Nijmegen. Zij heeft
een ruim marktplein en een aanzienlijke geref. kerk met
een zeer schoonen en hoogen toren, en beataat meest van
landbouw, tabaks- en boekweitteelt, met een weinig industrie. 4150 mw. — 't Was hier, dat de paitsgraaf Frederik V, verkozen koning van Bohemen, na den veor hem
noodlottigen slag bij Praag, in 1620, het overige van zijn
leven tot 1632 in stille ballingachap sleet. Zijne gedachtenis wordt nog levendig gehouden door de zoogen. altoningstafel" op den n.aburigen Tate!. of Heimenberg, een
tafelvormig blok ateen, waaraan de coral vele uren doorbracht. aVerder behoort tot de historische herinneringen
van Rhenen de overrompeling door de Utrechtechen in
1483, de overwinning op de Bourgondischen en Kleefschen
in 1499, de verrassing der stad door de Gelderschen in
1528, de huldiging van keizer Karel V in 1528, het binnentrekken der Franschen in 1672, het oproer in den zomer
van 1703, de verkleefdheid door de ingezeteneu aan de oude
regenten betoond na de omwenteling van 1795."
Rhenoy of Reno., d. in de ned. prov. Golden., gem.
Beeet, aan de Linge. 384 mw.
Rhienderen, Rienderen of Reenderen, b. in de nod.
prov. Gelded., gene Brummen. .000 tow.
Rhin, pr riv., prov. Brandenburg, ontstaat nit de meren
in den kr. Ruppin, vloeit door veel andere meren been
en valt na een ZW.lijken loop van 18 u. in de Havel,
71/a u. NNW. Brandenburg.
Rhin (Bas-), d. I. Nederrijn, vroeger een grensdep.
in 't NO. van Prankrijk, gevormd nit gewesten van den
Elias, van Lotharingen en van het zoogen. Terre-d'Allemagne, tusschen 45° 5' en 49 0 1 N.B., doch na den
Duitsch-Franschen oorlog van 1870—'71 eau Duitschland
afgestaan, waarvan het nu ale onderdeel van de prov. Elzas-Lotharingen eon deel uitmaakt. De grootte bedraagt
86 0 m., de bevolking 600,000 mw. Het is verdeeld in 8
kreitzen, t. w.: Straatsburg ( Stad- en Land.), Erstein,Hagenau, Molsheim, Schlettatadt, Weissenbourg on Zabern.
Hfdpl. Straatsburg. Het ligt in 't stroourgebied van den
Rijn en wordt door eon menigte zijner bijriv., zooals de
Lauter, de Ruder met den Zorn, de 111 met de Brusche en
Andlau besproeid ; Ira 't NW. vloeit de Sarre, bijriv. der
Moezel. In 't W. staan de Vogeesen met vole uitloopers ;
het 0. is vlak. De over 't geheel vette en vruchtbare
bodem wordt met ijver en zaakkennis bebouwd en brengt
vooral koren, wijn, aardappelen, groenten, hennep, tabak,
olie- en voederzaden, beetwortelen en veel hout voort ;
de veestapel is or vrij aanzienlijk, en nit het mineraalrijk wint men er ijzer, steenkolen, club, marmer, lei,
bouwsteen enz. Onder verscheiden minerale bronnen zijn
die van Niederbronn de beat bezochte. Het land heeft
vole en velerlei bloeiende fabr. en de handel wordt or bevorderd door het Rh6ne-Rijnkanaal en door verecheiden
andere kanalen, alsmede door de spoorwegen, die van
Straatsburg uitgaan near Parijs, Bezel, Wissembourg eon.
'thin (Haut.), d. i. Roven- of Opperrijn, vroeger
een grensdep. in 't NO. van Frankrijk, gevormd nit een
gedeelte van den Elms, tusschen 47° 25' en 48° 18' N.B.,
begrenad ten 0. door den Rijn, die 't van Baden Scheidt,
ten Z. door Zwitserland en varier door de dep. Doubs,

Rhodes

853

Opper-Sabne, Vogezen en Nederrijn ; groot 67 0 m., met
450,009
hfdpl. Colmar en Mtlhlhausen. Het ligt grootendeels in 't stroomgebied van den Rtjn, maar ook deels
in dat van den RhOne, en work, behalve door den Rijn,
besproeid door diens bijriv. de III, die de meeste kl. wateren van het land opneemt. Lange den Rijn is het land

vlak, elders vrij hoog en bergachtig. De bodem is ten
deele zeer vruchtbaar, wordt voortreffelijk bebouwd en
levert vooral granen en aardappelen, overvloed van wijnen,
zeer veal hoot, beetwortels, tabak, meekrap, lijnzaad, benflop enz. Men vindt er schoon on talrijk vee, ook veel
bben. De mijnbouw is or van minder belling. doch de
bodem levert Ozer, steenkolen, schoonen bouwsteen, marmer, gips, mergel en.. Er zijn veel minerale baden, die
echter, zoo men die van Soulztmalt uitzondert, weinig be.
zocht worden. De fabr.industrie is bier zeer aanzienlijk
en bloeiend en heeft hat-en hoofdzetel te Mehlhausen ;
hare voorn. takken zijn de katoenspinnerij, de vervaardiging van alle katoenen weefsels en wollen goederen, het
bedrukken van velerlei vooral katoenen stoffen, de metaalbearbeiding, de fabrikatie van behangselpapier enz.
Het handelsverkeer wordt begunstigd door het RhoneRijnkanaal, door den spoorweg van Bezel op Straateburg
en door dien van Besancon-Miihlhausen.
Rhine, duitsch d. in Baden, Bovenrijnkr., ambt Sackingen. 360 inw.
Rhinau, Zie Rheinau.
Rhineheek, gem. en vl. der V. S., New-York, gra.
Dutcheas, aan den Hudson. 5 u. N. Poughkeepsie. 3719 inw.
Rhinns, Rhyns of Rinns-of-Galloway, [Chet...nest.* Novanta], sehiereil. op de ZW.kust van Schotl.,
grs. Wightown, lang 8 u., breed van lie tot 11/2 U. Het
eindigt ten Z. in den Mull-of-Galloway en bevat Port
Patrick, Kirkmaiden, Stoney-Kirk, Kirkcolm en Stranvaer.
Rhinow, pr. stadje, prov. Brandenburg, regdst. en 11 u.
NW. Potsdam, bi,j den Rhin. 1273 mw.
Rho, Ro, ital. mvl., prov. en 21/e U. WNW. Milaan ;
met eon mineraal bad, zendelings-college en den schoonen tempel der "Madonna dei Miracoli". 4300 mw.
in
de stad 3800).
Rhoda, eil. van Egypte, in den Ni,j1, onmiddellijk tegen.
over Cairo, ruim 1/e U. lang. Het bevel de tuinen des
pasja's, beplante wandeldreven voor 't publiek, een kruitmagazijn en den vermaarden ouden Nilorneter.
Rhode, 3 belg. gem. en d., prov. Brabant : R.-Ste..
Agathe, arr. en kant. Leuven ; met 900 jaw.; — R.-Ste.Geneee, arr. Brunel, kant. Ixelle ; met 1400 mw.; — en
R.-St.-Pierre, arr. Leuven, kant. Aarschot, met 800 mw.
Ook ligt er een dorp van dezen neam in de Pruis. prov.
Hannover, kr. Liineburg, bij Tailereleben. 109 low.
Rhode-Island, eon der V. S., in vlakte-uitgebreidheid
de kleinste der Unie,;011. slechts 62 0 m., d. i. zoo groot
els de nederl. prov. Overijsel. Hij ligt tuaschen 41° 18' on
42 0 l' N.B., 71° 6' en 71 0 55' W.L. en wordt bepaald ten
Z. door den Atlant. oceaan, die bier diep in 't land dringt
en de schoone Narraganeet-baai vomit, ten W. door Connecticut en corder door Maasachusetts. Het aantal low.
bedroeg in 1840 108,830, in 1850 147,543, in 1860 174,600,
in 1870 217,300, in 1876 259.000, zoodat R. L schoon de
kleinste, toch eon der dichtet bevolkte staten van de geheele Unie vormt. Be eerete nederzetting in dozen etaat
dagteekent van het jaar 1636. Hij ontleent zijn naam van
't oil. Rhode in de baai van Narraganset, dat 5 u. langen omtrent 1 u. breed to. Behalve dit, bet-at de Stt. nog
eon menigte andere ell. De grond is heuvelig in 't N.
elders vlak of golvend. De voorn. riv. ie de Pawtucket.
Hij its beter voor de veetcelt dan coot- den landbouw geschikt. Het klimaat is or zachter dan in de overige staten van Nieuw-Engeland. De hoofdart. van uitvoer zijn
vlas, zaden, vee, rundvleesch, varkensvleesch en kathenen
stoffen. Be industrie van Rhode-Island heeft eon ongekende
vlucht genomen : in 't begin van 1850 telde men or reeds
niet minder dan 212 groote en kleinere fabrieken, die meest
witte en gedrukte katoenen twist, fiend, wollen stoffen,
ijzerwaren, leder en papier leve
rden ; thane echter is dit
aantal minstens verdriedubbeld on in bijna geen enkele
fabriek wordt nog handenarbeid verricht : ales geschiedt
door de machine. De hoofdstad Providence, een nijvere
bijenkorf gelijk, voert jaarlijks duizende schepen vol wapens, locomotieven, doch vooral schroeven naar schier alle
havens van de Oude en Nieuwe wereld. Spoorwegen loopen nit Providence in elle richtingen : near Boston, Newport, Stonington, New-London, Worchester enz. 1190 Stt.
is verdeeld in 5 grs.: Newport, Providence, Washingtoe,
Kent en Bristol, die semen 31 gem. uitmaken. Do gouverneur wordt your 1 jaar verkozen, zoo ook de senaat
(van Si leden) en het anis der Vertegenwoordigers (72 op
siin hoogst ). Ook de Negera zijn bier stemgerechtigd.
Het volksonderwijs wordt er loffelijk behartigd. Er is
slechts e6ne hoogeschool, de zoogenaamde "Brow Univereiteit", in 1768 gesticht to Providence, welke stad, beurtelings met Newport, de zetel der regeering is. Gemidd.
temp. in Jan. 29°, in Juli 7u° Fahr.
Rhoden, at. in 't vorstend. Waldeck, kr. Twiste, 7 U.
WNW. Cassel ; met een voristl. slot. 1570 mw. Zie ook

Appenzell.

Rhodes en Rhodis, [Rhodes, Rhodos, d. i. altozenland", vroeger Ophiusa, eSlangenland" en Makara. ,de
Welgelukzalige"), 1) eil. can Aziat. Turkkje, In de Middell. zee, hi) de ZW.kust van Kl. Azie, tuaschen 35° 53'
en 36° 28' N.B., 27° 40' en 28° 12' O.L.; lang 13 u., op
zijn breedat 5 u., grout 20 0 m., met ongeveer 30,000 low., waaronder 500 Europeanen„ 8000 Tat-ken, 2000 Joden
en de overigen Grieken met eentge Franken. In de oudheld bedroeg het aantal mw. meer dan 100,000. Het ell.
wordt doorloopen van eon bergketen, bekleed met schoone
wouden, die langen tijd goed timrnerhout voor den echeepabouw geleverd hebben. De valleien zijn wed besproeid en
hoogst vruciatbaar, waardoor het oil. to recht den naam.
draagt van "Parel van de Levant". De hoofdart. can uitvoer zijn was, honig, vijgen, wi,jnen, oranju, citroenen„
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granaatappelen, eikeldoppen, uien en bewerkte zijde ; boyendien levert het spons, timmerhont, schoenen en init.
leder. Ingevoerd wordy* hoofdzakelijk koloniale waren,
amer. katoenen stoffen, dnitsche wollen goederen, tzerwarm, messenwerk, apijken, kruit en lood, tin, papier,
zeep, gezonten Tisch, touwwerk, glas- en aardewerk, ook
fransche modeartikelen, nicest nit Smyrna en Syra, en
steenkolen, rechtstreeks nit Engeland, voor de stoomschepen in de lifiddell. ace ; verder paarden, mnilezels, rundvee, schapen, gevogelte, huiden, veilen , wol, vloerkleeden
en koren van de tegenoverliggende knst van Kl. Aiie. R.
wordt bestuurd door een pasja, die rechtstreeks onder den
Kapndan.pasja staat en wiens gebied rich uitstrekt over
de turksche S pored en en over Mar mor ice (zie
aid.) Op 28 Febr. 1851 is R. zwaar door een aardbeving
geteisterd ; o. a. atortte het stadje Levissi geheel in en
werd in d. in 't binnenland tusschen 2 heuvels eaamgeperst. Vele broneen en beken zijn bij die gelegenheid
verdwenen. In Oct. 1656 werd het eil. opnienw door een
vreeselijke aardbeving geteisterd. 8 van de 44 dorpen werden Wen geheel verwoest, terw(j1 de anderen veel te lijden
hadden. De schade werd op 40 millioen piasters geschat.
Ook in latere jaren hebben zich meermalen aardbevingen
en andere verschijneelen, die van den vulkanischen aard
alhier getuigen, vertoond. — 2), of Roth, sterk hevestigde et. en zeeh., bidet van genoemd eiland, aan de
NW.punt daarvan, omtrent 4 u. ZO. het naastbijgelegen
voorgeb. van K.1. Azie. Zij is omgeven van mnren, door
de Johannieter ridders gebouwd, en aan de landzijde door
ravelijnen en een gracht gedekt. Aan de NO.zijde sluiten
twee vooruitstekende beeren of dammen een haven in,
die in 't midden 5 tot 51/2 meter water heeft, en aan
hare N.zijde heeft zij een andere haven van gelijke diepte. De stad heeft 2 groote en 24 kleinere moskeeen, een
Jodenwijk en verscheiden synagogen, het nude hospitaal
der bovengen. ridden, nu tot een kazerne gebezigd, een
wapenmagazijn en meer dan 10,000 huizen, waarvan vele
onbewoond zijn. Buiten de wallen, aan de N.zijde, liggen
't paleis van den pasja, de scheepstimmerwerf en een r.
bath. wijk met een kapel en school. Ten Z. van de at.
heeft men de grieksche voorateden met ongeveer 3000 mw.
en 9 of 10 kerken. Op de naburige hoogte liggen vele
veratrooide landgoederen. R. heeft 3 moham. collegien,
een turk. bibl. van 1000 boekdeelen, verscheiden turksche
en griekache scholen en eenige bloeiende fabr. van juftleder en schoenen voor den uitvoer. Zij is 't verblijf van
een griekschen consul, franschen vice-consul en verscheiden consulaire agenten. 12,e00 mow.. waaronder 6000 Toeken, 5000 Grieken en 1000 Joden. De havendam ligt op
36° 26' 9" N.B 28° 13' O.L. — In de oudheid was R.
een der beroemdste grieksche steden, wear eenmaal, tegen 't einde der 3de eeuw, de wereldvermaarde K o 1 o sa u s, een manief koperen atandbeeld ter eere van den
zonnegod Reline ( Apollo ) van 33 met. hoog, als een der
zoogen. 7 wOnderen der wereld, prijkte, totdat een aardbeving het on 56 jaren bestaans omverwierp. Men zegt
dat de zware atukken van het reuzenbeeld op last van Khalif Moeawia door 900 kameelen werden weggevoerd. Niet
minder was R. beroemd als zetel van den Aziatischen
handel en naast Athene was het langen tijd de kweekschool voor Grieksche beschaving ; vooral naar de school
van Molon begaf zich menigeen om de kunst der welsprekendheid te leeren. Na den val der grieksche republiek,
behoorde het achtereenvolgens aan de Romeinen, aan de
Grieksche keizers, aan de Genueezen en aan de ridders van
St.-Jan van Jeruzalem, welke laatste het van 1301 tot 1522
in bezit hidden. Na een heldhaftige verdediging moesten
deze 't in laatstgenoemd jaar aan Soliman II overgeven
en namen de wijk near het hun door Karel V geschonken
eil. Malta, near 't welk zij vervolgens Maltezer ridders
heetten. De Turken zijn vervolgens in 't bezit van at. en
eil. gebleven.
/hoe of Rooe (Miekle - ). een der Shetlandsche dl.
aan de Schotsche bust, in het diepat der St.-Magnusheal. 214 mow. Daarbij ligt het eilandje Lit tl e-R h o e,
met 11 mw.
Rhene, 1) (Rhoilanns], belangrijke riv. van Europa,
In Zwitserl. en Frankrijk. Zij ontspr, in 't NO. van 't
zwit. kant. Wallis, in den Rh l!ne.gletscher, ten W. van
den St.-Gothard, tusechen de bergen Furka, Galenstock
en Grimsel, op een hoogte van 1734 met., stroomt cent
ZW. en ZZW. voorbij Brieg, Sion of Sitten en Martigny,
op welken bovenloop zij tot Brieg over een lengte van 8
u. een verval van meer dan 1050 met. heeft, dan rnstiger
door het dal van beneden Wallis vloeit en dear veel verderllijke moerassen vormt. Bij Alartigny wendt zij zich
scherp near 't NW. en valt 5 u. lager in 't ZO. van 't
meer van Geneve, dat zij in 't ZW. bij de et. Geneve ver.
laat, om Yervolgens, on door 't Jarageb. gedrongen te
cent in ZW.- en Z.lijke richting, daarna met bochtigen
loop W.waarts zich te wenden near Lyon. Hier neemt
zij de &One nit het N. op en vloeit no in bijna recht
Z.lijken loop voorbij St.-Genis-Laval, Givors, Vienne, Tournon, Valence, Pont St.-Esprit, Avignon, Beaticaire, Tarrascon en Arles, waar zij zich in twee hoofdtakken,
Gran cl-RhOne ofR.-mort en Petit-Rhone of
Rh od anet verdeelt, die een moeraseig delta, het ell.
La Camargue, vormen en in de Middell. zee vallen. in
Zwitserland neemt de Rhone de afvloeisela van 137 easchers en ongeveer 100 beken en rivieren op. Zijne aanzienlijkste bijriv. zijn r. de Ain, Saone, Ardeche en Gar-don, 1. de here, Lamle en Durance. Zijn verval is veel
grooter dim dat van den Rtn, welk zijne vaart hoogst
moeielijk, ja dikwerf ondoenlijk maakte, totdat de toepassing der stoomkracht op de scheepvaart die zwaritheid
te boven kwam en no den Rhone met de Saone van Chklon tot can zee ale een geregelde weg van gemeenschap
doet gebrulken. De Rhone is door middel van de Saone
en 't Canal-do-Centre met de Loire, door 't kanas.1 van
Bourgondie met de Yonne en Seine, en door dat van
IthOne-en•Rijn met den Rijn verbonden. De afstand van
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de boon der riv. tot haren mood bedraagt 90 n., maar
hinge den stroomdraad wel 162 u., terwijl hear stroomgebied 1700 0 m. beslaat. De Rhine verdween weleer bij
de grens van Frankrijk op eene pleat., oPerte-du-RhOne"
geheeten (bij Bellegarde); mane de rote, die de riv. her
overdekte, is in 1828 door het Sardiniach gouvernement
nit dew weg geruimd. Van Seyssel (dep. Ain) is zij bevaarbaar. — 2) dep. in 't ZO. van Frankrijk, gevormd nit
de nude prov. Lyonnais, gelegen tusschen 45° 35' en 46°
20 N.B. omgeven door de dep. Saone-en-Loire, Loire, Isere
en Ain ; groot 59,7 0 m., met 705,131 mow. (1876); hfdpl.
Lyon. De bijna geheel bergachtige grond, over welken de
noordelijke takken van de Cevennen loopen, wordt beeproeid door den Rhone met zijne bijriv., Seine, Azergue,
Breyanne, Ardiere„ Gier enz. Hij is rijk aan koper-, ijzeren steenkoolmijnen, steen- en mergelgroeven en brengt veel
aardappelen, ontoereikend green, vermaarde kastanjes, maar
vooral nitmuntende wijnen voort, onder welke de CiteRetie, Condrieux en Beaujolais. De teelt der zijdewormen
is hier van hoog belang, en de geiten zijn de grootste rijkdom der bewoners van den Mont-d'Or. Dit dep. is een
der meest industridele van 't land ; de Lyonsche zijden
stoffen worden near elle oorden der wereld verzonden, en
Tarare is de hoofdzetel van de fabrikatie der mousselinen
atoffen, terwijl oak katoenspinnerij en -weverij een aantal
handen bezig houdt. Andere belangrijke nijverheidsprod.
zijn leder, bier, glas, aardewerk, tabak en de vermaarde
geitenkaas van Mont-d'Or. Van Lyon loopen spoorwegen
near St.-Etienne ( een der eersten van het land), Marseille,
Grenoble, Chambfty, Geneve, Straatsburg, Dyon, Parijs
en Orleans. Het dep. is verdeeld in 2 arr. (Lyon en Villefranche), in 21 kant. en 257 gemeenten. Het is begrepen in 't ressort van 't hooge gerechtshof te Lyon en behoort tot de 7de milit. divisie. — 3) (Douches du.), zie
Bouches - du - Rhone.

Rhen - Gebirge. Rhone, bergketen van Centr.-Duitschland, in NW.lijk Beieren en Keurhessen. Het scheidt het
stroomgebied der Fulda en Werra van dat der Kinzig en
des Mains. Men vindt er aporen van veel uitgedoofde vulkanen. Veeteelt, vooral ganzen- en schapenteelt, is er de
hoofdtak van bestaan.
Rhoon, ned. d. op het Z.Holl. eiland IJselmonde, hof
'S Gravenhage, arr. Dordrecht, kent. en 2 1 4 u. W.t.Z. Ridderkerk ; met een geref. en een r. kath. kerk en een oud
slot. 444 mw. Met de buurten Oud- en Nieuw-Pendrecht,
weleer een aanzienlijk d., vormt het de g e m. R hoo n,
die 1440 mw. telt.
Rhoot of Rooth (Het), b. in de ned. proy. Limburg,
gem. Margraten. 170 mw.
Rhotae of Rotas - Ghur, et en fort van Britsch Indie,
pres. Bengalen, distr. Sjahabad, 32 u ZO. Patna ; met
eenige Hindoe-tempels en moham, overblijfsels. Het klimeat is er zeer ongezond, in 't bijzonder voor Europeesche gestellen.
Rhoddla. of Rhyddlan, eng. vi. en kersp., N.Wallis,
gra. Flint, 1 U. NNW. St.-Asaph. 5510 mw. ( kersn.)
Rhun, Poeloe-Rhuu, 0.ind. ell., het W.lijkste der
omtrent 2 u. lang, weinig bevolkt en slecht
van drinkwater voorzien ; met het vervallen fort L o che m.
Rhvl, eng. kapelgemeente (achapelry"), N.Wallis, grs.
Flint, 11( U. NNW. St.-Asaph, aan den mond der Clwyd ;
met een station tan den Wester-and-Holyhead-spw. en een
aanleg,p1. your de stoombooten van Liverpool op Holyhead.
Rhijn (de) of Lemster - Rien, riviertje in de ned.
prov. Priesland, dat het water van het Tjeukemeer afvoert
near de Zuiderzee.
Rhijnaanwen, Rhijnanwen of Rijnauwen, yroeger een zelfstandige gem. in de ned. prov. Utrecht, doch
sedert 1857 bij Bnnnik ingelijfd. 96 mw.
Rhyndaeus, (tegenwoordig E n dr en o s), riv. van Kl.
Azie en Anatolie, ontspr. 11 o. ZW. Koetaya, vloeit meest
NW. en valt, na door 't meer Abullionte gevloeid te zijn,
in de zee van Marmora, 6 u. W. Moedania, na een loop
van omtrent 40 0. Aan hare oevers liggen Mohimoel en
Oeloebad, bij welke laatste pleats zij den M a c e a tus (nu
S oe soe ger 1 i-s o e) en waarschijnlijk ook de wateren
van 't meer M an i y a a of M i1et op oli opneemt.
fr. gem. en d., dep. Beneden-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. WNW. Ancenis ; met smedegijen. 2200 mw.
niajok, rues. at., gonv. en 15 n. ZZO. Rikzan, distr.hfdpl., aan de Rasa of Riaza. 3090 mw.
Mans. fr gem. en vi., dep. Var, kant.hfdpl., arr. en 6
n. NW. Brignoles. 250) mw.
Riantee, fr gem. en d., dep. Morbihan, arr. en Ohm
van Lorient, kant. Port-Louis. 4270 mow.
Riardo, ital. mvl., prov. Caserta, op een heuvel, 3 u.
NNW. Carla. 1500 low.
Riaai, versterkte at. in Brit.& Indie, geb. Gholab Sing.
330 5 N.B. en 74° 52' O.L. 1000 mw.
Riatovo, mvl. in Russ. Polen, gusty, Wilna, 14 u. WNW.
Rossiena. 1500 mw.
Rianjo, sp. vl., prov. Corniia, aan de baai van Arose,
8 n. ZW. Santiago. 1790 mw.
Masai. sp. vl., prov. en 9 , /2 u. ONO. Segovia, aan
riviertje Maze. 3736 mw.
Riazan, Masan, Rjgaan gouv. van Rush, tuaschen
53° en 55° 36' N.B., 38° en 41° 20' 0.L., omsloten door de
gone. Moskou, Vladimir, Tambov en Toela ; groot 788,44
0 rn, met 1,478,000 mw. De meest vlakke pond wordt
door de riv. Oka in I seer ongeltike en veal verschillende
deelen gescheiden, waarvan het Z.lijke en grootste gezond
en vruchtbaar, bet N.lijke laag, moerassig en voor een
groat deel onbebonwd is. Voorts wordt het door den Don
en door eenige bijriv. der Oka (Osetr, Pronia, Para, Pea)
besproeid. De hoofdprod. zijn hop, tabak, hennep, tub'.
vruchten, regge en fruit. Men vindt bier nitgestrekte
weilanden, werwaarts de veehoeden der Ukraine groote
kudden Yee drijven, om er vet te laten worden ; ook is
er een voortreffelijk ran van paarden. De bloeiende industrie 'evert vooral glen- en ijzerwaren, wollen, katoenen en linnen stoffen, touwwerk en veel sterke dranken.
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De hoofdart. van nitvoer stin koren, rundvee, honig, lood,
ijzer en timmerhont. Het gouv. wordt in 12 distr. verdeeld. De voorn. steam Fiji/ Masan, Zaraisk en Kasimov.
— 2) st. en hfdpl. van gen. gouv., aan den Troebesch
(bijriv. der Oka), 35 U. ZO. Moslem'. SO is In de laatste
Jaren aanzienlijk in grootte en belangrijkheid toegenomen
en bestaat nit 2 onderscheiden deelen vooreerst eene'vesting, omsloten door eon &Arden wal, met de kathedralen,
't bleach. aleis (weleer de maid. der vorsten van Riazan)
en de consistorie, en een tweede de eigenlijke st., met
een aantal kerken, gonvern.gebonwen, kloosters, een ccminarie met openbare bibl., eon hospitaal, college, echolen voor teeken- en bouwkunst en andere acholen en liefdadige gestichten. 19,000 inw. — Oud-Riaza n, door
de Tataren in 1568 verwoest„ is eon d., omtrent 81/e u.
ZO.waarts.
Ribadavia, sp vL, prov. en 41/3IL ZW. °reuse, aan
de Aria, r. o.• met een beroemde jaarmarkt. 2211 inw.
Ribadeo, sp. vi., pro, en 51/2 n. NNO. Lugo, aan den
mood der Eo in de golf an Biscaye. 2789 inw.
Ribean (Grand et Petit), twee ell. in de Midden.
see. can de knot van Frankrijk, dep. Ain, ZW. Toulon.
Ribbesford, d. in Engeland, grs. Worcester. 3100 mw.
Ribble, eng. riv. in de gm. York en Lancaster, 2 u ONO.
Preston ; aan den Ribble. 4630 inw. (in 't kersp. 1300).
Rib., (hoogd. R ipe n), at in Denemarken, hfdpl. van
't gelijkn. stift en ambt, bij de 111.zee en aan de Ribs-aae,
die de eigenlijke at. van de voorstad scheidt, 8 1 /2 U.
W.t.N. Hadersleben. Zij is de regd. van een bisschop,
en heeft een kathedraal nit de 9de crow, em n kathedraalschool of gymnasium en handel. 3690 mw. — R. was in
middeleenwen een gr. koopstad en had toen muntrecht.
Ribeasaville, Ribauviller, ( hoogd. Rabschwyhr,
Rappoltzweiler), zie bij laatstgenoemde plants.
Daarbij dient nog te worden vermeld het bergslot R ibeaupierre ( hoogd. Rappoltstein).
Ribecourt, fr gem. en d., dep. Oise, kanthfdpl., arr.
.en 21/2 n. NO. Compiegne, aan de Oise, r. o. en aan een
spw. near Creil. 80) mw.
Ribeira-Grande, St. op de N.kust van 't Azorisch ell.
San-Miguel, 4 1 /2 U. NO. Ponte-Delgada ; met warme baden
en handel. 3600 low. (v. a. wel 12,000). — Zie ook Santjago, Kaap-Verdisch ell.
Ribenzont. fr. gym. en St.., dep. Aisne, kant.hfdpl., arr.
en 21/2 U ZO. St. Quentin, aan de Oise, 1. o.; met weverijen. 3124 mw. (in de stad 2560). Geboortepl. van
Condorcet in 1743.
Ribera, 1) at. op Sicilia, intend. en 61/2 u. WNW. Girgenti, aan de Calatabellota. 7300 Mw. — 2) -del-Fresno,
sp. vi , prov. en 12 u. ZO. Baled(); aan de Ribera; met
wolleweverij. 3000 Mw.
Riberac, fr gem. en d., dep. Dordogne, arr.hfdpl., 5 n.
WNW. Perigueux, bij de Dronne, 1. o. Zij is in de laatste
jaren veel vergroot en verfraaid en heeft eenige industrie.
3800 low. (1890 in de at.)
Ribiers, fr. gem. en vi., dep. Opper-Alpen, kant.hfdpl.,
arr. en 71/2 u. ZZW. Gap, can den Bnech, r. o. 1650 inw.
Ribleh, [het Ribla der h. Schrift], d. van Syria.
pasj. Damascus, aan den Orontes, ZZW. Horns.
Ribnitz, duitsche ot. in 't gr.hertd. Mecklenburg-Schwerin, 10 u. NNO. Gilstrow, aan den mood der Recknitz, in
een gelijkn. haff of oever-meer (dat door 't schiereiland
Dares NW. en door de landtong Fischland W. van
de zee gescheiden is en lenge het eil. Zingst door 2
uitgangen met de 0.zee gemeenschap heeft. Zij heeft fabr.
van wollen stoffen en veel visscherij. 4438 low.
Ribordone ital. gem., prov. Turijn, circ. Ivrea. 1100 hive'.
Rica del Oro, rotsachtig eil. in de Stile Zuidzee of
Grooten oceaan, NO. Marianen.
Ricadi, ital. gem., prov. Catanzaro, circ. Monteleone di
Calabria. 2900 low.
Ricamarie (La), fr. gem. en et., dep. Loire, arr. St..
Etienne, kant. Chambon. 5200 low. (2800 in de et.)
Riccarton, schot. kersp. en d., gra. Ayr, door de Irvine
gescheiden van Kilmarnock, waarvan het d. een voorst. is ;
veel weverij, steenkoolmijnen, steenbakkerijen enz. 5800 mw.
Riecia, ital. at., prov. Molise, distr.hfdpl., 3 U. ZO.
Campobasso. Si.) heeft een collegiale en vele andere harken en in de nabijheid eenige zwavelbronnen. 8125 low.
Riceo del Golfo di Spezia, ital. gem., prov. Genoa,
circ. Levante. 2522 low.
Rice, gra. der V. S., ZO. Minesota. 16,000 low.
Rice-Lace, meer in Opper-Canada, diet, Newcastle.,
omtrent 6 u. lang en gemiddeld 1 u. hr. 't Ontvangt nit
het N. de overtollige wateren van vele meren en atort
hear eigen overvloed door den Trent uit in de Quince-bald
van 't meer Ontario.
Rieengo, ital. d., prov. Cremona, circ. Creme. 1074 low.
Riceys (Les), fr. gem. en at., dep. Aube, kant.hfdpl.„
arr. en 21/2 u. Z. Bar-ear-Seine, aan de Laigne. Zij bestaat uit drie bijeengelegen vlekken : Ricey -.H a u t,
Ricey-Haute-Rive en Ricey-Bas,enheeftzeer
geachte wijnen, ltioierijen en branderijen. 2900 low.
Rich, gee. der V. S., Utah. 1922 low.
Richard'. Castle, d. in Eniteland, gee. Hereford en
Salop, 11/4 U. ZZW. Ludlow. 755 low.
Richardson, 1) riv. in Br. N. Amerika, valt in de
Back's-bocht der N.lijke IJszee, op 67. 54' N.B., 115°56' W.L.
— 2) grs. der V. S., Nebrasca. 1100 low.
Richborougis, vervallen cog. d., gra. Kent, 1/3 u. NNW.
Sandwich, met overblijfeels van eel& kasteel op de pleats
van 't rom. Rutupiu m. Door de Denen in 1010 verwoest.
Riche, 1) fr. gem. en d., dep. Indre-en-Loire, arr. en bij
Tours ; met de overbli(faels van 't kasteel Plessia-leaTours, wear Lodewijk XI het Jeanne gedeelte zijna levens
sleet — 21 eil. in den Stillen oceaan, bl .j de 0.kust van
Nieuw-Guinea, op 8. 2' Z.B., 147. 57' 0.L.
Richebourg l'Avoue, fr. gem en st., dep. Pas-deCalais. arr. Bethune, kant. Cambria. 2269 low.
Richelieu, 1 ) fr. gem. en st., dep. Indre-en-Loire, kanthfdpl., arr. en 3 U. ZZO. Chinon. Zij is regelmatig ge-
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bouwd, heeft lijnrechte straten, die op can schoon plain
uitloopen, eenige Industrie en handeL 2400 Mw. Geb.pl.
van den kardinaal de Richelieu. — 2) gra. in 't Geb. van
Canada, prov. Quebec. 20,003 low. , hfdst. Sorel. — 3)
of Sorel. of St,-John, ook Chambly, riv. van NederCanada, distr. Montreal, verlaat het moor Champlain aan
zijn N.einde en valt na een Nlijken loop van 22 u in den
St.-Laurens, in 't meer St.-Pierre of St.-Peter. Omtrent
op 't midden van haren loop verbreedt zij zich on) het
waterbekken van Chamblay te vormen, behalve welk vl.
ook St-john. Sorel en.. aan hare oevers liggen. — De
Ric heli e u-e Ilan d en liggen in 't meer St.-Pierre.
Richfield. gem. en vl. der V. S., New-York, gra. Otsego,
aan 't meer Canaderaga, 31/2 u. NW. Cooperstown. 1592 law.
Richford, 1) gem: en vi. der V. S., New-York, gee .
Tioga, 44 u. Z.t.W. Albany. 1800 mw. — 2 ) id., Vermont,
gra. Franklin, 7 u. NO. St.-Albans. 1474 mw.
Richbill, iersch mvl., Munster, gm, en 114 IL ONO.
Armagh, met een station aan den spw. van Armagh near
Belfast ; met eenigen linnenhandel. 700 low.
Richland, 11 gm. der V. S., in 't N. van Ohio ; gr. 43
0 m., met 32,987 low.; hfdpl. M a n afiel d. — 2) gm. in
't ZW. van Wisconsin, aan de riv. Wisconsin, met 15,000
low. — 3 ) id., in 't ZO. van Illinois, met 12,000 low.;
hfdpl. 01 n e y. — 4) distr. in 't midden van Z.Carolina;
gr. 26 0 m., met 26,243 low.; hfdpl. Col umbi a. —5)
gem. en vl. der V. S., New-York, grs. Oswege, waarvan
het beurtelinga met Oswege de hfdpl. is, 44 u. NW. Albany. 4000 low. — 6 ) id., Stt. Ohio, grs. Belmont. 4200
mw. 7) drie gem. in Pennsylvania, gra. Bucks, Venange
en Cambia, respect. met 2000, 1200 en 1028 mw.
Richmond, a] 1) cog. st en kersp., om zijn schoonheden eEngelsch Tivoli" bijgenaamd, grs. York, N. Riding,
aan de Swale, 12 u. NW. New-York, waarmede de st. door
den Great-North-of-England-spw. en een korten tak verbonden is. Zij heeft een schoone oude kerk, een lat.
school, een school voor toegepaste wetenschappen en kunsten, ruinen van een kasteel en groote korenmarkten.
5600 low. — 2 ) cog. v]. en kerap., gm. Surry, aan de
Teems, r. o , over welke hier een steenen brug van 4 bogen
voert, 3 u. WZW. Londen, waarmede het door den SouthWestern epw. verbonden is. Het heeft eenige overblijfsels
van een kon. paleis, gebonwd door Hendrik VII, die hier,
evenals koningin Elizabeth, stierf ; een groot, voor 't publiek geopend park met 'reel houtgewas en herten ; veel
fraaie villa's en prachtige hotels, die des zomers tal van
bezoekers nit de hfdst. ontvangen. 16,030 low. ( in 't kersp.)
— 3) diet, op Van-Diemens-Land of Tasmania, ten W.
van de dilar. New-Norfolk en Hobart-Town gescbeiden
door de riv. Derwent en haren mood ; groot 50 0 m. Het
bevat de schiereil. Forestier en Tasman, het ell. Marion
en de baaien Ralph, Frederik-Henry, Norfolk en Marion.
De grond is meeat bergachtig. — 4) !morn. kolonie in gezegd distr., aan de Coal-riv., 13 u. NO. Hobart-Town, met
een rechthuis, gevangenis, eenige herbergen enz. Andere
kolonien in 't distr. zijn Sorell, Brighton en Bagdad. —
5 ) vi. in Nieuw-Z.Wallis, gee. Cumberland, 11 u. NW.
Sydney. 6000 low. Het is and aan het toenemen. — 6)
riv. in 0. Nieuw-Holland, valt in den Seinen oceaan. omtrent 17 u. Z. de Moaeton-baai en is voor klein vaartuig
20 U. ver van haren mond bevaarbaar.
Richmond, b] 1) gm. der V. S., in 't Z. van New.
York, bevatteade geheel het Staten-ell.; gr. 3 0 m.; met
33,000 low.; hfdpl. W est fi el d. — 2) id., in 't 0. van
Virginia ; gr. 9 1/2 0 m., met 6440 low.; hfdpl. R c hmood. — 3) id., in 't Z. van N.-Carolina ; ge. 2$1/ 2 g
m , met 8818 low.; hfdpl. Rockingha m. — 4) id., in
'I 0. van Georgia ; gr. 11 0 m., met 13,287 Mw.; hfdpL
August a. — 5) et. on rivierh. der V. S., hfdst. van
den Stt. Virginia en hfdpi. van 't gm. Henrico, aan de
James-riv., L o., onmiddellijk beneden hare watervallen,
recht tegenover Manchester, waarmede zij door 2 bruggen
verbonden is, en het middelpunt van een druk spoorwegennet. Hare ligging is hoogst schilderachtig en .66 gezond,
dat hier maar hoogst zelden de gele koorts of cone andere
epidemic heeft geheerscht. Hare straten, die elkaar rechthoekig anijden, zijn meest 20 meters breed en hebben voor
de grootste helft baksteenen huizen met leien daken. De
voorn. gebouwen zijn : een aantal (16 tot 20) groote on
sierlijke kerken ; een college; het kapitool of staatshuie,
op een hone gelegen, fraai beplant pleiu, met eon standbeeld van Washington ; het atadhuis of eCity-Hall", aan
't vorige grenzende ; het groote verbeterhuis (epenitentiary") in de W.lijke voorsteden ; het tuighuis ; het groote
armhuis in de N.lijke voorst. e. a. Men vindt or voorts
een weeshuis, ochouwburg, vrijmetselaars-loge, een museum, velerlei scholen, eenige openbare bibl., het Virginisch hist en philos. genootschap enz. Peachtine waterwerken, in 1830 ten koste van 300,000 gld. voltooid, voorzien de gansche et nit de James-riv. van drinkwater. Zij
heeft uitgebreide fabr. van machinerie, katoenen stoffen,
tabak, papier our., die hunne beweegkracht mew aan de
riv. en hare watervallen ontleenen, gelijk ook eon aantal
koren- on zaagmoleno. Schepon van 4 tot 41/2 met. diepgang kunnen van den 43 u. verwijderden mood der Av..
tot aan de ondiepte, 1112 k 2 u. beneden de at., opkomen,
en zij, die maar 3 met. diep gaan, komen ho gewoon to
tot voor de werven. Vole stoombooten alepen de veertuigen van en near City-Point, en verscheidene andere
onderhouden meermalen 'a weeks de gemeenschap met
Petersburg, New-York, Norfolk en Baltimore. De 'morn.
art. van uitvoer zijn meel, tabak en steenkolen, semen 15
tot 20 mill. gld. %jam. De handel van R. is zeer aanzienlijk, dear zij de natuurlijke stapelpL voor eon uitgestrekte landstreek is. De se., die in 1742 gegrondvest
weed, telde 5737 low. in 1800, 12,067 in 1820, 20,153 in
1840, 27,483 in 1850 on 51.038 in 1870. Het kapitool ligt
op 37° IMF 17" N.B., 77° 27' 28" W.L — 6) gem. en vl.,
Ste. Pensylvanie, gee. Berks, aan Moslem-Creek. 2800
inw. — 7) id., Stt. New-York, gee. Ontario, 4 u. W. Cammdaigue. 1600 low. — 8) id., Sit. Maine, gr. Sagada•
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hoc, aan de Kennebec, 4 11. Z. Augusta. 2400 mw. —9)
H., Stt. New-Hampshire, grs. Cheshire, 18 th ZW. Concord. 1428 low. — 10) id. Stt. Vermont,gra. Chittenden„
U. WNW. Montpelier. 1353 mw. — II id., Stt. RhodeLima, grs. Washington, 9 n. ZZW. Providence, aan den
apw. van Providence near Stonington. 2400 mw. — 12) id.,
Stt Massachneetts, gra. Berkshire, aan den Weater-spw.,
21/i u ZW. Pittsfield. 2800 mw.
Riehmondville, at. in de V. S., New-York, grs. Schoharie. 2400 inw.
Rich Square, et in de V. S., Noord-Carolina, gra.
Northampton. 2133 mw.
'Lichtenberg. pr. at., prov. Pommeren, regdat. en 3111
U. ZW. Straalsond, kr. Franzburg, aan een gelijkn. meertie. 1980 inw.
Rielhtensehweil, Riehtersweil, twit mvl. kant. en
4 n. ZO. Zurich, aan 't Zaricher meer, Z.oever. 3500
'
mw.
SLieh Valley, St. in de V. S., Virginie, gra. Smyth.
3500 mw.
Riciglians, ital. gem., prov. Salerno, circ. Campagna.
2340 inw.
Riekergpte, St. in Engeland, gra. Cumberland, bevattende een deel der at. Carlisle. 4000 maw.
Illiiekmansworth, rag. my!. en kersp., grs. Herta, aan
de Colne en 't Grand-Junction-kanaal, 3 u. ZW. St.-Albans ; weverijen en papierfabrieken. 5700 mw. (in 't kersp.)
[Nertobrigs], sp. vi., prov. Saragossa, 41/1 u.
NO. Calatayud. 2100 paw.
Blowsier of Riquier (St..), fr. gem. en stadje, dep.
Somme, arr. en 1 1 /2 n. NO. Abbeville. 1700 law.
Ridderkerk,1) vierde kant der ned. prov. Z.Holl, arr.
Dordrecht, hot 's Gravenhage, beslaande het eil. LTselmonde ; verdeeld in l gemeenten, t. w.: Ridderkerk,
Uselmonde, Oost- en West-Barendrecht, Charlois, Persia,
Poortugaal, Hoogvliet en Rhoon. — 2) d. en hfdpl. van
gen. kanton, 11/2 u. NNW. Dordrecht ; met vlasteelt en
scheepsbouw. 850 mw. Het vormt met eenige geh. de
gem. Ridderk er k, die 6600 meest geref. jaw. telt.
Rideau, riv. en kanaal in Opper-Canada, verbindt
Kingston aan 't Ontario-meer met de Ottawa-riv., onmiddellijk beneden de Chaudiere-watervallen. 't Kanaal wordt
gedeeltelijk gevormd door de riv. Cataraqui, die naar Kingston vloeit nit het mere Rideau. op 44 0 40' N.B., 76° 15' W.L.
Ridgeburg, gem. en vi. der V. S., Pennsylvanie, g,rs.
Bradford, 31/2 n. NW. Tonawanda. 1214 law. — Ridgefield,: id., Connecticut, gee. Fairfield, 9 a. W. Newhaven.
2237 mw.
Ridgeway, 11 gem en vi. der V. S., New-York, grs.
Orleans, 3 U. WNW. Albion. 5000 mw. — 2) id., Pennsylvanie, grs. Bradford, aan de riv. Clarion. 1214 atm.
Riee, fr. gem. en d., dep. Finistere, arr. en 2 u. W.
Quimperle. 5000 mw.
Flied, 1) ned. d.. pray. Fries1., arr. Leeuwarden, kant.
en 2 1 /2 u. WNW. Harlingen, gem. Franekeradeel, aan 't
riviertje Rind. 400 Keret mw. — 21 mvl. in Opper-Oostenrijk, hfdpl. van den Innkr. 7 u. Z. Passau ; fabr. van
linnen en woRen stoffen en levendigen handel. 4000 inw.
1Riedenburg, beier. mvl., kr. Opperpalts-en-Regensburg, hfdpl. van een landgericht, aan de Altmilhl en 't Ludwigskanaal, 6 u. W. Regensburg ; brouwerijen. 2250 jaw.
Rieder, d. in 't hertd. Anhalt-Bernburg, ambt Garnrode ; met aanzienlijke steengroeven. 1300 jaw.
Riedlingen. wurt. at., Donaukr., aan den Donau, ambtshfdpl., 8 U. ZW. Ulm ; levendige graanmarkten. 2247 inw.
itiege (De), b. onder het dorp Pingjum, in de ned.
pron. Friesl., behoorende bij de gem. Wonseradeel. 60 mw.
mvl. in Baden, Bovenrijnkr., aan den Els en den
apw. van Mannheim naar Bazel, 3 u. NNW. Freiburg.
20a0 law.
'lichen, zwit. d., kant. en 1 u. NO. Bazel. 1400 mw.
Riekel of Rijkel, b. in de ned. prov. Limburg, gem.
Beesel. 157 mw.
Rid of het Kerkeind, 1) ned. d., pray. N.Brabant,
arr. Breda, kant. en 3 u. WZW. Ginneken, gem. Alphenen-Riel, aan de Donne, 1. o. 300 jaw. ( met een b. en geh. )
— 2) b. in dezelfde prov., gem. Zes gehuchten. 140 mw.
Ride, d. in de ned. prov. Overijsel, gem. Diepenveen.
444 jaw.
Rion b. in de ned. prov. Friesland, gem. Hennaarderaded, onder het dorp Lutkewierum. 447 mw.
Rienderen, zie Rhiessderen.
Rieneek, Rineek, Rhieneek, baler. stadje, kr. Nederfranken- en Aschaffenburg, aan de Sinn, 7 u. NNW.
Witrzburg ; met een slot, olie- e. a. molens. 1400 law.
Riesa, sake. at., kr.dir. Dresden, aan de iihna, bij haren mond in de Elbe, en aan den spw. van Leipzig near
Dresden, 31h u. NW. Meissen ; met een slot en scheepvaart. 6300 mw.
Riesberkamp of Rysberkamp, geh. in de ned. prov.
Friesland, gem. -West-Stellingwerf, onder het dorp Noordwolde. 51 jaw.
Riesenburg, (poolsch Pr abut h o), pr. st., peon.
Prnisen, regdat. en 3 n 0. Marienwerder, aan de Liebe ;
met can slot, waterleiding en lakenweverben. 3700 mw.
mvl. op Sicilie,intend. en 4 u. Z. Caltanisetta;
met zwavelgroeven in de nabijheid. 6000 law.
Rietbeke of Rutbeke, b. in de ned. pron. Overijael,
gem. Lonneker. 114 mw.
Rietberg of Rittberg, pr. at., Westphalen, regdst. en
111/, U. ZZW. Minden, aan de Eems; met een progymnaslum. Franciskaner klooster en garenspinnerij. 1800 law.
Rietebk'
i rues. gonv. Minsk, 3 a. NNO. WIleika. 4000 ins..
Rietbeke, Rutbeek ofRutbeke, b. in de ned. pron.
Overijsel, gem. Lonneker. 115 jaw.
Rietbrijkersvaard, waardgrond in de ned. pron. Utr.,
gem. Jutphlas, aan den Mel.
Itietbroek, polder in de ned. pron. N.Holland, gem.
Monnikendam, groot 20 H. A.
Rietelisar, geh. in de ned. pron. Gelderland, gem.
Borculoo.

Rigi
Rietgoir of Rietgoor, b. in de ned. prov. N.Brabant,
gem. Roosendaal en Nispen. 260 law.
Rietboret, geh. in de ned. prov. Limburg, gem. Monk.
40 intr.
ISiethoven,Rythowen, 1) ned. d., peon. N.Brab., kant.
en 214 n. ZZW. Eindhoven, arr. en hot 'a Hertogenbosch.
100 law Met eenige geh. ( Boshoven, Broekhoven en Walit of Waalwijk ) vormt het de gem. Riethoven,die
660 meest r. kath. jaw. telt. In 1688 weed een deel van
B.. door de Fransche soldaten verbrand. — 2) streek in de
ned. pray. N.Holland, gem. Bortenhoef. — 3) polder in
de ned. pron. N.Holland, gem. Beets, ruim 23 H. A. groot.
Med, [Rome], at. In Italie, deleg. hfdpl., aan den
Velino, 12 u.. NNO. Rome. Zij weed in de 5de eeuw tot
ens bissch. zetel verheven, was sedert den tijd der Ro meinen om de vruchtbaarheid van haar gebied vermaard,
heeft vele godsdienstgebouwen en industrie, maar voor 't
overige weinig merkwaardiga. 11,05n lam.
Rietland of Stasis Rietlanden. oostelijk deel der
Noord-Hollandsche gem. Amsterdam, 70 H. A. grout.
RietmoIen, geh. in de ned. peon. Gelderland, met de
buuttschap Broeke tot de gem. Neede behoorende
Rieapolder. ter grootte van 84 H. A. gelegen in de
ned. pray. Z.Holland, gem. Stompwijk.
Rieteeboof, geh. In de ned. prov. Gelded., gem. NederHemert. 104 law.
Rietveld.en-de.Bree, ned. gem., pron. Z.Holl., kant.
Woerden, arr. Utrecht, hof Amsterdam. met twee geh.
514 jaw. Verschillende buurten, polders en dorpen van
den naam Rietveld liggen in de ned. peon. Z.Holland en
Utrecht : a) onder de gem. Alphen, b) gem. Arkel, c gem.
Hazerawoude, d) gem. Schalkwijk. Het laatste met 220 mw.
Rietwijk en Rietwijkeroord of Rijkeroord. deel
der gem. Nieuwer-Amstel, peon. N.Holland, bij Amstelveen. 84 mw.
Rieumes, fr gem. en vl., Opper-Garonne, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. WZW. Morel, aan de Bore, r. o. 2150 law. .
Rieupeyronx, fr gem. en el., dep. Aveyron, kant.hfdpl., arr. en 31/2 u. ZO. Villefranche. 3000 mw.
Rieux, 1) [Rivensis], fr gem. en at., dep. OpperGaronne, kant.hfdpl., arr. en 4/2 u. Z. Muret, aan de
Arise, 1. o. weleer bisschopszetel ; met een goth. kathedraal en in de
' nabijhe(d een naerkwaardige natuurlijke grot.
2300 inw. — 2) fr. gem. en vl., dep. Morbihan, arr. en
81/2 U. 0. Vannes. 310 iow. — 3) fr d., dep. Nord, arr.
Cambrai (Kamertik ) . 16,0 inw.
Riexingen of Rix: egen (Ober. en Unter-), twee wart..
vl., Neckarkr., aan de Enz, ambt en 0. bij Vaihingen ;
het eerste met 1200; het tweede met ■ 100 law.
Ries, [211.1biaece - R ej arum, Apollineriem], fr. gem.
en at., dep. Neder-Al [ten, kant hfdpl., arr. en 6 u. ZZW.
Digne, aan de Auvestre. Ontler de Romeinen had zij den
rang van kolonie en was de lifdpl. Reif; in de middeleeuwen was sij de zetel nen bisschops en binnen hare
muren werden in 439 in 1285 concilien gehouden. Zij heeft
nog eenige rom. oudheden. 25 )0 inw.
Rif of Riff, het N. deel van Marokko ( Afrika), tusschen
het Atlasgeb. en de Middell. zee, tusschen Milonio en
Tetuan, gescheiden van Algiers door de woestijn van Angad. Het is moeielijk te genaken en wordt bewoond door
de am hun wildheid berucht e Rif-piraten, die de landen
aan de noordkust van Marok ko seer gevaarlijk maken.
Riga, (esthl. Rtoli n, let th. Rig h o), versterkte st. en
tweede handelshaven van Eur. Rusland, hfdpl. van 't gone.
Lijfland, aan de Duna, 2 u. van harm n mond en 7 u. NO.
Mittan. De eigenlijke nt. is, behalve aan de rivierzijde,
door een dubbele lijn van vestingwerken omsloten en heeft
nanwe, doch zindelijke straten ; de voorsteden zijn meer
regelmatig, maar meest van hoot gebouwd. De aanzienlijkste gebouwen zijn de kathedraal ; de St.-Pieters-kerk,
met schoonert predikstoel en zeer hoogen toren, het keized. kasteel, in 1843 herbouwd, met de triumfzaal van
1812 ; 't gebouw der provinciale staten ; 't stadhuis met
een fraaien toren ; de bears ; bet arsenaal ; 't gebouw van
de handels-com nagn e der aSchwarshaupter", met de portretten. der cuss. en zweedsche soevereinen ; het ridderhuis, waarin de lijflandsche ridderschap vergadert ; de
schonwburg ; het waterwerktuig, dat het Dana-water in
alle huizen der at. brengt, e. a. Riga heeft verscheiden
collegien, een zeevaart- en vele andere scholen, een openbare bibl. van mete dan 15,000 boekdeelen en vele zeldsame MSS., met can kabinet van nat. hint. en 't museum
van Himmel, ten observatorium, de schildergallerij van
den raadsheer Brederlo, ten genootschap van litthansche
letterkunde enz.; talrijke fabr., vooral van katoenen en
wollen stoffen, tabak, suiker, leder, papier, stijfsel, sped
kaarten, bier, en can hoogst gewichtigen zeehandel. Langs
de run.
kaaien, ter lengte van 1/4 u., maar de haven
last geen schepen toe, die meer dan 4 met. diepgang hebben, waarom dieper gaande schepen laden en lossen te
Bolder-As, can kl. haven aan den Dfina-mond, waar het
tolhuis is, of in de grootere voorhaven van DUnamunde.
De meeste kooplieden zijn Duitschers van af komst. Door
een spoorweg is de at. verbonden met Mitten, Dfinamunde,
Dttnaburg en Petersburg. De hoofdart. van uitvoer zljn
vise, hennep, lijnzaad, koren (meest rogge), boter, wol,
hniden, talk, tabak, timmerhout, sparren en vederen, tot
een gezamenlijk bedrag in 1880 van 55,612,419 roebels.
103,000 inw (1880), behalve het garnizoen. — Riga weed
in 1200 gesticht, was een der voornaamste Hanse-steden,
kwam in 1561 aan,Polen, in 1621 ass Zweden, in 1710
*an Rusland en ward meermalen ingenomen en verbrand,
onder anderen in 1812. De Golf van Riga, in de Om- of
Baltische zee, aan de kust van F.athland, Koerland en
Lijfiand, is vrij van banken ; het water bevat weinig tontgehalte en hairiest gemakkelijk. De gemidd. temperatuur
bedraagt in Jan. 22°,1, in Jail 63°,5 Fehr. — 2) gem. en
St. der V. S., New-York, gra. Monroe, aan den Tonawanda-spw., 4 n. ZW. Rochester. MO law.
Rigi, [Regina-Nnone, Rigidue-mose ?), op zichzelven staande, pyramidale berg in Zwitserland, kant. en 21/2

•

Rijndijk

Rignac
u. W. Schwyz, tueschen de meren Zug en Lucerne, hoog
8650 met. en om zijne heerlijke vergezichten jaarlijks door
wel 12,000 reizigers bezocht. Hij draagt een klooster of
kapucijner hospitium, een bedevaartstempel en verscheidene herbergen. Men bereikt zijn top tegenwoordig door
middel van een spoorweg.
Rignae. fr. gem. en vi., dep. Aveyron, kant.hfdpl., arr.
en 4 u. WNW. Rodez ; met weverijen. 1930 mw.
Rignano. 1) ital. 1. prov. Napels, 1 U. Z. San-Marcoin-Lamia. 2010 mw. — 2) vi. in Toscane, deleg. CivitaVecchia, 61/s U. N. Rome. — 31 vi. in Toscane, prov. en
3 U. OZO. Florence, aan den Arno. 3500 mw.
Rigny - le - Ferron, fr. gem. en d., dep. Aube, arr. en 6
U. WZW. Troyes. 1200 mw.
Rigolato, ital. mvl., prov. en 11 u. NNW. Udine, aan
den voet der Karnische Alpen.
Rigutino, ital. d. van Toscane, ZO. Arezzo.
Rigyisza, gem. in Hongarije, com. Bacz. 3735 inw.
Rihurzi, St. van den Pundsjab, aan den Tsjensb, 23

u.

NNO. Lahore.

Rijanovka, rues. owl., gouv. en 26 u. Z. Kiev. 1600 mw.
Rijekholt, ned. gem. en d., prov. Limburg, kant., arr.

en 1 u. Z.t.O. Maastricht, hot 's Hertogenbosch ; met een
kestrel. 230 mw.
Rijen. ned. d., prov. N.Brabant, kant. Breda, arr. Tilburg, hot 's Hertogenbosch, 13/4 rt. NO. Ginniken, gem.
Gilze en-Rijen. 310 r. kath. mw . (met onderhoorige geh. 700).
Rijkersvvoerd, b. in de ned. prov. Gelderland, gem.
Riot. 151 inw.
Rijkevoort, Rijekevoort, ned. d., prov. N.Brabant,
arr. en hot 's Hertogenbosch, kant. en 1 u. NW. Boxmeer,
gem. Beugen-en-Rijckevoort. 460 Mw. ( met onderh. geh.)
Rijlst (de), geh. in de ned. prov. Friesland, met het
dorp St.-Nicolaasga tot de gem. Doniawerstal behoorende.
40 Mw.

Itijmerstok. Reymerstok of Rimmerstok, d. in de

ned. prov. Limburg, gem. Gulpen. 340 mw.

Rijn, Rhijn. (hoogd. R hei n, fr. Rhin. eng. Rhin e,
ital. R en o ), [Rhenus], hoogst belangrijke en beroemde
riv. van Europa, die in 't twit. kant. Grauwbunderland
(Graubunden) haren oorsprong neemt nit de vereeniging
van 3 bronrivieren : den Vo r der- of To ma-Rh ei n,
Mittel- of Medelser-Rhein en Hinter- of
Domlesc h ger -Rhei n. De eerste van deze of VoorRijn komt nit het kleine Toma-meer. aan de N.zijde
van den St.-Gothard, en neemt bij Disentis de tweede of
Midden-Rijn op, welke nit vier meertjes tan den Lukmanier ontstaat en verscheiden prachtige watervallen vormt.
De derde of Achter-Rijn ontspringt tan den Rheinwaldgletscher, ten N. van den Moschelhorn, neemt al dadelijk
13 beken op; breekt in zijn NO.lijke richting door de rotsengte der Roffien beneden Suvers, vormt een schoonen waterval, doorstroomt van hier, N.wearts gericht en over
rotablokken stortend, de huiveringwekkende bergkloven van
de Via-Mala en van 't aVerlorne Loch" en verbindt zich,
na 't opnemen van nieuwe beken, bij Reichenau met den
Voor-Rijn, die tusschen Disentis en dit vereenigingspunt
(een afstand van 8 u. zich met de wateren van een 60tal
beken heeft verrijitt. Beneden Reichenau en Feldsperg
neemt hij zijne richting meest N.waarts tot aan den Bodensee of 't meer van Constar. , door de afvloeiingen van
150 gletschers aange.wollen, verlaat hij Grauwbunderland
bij den Flitscher-berg en vormt de grens tusschen 't kant.
St.-Gallen I. en Liechtenstein en Vorarlberg r. Beneden
Rheineck in 't ZO. van 't sneer van Constant gevallen,
doorvloeit hij dit in NW.lijke richting, veriest bet in 't
W. bij Constanz en verbindt er den Untersee mede, om
bij Stein daaruit te vloeien. Van hier tot Schaffhausen
stroomt hij W.-, den tot boven Eglisau meest Z- en vervolgens tot Bezel weder W.waarts, scheidende Baden van
Zwitserland. Beneden Schaffhausen vormt hij den Termaarden waterval I bij Lau fen 1, waardoor de bevaarbaarheid
des strooms wordt afgebroken ; verder afwaarts, bij Lauffenburg, dringt hij tune geweldige watermassa door eene
rotskloof been, waardoor andermaal de vaart gestremd
wordt, en bruist bij Rheinfelden opnieuw door eene rotseng,te out den gevaarlijken draaikolk aHollenhaken" to
vormen. Zijn verve' tot Bezel is aanzienlijk, dear zijne
hoogte te Dissentis 1153, te Stein 393, to Bezel 245 meters bedreagt. Behalve de wateren van 27 , gletschers, heeft
hij bijna al de bronnen en rivieren, die aan den Jura
en de N.zijde der Alpen, van Dent-de-Morcles tot de
grens van Tyrol, ontspringen, opgenomen. Zijne bijrivieren tot aan de Bodensee On r. de Plessur, Lanquart,
Ill, L de Tamina; van Stein tot Bezel 1. de Thor, Toss,
Glatt, Aar, Ergot., Biro, r. de Wutach, Alb, Wiesent. Van
Bezel richt de Rijn zich N.weerts tusschen gr.hertd. Baden ten 0. en Elzas-Lotharingen en Rijnbeieren ten W.,
en doorsnijdt van Worms tot Mainz het Hessisch gebied
om van daar in 1V.1i(ken loop tot Bingen de grens tusschen Nassau en Hessen-Darmstadt te maken. Te Bingen
wendt hij zich meest NW.waarts langs en door tie pr.
Rijnprov. tot beneden Emmerik. Tusscheu Baud l en Emmonk neemt de Rijn r. de Elz, Kinzig, Rench, Murg, Alb,
Pfin., Neckar, Main, Wied, Si eg. Wipper, Ruhr, Embscher,
Lippe — 1. de Ill, Zorn, Moder, Sur, Laster, Queich,
Speierbach, Nahe, Moezel, Ahr en Erft op, en bespoelt
de steden Breisach • Straatsburg en Kehl, Spiers, Mannheim, Worms, Maim, Bingen, Coblenz, Bonn, Keulen,
Diisseldorf en Weed, w.r zijne hoogte tot 16 met. is
gedaald. Beneden Emmerik, waar zijn loop zich weder
meest W.waarts richt, treedt hij bij Schenkenschans op 't
grondgebied der Nederlanden, splitst zich bij Pannerden
in 2 armen, waarvan de Z.lijke den naam van Waal tanneemt, en de N.litke lien van Rijn behoudt, out zich boven Arnhem, bij Westervoort, andermaal in 2 takken to
verdeelen, van welke de rechter zich bij Doesborgh met
den Ouden.IJsel vereenigt, terwijl de linker, onder zijn
eigen naam, langs Arnhem ( hoogte 9 met.), Wageningen,
Rhenen en Wijk bij-Duurstede vloeit. Bij de laatstgen.
plaats splitst hij zich ten derden male in 2 armen, van
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welke de linker den Imam van Lek krijgt, en de rechter
onder dien van K r o m Ine-Rijn in ZW.lijke richting
naar de at. Utrecht vloeit. her heeft eene vierde en
laatste splitsing in twee armen pleats : de rechter vloeit
onder den naam van Vecht in NNW.- en N.lijke richting
naar de Zuiderzee, en de linker loopt als 0 u d e -R ij n

W.waarts langs Woerden, Bodegraven en Alphen naar Leiden, om zich te Katwijk, geholpen door 't kanaal van
Katwijk, in de N.zee te werpen. V6Or het bouwen der
Katwijksche sluizen, in 1866, verloor het Rijnwater zich
eeuwen lang met eeu onzekeren loop in het zand der duinen. I Zie verder de art. Waal, IJsel li, Lek en
Vecht). — Het delta, dat de Rijn met zijne verschillende
takken in de Nederlanden vormt, is grouter don dat van
eenige andere europ. rivier. Van Chn. tot Bazel is hij
wecrens zijn snelle stroonaing, de menigvuldige belemmerondo
' rotsen en watervallen slechts ten deele bevaarbaar,
maar van Bezel tot zee (longs Waal, Lek en Maas ■ kan
hij door stoombooten en groote rivierschepen onegebroken bevaren worden. De rechte afstand van de bronnen
des Rijns tot tan zijne mondingen beloopt num 100 u.,
terwip de lengte van den stroomdraad wel 300 u. bedraaet
en zijn geheel stroomgebied op 40)0 0 m. wordt gerekend.
't Is vooral in de Rijnprov., dat doze aGrootvorst van
Europa's stroomen" zich in al zijn luister vertoont ; tusschen Mainz en Coblenz inzonderheid zijn zijne beide
boorden overrijk aan natuurschoonheden en historische herinneringen ; allerwege ontmoet het oog wijndragende heuvelen, schilderachtige slotruinen op de bergtoppen, aanzienlijke steden en tallooze romantisch gelegen dorpee.
Onder de verschillende kanalen, die den Rijn in gemeenschap brenFen met de voorn. rivieren der naburige stroomgebieden, min dat van den Rhone-en-Rijn, Marne-Rijn en
het Ludwigs-kanaal in Beieren, door welk laatste hij met
Donau verbonden is (tie Altniiih1), de voornaamste.
Eenige opgaven omtrent het vernal, de breedte, diepte en
lengte van aVader Rijn" mogen bier eon pleats vindeu :
Ligging hoven de zee.

De oorsprong van den Voor-Rijit nit het Tomameer 2344 met.
a
II
a Achter-Rijn uit deRijnwalda

gletscher.
.
.....
.
2216 a
Reichenau, aan de vereeniging van Voor- en Achter-Rijn
506 a
De Bodensee of 't moor van Constanz
. 390 a
Rijn bij Basel .
.
.
I/
.
. ;145 a
a Straatsburg
•
•
•
144 y
a Spiers.
.
y
y
,,
,,
a Mannheim .
•
•
•
92 a
a Mainz.
a
.
a
•
•
•
83 a
.
Bingen
,
tt
.
a
•
•
75 a
a
a Bacharach .
a
69 a
II
de Loreley.
0
. 67 a
a
a St.-Goar .
65 a
a Bonnard
63 a
II
0
Coblenz
59 a
•
II
Neuwied .
•
II
•
• 54 a
a
a Brohl ..
..
51 II
.
II
II

y
y
,

a

a
,,

0

Bonn .

.

•

•

•

44 y

.

Keulen
.
•
•
.
u Dusse ldorf,
•
•
.
•
y IV ezel .
.
▪
...
y Emmerik
.
.
,
a Pannerden .
.
.
,
a Wijk bij Duurstede .
II

.37 a
27 a
16 y

11 a
10 a
5 y

Breedte der rivier hij gemiddelden waterstand.

.
. 172 met.
Bij Bezel .
.243 a
Straatsburg
. 39 t
a Mannheim
a Mainz. . .443 a
523 a
a Bingen .
. 563 a
Coblen. .
.400 a
a Neuwied .
. 273 a
Unkel.
.
.404 a
a Bonn.
.

Bij Keulen
.
. 4 94 mt.
Worringen
. 647 a
Dusseldorp
. 372 a
a Schenkenschans 927 a
In het Bijlandsch
kanaal .
.
. 420 ff
ln het Pannerdensch
kanaal .
.
. 170

Diepte der rivier.

Tusschen Bezel on Straatsbur,g.
Straatsburg on Mainz
a
Main. on Bonn
.
Aan de Loreley .
Tttsschen Bonn en Keulen .
Bij Keulen
.
Bij Mithlheim
....
Tusschen Mtihlheim en Dusseidorp .
Bij Dusseldorp

. 1-4 met.
. 11/2-8 a
3-23 a
23
a
3-10 a
6

a

S

4-10 a
20
a

Lengte van den Rijn.

Van Bezel tot Straatsburg
143 K.M.
Straatsburg tot Lauterburg
48 a
I, Lauterburg tot Mainz
55 a
a Mainz tot Bingen
30 a
a Bingen tot Coblenz
66 a
.
Coblenz tot Keulen .
101 a
.
Keulen tot Dusseldorp
5s a
a Dusseldorp tot Emmerik
113 ,/
a Emmerik tot de Noordzee .
.
.
. 169 a
De Rijn geeft zijn naam aan 3 kreitsen in Baden ( zie Baden),
tan de Hessen-Darmstadtsche en Pruisische Rijn provincien
(zie Hessen - Darmstadt en Pruisen 3), aan den Beierschen Rijnkr. of Pelts (zie Ileieren en Palts) on aan de
beide voormalige fransche dep. Baton- en Nederrijn (tie
Rhin (Haut - en Bag)).
Itijnattwen, geh. in de ned. prov. Utrecht, gem. Bun.
nib, arr. Amersfoort, kant. en 3 U. NW. Wijk-bij-Duurstede, hof Amsterdam. 79 inw.
Itijndijk. naam van verschillende gehuchten in de ned.
pony. Z.Holland : a) onder de gem. Hazerswoude, b) gem:
Zoeterwoude, c) gem. Voorschoten.
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Riinhuizen

Rijnblazes, !real landgoed in de ned. prov. Utrecht,
gem. Jutphaas.
naam van een aanzienlijk gedeelte van Holland, hepaidd ten N. door Kennemerland en Amitenand,
tea O. door Utrecht en 't groot waterschap van Woerden,
ten S. door het land van ter Gonde,,Schieland en DeNand
en ten W. door de N.zee.
Rijimateenronde, ned. gem en d., peer. Z.Holl. tent.
Alphen, arr. en hof 's Gravenhage, 3/4 u. N.t.O. 'Wonbrugge; met ran geref. en een r. kath. kerk. 594 tow.
illajneburg, ned. gem. en d., prov. Z.HolL, kant. Leiden, arr. em hof 'a Gravenhage, 1 n. Z. Noordwijk, te middal van korenlanden, vlasvelden en warmoezerijen. Het
had weleer een vermaarde adelliike vrouwenabdij, en later hield de broederschap der Collegianten of ROnsburgers bier hare vergadenngen. Men heeft er em n fraai
gasthuis en in de kerk de grafzerken van graaf Willem I,
van dime gemalin Aleid en van zijne dochter Ada, alsmede van Petronella van Saksen. Zij ie 365 H. A. groot
en had in 1875 1955 meeet geref. mw. Te R. won de
wijsgeer Spinoza een tijd lang den kost met het alijpen
van glazen. Hen landgoed eliijneburg" ligt in de Zeeuwache gem. Serooakerke op 't eiL Walcheren.
Rijoverbond, (fr.Confederation duRhIn,hoogd.
It he in b ii n d), verbond tneschen de secundaire ataten van
Duitechland, in 1806 onder bescherming van Napoleon I
gevormd. Het bevatte 34 staten, nl. de 4 koninkr. Beleren, Saksen, Westphalen en Wurtemberg ; voorts Frankfort, Berg- en-Kleef, Hessen-Darmstadt, Warzburg, NassauUsingen, Nassau-Weilburg, Hohenzollern-Hechingen, Hohenzolleru-Sigmaringen, Isenburg-Bcratein, Liechtenstein,
Leyen, Saksen-Weiraar, Saksen-Gotha, Saksen-Meiningen,
Saksen-Hildburghausen, Saksen-Coburg-Saalfeld, Anthalt.
Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-KOthen, Lippe-Detmold,
Schaumburg-Lippe, Meklenburg-Schwerin , MeklenburgStreik., Reuss-Gretz, Reuae-Schletz Reuss-Eberadorf, ReussLobenstein, Schwarzburg-Sonderaiansen, Schwarzburg-Rudoletadt en Waldeck. Bij den val van Napoleon loste het
Rijnverbond zich op, en de staten, die 't uitgemaakt hadden,
vereenigden zich met de andere duitsche staten, om den
Duitschen-Bond te vormen (tie Duiteebland).
Rijp of Ds Rijp, ned. gem. en aanzienlijk d. pros.
'
N.Holl., kant. en arr. Alkmaar, hof Amsterdam, 12/2
u.
NW. Pnrmerende. Men heeft er ten geref., een luth., een
mennon. en can r. kath. kerk, een fraai raadhuis, twee
weeshuizen, eenige Industrie en haringvisscherij. 1981 low.
Geb.pl. van den waterbouwkundige Leeghwater. t 16I4. —
Twee gehuchten van denzelfden steam vindt men onder de
N.Holl. gem. S t.-M aar t e n, met 86 mw., en onder de
Friesche gem. F er w er der ad ee I, met 140 low.
Rijpelberg„ geh. in de ned. pros. N.Brabant, gem. Bakel. Ongeveer 20 tow.
Rijpende, geh. in de ned. pros. Friesland, met het d.
Witmarsum tot de gem. Wonseradeel behoorende. 20 mw.
Rijperkerk, d. in de ned. prov. Friesland, gem. Tietjerksteradeel. 572 mw.
Rijpsvetering, d. in de ned. pros. Z.Holl., gem. Alkemade. 674 mw.
Rije, b. in de ned. pros. Friesland, met het d. Bakhuizen tot de gem. Gaasterland behoorende. 10) tow.
Rijebergen, ned. gem. en d., pros. N.Brabant, kant.
en arr. Breda, hof 'a Hertogenbosch, 11/2 u. ZW. Ginneken„
aan de As, 1. o. en den straatweg van Breda op Antwerpen. 1550 mw. emet een 6tal gehuchten I.
Rijedana„ geh. in de ned. prov. Groningen, gem. Vlagtwedde. 30 mw.
Rijeenburg of Rijaenburg, ned. gem. en d., pros.
Utrecht, kant. en 2 U. WNW. Wijk-bij-Duurstede, arr. Utr.,
aan den etraatweg van Utrecht near Arnhem en bi,j den
Rijnspw. Het d. is, met at* fraaie r. kath. kerk en aanzienlijk logement, geheel in de eerste jaren deter eeuw
gebouwd. 422 mw. (met het geh. Oud=Rijsenburg).
Aijebof, d. in de ned. pros. N.Brabant, gem. Tilburg.
itipoord„ ned. d., pros. Z.Holland, arr. en 1 u. NW.
Dordrecht, tan het binnenwater de Waal en den streetwet van Dordrecht op Rotterdam. Het behoort tot de gem.
Ridderkerk en heeft 320 mw. — Tot dezelfde gem. beboort ook de Rijsoordeebe straat met 342 inw., bentyens de polder Rijeoord-en-Strevelshoek.
Wiese!, Vlaamsche - benaming voor Lille in Frankrijk.
Z le aldaar.
Rijseen, ned. gem. en open plattelandstadje, pros.
Ovenisel, kant. en 2 u. NNO. Goor, arr. Almelo°, hot Anthem, bij de Rene, 1. o., en aan den voet eons heuvels ;
met eon geref. en een r. kath. kerk, spinnerijen en weverijen en in den omtrek van het stadje eenige havezathen.
3630 mw.
Rijeuratard. niterwaard in de ned. pros. • N.Brab., gem.
Veen, groot 28 H. A.
Itijevvijk, 1) ned. gem. en d., pros. Z.Holl., kant.,
arc; en hof 'a Gravenhage, 1/2 u. ZZW. Voorburg, to midden van heerlijke akkera en weilanden, schoone buttonplaitsen en belommerde rijwegen; met eon geref. en eon
0. kath. hark. De in 18 -,0 overleden mevrouw Onderwater
heeft aan doze gem. 150,000 gl. gelegateerd, om daarvoor
een' armhole to bonwen. 286') mw. (met de bnurt Geestbrig). Op het kerkhof van R. prijkt eenfraai raarmeren
gedenkteeken voor den dichter H. Tolle)* terwijl op eon
buiten tone Naald herinnert eau den beroemden vrede. die
bier 10 Sept 1697 op den huize Nienwburg gesloten word.
— 21 id.,_prov. N.Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant.
en 2 n. NW. Henaden, aan de Maas, I. o. 488 nicest geref.
low. (met het gob. Rulgenhoek). — 3) med. d., pros.
Gelderland, arr., kant. en 2 U. NW. Tie], gem. Maturik,
nen den Rijn, 10. Omtrent 560 meest geref. mw. — 4)
naam van eon der - talrijke wijkus van Batavia op Jaya.
Intilaer, bag. gem. en d., pros. Brabant, arr. Leuven,
kant. Aerschot. 2200 tow.
nod. gem., pros.- Zeeland, ell. Z.
Be.veland, kant. Goes, arr. Middelburg, hof 's Gravenhage„
met het geh. Rilland of Itieland, 41/2 u. ZO. Goes. 1003 jaw.

Riobamba
Kills, fr. riv. ontspr. to St.-Vandrille (Onto) en salt
1. in den mood 'der Seine, to La Rogue (Bare), via eon
N.lijken loop van 22 n. Zij neemt 1. de Charentonne op.
Riley, rotsaehtig voorgebergte aan de 0.kust van de
Austral. Speneergolf, in 1832 door den Eng. zeevaarder
Flinders ontdekt en genoemd near eon der opvarenden van
dies naam.
Dm., RH, U it. van den Pundsjab, 31 u. NO. Lahore; met eon fort en eon notion bazaar.
Rinane, riv. van N. Peru, salt in den Stillen oceaan te
Callao, ruim 1 U. W. Lima, lenge welke stad zij vloeit,
na eon loop viin omtrent 22 u.
Rimbnrg, ned. gem. on d., pros. Limburg, kant. Heerlen, arr. Maastricht, hof 'a Mertogenbosch, 11/2 u. N.t.O.
Kerkrade. :264 r. kath. mw . ( met de gob. Broekhausen ).
Rimelutey, ntvl. in Russ. Polen, gnus. en 201/2 U. NNO.
Wilna. 1600 taw.
vL in Italie, pros. Novara, circ. Valsesia.
1100 tow.
Dtriminnne], at. van Midd.-Ital., prov. en 8 n.
OZO. Fon% aan de Marecchia, 112 n. van baron mood in de
Adriat. zee on eau 't vereenigingspunt van de van oudsher
beroemde Flaminiaansche en Atmiliaanschewegen. Zij is good
gebouwd en heeft tot room. gebouwen eon kathedraal e. a.
kerken met schoone schilderstukken, het stadhuis, het
gonvern. paleis op het hoofdplein, waarin eon standbeeld
VIII pans Pins V staat, het Gambzdanga-paleis met eon
openbare boekerij van 30,000 deelen, een vervallen kasteel
der familie Malatesta en sole overblijfsels der oudheid,
waaronder een taiumfboog en eon brug over de Marecchia,
beide onder Augustus gebouwd, en gedeeiten van een
amphitheater. Ha. haven, aan 't nabijgelegen d. P or t od i-R i in I, wordt door eon menigte schepen bezocht en
drtft levendigen handel in viech, zijden etoffen, glaawaren
en aardewerk. 29,539 tow., maar met den 'tauten omtiek
wel 80,000. Sedert de doorgraving van de landengte van
Suez is R. het middelpunt van een belangrijken epoorweg;
verbonden tan den eenen kant met Bologna, Piacenca, Mmlean en Turijn (lenge de nude Via Atmili a), aan den
anderen met Ancona, Foggia, Bari en Brindisi. In 359 word
bier eon groot concilie genouden ; in 1671 word de st. door
een aardbeving geteisterd.
een der Societeits-eil., 2o 37 Z.B., 115°39'W.L.
Riede°, rues. oil., Finsche golf, gouv. Abo, 2 u. lang.
Kimono*, nu Runemon, d. van Palestine, asj. Gaza,
op eon stelle, kegelvormige hoogte, 4 u. NNO. deruzalem.
—HetRimmon vanZebulon(nuRummaneh)iseen
d., paid. Acre, 2 n. N. Nazareth.
Rimenik, Rummik, Ribnik, 1) (R um n c-S a r a t),
at. in Wallachije, aan de riv. Rimnik, 22 u. NO. Bucharest.
De Oostenrijkers en Russen onder Suwarov sloegen hi.
de Turken in 1789. — 2 (R 6m nic -V al cc a), id., ass
de Aloeta, 22 u. NW. Bucharest en 131/2 U. N. Slatina.
Rinsont, fr. gem. on at., dep. Ariege, arr. en 2 u. 0.
St.-Girons, op eon hoogte. 1910 low.
Rimpar, beier. d., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg,
2 u. N. Witrzburg ; met eon slot. 24 )0 mw.
'Midge, gem. en vi. der V. S., Stt. New-Hampshire, grs.
Cheshire, 14 0. ZW. Concord. 1274 inw.
Ringeurran, coed. in Ierland, Munster, gm Cork, bevattende eon deel der stad Kinsale. 3052 tow.
Ringenberg, pr. mvl., Rijnprov., regdst. Dttsseldorf, 2
U. N. Vezel, aan den Ouden-IJsel. 800 inw.
Ringenum of Ringum, gob. in de ned. pros. Groningen, gem. Delfejl.
Ringkjebing, st en zeeh. van Denemarken, aan Jut.
lands W.kust, stift on 16 u. NW. Ribe, ambtshfdpl., aan
de 0.zijde van Ringkjobing-fjord ; met fabr. van tabak,
leder en verlakte goederen, on levendigen zeehandel. 1500
inw. — DeRingkjObing-fjord is een lagune of
strandmeer, 8 U. lang van N. tot Z., op zijn breedat 21/2 n.,
van de Name gescheiden door eon landstrook van 1(4 u. b.
Ringpelder, ter grootte van 385 H. A., gelegen in de
nod. pros. N. Roll., gem. Haringcarspel.
Itingsted, oud deensch stadje, eil. Seeland, ruim 10 n.
WZW. -Kopenhagen ; met eon kerk, waarin vole graven der
oad-deensche kon. familie. Zij was weleer van reel gewicht.
Ringwood. (Regnum], eng. mv1. en kersp., gee. on S
U. WZW. Southampton, aan den Dorchester-tak van den
South-Western-spw. on sten de Avon ; met weverijen on
ale-bronwerijen. 3730 tow. (in 't kern).)
Iftinkenie, deensch d.. Sleeswijk, aan de N.zijde van
den Flensburger-fjord, 2112 u. NO. Flensburg. 1203 tow.
Rinkenford of Renkenroort, b. in de nod. pros.
Limburg, gem. Maasbree. 130 tow.
Rinnegnm, d. in de ned. pros. N.Holland, gem. Eg.
mond-binnen. 130 inw.
Rineumagemt, fraai tied. d., pros. Priest., arr. Leeuwarden, kant. on 1 n. ZW. Dockum, gem. Dantumadeel.
850 mw.
Rinteln, et. to Pruisen, pros. Hessen, regdst. Baud,
kr. Rinteln, aan de Weser, die hier de Eater opneemt
en eon schipbrug draagt, 3 tt. ZO. Minden, met eon slot
on gymnasium. 4300 low. Zij is door eon spoorweg seebonden met Hameln, Hannover, Lemgo en Bad Oeynhauson on had weleer eon universiteit, die echter in 1810
werd opgeheven. Hare vestingwerken werden in 1907 geslecht.
Rio, test. vL, op de 0.kust van 't oil. Elba, 1 1/2 n. 0.
Porto-Ferrajo, met beroemde ijzerhondende baden on Usermijnen en eon haven to Maria a-de -Ri o. WOO sow.
Rio, sp. on port. wooed, dat beteekent (van 't
lat. r iv u s) en de neaten van een greot aantal rivieren,
stolen ens. sooropgaat. Die, welke men hieronder niet
vindt, zoeke men op 't hoofdwoord. Bij de Portug. wordt
Rio ook als verkorting van R o-d eJ a nett. o (debt.
nodes) gelsrulkt.
litiobanalsa (Nuevo.), st. van SLA merika, Ecuador, op
3157 met. hoogte, 24 et, NO. Guayana il on 21/2 u. van de
=then van 0 ud -R obam b a, dat aan den soot des
Chimborasso's ligt en door een as.rdbeving in 1727 is verwoest.

Rio-Bonito
1111.-Boatto, bras. vl., prov. en 61/1 U. ONO. Rio-de.
Janeiro. 8000 mw. (met distr.)

Rio-Braneo, Queenense, Paraviana of Parima,

bras. riv., prov. Para, ontspr. bij de bron van den Orinoco, op 4° N.B., 64° W.L., loopt eerst 0. tot aan hare

vereeniging met de Takutu, en vandaar meest . Z.waarts
tot den Rio-Negro, in welken zij ale voorn. bijriv. valt,
door verschillende monden, 20 n. ZO. Barcellos, na een
loop van 200 u. Hare voorn. bijriv. zijn de Itacutu of Takutu, de Macajahi en Cetremani. Op 1° 45' N.B. wordt
hare vaart belemmerd door ten reeks an watervallen en
snelstroomingen. gevormd door granietrotsen. Hare wateran zijn ondoorschijnend en witachtig ( vandaar de naam ).
Aan hare oevers liggen het fort St.-Joaquim en de vlekken
Carmo en Santa-Maria-Nova. — Het bovengedeelte der
riv. San-Miguel in Brazilie heeft denzelfden naam.
Rio Bravo del Norte, ale Rio Grande. beneden.
Rio-das-Nlortee, riv. an Brazilie. prov. Matto-Grosso
welt in den Aragnay, na een N.- en 0.1ijken loop van 150 u.
Rio-de-Contse, bras stadje, prov. en 66 u. ZZW. Bahia, bi,j de bron der riv. Contas of Jussimpe, die 6 , 1 tot 70
U. 0.waarts vloeit our den Atlant. Oceaan. Bij haren
mond ligt het d. Conte a.
Rio-de-Janeiro, (d. 1. eJanuari-rivier", zoo geheeten,
omdat de ontdekker Veepucci bij zijn landing (1 Jan. )501)
aan de diepe golf, welke de kust bier vomit, een breeden
riviermond meende gevonden te hebben), 1) prov. van Bratine, tueschen 21 ° 23' en 23° 20' Z.B., 40° 53' en 44 0 40'
W.L. bepaald ten 0. en Z. door den Atlant. oceaan en
aan de andere zijden omgeven door de prov. San-Paulo,
Minas-Geraes en Espiritu-Santo. De grootte wordt op 800
0 m. geraatnd, de bevolking op 1,100,000 zielen, waaronder 390,850 eleven. De grond is lenge de kust laag, maar
't binnenland is meest bergachtig en heeft de Serra-doMar, de Organ-bergen en hunne nitloopers. Be hoofdriv.
is de Paraiba, die een deel der N.grens vormt. De seer
vruchtbare bodem levert o. a. milker, kottle , cacao, boomwol, male, rijst, indigo en schoon hoot. Na de hfdst. Rio
zip' de voorn. plaatsen Nitheroy, Cabo Frio, Cantagallo,
Sao-Jotio-da-Praia en Lorena. — 2), (voluit
bast ao-do-Rio- de-Jan eir o, doorgaane verkort
tot Rio-Janeiro en in de handelswereld en ook wel
bij de zeelieden meestal enkel R i o geheeten ), hfdst. van
't keizerrijk Brazilie en resid, dem keizers, hoofdpl. der
bovengen. prov., de belangrijkste handelst. van Z.Amerika,
gelegen op een hooge landtong tan de Waijde eener mime
baai, grout genoeg om elle oorlogschepen der geheele
wereld te bevatten. Zij bestaat nit een oude en nieuwe
et., welke laatste eerst van 1808 dagteekent en van de
eerste geecheiden is door een open ruimte, eCampo-doHonra" geheeten ; zij strekt zich op oneffen gronde bulge
de zijde der batti uit. De straten zijn over 't geheel recht,
maar aauw en over 't algemeen slecht geplaveid. De
meeste huizen zijn van graniet gebouwd, en men heeft em
eenige schoone pleinen en monumenten. Haar algemeen
voorkomen is dat van een Hump. at., maar zij is, jammer
genoegi z66 gelegen, dat zij door can bergrij geheel veratoken wordt van den verkoelenden landwind; er heerscht
dan ook vaak een versmorende hitte, die Aileen op den
middag door em n zeekoelte getemperd wordt. De at. wordt
van drinkwater voorzien door een prachtige waterleiding,
die over een diepe valid van 2 u. lengte loopt, en heeft
een aantal openbare fonteinen. De omstreken van Rio
zijn vermaard om hare schilderachtige schoonheid en
prijken met heerlijke wandeldreven. De kerken, waarvan
men em meer dan 50 vindt, maken wel geen niterlijk vertoon, maar zijn van binnen op het prachtigst toegerust.
De voorn. openbare gebouwen zijn het keizerlijk paleis,
een eenvoudig baksteenen gebouw ; het made palate eon
het strand, no tot bureaux van 't gotty. dienende ; het zeeen krijgs-arsenaal en een uitgestrekt openbaar hospitaal.
Onder hare inrichtingen van onderwijs telt men het keiz.
college van Don Pedro II, 't college an San-Jose, echolen voor genees- en heelkunde, een militaire en een zeevaart-akademie en velerlei openbare scholen. De nationale
bibl. heeft meer den 80,000 gedrukte boekdeelen en veel
kostbare MSS. Rio is de resid. van een gouverneur en
de zetel van een bisschop ; zij heeft veel wetenschappelijke
instellingen, een museum van nat. historie, rijk in ornithologie en mineralogie, em n prachtige alcala of schouwburg en een schoonen openbaren kruidtuin. Door hare
ligging is R. de natuurlijke markt voor Brunie en inzonderheid voor de prov. Minee-Geraes, San-Paulo en Goyaz,
en zij bezit voordeelen genoeg om hoar tot een middelpunt voor den wereldhandel te maken. Hare havenbaai,
5 0. lang en 3 n. op hoar breedat, is gewis een van de
schoonste der wereld, zoowel wat veiligheid ate ruimte
voor allerlei Boort van schepen betreft. Haar ingang,
ruins 1/I u. Z. de at., wordt gekenmerkt door een merkwaardigen heuvel eon de Waijcle, in de gedaante van een
anikerbrood, 275 met. hoog, terwij1 eon de overzijde der
baai, op 1/3 u. afstands, het fort Santa-Cruz ligt. Daar er
geenerlei verborgen gevaren aanwezig aim, vindt men bier
Mina gem lootsen. De baai salve bevat verscheiden van
forten voorziene eilanden, o. a. Ilha-das-Cobralt. Ilha-dosRattos, Vilganhon of Vilagagnon. Tot de invoerartikelen
behooren de producten van eehier ieder land ; uitgevoerd
worden voornamelijk koffie, sulker, hniden, leder, talk, rijst,
tabak, rum, tapioca, ipecacuanha, manioic-meel en andere
artikelen. De uitvoer van boomwol is bijna geheel opgehouden, en die van goud, diamanten enz. geschiedt meest
nit Bahia. De handel is in de laatate jaren stark toegenomen, vooral in koffie, waarvan zij tegenwoordie, verreweg
de erootste markt voor den uitvoer is. Zelfs neemt de ell i ok of fi e" nagenoeg de helft van elle koffie, die in den
handel gebraeht wordt, Ic beslag. De voorn. handel wordt
gedreven met Port., Frankrijk en Engeland. De bevolking
bedroeg in 1343 170,000 zielen, waaroader 60,000 Brasilialien, 25.000 vreemdelingen en 85,001 eleven ; in 1855 296,136
mw., weary. 87,000 inboorlingen, 37 vreemdelineen en
78,000 eleven. Thane bedraagt de totale bey. van R. met
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voorsteden meer dan 300,0,0 zielen. Het fort Viligagnon,
wear de schepen ten anker gaan, ligt op 22° 54' 7" Z.B.
43 0 9 W.L. De gemiddelde jaarstemp. is 73°,7 • winter
68°,5 '• zomer 79° Fehr. Gelegen op. het zuidelnk 'halfrond
*net onder den kreeftskeerkring) skin de jaargetijden bier
jnist andersom als ten onzent : het is er zomer als wij
winter hebben, middag ale het bier middernacht is, ens.
De kortste zeeweg near Londen is 5240 Eng. m., de kortate zeilreis 52 dagen. — De stad werd gesticht door de
Portugeezen in 1556 en werd de hfdpl. van Brazilie in
1763. De koninklijke familie van Port. resideerde er van
18023 tot 1820.
Rio-de-la-Paeion, rim. van Centr. Amerika, ontstaat
nit het meer Lacandon, Britsch Honduras, vloeit W.waarts
en krijgt op 20(/2 u. NW. Cohan (Guatemala), nadat zij
de riv. Santa, Isabel, Mataquece en Sacapulas heeft opgenomen, den naam van Usumasinta ( z. ald.) In 't
regensaizoen ie zij soma 1/, 0. breed.
Rio-de-las-Caefte-Grandas, riv. in Mexico, dep. Chihuahua, valt na een N.lijken loop van 30 u. in 't meer
Guzman. Aan hare boorden, bij de bronnen, ligt de vet,
woestadrAzkn,Ls-CaGrd.
Rio- (del) Hach& of Aineetra-Seilora-de-lo.-Remedios, zeest. in de Vereenigde Staten van Columbia,

dep. Magdalena, prov.-hfdst., aan den mood der Hacha in
de Caribische zee, 26 u. ONO. Santa-Martha.
Rio-del-Rey, groote ondiepe baai in de bocht van
Biafra, 0. de Oud-Calabar-riv., en tegenovei 't eil. Fernando-Po. Zij ontvangt veel kreeken en is omzoomd door
volkrijke dorpen.
Rio-Doee, riv. van Brazilie. ontepr. in de prov. Minas-Geraes, 20 m. ZO. Ouro Preto, ontlast zich in den
Atlant. loceaan in de prov. Espirito Santo, 19° 40' Z.B.
Voor haar monding is can groote sandbank en talrijke
platen en ondiepten.
Rio-Dulee, naam der uitwatering van den Golfo-Dulce,
Centr. Amerika. Stt. Honduras, valt in de Caribische zee
op 15° 50' N.B., 88° 46' 20" W.L , na een bochtigen loop
van 61/2 u., gedurende welken zij zich verbreedt tot El
Golfete of de Kleine-Golf, 2 1 /2 u. leng en maim 1/2 U. be.
Aan haren mond ligt eene bank met minder dan 2 met.
water. De Boven-Rio-Dulce valt in de golf aan de Waijde.
Rio-Freddo, gem. van Italie, prov. en circ. Rome.
1180 mw.
Rio-Grande, 1) riv. van W.Afrika, Senegambie ontspr.
in Foeta-Dsjallon, bij Laby, op 11 0 20' N.B., 11° W.L.,
vloeit W.waarts en valt in den Atlant. oceaan door een
mond van 3 u. br., tusschen de rivieren Notes en Casamanse. Aan hare oevers liggen de plaatsen Rode, eba en
Bissao, en tegenover harm mond de Bissagos-eilatiden. Al
het land tusechen hear en de Nuiiez wordt gehouden voor
can verzameling van eil., die door hare takken gescheiden
worden en wearean vele nog niet onderzocht zijn. Hare
reverezijn dicht met hoot beset en wemelen van mierenheuvels. De door hear besproeide landstreek is volkrijk
en brengt good, ivoor, was, huiden en paarden voort. —
2) riv. van Z.Amerika, Bolivia, ontapr. nit verschillende
bronnen bij Cochabamba, vloeit 0. en N. scheidende de
provincien Cochabamba en Santa-Cruz van 'Oruro en Sucre
ens. en neenat bi,j 15 0 10' Z.B. den Chapare op, waarna zij
Mamore wordt geheeten. Hare bijriv. zijn de Chaolani,
Pima en Yapacany. — 3) riv. in de Vereenigde Staten van
Columbia, dep. Istmo, ontspr. NW. Panama en volt mint
1/2 u. van die et. in den Stillen oceaan. Zij neemt verscheiden wateren op, is over de laatate 1112 u. van harerr
loop bevaarbaar, en loot bid hoog water groote schepen
toe. Hare boon is bij den Obispo, een bOriv. van de Cruces. — 4) riv. in Mexico, dep. Queretaro, Guanajuato,
Meehoacan en Jalisco, valt in den Stillen oceaan te SanBlas, na can W.lijken loop van na u. door het tafelland
van Anahuac. Zij wordt in hare bevaarbaarheid seer belemmerd door watervallen en is bij uitstek snelvlietend.
Zij neemt o. a. de Lerma op en loopt door een gedeelte
van 't meer Chapala. 5 riv. in 't Mosquito-gebied, Centr.
Amerika, volt in de Caribische zee, 11/3 u. de Pearl-Keylagune en wordt gezegd .voor kl. vaartuig wel 60 u. ver
bevaarbaar te skin. — 6 ) twee riv. in Brazilie, de acne in
de prov. Rio-Grande-do-Northe ( sic beneden), in 't N. —
'
de andere in de prov. Rio-Grande-do-Sul, in 't Z. des
lands • de aerate (d o-N or th e) valt bij Natal, de tweede
(d o-eu I) bij Rio-Grande-do-Sul in zee.
Rio-Grande, (of Rio-Bravo-), del-Norte, riv. van
N.Amerika, ontspr. in de Greene-bergen (mg. GreenMountains) en de Sierra-de-Anahuac, op 41° N.B., 110°
W.L., vloeit meest ZZO , scheidt Texas van Nieuw-Mexico
an Mexico en valt te El-rellugio in de golf van Mexico, op
25° 56' N.B., 97° 12' W.L., na can geheelen loop van wel
500 u. Hare voorn. bijriv. zijn de Puerto en Conches.
Hare vaart wordt belemmerd door sneletroorningen en ondiepten over meer dan 30 u. beneden Santa-Fe, en eon
haren mond ligt eene bank, die vaak niet meer dan 1
met. water heeft.
Rio-Grande-de-Norte, zeeprov. van Brazilie, tusachen
50 en 6° 30' Z.B.. 35° en 38° 40' W.L.. begrensd ten N.
en 0. door den Atlant. oceaan, ten W. door de prov.
Ceara en ten Z. door Parahiba. Zij vormt de NO. uithoek
van Brazilie en is gr. 1480 0 m., met. 248,000 mw. Haar
naam is ontleent van eene riv., die na een 0.1ijken loop
te Natal in den Atlant oceaan valt. Andere riv. zijn de
Serido en Appody. De grond is aan de kust vlak, landweans in oneffen, maar overal vruchtbaar. Prod. ziju het
baste Braziliebout, boomwol, sulker, rijst, drogerijen, zout
en veal rundvee. De voorn. plaatsen, behalve de hfdpl.
Natal, zijn Ares, Anacu, Portalegre, Villa-Novade-Princeza en Villa-Nova-do-Principe.
Rio-Grande-do-Sul of R.-Gr.-de-San-Pedro, et.
van Brazilie, prov. San-Pedro-do-Rio-Grande, op een laag
schiereil., aan 't Z.einde van 't meer Patos, met can vuurtoren op 32. 7' .0" Z.B., 52° 3' 0" W.L. Zij bestaat eigenltjk nit 2 steden S a n-J o s e of d o-N orte en S a n.
Pedro of d o-S u 1, die door den bier seer breeden Rio-
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Grande gescheiden zijn. ZU is door hare lage ligging *an
overstroomingen blootgesteld, en drijft met 300 tot 400
kl. schepen een aanzienWken handel op het meer. 4800
mw. (met bet distr. 16,000).
Rio-Hach:, west. in de V. S. van Columbia, Ott. Magdalena, prov. hfdst., aan den mood der Hachariv., in de
Caralbische see, 25 m. or 1. Santa-Martha.
Rio-Mona en Rio-Illundo, twee kl. riv. in Amerika
1) in Texas, distr. Bejar; — 2) in Britsch Honduras, de
N.grens daarvan uitmakende.
Moja (1..a), 1) prov. van de Argentijnsche republiek„
Z.Amerika, tusachen 27 0 50' en 30° Z.B., zich nitatrekkende van 66° 20' W.waarts tot de Andes, en aan de andere
zijden omgeven door de dep. Catamarca, Cordova en SanJuan. De grootte wordt op 2760 0 m., de bevolking op
50,000 zielen geschat. Het centraal gedeelte bestaat nit
twee valleien, omaloten door bergketens, die zich N. en
Z. uitstrekken. De prod. zijn koper en zilver. Er wordt
tarwe verbonwd, en wijn en brandewijn nitgevoerd ; maar
hare afgelegen binnenlandache ligging stelt hare bedrijvigheid veel hinderpalen in denweg. De voorn. plaatsen zijn
Rioja, Chilecito en Guandacal. — 2) hfdpl. van gen. dep.,
In een breede vlakte, 34 n. ZZW. Catamarca, op 29
67° 50' W.L. 4601 mw. — 3) sp. landstreek, bevattende
het grootste gedeelte der prov. Logrolio en een gedeelte
van Soria. Zij vormt geene politieke afdeeling, en wordt
benoemd naar de Oja, bijriv. van den Ebro.
Siola,gem.in Ital., prov. Cagliari. circ. Oristano. 1170 mw.
Riolo, d. van N.Italie, prov. Ravenna, circ. Paeans,
In een achilderachtige vallei, met ijzerhoudende minerale
bronnen. 3600 low.
Biol., fr gem. en vi., dep. Herault, arr. en 1 n. NO.
St.-Pons, aan den Jaur. 2500 mw.
Rion'. 1 ) [Ricomagus, Ricomumi, fr gem. en d.,
Puy-de-DOme, arr.hfdpl., 21/2 u. NNO. Clermont, op een
heuvel, aan den 1. 0. der Ambene. Zij is goed gebouwd
en meest met baulk en lava nit de groeven van Volvic
bestraat. Zij heeft een gem.college, een bibl. van 10,000
boekdeelen, eeu tucht- en verbeterhuis, een krankzinnigengesticht, en fabr. van katoenen en wollen stoffen, leder,
brandewijn enz. 12,000 mw. (9909 in de at.) — 2 ) -esMontagne, id., dep. Cantal, kant.hfdpl., arr. en 4 1 /2 u.
ONO. Mauriac. 3000 inw.
Rio-Maggiore, gem. van Italie, prov. Genoa, circ.
Spezia. 3500 low.
Rio-Mayor, port. mvl. Estremadura, aan den 0.1ijken
voet van den berg Junto, 12
' a. ONO. Lissabon. 3700 low.
Riom-es-Montagne, gem. en mvl. van Frankr., dep.
Centel. kant.hfdpl., 4 n. ONO. Mauriac. 2700 low.
Rion. fr gem. en d., dep. Landes, arr. en 5 u. NW.
St.-Sever. 2500 maw.
Rio-Negro, 1 I of Parana, riv. van Columbia, Guyana
en Brazilie, voorn. bijriv. van den Amazonen-stroom, aan
de Naijde, ontspr. onder den naain van Guainia in NienwGranada, bij 20 N.B., 72° W.L. Zij vloeit doorgaans
OZO.waarts, neemt, na den Rio-Branco of Parima opgenomen te hebben, weldra een Z.lijke richting en valt in
den Amazonen-stroom op 3° 10' Z.B., 59° W.L., na een
loop van misschien 300 a. Hare ',room. bijriv. zijn de
Ubaupes, Cababuri, Padaviri en Rio-Branco. Aan haren
mond is zij geen half n. breed, maar wat hooger op heeft
zij. wel 21/2 u. en tegenover Barcellos ruim 4 u. breedte.
Zij bevat een menigte eil. en heeft can merkwaardige gemeenschap met den Orinoco door middel van de bevaarbare
riv. Cassiquiare. (ale Cassiquiare). — 2), Sauces of
Cusu-Lenwn, riv. van Z.Amerika, die de gansche grew.
tuaschen 't gebied der Plata-Staten en Patagonie nitmaakt.
Zij schijnt te ontstaan nit een meer aan den voet der Andes van Chili, en valt na een 0.1ijken loop van 183 tot 200
U. in den Atlant. oceaan op 41° 4' Z.B., 62° 59' W.L.
Aan haren mond is zij rnim 1/2 u. breed, maar te Carmen,
41/2 u. hoogerop, bedraagt hare breedte nauwelijks 270 met.
en nog een goed u. verder landwaartsin wordt zij zelfs
voor de kleinste koopvaardijschepen ter bevaring geheel
ongeschikt. Hare bedding bevat een menigte zandplaten
en eilanden, hear loop is and, en 1)4 u. van harm mood
ligt een gevaarlijke bank. De bodem aan hare boorden is
In 't benedendeel van haren loop vrnchtbaar, en in de
omstreken van Carmen worden tarwe en gerst verbouwd
en veel schapen en voortreffelijke paarden geteeld ; ook bij
hare bron moet eene landstreek met overvloed van schoon
timmerhout liggen, maar het gansche tusschenliggende gewest is doe. Be rondzwervende Indianen van den Rio-Negro
halen te Carmen yerba (een grassoort), tabak, wol en sterke
dranken, in railing tegen wollen ponchos (een soon van
mantels), wollen paardedekken, lazos ( werpstrikken), huiden enz., welke voorwerpen, met paarden, schapen, zont en
struisvederen van daar uitgevoerd worden. — 3) riv. van
Uruguay, waarvan zij 't centraal gedeelte besproeit, en na
eeu W.lijken loop van calm 70 n. in de riv. Uruguay valt,
23 u. N. Buenos-Ayres. Haar voorn. bijriv. is de Tic. —
4) riv. van de Plata-Staten, dep. Salta, em n bijriv. van den
Vermojo. — 5 ) at. in Columbia, dep. Magdalena, prov.
Antioquia, 6 u. OZO. Medellin.
Rio-Nelr-Elba. gem. van Italie, prov, Livorno, circ.
Isola d'Elba. 4740 mw.
Titionero, 1 ital. at., prov. Potenza, kanthfdat., 11/2 it.
Z. Melli ; met een collegiale en verscheiden andere kerken, reel vervaardiging van honten tabaks- en snuifdoozen en hand-I in olie en wijn. 11,603 low. Door de aardbeving van 14 Aug. 1831 is zij zwaar geteisterd. — 2) id.,
prov. Campobasso, kant.hfdat., 2 1 /2 n. NW. laernia. 2460 low.
Rions, (het Serie van Aquitania der Romeinen), fr.
gem. en stadje, dep. Gironde, arr. en 41/2 U. ZZO. Bordeaux, aan de Garonne, r. o.; met eenige overblijfsela van
oude vestingwerken. 1453 low.
Riopar, sp. vi., prov. en 13 a. ZW. Albacete, aan den
voet der Sta.-Calar ; met mijnbouw. 964 low.
Rie-Pardo, brat. at., prov. San-Pedro-do-Rio-Grande,
aan de riv. Pardo, bij hare samenvloeiing met den Jacuhi,
23 u. W. Porto-Alegre. 10,500 inw. (met distr.)
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Rio-Real, brat. et., prov. en WZW. bij Sergipe-del-Rey,
aan de gelijkn. riv.; 12° 13' 18" Z.B., 37° 22 , 6" W.L.
Rio-Rico ( d. I. urijke riviee ), een riv. in de Brazil.
prow. Goya., door den goudzoeker Bueno in 1721 zoo gebeaten naar het vale goad, dat men in het rand van hare
oevers vond.
Rio-Tinto, 1) riv. van Spanje, prov. Huelva, ontspr.
bij Aracena en vloeit Z.waarts near de Middell. zee, in
welke zi,j valt, in de baai van Huelva, na ten loop van
18 Bij haven mond ligt de haven P a 1 o s, het uitgangspunt van Columbus' ontdekkingsreizen in 1492 (de Moaner).
— 2) riv. van Centr. Amerika, • Mosqnito-gebied, valt na
een N.lijken loop van 35 u. in zee, ten 0. van Saap-Cameron, op 15° 54' N.B., 84° 55' W.L.
Rion. 1) eilandje bij Frankrijks Z.kust, dep. Botchesdu-RhOne, 2 u. Z. Marseille. — 2 I St.-Rion, eil. van
Bretagne, dep. Cotes du Nord. ZO. het ell. Brehat.
Rionw, Rhio, Rio, ned. resid. in a Indie, bestaande
nit de Rionwsche eilanden, de Lingga-groep, de Anambasen Natoenas-eilanden en nog eenige kleinere. De gezamenlijke grootte wordt op 118 0 m., de bevolking ( volgens
gouvern. mededeelingen van 1876) op 79.000 zielen geschat, waarvan 41,00, inboorlingen. mere dan 36,100 Chineezen en 169 Enropeanen zijn. — 2, Rionwoche-Eillonden, groep in gen. resid., Z.waarts van Malakka's Z.einde,
ten N. bepaald door de straat van Malakka en die van
Singapore, tusschen oa 18' en 10 17' N.B., 103° en 104 0
46'0.LDevornamstildegropzjnBitang, Tandjong-Pinang of Riouw, met Marsch of Pingjat,
Los, Touggong-Sebauw, Pandjang, Groot- en Klein-Ran
mon (dat met Sabon en eenige andere eilandjes de kust
van Sabon uitmaakt), Drioen of Doerion, Battam of Batang, Balant of Galand, ook wel Gallang, enz. Hunne
voorn. prod. zijn gambler en peper, veel en voortreffelijk
hoot voor den scheepabouw en voor masten, ook Sine en.
welriekende hontsoorten ; oak is en een groote verscheidenheid van gevogelte, visch en tripang, met de vang,st
waarvan een groot deel der bevolking in zijn bestaan voorziet. — 3) at. en vrijhaven op de ZW.kust van 't eiland
Rionw of Bintang ( zie laatste woord), 13 u. ZO. Singapore,
aan de baai van Riouw, die in straat-Riouw uitkomt. Zij
In 't verblijf van den resident en eenige ambtenaren, heeft
eene prot. kerk en goede school, het fort Broonprins,
ten hospitaal, steen- en pannenbakkerijen, kalkbranderijen, arakstokerijen, weverij en yen zijden stoffen en scheepstimmerwerven. Zij drijft ten vrij aanzienlijken handel en
heeft veel uitvoer van hoot, dammarhars, peper, gambler :
vischentrpag.
Rio-Vermelho, braz mvl., pror. Minas-Geraes, 23 n.
ONO. Serra, aan den Barreiro. een bijriv. van den Yen.
melho. 5000 mw.
•:0z, fr gem. en d., dep. Opper-Sa6ne, kant.hfdpl.,
arr. en 4 a. ZZW. Vesoul ; met aardewerkfabr. 1050 mw.
Ripa, vooropgaand wooed bij de namen van vele ital.
mvl.: R.-Bottoni, Napels, prov. Molise, 31/ 2 u. NNW.
Campobasso. 4800 inw. — R.-Candida, Napels, prov,
Basilicata, 2 u. ZO. Melfi. 4900 low. —
Napels. pro.. Abruzzo Cit., 1 a. 0. Chieti. 2700 inw. —
R.-Fratto, d. in Toscane, prov. en 2 u. N. Pisa, met een
schoone feudale sterkte.
Ripaglia of Ripaille, fr d„ dep. Haute Savoye, 6
0. ONO. Geneve, aan de Z.kust van 't rarer van Geneve ;
met een pachthoeve, vroeger een klooster, werwaarts
Amadeus VIII, eerst hertog van Savoye en vervolgens
pans Felix V, de wijk nam, nadat hij de beide door hem
bekleede waardigheden had nedergelef„rd.
Ripalimosano, at. van Z.Italie, prov. en calm it a,
NW. Campobasso. 3963 mw.
Riparbella, st. in Italie, prov. en circ. Pisa. 3793 low.
Ripa-Transone, at. in Midditalie, op een hetwel,
deleg. en 31/ a u. ZZO. Fermo. 5920 low.
Ripi, gem. van Italie, prov. Rome, circ. Trosinone,
4000 sow.
Ripley, 1 ) cog. mvl. en kersp., grs. New-York, W. Riding, aan de Nidd, lih u. WNW. Knaresborough ; met een
station aan den spw. van Leeds near Thirsk. 1400 low.
— 2) grs. der V. S., in 't ZO. van Indiana ; gr. 19 0 m.,
met 20,8011 low.; hfdpl V ersaille s. — 3) id., in 't ZO.
van Missouri ; gr. 51 0 m., met 6000 low.; hfdpl. V a IP
Bar e 11. — 4) gem. en vi., New-York, get. Chantanque,
3 n. W. Mayville. 1962 low. — 5) id., Ohio, gm. Brown,
aan den Ohio, 16 a. boven Cincinnati. 2300 low.
Ripoll, sp. at., prov. en 9 n. WNW. Gerona, aan deal
Ter ; met merkwaardige graven in haar Benedictijner klooster, wagenfabr., weverij en spinnerij. 3000 low.
Ripon, Rippon, cog. d. en kersp., gra. York, W. Riding, aan de Ure, met ten station aan den spw. van Leeds
naar Thirsk. Zij heeft een kathedraal, bissch. paleisosierHike moderate goth. parochie-kerk, fetal stadhuis, lat. en
andere scholen, ten verbeterhuis, vele liefdadige instellingen, een hooge obelisk op de nienwe markt, veracheiden
hulpbanken, eenige fabr. en groote wol-, koren- en botexmarkten. 15,000 bow. in 't kersp. (6800 in de st.)
Ripon Falls, de waterval, welke de Njonge Nig" onmiddellijk na zijn nittrede nit het Nyanzameer vormt, In
1860-1863 door de Engelache expeditie Speke-Grant ontdekt en genoemd ow den vroegeren president van het
Aardrijksk. genootschap te Londen, den earl of Ripon.
Riposte, nienwe at. op Sicilli, tan de 0.kust, 3 u. ZW.
Taormina. Zij is geheel in deze eenw opgekomen en heeft
eene haven, die door een fort beschut wordt. 6000 low.
Rippolder, polder in de ned. prov. Zeeland, NoordBeveland, gem. Wissekerke. Zij wend in 1713 ingedijkt en
bealaat cent grootte van maim 140 H. A.
Rignewihr, Reiebenweyer, gem. en vl. in den El.
gas, Yogezen, op de arena van Duitschland en Frankr.,
2 n. NNW. Colmar ; met een consistoriale pool. kerk en
goede witte wijnen. 1900 low.
Rio. 1) fr. gem. en stadje, dep. Puy-de-DSme, arr. en
3 a. N. Thiers, bij den Allier, r. o. 1600 low. — 21 Oran.
a.
gis, fr. gem. en d., dep. Seine-en-Oise, arr. en
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WWW. Corbel", aan de Seine, 1. o.; met den kruidtuin an
Fromont en een in 1829 gesticht keiserL instituut van
tninbouw. 800 inw.
Risano, [Rhirana], oostenr. vi ., Dalmatie, kr. en 2
u. NNW. Cattaro, aan de golf van Caftan,. 3900 low.
Risborough (Prince's.), eng. mvl. en kersp., gra.
Bucks, 2 U. ZZW. Aylesburg. 2603 mew.
Risen, cog. d., gm. Monmouth, 1 n. WNW. Newport,
met veel industrie. 3800 low.
nisch, d. in Zwitserland, kant. Zug en aan het meer
van dien naam. 1027 in,
nisei., fr. gem. en stadje, dep. Gera, kant.hfdpl., arr.
en 71/2 U. WNW. Mirande. 1760 low.
Rissdorf, een der 16 zoogen. Zipser kroonstede .n, corn.
Zips, Hongarije, bij Kassmark ; met weverij. 700 mw.
Rith, b. in de ned. prov. N.Brabant, gem. Princenhage.
140 mw.
Ritschenvvaide, Rytschvvol, (poolseh Ryczywol),
pr. stadje, prov., regdst. en 8 u. N.t.O. Posen. 1100 mw.
Ritseburen of 111;j.terteep, geh. in de ned. prov.
Friesland, gem. Wonseradeel, bij het d. Tjerkwerd. 20 inw,
Ritsumaziji, b. in de ned. prov. Friesland, gem. Menaldumadeel, bij het d. Deinum en aan de vaart van Leeuwarden naar Franeker. 140 mw. Ten N. hiervan ligt het

650 low. Hier aloegen de Franschen de Oostenrijkers, 14
Jan. 1797, bij welke gelegenheid Massena den titel van
Hertog van Ricoh kreeg.
Rivolta, Ripalta, d. in N.Italie, prov. Crenrona, deleg.
Lodi-en-Crema, bij de Adda, 4 1/2 u. 0. Milaan. 3900 mw.
Rixensant, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Nivelles, kant. Wavre. 1100 low.
Rixbeim, Riven, neaten, gem. en vi. in het Doltache rijksland Elzas-Lotharingen, distr. Bovenrijn, arr. en
31/2 u. NO. Altkirch ; met een station aan den spw. van
Straatsburg near Bezel, fabr. van gekleurd papier en minerale wateren. 3100 mw.
RixteI, ned. d., prov. N.Brabant, kant. en 1 /2 u. N.
Helmond, arr. Roermond, hof 's Hertogenbosch, gem.
Aarle-Rixtel, can de Zuid-Willemsvaart ; met een kasteel.
160 inw.
Rizah, Rioeb, Rizeb of Irizeh, [Rhiz.uns ?], NI.
in Aziat. Turkije, can de Zwarte zee, pasj. en 10 u. 0.
Trebizonde ; met een bazaar, linnenweverij, handel, vooral
in koperwaren en een haven. 2503 low. (v. a. 20- tot 30,000).
De citadel ligt bijna in puin.
Rjev, Rsehev (met den bijnaam Vladimir o ruse.
at., gone. en 21 u. ZW. Twer, distr.hfdpl., aan de \Volga,
die se in twee deelen scheidt. Zij heeft veel kerken, zouten graanmagazijnen, veel uitvoer van koren en 2 gr. jaarmarkten. 10,000 low. Zij werd vroeger door haar eigen
vorsten bestuurd.
hoc, sp. St., prov. en 14 u. ZZW. Burgos, part.hfdpl.,
can den Douro, r. o.; met overblijfsels van een paleis,
waarin Ximenes in 1517 stierf. 2861 mw.
Roade, 1) d. in Engeland, grs. en 11/2 u. ZOO. Nor.
thampton, met een station aan den Londen- en Noordwest-spoorweg. — 2) id., grs. Somerset, 1 u. NO. Trome.
619 mw.
Roan, Schotsch eil., grs. Sutherland, kersp. Tongue.
80 low.
Roana, at. in Italie, prov. Vicenza, div. Asiago. 4167 inw.
Roane grs. der V. S.. Tennessee, aan den Tennessee;
met 15,000 low.; hfdpl. Kingsto n.
gem. en at., dep. Loire,
Roanne [Rodumna], fr
arr.hfdpl., S u. N. Montbrison, aan den 1. o. der Loire,
die bier bevaarbaar wordt, aan 't Loire-Kanaal ,( van Roanne naar Digoin) en can den sp oorweg naar St.-Etienne. Door
dese hare gunstige ligging is zij de stapelpl. van een
uitgebreiden handel. Zij heeft een gem.college, ten openbare bibl. van 10,000 boekdeelen, een nieuw gebouwde
prachtige led, bade], ten schouwbur„,
,, gr. hospitaal, belangrijke fabr. van katoenen e. a. stoffen en in de nabijheid lood- en steenkoolmijnen. 20,000 mw. Een gr gedeelte der at. weed in 1846 door ten overstrooming vernield.
Roanoke, 1 ) riv. der V. S., in Virginie en N. Carolina,
gevormd door de samenvloeiing van de riv. Staunton en
Dan, vloeit meest Z.waarts en valt na een loop van 80
tot 90 0. in de Albemarle-Sound. Zij is tot de gr watervallen te Halifax bevaarbaar cone schepen van 46 ton. Ken
kanaal rondom de watervallen opent cent gemeenschap
voor kl. vaartuig tot can de bronrivieren, en een coder
kanaal verbindt hear met Washington aan een tak van
den Pamlico-Sound. — 2) grs. der V. S., Stt. Virginie;
9500 inw.; hfdpl. Roanok e. — 3) at. in Virginia, gm
Charlotte. 4830 mw. — 4) id., Virginia, gra. Halifax.
6180 low.
Roapoa, ten der Marquesas of Mendaiia-ell., Stillen
oceaan, 16112 n. W. Santa-Christina, lang 3 u. De grond
verheft er zich tot bijna 800 met. en bevat veel vruchtbare dalen, Aan de W.zijde is de voortreffelijke ankerpL
Port-Jarvis.
Roark, at. in de V. S., Missouri, gra. Gasconnade.
3030 low.
Roaschia, d. in Italie, prov. en regdst. Cuneo. 1790 mow.
Roasio, ital. gem. en mv1.,Piemont, di,. Novara, prov.
en 5 u. NNW. Vercelli. 2500 low.
Robben-Eiland, eil. bij de Kaap-de-Goede-Hoop, can
den ingang der Valsche-baai (False-bay), op 33 0 45' Z.B.,
18° 22' O.L.
Robbenoord en de Plompert, polder in de ned.
prov. Z.Holland. Uselmonde, gem. Charlois, ter grootte
van bijna 500 H. A.
Robbio, ital. gem. en mvl., Piemont, mand.hfdpl., diva.
en 3 u. OW. Novara. 3400 mw.
Robecco, vi. in Natalie, distr.hfdpl., can den Oglio,
2 u. N. Cremona. 1800 low.
, Robecq, fr. gem. en d., dep. Pas-de-Calais, arr. en 1 112
U. NW. Bethune. 1450 low.
Robel, at. in Meklenburg-Schwerin, kr. Waren, 10 n,
SO. Gastrow, can 't meer Mintz; met fabr. van wollen
stoffen, branderijen, brouwerijen en 4 jaarmarkten. 3500 low.
Robert (Le), vl. op de 0.kust van 't dl. Martinique;
met suikerteelt. 5850 low. 14° 40' 40" N.B., 60° 56' 19" W.L.
Robertson, 1) gra. der V. S., in 't N. van Tennessee ;
gr. 14 0 m. met 18,500 mw. hfdpl. Springfiel d.
— 2) id., Stt. Texas, met 1000 law. — 3) at. in Virginia,
gra. Madison. 2880 low. — 4) gas. Kentucky. 5400 inw.
Robertsonbaai, inham op de knot van Victorialand
can den Zuidpool, tusschen kaap Adare en kaap Wood, in
1841 door den Eng. kapt. J, Cl. Rose ontdekt en near
ten der officieren van het schip //Terror", air R., alto°
geheeten.
Robeson, 1 ) gra. der V. S., in 't Z. van N. Carolina;
gr. 33 0 m., met 12,800 low.; hfdpl. Lumberton.
2 ) gem. en vi., Stt. Pennsylvanie, gra. Berke, can de
Schuylkill. 2500 low.
Robiac, fr gem. en d., dep. Gard, arr. en 5 u. N.
Aids ; met hoogovens en steenkoolmijnen. 3650 inw.
Robilante, ital. mvl., Piemont, div., prov. en 2 u.
ZZW. Cool. 2700 mw.
Robin-Hood's-Ray, schoone bocht op Engelands O.grs. York, N. Riding, 2 u. ZZO. Whitby.
Robinson, 1) gem. en vi. der V. S., Pennsylvanie,. gee.
u. NW. Petersburg. 2300 tow,
Allegheny, can den Ohio,
2420 law.
2 ) id. in Missouri, get. Greene.
'

geh. Ritsumaburen.
Ritter (Ras; van Karl),

inborn in het Arctische
Orinnelland, door den N.Amerik. poolvaarder Kane in 1855
geheeten naar den grooten Duitschen geograaf van dezen
naam.
Ritthem, Rntthem, ned. d., prov. Zeeland, eil. Waleheren, kant. en arr. Middelburg, hof 's Gravenhage, 3/4
u. ONO. 'Vlissingen. 601 inw. Het vormt met de forten
Rarnmekens en Admiraal.de-Ruiter benevens eenige verstrooide huizen de gem. Ritt he m.
Rizzehiittel, tot Hamburg behoorend vi. en ambtszetel,
aan den mood der Elbe, ruim 1/2 u. Z, Cuxhaven. Het vi.
is goed gebouwd, heeft een slot, vuurtoren, quarantaineen bad-inrichting. 2935 mw.
Riudoins, sp. vi ., prov. en 3 u. WNW. Tarragona; met
een vermaarde jaarmarkt in Augustus. 3247 mw.
Riukand-Fos, d. I. arookende cal", een waterval in
ole nabijheid van Christiania, Noorwegen, gevormd door
bet riviertje Mean.
Riva, 1) of Reif, oostenr. st., Tyrol, kr. en 3 u. WZW.
Roveredo, bevallig gelegen aan het N. einde van 't meer
Garda en aan den spw. van Brescia naar Trient. Zij heeft
2 nude kasteelen, een schoone bedevaartskerk en een klooster. Hare haven wordt door veel schepen bezocht. Hare
•viascherijen zijn voordeelig, en de nabuurschap brengt overvloed von olijven, oranje-appels en citroenen voort. 3600
mw. — 2) zwit. d., kant. Ticino, 21/2 n. Z. Lugano, can
't Z.einde van 't meer Lugano. 1100 low. — 3) ital. d.,
div. Novara, aan de Sesta, 41(2 u. WNW. Varallo. 1450
low. — 4) -dc-Sells., sp. mvl., prov. en 10 u. ONO.
Oviedo, aan de Sella, bij haren mond in de golf van Bise,aye. — 5 ) -di-Chieri, ital. gem. en vL, div., prov. en
3 u. OZO. Turin, mand.hfdpl. 3600 mw. — 6) -di-II/taxman°, id., div. en 6 n. 0. Alessandria, can een bijriv. van
den Po. 2400 mw. 7) id., can 't N.einde van 't mete
Como.
Rivafrecha, sp. vi., prov. en 2 n. ZZO Logroilo, can
de Len. 1485 mw.
Rivalta, 1) d. in Natalie, deleg. en 11/2 n. WNW.
Mantua, bij den Mincio. 1650 mw. — 2 -di-Acqui, id.,
prov. Piemont, div. Aleasandria, 11/4 U. NO. Acqui, mand:hfdpl., aan de Borraida. 2000 low. — 3) -di-Torino, id.,
div., prov. en 21/2 u. WZW. Turin. 1800 mw.
Rivara, ital. d., mand.hfdpl.,6 n. NNW. Turin. 1660 mw.
Rivarolo, I) ital. gem. en at., Piemont, div., prov. en
51/4 tt. N. Turin, mand.hfdpl., can de Orca, ten bijriv.
van den Po. 6600 low. — 2 ) id., prov. en 1/2 n. NW. Genua, mand.hfdpl., can de Polievera. 2200 law. — '3) id.,
WZW. bij Mantua. 2900 low.
Rive-de-Gier, fr. gem. ,en st., dep, Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 31/2 u. NO. St.-Etienne, aon de Gier ( een bijriv.
van den Rhone), can 't ,kanaal van Givors, met ten station aan den spw. van St.-Etienne naar Lyon. Zij heeft nitgebreide fabr. van glaswaren, van steal- en ijzerwaren,
rijtuigveeren, stoommachines enz., ten prachtig bassin,
waaruit het kanaal van Givors van water wordt voorzien,
en in hare nabijheid zijdemolens, branderijen en rijke
ateenkoolmijnen. Deze at. neemt voortdurend in belangeijkheid toe. 14,900 mw.
Riverhead, 1 ) cog. d., grs. Kent, kersp. en 1/2 u. NW.
Sevenoaks. 1800 mow. — 2) gem. en vl. der V. S., New.
York, hfdpl. van 't grs. Suffolk, can Long-Island-Sound.
2540 low.
Rives, fr. gem. en vi., dep. Isere, kant.hfdpl., arr. en
4 n. NNO. St.-Marcellin, can de Fure, r. o,; met aanzienlijke fabr. van lijnwaad, staal, papier en bur. 2500 mw.
Rivesaltes, fr. gem. en d:, dep. 0. Pyreneeen, kant.hfdpl., arr. en 11/2 U. N. Perpignan. 6329 low.
Riviera-di.Genoa, naam, dien men geeft can twee
Ital. gedeelten van de kust der Middell. zee, in welker
midden Genoa ligt. Het 0.1ijke gedeelte beet R i e r ade-Levante en het W.lijkeRiviera-de-P onente,
(near Levant = het °oaten, en Ponent = het Westen).
Riviera beteekent //never- of kustland". —Riviera
is ook ten distr. van Zwitserland, kant. Ticino of Tessin,
hfdpl. Osogna.
Riviere-Pilote, gem. en mvl. can de Z.kust van 't eiL
Martinique. 3840 mw.
Riviere-Salee, 1) gem. en mvl. can de ZW. knot van
eil. Martinique. 2370 mow. — 2) Naam der street, die
Guadeloupe in twee ell. splitst.
Rivoli, 1) gem. en at. van Natalie, Piemont, mend.hfdpl., can de Dora-Ripera, r. o., div., pro.. en 2 1 /2 u. W.
Turin, aan den spw. vandaar near Chambery. Zij heeft
ten paleis, een menigte een schoonen kruidtuin en
vele fabr. van sijclen en wollen stoffen. 6000 low. — 2'
Id., Venetia., prov. en 3 1/2 U. NW. Verona, can de Adige.
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Lebroolt, geh. in de ned. prov. Limburg, gem. Hoerled. 60 inw.
Roes'boots, ital. vi ., Toscane, peer. en 6 u. ONO. Grosseto, aan de -Albenga. 3600 inw.
leweamadlour, tr gem. en it., Lot; arr. en 4 u. ONO.
Gourdon, aan den Mzon, I. a.; bedevaartakerk. 1800 inw.
Awes., ell. in den Atlant. Oceaan, 36 n. NO. Heap St.Roque, Breathe, op 30 52' 40" LB., 33° 28' 51" W.L.
Rocca, 1) vi. op Skink intend en 3 n. W. Messina.
— 2) Bianca, el. in 't hertd. Parma, san den Po, 41/e n.
NNW. Parma. 2200 low. — 3) -11111ieliora, ital. gem. en
vi., div., pro.. en 61/2 u. N. Nina. 2400 inw. — 4 ) -Henna, id., Piemont, div. pro,. en 4 n. WNW. Cont. Me
Sew. — 5) -Cantos:also, vl. in halls, 0. Rome. 1150
mw. — 6) -Casale, ital. vi ., peer. Abruzzo Mt II, I%
U. NNW. Sulmona. 1930 mw. — 7) •Coatrada of .AroeVia, at. in Midden-Italie, peer. en 8 tt. WZW. Ancona.
9000 inw. — 8) -d'Aasisa, ital. vi ., prov. Calabria Ult.
I. distr.lifdpl., ruim n. NW. Monteleone. 5000 inw.—
9)%d'Arasmo, vi. in N.Italie, Piemont, die. en 6 u. W.
Alessandria, inand.hfdpl., bij den Tanaro. 2350 inw. —
10) -d'Aapido, l. is Z.Italie, prov.Salerno, distr.hfdp1 ,
41/1 n. Z. Campagna. 6000 low. — 11) .do.Baldi, id.
Piemont, div. Cool, pray. en 114 n. NW. Mondovi. 2600
mw. — 12) -di-Corlo, id., Piemont, die" peer. en 5 u.
NNW. Turin. 2700 mw. — 13) .di-Neto, id., prov. Calabria Ult. I, 4 n. NW. Cotrone. 3100 law. — 141 -diPapa, d. in Midd.-Italie, Connurea en 41f n. ZO. Rome,
op de pleats an 't oude Fable. 6000 inw. Het beboort aan de famine Colonna. — 15) -Forte, d. in N.Italie, Piemont, div. Coni, 2 It. ZW. Mondovi. 3600 mw.
— 16) •Grivaalda id., div. en S u. Z. Messandria. 22e0
low. — 17) -Gowned...a, vL in Z.Italie, prov. Terra-diLavoro, distr.hfdpl., 4 n. ONO. Forli; met eon collegiale
en schoone Karmelietenkerk. 1700 maw. — 18) .11.oirerisk', id. prov. Calabria Cit., bij de golf van Taranto,
2 U. N. Reset.). 2200 mw. — 19) -2Iaadolfi, id., prov.
Molise, 2 n. W. Bojano. 3000 inw. — 20) -101onfiai id.,
peer. Terra-di-Lavoro, distr.hfdpl., 61/2 n. NW. Caser
ta ;
met een aantal kerken. 3200 inw. — 21) .Nova, id.,prov.
Basilicata, ZO. San-Arcangelo. 1800 inw. — 22) -Par.
tida, het W.lijkste van de Revilla-Gigedo-eil., in den N.lijken StMen oceaan, op 19° 4' N.B., 111° 5' 21" W.L. —
23) -Palomba, vl. op Sieilie, intend. en 8 u. ZO. Palermo. 3000 inw. — 24) -Piemonte, l. in Z.Italie, peer.
en 2 u. NNW. Salerno. 3680 inw. — 25) .San-Felice„
vi. in Z.Italie, prov. Avellino, n. N. San-Angele-deiLombardi. 2000 mw. Daarbij Mgt het 'neer Amiantus
van Virgilins. — 26) -San-Giovanni, id., prey. Abruzzo
Cit. aan de Adriat. zee, bij Lanciano. 2000 inw. — 27)
.Soccat,
'
Id.,
id. pro,. Caserta, 31/2 u. Sore. Het bestaat nit
3 deelen
' 1 1 e, met het leis dee bisschops van Aquino ; Castel o, met een fort, en Capril e. 1400 inw.
— 28) -Vermin, id., prov. Piemont, cll./. en 8 u. ZZW.
Alesaandria, mand.hfdpl. 1900 law. — 29) -Ifione, id.,
div. prov. en 2 U. ZW. Coot, mand.hfdpl. 2700 inw.
llioccalbegua, d. in Midd.-Italie, prov. en 31/2 u. ONO.
Grosseta, aan de Albegna. 4500 inw.
Roccella, 1) mvl. op Sicilie, intend. en 10 1 /2 u. ZW.
Messina, aan den voet van den Etna. 2000 low. — 2) id.,
intend. Palermo, 21/2 U. WZW. Cefaltt, aan de Midden.
see. 2000 inw.
Roccella -imam (La), at. in Z.Italie, prov. Reggio Calabria, aan de Middellandsche zee, 21/1 n. NO. Gerace.
6200 mw.
Itoeelketta t it. in Z.Italie, pro.. Avellino, 5 u. NO.
San-Angelo-del-Lombardi. 4000 low.
Roceater, d. in Engeland, gr.. Stafford, 1 u. NNO. Uttoxeter, aan den Dove, die bier een brag heeft en aan
den epoorweg van Nord Staffordshire. Ved katoenfahrieken. 1500 law.
Beek, d. van Z.Wales, gra. Pembroke, 11/s u. NW.
Haverfordwest. 625 inw.
Rockdale, cog. fabr.st . en kersp.„ gre. Lancaster, aan
de Roche (bbriv. der Irwell) en ace den Manchester andLeeds-spw., 3 U. NNO. Manchester. Zij is viii goed gebouwd, heeft reel kapelleu en scholen, een schouwburg
en belangrijke fabr. van finnel, beat, karsaal, =Mots en
- bombazun, hoeden en machinerie, in den omtrek reel
steenkolen, en }andel limp het Roehdal e-k anaa 1,
dat W. met het Bridgewater-kanaal en 0. met de Caldervaart samenhangt. 63,000 law.
Roche (La), 1) belg. gem. en at.; — 2) ital. at.; ale
beiden La Roche. — 3) wit d., kant Freiburg, distr.
Corbiere. 1050 mw. — 4) .Boanemart, fr. gem. en d..
dep. Dordogne, arr. en 4 n. WZW. Noire., aan de Nimune. 1200 inw. — 5) -Bernard, fr. gem. en stadje, dep.
Morbihan, kanthfdpl., arr. en 6 u. 0110. Vann., am de
Vilahle, 1. o. 1400 mw. — 61 -Castilla°, fr. gem. en d.,
-dep. Correze, kant.hfdpi., arr. en 4 a. ZO. Tulle. 700
'taw. 7) -Caudal., id., dep. Dordogne, arr. en 5 to. WSW.
- Riberac, aan den spw. van Tours near Bordeaux en aan
den 1. 0. der Drones. 2600 mw. — 81
id., dep.
Dream, arr. en 2 a. NNW. Valence, aan den Rhitne, waar
-die de Isere opneemt. 3300 law. — 9) .Dorrioa, fr. gem.
en el., dep. Cotes-du-Nord, kankkfdpl., arr. en 21/e u. 0.
`Ignition, sant de Jandy. MOO inw. — 10) -ow.Bronil,
fr. gem. en d., dep. COte-d'Or, ire. en 4 u. SW. Semur.
•2400 inw. — 11) -Guyon, fr. gem. en stadje, dep. Seineet-Oise, arr. en 2 U. NNW. Mantes, ace de Seine, r. .0.)
met een kaateeL 1000 iww. — 12) •I'Abeillo, fr. gem.
en d., dep. Haute-Vienna, arr. en lIft n. NNO. St.-Yrieix.
•1400 inw. — 13) -Poesy tr. gem. en vl., dep. Vienne,
arr. en 31/1 n. 050. Chitellerault, aan den I. 0. der Gareempe, wear die de Crewe opneemt ; met bonds minerale
riavelbades. 1450 inw. — 141 .our.lroa, zie Elworbwo"Vemiee.
Illioebeebomart, tileaspoo-Covardli],fr. gem. east., dep.
Haute-Vienne, arr.hhipl., aan de Greene, r. o. (bunt. der
Vienne), 6 u. W. Limoges ; met am kasteel, ijserwe.rken
, en glaafabr4 en een monument mor den aeeoeleier Ballot,

Rochester
omgekomen bij een der laatste Fransehe N.poolexpeditiea.
6000 law. (in de at. 1800).
lionbomerbon, ft. gem. en d., Indre-en-Loire, arr. en
1 a. ONO. Tours, bij (le Loire, r. o. 1800 inw.
Iteeboloset, 1) fr. gem. en atadje, dep. Jura, arr. en 1
U. NO. DOle, aan den Doubs, r. o., station aan den spw.
Besancon-Mehlhausen en aan 't kanaal van Rhone-en-Rijn.
700 inw. — 2) id., dep. Puy-de-Dome, kant.hfdpl. arr. en
5 n. WSW. Clermont-Ferrand, Ran de Sioule. 1500 mw.3) brig. gem. en vi, pro'. Namen, kanthfdpl., arr. en
41 /2 n. ZO. Dinant, aan den Homme (bijriv. der Lease );
met nu verlaten marmergroeven. Het was weleer een gewichtige at. door haar sterk kasteel, dat een groote rol
in de oorlogen der middeleeuwen heeft .gespeeld en no een
der belangrulate rulnen is, die men nen kan. 1700 mw.
— 4) zwit. d., kant. en 2 u. ZW. Neufchatel. 2800 inw.
— 5) -ea-Terre, fr. gem. en stadje, dep. Morbihan, kant.hfdpl., arr. en 5 U. O. Vann., aan den Arta, r. o.; met
minerale wateren. 800 low. — 6) -Samson, fr. gem. en
d., dep. DrOme, arr. en 31/e n. 0. Valence. 1100 inw. —
7) -sur-Loiee. fr. gem. en vi., ep. Maine-en-Loire, arr.
en 21/1 n. ZZW. Angers. 2200 inw. — 8) -sur-Mer„
(limpillortialn), fr. hmm. en at., dep. Charente-inferieure.
arr.hidpl., 5 U. ZZO. La Rochelle, loan de Charente ' 21/2 u.
van haren mood, met een spw. over Niort en Poitiers
met Parijs verbonden en tevens door canspw.tak in gemeenschap met La Rochelle. Zij is een vesting Tan den
eersten rang en tevens een der eerste franiche oorlogshayens, dear nj alleen voor Toulon, Cherbourg en Brest
behoeft onder te doen. Zij ligt in een moeraesige street
en is met hare breeds, luchtige straten, waarvan sommige
met 2 rijen acacia's en olmen nun beplant, hare smaakvoile en eenvoudige nette huizen, hear schoon belommerd
plein in 't midden en hare tot heerlijke wandeldreven ingerichte wallen, gewis een der bevallipte steden des lands.
Zij heeft een handels- en een zee-tribuntud, een hydrographische school, een keizerl. college, eene openb. bibl.
van meer dan 14,000, eene andere der marine van WO en
eene deeds der geneeskundige leerschool van i0,000 bockdeelen, ten kruidtnin, maritiem museum, kabinet val2
natuurkunde en van nab. historic. Andere merkwaardigheden zijn het zee-hoepitaal der ma-rine een der schoonste
gebonwen van dien aard in Europa ; het
' proviand-maganUn ; de wapenzaal - de gevangenis of het bagno voor 10 0
misdadigers ; het algemeen magazijn ; de peterij van kanonnen en stoommachines ; de acheepetimmerwerven, kazernen enz. De oorlophaven lest de grootste schepen ten
alien tijde toe, en in de handelshaven kunnen schepen
van 800 ton tot aan de kaaien komen. 19,800 mw. Het
hospitaal op 45 0 56' 6" N.B., 0° 57' 7- W.L. Stoombooten razes van hier op Sainte..
Boehefoucauld (La), fr. gem. en at., dep. Charente,
kant.hfdpl., arr. en 4 u. NO. Angouleme, aan de Tardoire
en aan den met eener hoogte, waarop een kasteel staat,
waarin La Rochefoucauld in 1613 weed geboren. 2600 mw.
Rochelle (La), [Saatounm Porton, Ropella], fr.
gem. en versterkte zeeh., hfdpl. van 't dep. Benedea Charente, aan den Atlant. oceaan, op den achtergrond eener
bocht, die door de nil. Re en Oleron wordt gedekt, door
een spw. verbonden met Rochefort, Poitiers en Nantes,
72 U. SW. Farb.. Hare worn. gebouwen zijn: de kathedraal, 't stadhuis, de beurs, 't pains van justitie, 't hOtel
der prefectuur, het arsenaal, de wapenzaal, het hospitaal,
de scheepadokken, bet badhnis. Ben nieuwe binnenhaven
heeft door vlotdeuren gemeenschap met de buitenhaven,
die schepen van 400 tot 500 ton tan opnemen, en de reede
baboon tot de veilipte van de test des oceaane. De vestingwerken zijn door Vauban gemaakt. La R. is de zetel
eens bisschope en de hfdpl. eener milit. divisie. Zij heeft
ten bissch. sentinarie, gem.college, hydrographische school
en akademie van wetenschappen, Nude letteren en kenn ee, epenbare bibliotheek van meer datt 20,000 boekdeelen, kruidtuin, kabinet van nat. historic, cowsistoriale
protest. kerk, fabrieken van glas- en aardewerk, katoengaren, zeildoek eat., seikerrafilnaderijen, branderijen, scheepotimmerwerven, nitgebreiden handel in wijn, brandewen
en 'koloniale waren en veal nitvoer van steenkolen nit
Engeland en Belgie. (9,600 inw. De terse op 460 9 24"
N.B1° 9' 16" W.L. Geb.pl. van Reaumur en den admirail Depend. In de godsdienstoorlogen was La R.
lang een stark bolwerk der Protestanten, mace Richelieu
mun tsar eindelijk in (1628) na een beroemd beleg van
13 menden en nadat hij de haven had afgesloten door een
reusachtigen dam, walks overblijfsels nog bij ebbe te zien
zijn. Dagelijks varen stoombooten op 't ell. Rd. Gemidd.
temp. in Jan. 40°7, in Juli
Fahr.
Rockoanaure, [Rupeasoruoi, fr. gem. en el., dep. Ardeche, kanthfdpl. arr. en 31/e u. ZO. Privas, aan den
Blame, r. 0.; met' mines van een oud tasted. 1250 inw.
Itochov(Leo), fr. gem. en d. dep. Loir-en-Cher, arr.
en 2 II. WZW. Vendome. Dit d.'bestaat niet nit
maar nit ongeveer 200 grotten, die in de tufeteenrots aijn
nitgehonwen. 650 mw. — 2) een der Amiranten,Sechellee-archipel, Indischen oceaan.
IfLoebeeerviere, fr. gem. en d., dep. Vendee, kenthfdpl.,
arr. La-Roclie-sur-Yon en 5 U. NNW. Napoleonville, ace
den Bout:ague, I. o. 1900 law.
Itoeboeter, 1) [Thirobrivia,
eng. at en riv.haven, gin. Kent, eau den Medway, die bier eat schoone
brew van 11 bogen draagt, 8 n. OZO. London en 2 n.
Gravesend, waarmede alj door een spw. is verbenden. Hare
lenge, aanwe ea benne boadatraat beret reel enderwetache huizen. Hare room. merkwaardigbeden rian de
katbedraal, een solemn monument van normansche en
oad-mag. bonworde ; de mule paroehie-kerk van St.-Nike-

lass ; bet wafts's, militia, de sebonwburg, Wen, twee
moderne torten ; overbibiluds van oude wallas, poorten en
kloostergebouwen, majestnease mines van nit iteratansch
tasted, can lat. e. a. scholen, liefdadige inriehtingen ens.
Er worden bier reel steenkolen in- en reel hap Mtgevoerd. Diep geladen achepen kimnen tot aan de bang

Rochette-del-Tanaro —
korner*. In 1875 liepen 5281 schepen binnen en Mina evenTeel nit. 18,000 mw. (12,400 in de stad ). — 2 ) et. der
V. S., Stt. New-York, hfdpl. van 't gra. Monroe, 'an beide
zijden der riv. Genesee, eau Erle-kanaal, can 't Geneeee-Valley-kanaal en aan de keten van spoorwegen tusechen
Boston en New-York. Ass hare van alle zijden zoo gemakkeltjk te . genaken ligging en itan 't hydraulisch vernlogen, dat zu aan de watervallen van de Genesee-riv. ontleent, heeft dese pleats, die in 1810 nog niet eens bestond,
hear snelle opkomst en tegenwoordigen bloei te danken.
Zij is over 't geheel geed, hoewel niet volkomen regelmatig aangelegd en hare beide gedeelten zijn door 3 bruggen
verbonden. Men vond er in 1860 9 banken, 22 kerken,
een museum, een atheneum, verscheiden ',academies" e. a.
scholen, twee vronwelijko seminarien, veel prachtige hotel. enz. Belangrijk is ook hare universiteit, die in 1850
gesticht, thane een bibliotheek van nicer den 12,000 boekd.
heeft. R.. is een gewichtige fabr.st . en levert katoenen
en wollen stoffen, leder, touw- en aardewerk, machinerie,
aterke dranken, bier, olie, maar vooral groote hoeveelheden meel. Lange beide rivierboorden staat fabriek aan
fabriek ; het talrijkst zijn de zaag- en korenmolens. Alleen op 't Erie-kanaal scheepte R. in 1877 800,000 vaten
uteri in. De bevolking, die in 1820 slechts 1502 zielen
bedroeg, was in 1830 tot 9269, in 1840 tot 20,191, in 1850
tot 36,561, in 1870 tot 62,000, in 1875 tot 81,675 geetegen.
— 3) gem. der V. S., Stt. Massachusetts, grs. Plymouth,
aan de Ruzzards-baai ; met de beide d. Mat tap o iset
en Sippica n, elk met can goede haven, 41 u. 0.
New-Bedford. 2801 mw. — 4) id., Stt. New-York, grs.
Ulster, aan Rondout-Creek, 4 , /2 u. SW. Kingston. 4174
mw. — 5) id., Stt. New-Hampshire, gr.. Stafford, can de
riv. Cocheco, 3 u. NW. Dover ( langs den spiv. ); met de
d. Norway-Plains en Squamagonnick 4900
mw. — 6) id.. Stt. Vermont, grs. Windsor, aan de Whiteriv., 9 u. ZZW. Montpelier. 1600 inw. Nog veel andere
kleinere gem. der V. S. dragen denzelfden naem.
Rochette.del-Tanaro, ital. mv1. en gem., Piemont,
div. Alessandria, prov. en 21/2 U. OZO. Asti. 3200 mw. —
La Rochette, id., Savoye, 4 u. ZO. Chambery. 1000 inw.
Rochford, eng. mv1. en kerep., gm. Essex, 41/, u. ZO.
Chelmsford ; met een nnie-werkhuis. 1600 mw.
Rochlitz, 1) saks. et., kr.dir. Leipzig, ambtshfdpl.,
aan de Zwickauer Mulde, 41/2 U. NNW. Chemnitz ; met een
kon. kaeteel op een hoogte boven de at. en fabr. van wol.
len en katoenen stoffen. 5870 mw. 2) boh. d., kr. en
10 u. N. Bidschow ; met weverijen. 3200 inw.
Rock, gin. der V. S., Stt. Wisconsin met 20,717 mw.
in 1850 (1701 in 1840); hfdpl. Jan mill e.
Rockanje, Rokanje. Rokkanje
ned. gem. en d.,
prov. Z.Holl., kant. en 11/2 n. ZW. 'Brielle, arr. Rotterdam, hof 's Gravenhage. 1600 mw. Het meer R. en het
zich daarin ontlastend stroompje de Waal hebben de eigenschap de voorwerpen die er in komen te versteenen.
Rockaway-Beach, schiereil. der V. S., Stt. New-York,
tusechen de Jamaica-heal en den Atlant. oceaan ; met het
d. It
en dicht daarbij can der nicest efashionable" badplaateen in New-Yorks omtrek.
Rockbridge, Frs. der V. S., Stt. Virginie ; met 16,200
inw.• hfdpl. Lexington.
ROckcastle, grs. der V. S., Ste. Kentucky ; met 7000
mw.; hfdpl. Mount-Vernon.
Rockenhausen. at. in Rijnbeieren, kant.hfdpl., aan de
Abseil. 4 n. N. Kaiserslautern • met veeteelt. 1860 low.
Rockfish, 1) vl. in de V. S., "Noord-Carolina, gra. Cumberland. 2980 low. — 2) at. in de V. S., Virginie, grs.
Nelson. 3900 mw.
Rockfort, st. in de V. S„IllinoIs, gee. Winnebago.
11,000 mw.
Rockhampton, at. in Anetralie, Queensland, gra. Livingstone, aan de Fitzroirivier, op 231/2. N.B., met een
apw. near Westwood. 6500 mw.
Rockingham, 1) eng. mvl. en kern), gre. en intim 6
U. NNO. Northampton; met de =Dien van een vermaard
kasteel. 300 mw. — 2) gra. der V. S., in 't SO. van NewHampshire ; gr. 33 0 m., met 47,200 law.; hoofdplaatsen
Portsmouth en Exeter. — 3) id, in 'tmidden
van Virginie ; gr. 39 0 in., met 3000 mw.; hfdpl. H a rriabur g. — 4) id., in 't N. van N.Carolina •' gr. 22 0
m., met 9400 inw.; hfdpl. Went wort h. — 5) gem. doe
V. S., Stt. Vermont, aan den Connecticut en aan den
Rutland-Spit., 24 u. Z. Montpelier • met verscheiden bevallige d., ale Bellows-Fall's, Rockingham,
Saxtones-RiverenCambridge-Port. 2854 mw.
Rock-Island, grs. der V. S., Stt. Illinois ; met 29,000
mw.; hfdpl. K o c k-I s 1 a n d, gelegen aan de samenvloeilug der Rock-river en den Mississippi ; en dear tegenover
ligt in den Mississippi het eil. R o e k-I eland met het
fort Armetronir, hij de Rock-Island-Rapids,
anelstroomingen, die deli wel 4 n. opwaarts nitstrekken
en de vaart. zeer belemmeren. De at. L.I. had in 1875
mum 3000 low.
Rockland, 1) gra. der V. S., in 't Z. van New-York;
gr. 8 0 m., met 25,000 inw.,• hfdpl. Clar k stow n. —
2 ) gem. in New-York, gee. Sullivan, 5 u. N. Monticello.
1175 maw. — 3) gem en vl. in Maine, grs. Knox, 11 u.
ZO. Augusta, in 1848 van East-Tomaston afgescheiden; met
een schoone haven en veel kalkbereiding. 7000 mw. —4)
gem. in Pennsylvanie, grs. Venango. 2100 inw. — Bowendien heeft men nog veracheiden plaateen van denzelfden
naam zoowel in de V. S. van Anxerika ale in Engeland.
Rockport, gem. der V. S., Stt. Massachusetts, gra. Essex, 9 u. NO. Boston.; met de twee bevallige d. Sand yB a y. en Pigeo D-C o • e, truk 't zomerseizoen bezocht.
3900 mw.
Roeky.Mountains, d. I. RotA.Bergen, ook wel
Chippewayan-Muuntaina geheeten ( fr. Mon tagn es
roc lieu s e s, dultech Fe Is en g ebir g e), groot berg.
staled van N.Amerika, dat sick lgj den mend der Slackenzie-riv., in de N.lijke IJszee, Z.waarts uitstrekt tot aan de
Anahuac-bergen van Mejico. De berg Browne, op 53.
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N.B., wordt op 4889 met. hoogte geschat, en vele andere
kruinen, waarvan de voornaamste M. Hooker, Longs Pike
en Pikes Pike, zijn van 3- tot 4000 met. hoog. Aan de
0.zijde dezer Rotabergen ligt een nicest zandige en dorre
landatreek met zoutmeren, en hier zijn de bronnen der
rivieren Athabasca, Saskatchewan, Missouri, Yellowstone,
Nebrasca, Arkansas en Rio-Grande-del-Norte. Aan de W.
zijde liggen vele vruchtbare dalen, besproeid in 't Oregongebied door de Columbia en hare talrijke bijriv., en in Californie door den Sacramento, Colorado enz. — R o c k yMountai n-H o use is een post der voormalige Budsons-baai-Compagnie, aan den St-John- of Peace-riv., op
560 N.B. , 120. W.L.
Rocour, beg. gem. en d., prov., arr. en 1 u. NNW.
Luik. De Franschen sloegen her de Geallieerden op den
Ilden October 1746. 750 mw.
Rocroi, Roomy, fr gem. en vereterkte grenset. dep.
Ardennen, arr.hfdpl., 41/2 u. NW. Mezierea ; met' een
milit. hospitaal en een tolhuis. 12,000 mw. De hertog
van Enghien, later de Groote Conde, eloeg bier de Spanjaarden op 19 Mei 1643.
Rode, 11 stad en ambtszetel in 't hertd. Saksen-Altenburg, kr. Westkreis, aan de Roda ( bijriv. der Seale ), 21/z
U. OZO. Jena ; met een slot en weverij. 3470 mw. In
de nabijheid lmgt de lustplaats eLuisenluet". — 21 sp. el.,,
prov. en 11 u. NO. Barcelona, aan den Ter. — 3 ) id., prov.
en 16 u. Z. Cuenca. 2000 mw.
Rodach. at. in 't hertd. Saksen-Coburg-Gotha, vorstd.
en 3 u. WNW. Coburg, aan de Rodach (bijriv. der Itz );
met een jachtslot en stoeterij. 1804 mw.
Rodah of Rodda, at. van Arabie, Yemen, 2 1/2 n.
WNW. Sans. Zij heeft mm citadel, bewoond door den
gouverneur of amier, heeft reel schoone tninen en wijngaarden en is 't verblijf van vele kooplieden.
Rodano d. van N.Italie prov. Milaan. 1300 inw.
Rodank, at. van Centrad-Azie, Klein-Tibet, 34 u. ZO.
Leh ; met handel in sjaalwol en zout.
Rodby, at op de ZW.kust van 't deensehe eil. Laaland,
u. ZZW. Mariboe ; met een haven, die door de Hillekroog-eil. wordt beschut, en overvaart near Femern en
Holstein. 1500 mw.
Rode (North.), eng. plaatsje, gra. Chester. 1 u. NNO.
Congleton ; met een station aan den North Stafford-spw.
Rodelheim, mvl. in Pruisen, prov. Heesen, regdstr.
Wiesbaden, kr. Mainkreis, can de Nidda, 1 u. WNW.
Frankfort ; met een grafelijk resid.slot en schoone land.
goederen. 3920 mw.
Rodemack, fr. vl.„ dep. Moezel, 21/2 U. NNO. Tblonville ; weleer veraterkte et. en resid. van machtige heeren.
Zij kwam eerst bij den vrede van Nijmegen aan Frankrijk.
Roden of Rhoden, 1) ned. d., prov. Drente, kant., arr.
en 3 /4 u. NNW. Aileen. Met het d. Roderwolde en verscheiden geh vormt het de gem. Rode n, die 2400 meest
geref. inw. telt. — 2) pr. d., Rijnprov., regdet. Trier, kr.
Saarlonis ; met looieruen. 1900 low.
Rodenberg, stadje in Pruisen, prov. Hessen, regdat.
Kassel, kr. en 4 n. NO. Rinteln '• met een slot, een toutwerk en een minerale bron. 1730 mw.
Rodenburg, 1 ) of Roomburg, b. in de ned. prov.
Z.Holl., gem. Zoeterwonde. — 2) geh. in de ned. prov.
Friesland, gem. Doniawerstal, bij het d. Boornzwaag. —
3 ) d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant. en 2 n. W.
Grevenmacher. 600 mw. Met de d. Reidweiler, Gondringen en Eschweiler en 't geh. Rodenburgermtlhl vomit
get de gem. Rodenbur g, die 850 mw. telt.
Rodenrijs, geh. in de ned. prov. Z.Holland, gem. Bei,
kel en Rodenrijs. 120 mw.
Rodervvolde„ ned. d. prov. Drente, arr.,kant. en mini
4 u. NNW. Assen, gem. "Loden, aan 't Peizerdiep. 180 mw.
Rodesvald, pr. d., prov. Hannover, km. Kalenberg, 3
U. N. Neustadt-am-Rfibenberge. 2000 inu.
Rodesvisch of Niederanberbach, sales. d., kr.dir.
Zwickau, bij Auerbach ; met het eenige messingwerk in
Sakeen, dat 2000 menschen bezig houdt. 3400 mw.
Rodez, Rhodes, [Segodunum, Civitas Raton°.
rum], fr. gem. en at., hfdpl. van 't dep. Aveyron, 90 u.

Z. Parijs, aan den Aveyron, r. o. en aan een spw., die
ZZO.waarts zich te Beziers aan de ijzerbaan van Cette
near Perpignan en NW.waarts aan die van Montauban
near Aurillac aansluit. Zij is de zetel van een bisschop,
heeft em n goth. kathedraal, een bleach. paleis, een keizerl.
college met een bibliotheek van 16,000 boekdeelen, een
seminarie, een kabinet . van oudheden, nat. hist. en natuurkunde, een doofstommenschool, krankzinnigenhuis en
Teel weverijen en spinnerijen. 10,000 mw.
Rodi, zeest. van Z.Italie t prov. Foggia, aan de N.kust
nem 't Garganisch voorgeb. in de Adriat. zee. 6000 low.
Rodigo, d. van Nitalie, prov. en 2 u. NW. mintua.
3450 mw.
Boding, 1) riv. van Engeland, pa. Essex, ontspr. nabij
Dnnnow en stroomt meest in ZW.lijke riehting niet ver
van Woolwich in de Theems. Bij Ilford wordt zij bevaarbear. — 2) beier. mvl., kr. Opperpalts-en-Regensburg,
hfdpl. van een landgericht, am n den Regen, 61/2 u. NO„
Regensburg; met bierbrouwerijen en sterk bezochte veemarkten. 1400 inw.
Rodingen, pr. d., Rijnpritisen, regdst. en 5 u. NO.
Aken. 1050 low.
Rothman, gem. der V. S, Stt. New-York, gra. Jefferson,
2 u. Z. Watertown. 1600 low.
Rodna of Radna, (hoogd. Rode n), d. in OostenrijkHongarbe, prov. Tranasylvanie, 7I/2 u. NO. Bietritz ; met
minerale bronnen en in de nabijbeid gaud-, zilver- en Ozermijnen. 900 mw.
Rodney, 1) grs. van de Austral. kolonie Victoria, ingesloten ten W. door Loddon dist., ten 0. door Murray
dist 12,000 mw. 2) dist. op Nienw•Zeeland, Australie,
2500 law.
Rodosto, Rhodesia,. Rodosdjig, ( turksch Teki rD a g nj, [Rhaedestunz, Bisantho], versterkte at. van
Bur. Turktje, Rumili, sandaj. en 17 U. NO. Gallipoli, us
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de Zee van Marmora en den grooten weg W. van ConstantinopeL Zij heeft groote karavanserais, khans en openbare
baden, 5 grieksche en 2 armenische kerken, maar is in den
laataten tijd in belangrijkheid verminderd. Zij voorziet de
hfdst. gedeeltelijk van visch. 25,000 jaw.
Rodrigues of Diego-Rays, eil. in den Ind. oceaan,
aedert 1814 den Engelschen toebehoorende, 94 n. ONO.
Mauritius, op 19° 4' Z.B., 63° 25' 0.L.; Lang 3 , /2U., be.
van 1 tot 2 n. Het brengt rijst, mans, schildpadden en
°eaters voort.
Rased, Snail, Diradna, Len-ad], kl. veristerkt eil. bij
de knit van Syrie, 8 U. N. Tarabl. of Tripoli ; met een U.
gelijkn. at. Daartegenover op de kust ligt Tor t o s a of
Tartu a, [intbaradus, Ortbosia], in de middeleeuwen
eene belangrijke vesting, doch nu mede van weinig beteeken is.
Roeblevka, Itubleurka, ram met., gout. en 16 n.
WZW. Kharkov, aan den Merlo. 1500 mw.
Roebtsero, rum. mid., go.. Kharkov, eau den Oekol,
3 It. 0. alum. 1501 jaw.
Ileebollingeboek, geh. in de ned. prov. Overijsel,
gem. Zwollerkerspel. 87 law.
Boedbar, Rudbar, 1) perz. st.„ prov. Ghilan, bij den
aterken bergpae van dien naam, 10 n. Z. Rescht, aan den
Seed-Med, lens welke riv. zij veel olie, olijven en zeep
near Aziat. Rusland nitvoert. — 2) d. en distr. in Russ.
Transcaucasie, pint. Sjirvan. — 3) st. in Afghanistan,
khanaat Sedsjestan of Sistan, 20 a. ZO. Dsjelalabad.
Roednia, Rudnia, russ. mvl., gout. en 22 n. NNO.
Mohilev, aan de Berezina. 1600 mw.
Roednik, at. in Oostenrijk-Hongarije, pent. Gallicie.
2388 law.
Roedniki, mid. in Russ. Polen, gout. en 41/2 u. Z.
Wilna, aan de Menesjanka. 1550 inw.
Bliedlie, eil. bij Noorwegen, op 66° 40' N.B., 13° 10' O.L.
Roedomin, rues. vi ., gout. en 2 n. ZO. Wilna. 1550 mw.
U. ruse. eil. in de Finsche golf.
Rosjana, rues. ti., gout. en 191/s u. ZO. Grodno.
1500 mw.
Roekoni, rum vl., gout. en 21/2 u. OZO. Wilna. 1800 mw.
Roelof.Arendsveen, ned. d., prov. Z.Holland. kant.
Haarlemmermeer, arr. Haarlem, hof Amsterdam, 2/4 u. N.
Wonbrugge, gem. Alkemade ; met boomkweekerij en tuinderij. 1340 law.
Reelofsdijk, geh. in de ned. prov. N.Brabant, gem.
Nieuw Vossemeer. 98 mw.
Roemer, geh. in de ned. prov. Z.Holland, gem. Hazerswoude. 50 law.
Boemsziszki, Rumsziezki, mvl. in Russ. Polen,
Wilna, aan de Niemen, 4 n. OZO. Kovno. 1600 mw.
•111oemyah, at. van Aziat. Turkije, pasj. en 27 u. Z.
Bagdad, aan den Z.oever van 't meer Roemyah. 401 huizen.
Boer, 1) ( hoogd. It riv. van W. Duitschland en
de Nederlanden, ontspr. in Rijnpruisen, 13/4 u. NO. Malmedy, besproeit die st., alsook Duren en Gulik, komt
bij Vlodorp in de ned. prov. Limburg, vloeit dear lungs
Herkenbosch, Odilienberg en Roermonde en valt bij laatstgen. it. r. in de Maas, na een meest NW.lijken loop van
26 u. Onder 't eerste fr. keizerrijk gaf zij haren naam aan
een dep., waarvan Aken de hfdst. was. — 2 ) geh. in de
ned. prov. Limburg, gem. Roermond. 82 mw.
Boeri, ( eng. Rure e), st van Scinde, aan den weg
tusschen Luckpoet en Haiderabad ; met een prachtige
moskee en omtrent 1000 law.
Roerik- (Rurik.) Eilanden, groep in den Stillen
oceaan, Palliser-ell., tueschen 15° 10' en 15 0 30' Z.B., ongeveer op 151 0 O.L. Zij zijn houtrijk, door kanaal-riffen
omgeven en werden in 1816 door von Kotzebue ontdekt.
Roermond, Roermonde, (hgd.enfr.Rure monde),
1 ) arr. der ned. prov. Limburg, omsloten door de ned.
pent. N.Brabant en Gelderland, de pr. Rijnprov., het arr.
Maastricht en Belgie ; verdeeld in 4 kantons, t. w.: Roermond, Venloo, Weert en Helmond, hof Hertogenbosch.
— 2) kant. in genoemd arr., door de Maas van 't belg.
kant. Maaseyk gescheiden ; verdeeld in 23 gemeenten, nl.:
Roermond, Beegden, Buggenum, Heist, Hoelen, Heel, Herkenbosch, Herten, Horn, Linne, Maasbracht, Maasniel,
Montfort, Neer, Nnnhem, St.-Odilienberg, Ohe, Posterbolt, Roosteren, Stevensweert, Swalmen, Vlodorp, Wessem.
— 3) gem. en at., hfdpl. van genoemd ammdissement en
kant., 8 a. NNO. Maastricht, aan den r. o. der Maas, die bier
de Boer opneemt. De mime en luchtig gebouwde at., die
vroeger was omgeven door vestingwerken en wallen, welke
laatste thane tot wimdelingen zijn ingericht, is de zetel
van een der vijf in 1853 opgerichte bisdommen en een der
bloeiendste steden in de prov. Onder hare voorn. gebonwen behooren de Muneterkerk, nit de 13de eenw, een der
voortreffelijkste gestichten van dien aard in het rijk, en
de St.-Christoffel- of parochie-kerk, nit de 15de maw, met
nitmuntende schilderatukken, schoone altaren en kunstig
cesneden biechtstoelen ; beide gebouwen zijn v66r eenige
area aanzienlijk hersteld en vernieuwd ; — voorts het tribunaal of de arrondissementa-rechtbank in 't voormalig
bissch. paleis, het stadhuis, het hoapitaal of r. lath. godshula en het klooster der Znaters-van-Liefde. Ook hebben
de Geref. en de Israel. bier een klein bedehttis. R. heeft
ern blanch. college en een groot seminarie, een Alla!) boogere burgerschool met 5jarigen census, gevestigd in het
voorm. Jezuietenklooster, een teeken- en een muziekachool,
en verscheiden andere inrichtingen van onderwijs ; eenige
fabrieken, die vooral leder, papier, wollen en katoenen,
zijden ea fiuweelen stoffen, voorwerpen van gegoten ijzer
en kunstaloten, kerksieraden en beeldwerk, drub- en behanpelpapier, meal, bier ens. leveren, en een vrkj levendigest handel Zij is door eene .fraaie steenen brag verbonden met hare voorst. St.-Jakob en beeft bovendien
een prachtigen brag over de Maas, die sinda 1867 den teengreen gierpont vervangt. Het spoorwegverkeer op de lijnen Maastricht, Sittard, Roermond, Venloo dagteekent
Binds 1863, terwijl later nog de spiv. ter verbinding met
Weert en Antwerpen links en Gladbach rechts zijn aangelegd. 9800 meest r. bath. law. (met de geh. 't Zand,

Rohilcund
Boer, Capelle en Weert). — R., in 1569 door Filips II
tot een bisschopszetel verheven, behield dien rang tot in
1801, is verscheiden malen ingenomen, o. a. door prins
Willem I in 1572, door Frederik Hendrik in 1632, door de
slaw...den in 1637, door de Franaehen in 1792. Hare
vestingwerken zijn in 1781 en het laatst in 1819 geelecht.
Reerstraat of Roorstraat, geh. in de ned. prov. Limburg, gem. Heythnizen. 170 low.
Roes*, Rosa, ruse. st ., gout. en 16 u. W. Moskou,
distr.hfdpl., aan een bijriv. der Moskwa. Zij wordt verdedigd door een sterke citadel en heeft een g,root zoutmagezijn en 2 jaarmarkten. 4500 mw.
Roesebvede of Rusehe de liede, st. in Roemenie,
Wallachije, aan de Vederivier, 16 u. ZW. Bukarest.
Reeser, Baser., Roseren d. in 't gr.hertd. en arr.
Luxemburg, kant. en 21/, U. NO. Each. 320 mw. Met de
d. Berchem, Bevingen, Liewingen en Peppingen en 't geh.
Crauthem vormt het de gem. R oese r. 1109 low.
Roeskilde, Roskilde, Roschild, (bij verbasterine•
ook R oth achild geheeten), deensehe st., ell. Seeland,
ambt en 51/, 0. WZW. Kopenhagen, waarmede zij door
een spiv verbonden is, eau den Roeskilde-fjord, een arm
van den Ise-fjord. Naar het IV. en Z. is de stad door
een spw. verbonden met de havens Korser, vanwaar een
veer op Nijborg (Filnen), en Vordingborn, dat met Falstar in verbinding stunt. Zij is overoud en hist. vermaard
als voorm. zetel van machtige bisschoppen en ook van de
deensche koningen, die bier tot 1443 resideerden. Sedert
zij in 1012 tot bissch.zetel werd verheven, nam zij dermate
toe, dat men er 27 prachtige kerken en bij de 100,000 low.
telde. Be domkerk met de graven der koningen van Denemarken getuigt alleen nog van hare vroegere heerlijkheid.
Zti heeft een Ion. kasteel, een adellijk vrouwenklooster en
een gymnasium of kathedraal-sehool. 5i00 low. Van de
naburige d. is Leyre hist. vermaard als zetel der oude
deensche koningen tot aan de 10de eeuw ;— Bid strup
heeft een grout krankzinnigengesticht, dat aan Kopenhagen
behoort, en te Jon strap is een normaal-school.
Roeskoi, Einskoi of liesjan. Keschan, st. van Ear.
Turkije, Rumili, sandsj. en 7 u. N. Gallipoli Zij is door
een moor omsloten en bevat nagenoe; 2001 low.
Roessa of Russa (Staroi.), russ. st., goat. en 11 n.
Z. Novgorod, distr.hfdpl., aan de Polista. Zij is omsloten
door een aarden wed en heeft 17 kerken, een klooster,
looierijen, branderijen en zoutwerken. 8592 law.
Roestelberg, geh. en heuvel in de ned. pent. N.Brabant, gem. Loon op Zand. 30 inn'.
Roestsjoek, IR.ustsebuk. Roustehouk, Butsbuk,

versterkte st. van Ear. Turkije, schatplichtig vorstendom
Bulgarije, aan een steilen oeverrand des Donaus, 16 n. 0.
Nicopolis. Zij heeft een citadel, ten Rental kl. moskeeen
en belangrijken handel ; maar voor 't overige is 't ten ellendige plants, i,die niet een enkelen goeden bazar of
goed koffiehuis, ja geen enkel deftig gebonw heeft." 30,000
inn'. R. weed in 1811 en 1828 door de Russen ingenomen.
Een spoorweg, geopend in 1868, voert ZO.waarts near
Varna, N.waarts near Bukarest, voor welke lijn em n kolossale brag tusschen R. to Sjoersja of Giurgewo over den
Donau gelegd is.
Roculx, belg. gem. en at., prov. Henegouwen, kant.hfdp1 , arr. en 21/2 n. ONO. Mons (Bergen); met ten
schoon kasteel en prachtig park, eigendom van den prin.
van Croy-Solre • steenkooldelving en landbouw. 3300 inn'.
Roeux, fr. vi., dep. Pas de-Calais, arr. en 2 U. NNO.
Arras met een station aan den spw. vandaar op Douai.
Roeve n b. in de ned. prov. N.Brabant, gem. Nederweert. 140' low.
Rofrano, vl. in Z.Italie, prov. Salerno, 4 U. ZZW.
Diano. 2400 inn'.
Rogaeen of Rogozno, pr. st., prov., regdst. en 7 u.
N. Posen, aan een gr. meer en aan de Wetna ; met fabr.
van linnen en wollen stoffen en leder. 4950 low.
Regale. d. van Engeland, grs. Sussex, 1 U. WNW. Midburet. 1000 mow.
Rogatsjev, Robaesess, russ. mvl., gout. en 17 tt.
ZZW. Wohilev, distr.hfdpl., aan de samenvloeiing van den
Droetsch met den Dnieper. 7230 low.
Roggel, ned. gem. en d., prov. Limburg, kant. en 3 u.
0.t.N. Weert, arr. Roermond, hof 's Hertogenbosch. 1595
low. (met een 7tal buurten), waarvan omtrent 360 in het d.
Roggeveene-Archirel, naam, die op vele kaarten
gegeven wordt aan eemge eil. in den Stillen oceaan, ten
NW. van de Gezelschaps-eil. en ten N. en NO. van de
Samoa- of Schippers-eil. Men brengt er toe: Penrhyn,
Peregrino, Rearaon, Humphrey, ook de Dangerin- of Solitaire-eil., de Clarence- en York-ell. en de N.waarts van
ary, Mary, Arthur,
de laittate gelegene ell. Sidney, Ble
Gardner e. a. Zij werden gedeeltelijk door den ned. zeevaarder Roggeveen in 1722 ontdekt.
Roggeveld of llioudo.Bekkenveld, bergstreek in Z..
Afrika, NO. de Kaapstad, tusschen 31 en .33° Z.B., onderscheiden in Boven-, Midden- en Blein-Roggeveld. De
streek ontleende hear naam aan de gesehiktheid der plateen's voor de roggeteelt.
Roggseeil,zwit. d., kant. Thurgau, distr. Arbon. 1200 jaw.
Reggsv71, at. van Zwitserl., kant. Bern, Aarwangen.
1700 saw.
Rogliano 1) fr. gem. en d., dep. Corsica, kant.hfdpL,
arr. en 5 a.'N. Butts. 1750 inn'. — 2), [Rublainum],
st. in Z.Italie, prov. en 211 2 tt. Z. Cosenza. 4900 mw.
Rogonautpoer, at. van Britsch Indie„pres. en prov.
Bengalen, distr. Dsjungle-Mehais, 37 n. NW. Calcutta.
Rogovro, pr. stadje, prov. Posen, regdst. en 8 a. ZZW.
Bromberg, kr. Mogilno. 700 law.
Bohan, fr. gem. en vl., dep. Morbiban, kant.hfdpl.,
an. on 5 a. NW. Ploermel, 11101 de Oust. 1700 jaw.
Rebatyn, st. in Oostenrijk, prov. Gene*, kr. en 41/s
a. WZW. Brzezany ; met eon kasteei, :tan de Lipa. 6800 jaw.
Rebel (Ronde Hal) of Illijecis, b. in de ned. prov.
Friesland, gem. Schoterland. 140 mw.
Rohlleund, landstreek in Britach Indie, pres. Benga-
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Jen, Boven-prov., ttutschen 22 en 29° N.B., 78 en 80° 0.L.,
besproeid door den gauges, Ramgunga e. a. rivieren en
nu. verdeeld tussehen de distr. Barely en Moradabad. Zij
draagt haren naam naar de R oh ill a's, een Afghaanschen stam, die skit in de 18de eenw hier nederzette.
5,450,000 mw.
Rohitseb. Rojatek, oostenr. vi ., Stiermarken, kr. en
.6 n. ONO. Cilly; met vermaarde bron en baden. 800 inw.
Rohran, in Neder-Oostenrijk, kr. en 6 U. OZO Weenen, aan de Leitha, 1. o. 900 inw, Geb.pl. van Haydn.
rrijnkr., aan den voet
Rolarbach, 1) d. in Baden, Nede
van den Kaiser- of KOnig-stithl ; met een slot. 180 mow.
— 2) at. in Zwitserland, kant. Bern, Seftingen. 1621 inw.
— 3) d. in het Duitsche Rijksland Elms-Lotharingen, 2u.
ZO. Saargemund. 1038 mw. — 4) distr. in Oostenrijk,
Ob der Enna. 06,000 mw.
Rohrbruch, (poolsch Rynarzo wo), pr stadje, prov.
Posen, regdst. en 2 n. ZW. Bromberg, aan de Netze.
1000 mw.
Rohrheina (Grosz.), vi. in Hessen-Darmstadt, prov.
Starkenburg, 21/2 u. NW. Heppenheim. 1450 inw.
Rahrsdorf, 1) pr. d., prov. Silezie, regdst. en 8 u. ZW.
Liegnitz aan de Bober. 1600 mw. — 2 I saks. d., kr.dir.
en 4 u. NO.
'
Dresden ; met weverijen. 3000 mw. — 3) id.,
kr.dir. Zwickau, ambt en bij Chemnitz. I 8G0 mow.
Roisderf, pr. d., Rijnprov., regdst. Keulen, kr. Bonn ;
met ten minerale bron, welker water near dat van Selters
gelijkt en veel verzonden wordt, en een vorstl. park. 500 mow.
Roisel, fr gem. en vi., dep. Somme, kant.hfdpl., arr. en
2 n. 0. Peronne ; met veel weverijen van linnen en katoen.
1768 tow.
Roisaz, 1) fr. gem. en d., dep. Seine-en-Oise, arr. en 7
u. Pontoise. 1500 mw. — 2) eil. aan de NO,kust van
Nieuw-Guinea, op 3° Z.B., 144° 0.L.
Reitzsch, pr d., prov. Saksen, regdst. en 51/2 u. 0.
Merseburg, arr. Bitterfeld. 2185 tow.
Rojales, sp. mvl., prov. en 8 u. ZW. Alicante, aan den
Seguro ; met linnenweverij. 2700 mow.
Rojanka, mvl. in Russ. Polen, gouv. en 10112 u. OZO.
Grodno, distr. Lida. 1500 inw.
Rojano, ital. mvl., prov. Nap.. Abruzzen, 2 u. NW.
Sulmona ; met een oude waterleiding. 1600 mw.
Rojestvenka, rues. mvl., gouv. Koersk, 31/2 U. W. Staroi
Oskol. 1500 mw.
Rojestvenkoe of Tzarevkoerganskaia, russ. mvl.,
gouv. Simbirsk, 9 u. OZO. Stavroprol. 1510 mw.
Roje.tveno, ruse. mvl., gouv. en 14 u. ZZW. St.-Petersburg. 1800 inw.
Rojev. rums. mvl., gouv. en 11 u. W. Kiev.
It0j0 Piano, gem. van Italie, prov. en circ. Aquila.
1182 inw.
Rokehy, at. op het Austral. eil. Tasmanie, aaa zee,
1 u. OZO. Hobartown.
Rokelle, Robung - Dakell, Saleh, riv. van W.Afrika,
Senegambie, valt na een Waijken loop, dien men op 70 it
80 u. schat, door een wijden mood te Sierre-Leone in den
Atlant. oceaan.
Roketnitz, IR ok etnice ), mvl. in Oostenrijk, prov.
Boh. 7 u. 0. Koniggrittz ; met weverijen. 910 mw.
Ralitzan, (Rokyczan y), at. in Oostenrijk, prov.
Boh., kr. en 3 u. 0. Pilsen, aan de Kladawa ; met lakenfabrieken. 4200 mow.
Rokkanje zie Roekanje.
Robin, fled. gem. en aanzienlijk d., prov. Drente, arr.,
kant. en 1 U. 0. Assen, waarmede het d. door een gemacadamiseerden weg is verbonden, welke weg oostwaarts
verder loopt naar Gasselte, Stads-Kanaal, Gieten, Emmen,
ens.; met 2 gr. veemarkten. Men vindt in deze uitgestrekte
gem. ( waartoe ook de geh. Balloo, Grolloo, Schoonloo en
eenige andere behooren ), onder vele oudheden, twee meekwaardige hunebedden en verscheiden tumuli. 1718 meest
geref. Mw. (700 in het d.)
Roligt of Rouligt, b. in de ned. prov. Limburg, gem.
Roggel. 122 inw.
Rolla, at. in de V. S., Missouri, gem. Phelps. 4182 mw.
Rolle, zwit. vi ., kant. Waadt, distr.hfdp1 , aan meer
Tan Geneve, 41/2 U. MY. Lausanne, tu.schen wijnbergen ;
met eene sour- en staalwaterbron. 1600 mw.
Rollehoise, Roboise, fr. d., dep. Seine-en-Oise, arr.
Mantes, man de Seine 1. 0., met een tunnel onder den
spw. naar Rouen. 1309
' mw.
Rolleghem, 2 belg. gem. en d., W.Vlaanderen, arr. Kortrijk m 1) -Capella), kant. Moorseele, met 1600 mw.; —
2) -1Lantenhoek, kant. en 11/2 U. Z. Kortrijk. 2600 mw.
Rollin (Kaap), voorgeb. aan den W.kant der Austral.
Bonaparte-Golf, Z.kust, door den fr. bit. Freycinet,
exped. Baudin, 1803, ontdekt en benoemd.
Rollingen, 1) d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg,
kant., gem. en 3/4 u. ZO. Mersch. — 2), ofILa Madelaine,
id., kant. en 2 u. WNW. Each, gem. Pettingen. 260 mw.
Rollong, noorw. d., stift Aggershuns, man den Louven,
151/2 U. W. Christiania. 4000 mw. (in 't kersp.)
Rom, fr gem. en d., dep. Deux-Sevres, arr. en 4 u.
ONO. Melle, aan de Dive. 1880 tow.
Roma, 1) Groot - Roma of Teralta, 0.ind. eil., een
der Zuidwester-eil. van Banda, ten 0. van Wetter, op 70
35' Z.B., 127° 20' 0.L.; bewoond door vrij beschalifde en
vreedzame menschen ; met de hfdpl. J eroe as a, aan de
ZW.zijde, verblijf van den Opper-Orangkaja. Het vomit
met K 1 e i n-R o m a en Mitts, en andere eilandjes, meeat
ZO. van Roma gelegen de Teralt a-g r o e p. 2) st. in
rijk Haoessa, WZW.
'
Baschna.
Romagna, vroegere prov. van Centr. Italie, en een der
eerste bezittingen van de rom. bisschoppen, aan de Adriat.
zee, aim deleg. Ravenna en Forli het NO. deel van den
Kerkelijken Staat uitmakende; minds 1866 ingelijfd bij het
koninkrijk Italie.
Romagnano, 1 ) ital. mvl., Piemont, div., prov. en 5 u.
NW. Novara, mand.hfdpl., aan de Semis. 2800 mw. — 2)
Id., prov. Salerno, 6 u. 0. Campagna. 1048 mow.
Iiioniagnat, fr. gem. en d., dep. Puy-de-Dome, art. en 1
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U. Z. Clermont. 1800 mw. — Romagna, id., dep. Isere,
arr. en 31/2 u. 0. La-Tour-du-Pin. 1900 mw.
Romagnese, d. van Natalie, prov. Pavia, tire. en 13J4
U. NNW. Bobbio. 1956 mw.
Romain (St..), vele fr gem. en d., o. a.: 1) dep. Charente, arr. Barbezieux. 1750 mw. 2) -de-Benet, dep.
Beneden-Charente, arr. en 3 u. WZW. Saintes. 1600 low.
— 3 - de - Colbose, dep. Beneden-Seine, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. ONO. Havre. 1700 low. — 4) - de - Popey, dep.
Rhone, 2 u. Z O. Tarare. BOO low. — 5) d'Urpho, dep.
Loire, arr. en 41/2 u. ZW. Roanne. 1450 mw. — 6) - en.
Jarret, dep. Loire, arr. en 31/2 u. NO. St.-Etienne. 1150
low. — 7) - 1a - Chalm, dep. Opper-Loire, arr. en 3 u. NO.
Yssingeaux. 1401 tow.
Romainville, fr gem. en d., dep. Seine, arr. en 01 2
u.ZOSt-Denis,bj'N.dvaPris;metncho
kasteel en park, en een bosch, dat druk door de bewoners
der htlat. wordt bezocht. 2601 tow.
Roman, Romano, st. in Roemenie, Moldavie, distr.hfdpl., aan de samenvloeiing der Moldava en Sereth, ruim
10 U. WZW. Jassey. Zij is de zetel van een griekschen
bisschop en heeft eenige rum. oudheden. In de nabijheid
liggen de ruinen der at. Semendrov a. 15,001 inw.
Romani.ehe, fr gem. en vi.. dep. Sa6ne-en-Loire, arr.
en 3 u. Z. Macon ; met rijke mangaan-groeven. 2700 mw.
Romania (Kaap-), ZO.lijkste punt van 't schiereil.
Malakka, op 1° 22' N.B., 104° 16' O.L. Tevens geldt het
vrij algemeen voor 't ZO.lijkste punt van het vasteland
van geheel Azle, schoon kaap Buru ( ook op Malakka)
nog iets zuidelijker gelegen is. In nagenoeg alle aardrijkakundige leerboeken wordt evenwel Romania als zuidelijkste
punt van Azie opgegeven.
Romano di Lombardi°, 1) versterkt vi. in Natalie,
deleg. en 4 u. ZZO. Bergamo; met een nod kasteel en
college. 46 tow. — Canaveae, st. van Natalie, prov.
Turijn, circ. en 1 U. Z. Ivrea. 24,8 mw. — 3) d'Eszelino, ital. gem. en St., prov. Vicenza, circ. Bassano.
268 ) mw.
Romano - Key of Cayo-Romano, ell. bij Cuba's N.kust, op ongeveer 22° N.B., iS° W.L.; lang 17 u., hr. 21/,
u., en door een smal kanaal in 2 deelen gescheiden.
Romano, russ. st.„ gouv. en 7 u. NW. Jaroslavl,
distr.hfdpl., aan de Wolga ; met zijde- en linnenfabr. Zij
is sedert 1822 met het tegenover liggend vi. Borissoglebsk
tot eene at. vereenigd, en heet daarom nu RomanovBorissoglebsk. 8000 mw.
Romanovka, russ. mvl., gouv. en 26 u. Z. Kiev. 1570 mw.
Romans, fr gem. en at., dep. Drome, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. NO. Valence, aan de Isere, r. o., over welken zij
door een brug gemeenschap heeft met Bourg-du-Peage. Zij
heeft een handelstribunaal, gem.college, schouwburgzaal,
oude, met torens bezette muren, en fabr. van zijden stoffen,
met aanzienlijken handel. 12,000 mw.
Romanshorn, havenst. in Zwitserland, aan 't meer
van Constanz, kant. Thurgau, distr. Arbon. 3300 mw.
Itomanzov, 11 eil. in den Gevaarlijken-Archipel, op 14.
57' 20" Z.B., 144° 28' 21" W.L. — 2) eil. in de Radekgroep, Mulgraves-archipel. — 3) kaap en baai van 't Japanache dl. Jess°, op 45° 25' 5 ," N.B., 141° 34' 30" 0.L.
— 5) kaap van 't schiereil. Alaskja, NW. Amerika.
Romblon, een der kleinste Philippijnen, 0. van Tablas,
volgens Dr. Meijer met 34,000 tow.
Rome, 1) [Roma], hfdst. van het koninkrijk ItaliS
en van geheel de r. kath. christenheid, residentie van den
pans, weleer (van de Sate eeuw tot 1870), ook hfdst. van
den Kerkelijken Staat en in de Oudheid tevena van 't
Romeinsche rijk of van het grootste gedeelte der aan de
Ouden bekende wereld. Zij is gelegen aan de bride oevers
van den Tiber (ital. Tevere ), omtrent 5 u. NO. haren
mood in de Middell. zee en aan den spw., die sedert 1852
van hier NNO.waarts op Civita-Vecchia en ZW.waarts op
Gaeta in Napels loopt, en waarvan sedert zijtakken naar
alle richtingen uitgaan, zoowel naar Florenze, als dwars
over de Apennijnen near Ancona. De at. is gebouwd op
moeraseigen grond, aan den voet eener rij lage heuvels
(oorspronkelijk besloeg zij er zeven ; van daar haar toenaam Arx of Urbs Septicollis, d. i. de burg of
atad der Zeven Heuvelen ), en wordt door den Tiber in 2
zeer ongelijke deelen gescheiden, die verdeeld worden in
14 ',iota", districten of wijken, waarvan 12 gelegen zijn
in 't eigenlijke Rome of aan den 1. o. der rivier, en alechts
2 aan den r. of Waijken never, welke laatsten samen de
//CHU), Leonina" of ”Trastavere" heeten en het vatikaan
en 't kasteel van San-Angelo bevatten. Hare muren hebben ruim 4 u. in omtrek en zijn voorzien van 15 poorten
of toegangen, onder welke de 11Porta-del-Popolo " in 't N.,
en de ifPorta-San- Giovanni" in 't Z. van de st., de ach000ate
Van de groote ruimte binnen de muren is echter te nauwernood het derde gedeelte bewoond, wordende
de meeste grond ten Z. van het nude Kapitool tot tuinen
en wijngaarden gebruikt. Het volkrijkste gedeelte der
nieuwere at. beslaat de plaats van den voorm. Campus
Mar t iu s, een vlakte. die zich tusschen de Capitclijnache, Quirinalische en Ponciaansche heuvels uitstrekt. De
Tiber heeft binnen de muren em n bochtigen loop van
bijna 1 u. ; hij is alleen voor kleinere schepen bevaarbaar ;
na hevige regens rijst hij niet zelden aanzienlijk (tot 8 met.
hoogte) en dreigt dan een den l der stad met overstrooming.
Bij het midden van harm n loop vomit de riv. een ell.,
San-Bartolomeo genaamd, lang 175 to be. 90 met., en door
2 bruggen met den vasten wal verbonden ; behalve den
bruggen heeft men nog de ”Porto-Sisto" en de ,,Porto.
San-Angelo". welke laatste de eig,enlijke at. verbindt met
het kasteel San-Angelo of den Engelenburg, Rome's citadel, die zijn naam ontleent aan een op de torenspits
staanden metalen engel en die oorspronkelijk een graftombe
was, welke keizer Hadrianus voor zich liet oprichten,
maar nu tot staatsgevangenis en verbeterhuis, alsmede tot
tuighuis en tot bewaarplaats der gewichtigste archieven
ens. en der pauselijke kleinodien dient; terwij1 men in
1853 nog eene hangende brug over den Tiber heeft gelegd
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op de plilers van die, welke de censors Emiline Lepidns
en Puiiiva Nubile? 180 jeer ',der Chr. begonnen hadden
te Unseen en welker bogen in 142 .66r Chr. door Scipio
Africanus en Lucius Mummies voltooid waren. De 3 voorn.
strata* van Rome loop= nit van de ellazzo-del-Popolo",
een gr. plein aan N.einde ; de middelste daarvan, de
aStrada-del-Coreo", doorenlidt rechtlijnig blina de ganache nieuwere at.; de beide andere zlin eStrada-di-Ripetta"
en eStrada-del-Babuin". Andere voorn. straten cilia de
eStrada-Ginlia, Strada-Langare, Strada-di-Porta-Pia" ea.
In 't geheel telt men er meer den 500 straten, 275 stegen
en 150 pleinen van allerlei afmetingen. De meeste pleinen en voorn. straten zlin versierd met rlik gebeitelde
fonteinen, die van nitianntend water voorzien worden
door 3 waterleidingen "Aqua-Vergina" (de schoonste van
de drie), "Aqua-Felice" en "Aqua-Pole". Bij den aanvang
van 't jeer 1854 heeft de at., ala een nieuwjaangeschenk
van den pans, ganerlichting gelnregen. Ondanks al haren
tool en al hare schatten van beeldende kunst, heeft tech
't moderne Rome een eomber, trenrig aanzlen. De meeste
straten zlin snow, morsig en ongeplaveid, en men ziet
daarin 'mak de prachtipte paleizen mast de aftichtellikete
stulpen. In de nabijheid van den Capitollinschen berg is
de ',Ghetto", een dicht bewoonde vnile Jodenwijk, die afgesloten is door muren, welker beide poorten tlidens de
pau.sellike regeering onder de bewaking der politic stonden.
De ligging van Rome is ongezond, vooral des zomen, wegene de werking der malaria of koortsverwekkende
moeraslucht en der veratikkende sirocco; maar in 't
winterseizoen is de st.„ om het dan seer nchte klimaat,
eon geliefd verblijf Too? zieke on zwakke menschen. De
noordenwind of tramontana brengt dikwijle heirige
stormen. De gemiddelde jaarstemperatuur is 50°,4 ; Jannari
' 470,3, Jolt 78°,4 Fehr. De vont dnurt or zelden langer
• dan gedurende den nacht, en sneeuw valt or gemiddeld
slechts 11/2 dag in 't jaar ; evenwel lagen er in 't strenge
attizoen van 1812 de vijvers verscheiden dagen aehtereen
dichtgevroren.
In goon enkele stad der wereld vindt men in sulk eon
klein bestek zoo vele en zoo prachtige bouwwerken nit
den ouden en nieuwen tijd bijeen ale bier. Rome heeft
364 kerken, waarvan de meeste opmerkenswaardig zijn om
hare bonworde on sieraden. Onder doze is de St.-Pieterskerk (San Pietro in Vaticano) de grootste on luieterrijkste
in de gansche christenwereld. In 1506, onder pans Julius
II, word de bonw dozer kathedraal begonnen op den
grond eerier onde kerk van denzelfden naam, en wel near
het plan van Bramante, mane veranderd en voortgezet
door Raphael en Michael Angelo Bnonarotti. Zij werd
den 18den Nov. 1626 ingewijd, heeft van voren eon eirkelvormig peristylium, versierd met 2 fenteinen en eon obelisk,
draagt eon ontzachlijken koepel, waarvan de top 138 met.
boven den grond is, en bevat, behalve 29 rijk getooide altaren, eon overgrooten schat van veelsoortige achoonheden,
bij welke men op den 19den Jan. 1854 nog een koloesaal
standbeeld van pans Gregorius XVI heeft gevoegd. De
St.-Pieterakerk heeft ruimte voor moor dan 50,000 menschen en overtreft duo nog tweemaal de St.-Pauluskerk to
London, die voor de grootate Protestantsche kook der anode
geldt en 25,000 menschen bevatten kan. De kook van St.Jan-van-Lateraan, in welke de pausen gekroond wooden, is
de moederkerk van Rome en bevat de praehtige Corainikapel. Andere uitmuntende kerken :lin die van SantaMaria-ad-Martyres, 't voormalig Pantheon, eene rotonde
met een prachtlg voorportaal en de graven van Raphael Menge, Petrarca, Arioeto en Caracci ; die van St.Paulus ( bniten de muren), in 1813 met de St.-Sebestiaana-kerk afgebrand, maar nu weder herbottwd ; die van
Santa-Maria-in-Ara-Coeli, op de pleats van den eenten
tempo! des Capitollinschen Jupiter* ; die van St.-Laurens,
St.-Augustlin, St.-Ignatius, Sta.-Agnes, San-Pietro-in-Vincolt, die voor de ondste kerk der at. wordt gehouden, SanPletro-in-Montorio, met eon beiroemde sehilderij van Raphael ; San-Andrea-della-Valle ; San-Clemente ; San-Stefano-Rotonde, met 56 antieke sullen ; San-Gregorio, met
schoone fresco-schilderlien ; la China-del-Gent, met het
pat van den stichter der JeznIeten-orde ; Senta-Mariadella-Nivecella; Santa-Maria-del-Populo ; San-Onofrio, met
Tasso's tombe ; Santa-Maria-degli-Angeli ens. Al den
kerken zijn meer of minder rijk aan meesterwerken van
beeldhouw- on schilderkuast, en blina elke natie heeft to
Rome hare eigen kerken : de Dnitschers, Franschen, Spanjaarden en. Het Vatikaan, aan de St.-Pleters-kerk grensande, is het groetate paleis in Europa, mane onregelmatig
van ontwerp, en niet merkwaardig door zlin bonworde ;
men wil, dat het 4422 salon, kapellen e. a. vertrekken en
22 binnenplaatsen bevat. De pausen kozen het tot bun
verblijf na bun terugkeer nit Avignon in 1377. De ge •
lerijen en salon van dit pales en de Sixtlineche kapel,
•deor Raphael en Michael Angelo versierd, bevatten de
heerlijkate schilderijen en standbeelden, ook die, welke
door de Franschen tlidens de revolutie weggevoerd waren,
maar in 1815 werden teruggegeven. In twee van de Froote
galerijen bevindt zich de vermaarde bib!. van 't Vatikaan,
die 100,000 gedrukte boekeu en 25,000 MSS., waaronder
23,000 oostersche, Devitt. In eon der museums prlikt de
Apollo-Belvedere on de Lattlroan. — Het - trotsche paid.
van 't Quirinaal of palebt van Monte-Cavallo, langen Mid
gewone somerresidentie van den pans, doch sedert
Oct. 1870 de zetel van den koningfvan Italie I terwijI de
pans sinds dien tijd zen verbllif op het Vaticaan hondt),
I. omgeven door nitgestrekte tuinen, en daarmede Is verbonden de ”Dataria Apostoliea", eon anderEleis, vanyaw de panselUke bull= wooden uitgevaardi Op het
staat het paleis der
plan van 't
sults, de
zetel van hoogste gereehtahof. Paleis van Salviati
bevat de archieven van Rome. In den Campidoglio of het

nieuwere Rapitoel, dat 3 sijden van eon plein beslaat,
vindt men 't paleis van den senator van Rome, dat der
Conservatori, het Capitolijnsch museum, ruir in voorwerpen van kunst en in ondheden, en de universiteit ; tun-
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schen dose stant het beroemde bronzen atandbeeld van
Marcus Aurelius. Er zijn te Rome moor den 60 prachtige
privaat-paleizen, en onder deze zijn de schoonste het
Barberini-paleis, dat men na het Vatikaan voor 't grootste
houdt ; het Doria-paleis, mode zeer merkwaardig om ziju
gr•otte ea om zlin schildergalerij ; het Colonna-paleis,
met verrukkellike tuinen ; het paleis Rospigliosi en 't paleis Femme, het laatate beroemd om zijn bonworde ; het
paleis van prin. Canino. bekend door zijn Etrurisch muaeum. De paleizen, v i 11 a's of landgoederen geheeten,
ofschoon zia west binnen de grenzen der at. liggen, zijn
ids verscholen tusschen oranje- on citroenboschjes en met
vole fonteinen en standbeelden versierd ; de vermeldens.
waardigste daarvan zijn de villa Borghese op den Pinciaanschen heuvel buiten de Porta-del-Popoio ; de villa
Medici, vroeger vermaard om hare Venus, nu eon teekenschool voor jonge fransche kunstenaars, en die van prina
Ludovisi. In de nabijheid der at. zlin de vermaarde Catacomben of mijlenlange onderaardsche gangen, die oorspronkelijk groeven van pozzolaan-aarde waren on later
tot begraafplaatsen en tot toevluchtsoord der Christenen
In de tijden der bitterste vervolging dienden. Zij bevatten
seer belangroke overblijfselen nit den eersten Christentijd.
Coder de menigvaldige wetenschappelijke on letterkundiee
inatellingen bekleedt den eersten rang de nniversiteit, als
eon der voorn. in Italie en eon der oudste van Europe ;
eij word in 1248 of v. a. in 1303 geaticht en telt in di n
regel eon
a 800tal studenten. De voorn. wider de aT,doze zijn 't mm. college, gesticht door de Jeznieten,m t
een rijke bib!. en museums van nat. hiet. on oudhede, ;
het college Propagande fide" of ter verbreiding t
(r. bath.) geloof, in 't walk Indiers, Abyssiniers, Arm,niers, Grieken one. onderwezen wooden, en waaraan eene
vermaarde boekdrukkerij voor meer dan 30 talon is verbonden ; het engelsche, schotache, iersche college en nog
17 andere geleerde scholen ; het seminarium romanum,
de nRipa-Grande", eon inatitunt, waaraan 1000 kinderen
In kunsten on ambachten onderwezen wooden ; voorts eon
menigte acholen voor schilder-, beeldhonw- on bouwkunst.
De voorn. akademien zijn : de ',Academia d'Arcadia", een
der oudete en vermaardste van Europa ; de akademie van
nat. hist., met eon observatorium, de akademien van godgeleerdheid, oudheidkunde, de Tiberina, Latina, Philarmonica, Philodrammatica-Romana e. a. Na de bibl. van
't Vatikaan zijn de voorn. boekerijen die der CaaanatenPer
In 't klooeter van Minerva, met 120,000 boekdegen ; de
Angelica-bibl., met 84,820 boekdeelen en 2945 MSS., de
Barberini-bibl., met 24,000 boekdeelen on 6000 MSS.; de
Coraini- en de Gighi-bibl., elk met 36,000 boekdeelen.
Behalve de museums van 't Vatikaan on den Campidoglio,
bevatten de openbare kabinetten museums van anatomic,
nat. hist., mineralogie, antiquiteiten en mosalken, on bovendien treft men or eon aantal seer kostbare bijzondere
verzamelingen ann. Rome heeft tegenwoordig 8 schouwburgen, onder welke die van Apollo, aan den Tiber bij de
bong van San-Angelo, de schoonste is ; eon doofstommeninstitunt, en eon menigte hospitalen, weeshuizen, workhuisen e. a. liefdadige instellingen ; onder welke de hoapitalen van de Heilige-Drieeenheid, San-Lndivico en SanMichael de voorn. zijn ; in 't gesticht van San-Siato woo.
den 300 armen gekleed en gevoed. — De hoofd-industrie
van Rome's mw. staat in verband met de productie
voorwerpen van kunstsmaak en de vervulling van de behoeften der talrijke kunstenaars, herste1ling-zoekende sicken on zwakken e. a. bezoekers ; hare weinige fabriekrn
bepalen zich tot :Wen on wollen stoffen, hoeden, handschoenen, perkament, snaren voor muziek-instrumenten,
kunstvederen, valsche paarlen, moniekwerk, bijonterien,
rozekranzen en speelgoed. De handel, seer bevorderd door
den Tiber, hoewel de zeeschepen lessen to Civita Veccbia,
dat door eon spoorweg met Rome verbonden is, hi aanzienlijk. Ingevoerd worden koloniale waren, gezonten
on gedroogde visch, manufacturen, Spaansche on andere
wijnen, marmer (nit Livorno) ens.; nitgevoerd worden:
boron, hidden, leas, lompen, potasch, wijnsteen en, ale
ballast, pozzolean-aarde. Boren, bout, kolen en ook wijn
komen nit den omtrek van den boven-Tiber. Levensmiddelen verselairen de naaste omareken. Vole personen
vinden hnn bestaan in de bediening der geestellike gerechtshoven. Het aantal printers on monniken bedraagt
ongeveer 4500, dat der nonnen 1900. — Onder de monomouton der cntdheid, die nog staande gebleven zlin of
waarvan men nog belangrlike ruinen aautreft, behooren
de Pontus Alias, no de brag van San-Angelo ; de Cloaca
Maxima, eon groote onderaardsche tunnel, een voortreffe10, nog vrij good onderhouden knnstwerk, dat reeds 2100
Jaren hengt ; de reeds bovengenoemde waterleidingen ; het
dantheon ; de circus van Romulus en de circus Maximus;
het coliseum ; de overbllifsels van den schonwburg van
Marcellus; de laden van Agrippa, die van Caracalla, Dioeletianus, Nero, Titus ens.; de triumf bogen van Titus,
Constantinus en Septimus Severna; de sullen van Auto-.
ninns on Trajanns, op welke lactate, 1181 hoog, thans
het beeld van den Atiostel Points geplaatst is ; de eapt.
obelisken ; de mansoleen van Adrienne (nu 't kasteel San.
Angelo). van Augustus, Metelia, C. Canine. To vergeefs
zoekt de vreemdeling or echter het wereldverznaarde oude
Kapitool, an gedeeltellik vervangen door den Campidoglio;
het paleis der Cesare, het Forum, net de Cantpo-Yaccino
elEoeveld"), de Forums van Nerve, Trajanus, Aurelianus.
Het Veld-van-Mars worth nu blina geheel door moderne
huizen beslagen. De bevolking der at., die in het begin
dozer eeuw nauwellika 150,000 mw. bedroeg, bestaat thane
(1880) nit 303,1451 zielen. De St.-Pieters-kerk *teat op 41 0
54°6"N.B,127'OL—Watdegshinv
Rome betreit, gerdk behead is, weed de dad in het mid.
don der Site ee
ttw,,v66r Chr. gesticht, word sent gereperd door koningelt vervolpns (van 509-31 v. Chr.) ale
republiek door 'consuls en andere overheidspersonen, on
van 31 v. Chr. — 476 n. Chr. door kaisers. Gaandeweg
strekte z‘j door het voeren van oorlog hear gebied uit:
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sent over de omliggende steden en landstreken, vervolgene over geheel Italie. In de beide eeuwen, die de chr.
Jaartelling voorafgingen, strekte zij hear gezag nit over
al de landen sax de Middell. zee ; welk gebied nog veel
veeder werd nitgebreid onder de eerste Iceberg ; mace
in de Me eenw beroofden de barbaren uit het N. en 0.
C t Romeinsche rijk van vele wingewesten. De stad weed
door Alarik in 410, door Genserik in 455 ingenomen. Zin
geraakte achtereenvolgens onder de heerschappij der OostGothen en der keizers van 't Oost-Romeinsche of Griekache rijk. Zi,j weed can de pausen geschonken door Pepijn
en door Karel den Gr. in de Sate eeuw, en weed toen de
hfdit. van 't Pontilicaat pf den Kerk. Sit. Van 1809 tot
1814 was zij de hfdpl. van het dep. Rome in het eerste
fransche keizerrijk. In 1848 beak cc, na 't vermoorden
van 's pausen eersten minister, den graaf Rosai, op 15
November, een opstand uit, die den pans noopte om den
24sten dier maand sijne bidet. vermomd te ontvluchten
en de wijk te nemen op nap. gebied. In 1849 poogde men
Cr een republikeinschen regeeringsvorm in te voeren, en
den 8sten Februari verklaarde de nationale vergadering den
pans van al zijn wereldlijk gezag vervallen ; doch de tugschenkomst eener fransche krijgamacht wierp alle revolutionnaire scheppingen alma in duigen. De pans keerde in
April 1850 in Rome terug, de stad werd hetet door franeche troepen, die er verblijf hidden tot 1870, toen zij terugtrokken en Victor Emanuel ale koning van Italie er
zijn intrek nam en Rome ale hoofdstad van Italie weed
uitgeroepen. — 2) gem. en at. der V. S., Stt. New-York,
gre. Oneida, aan de Mohawk-riv. en 't Erie-kanaal, 28 u.
NW. Albany. De at. heeft een druk verkeer op de Hodcon-re. en de ateden can het Erie- en Ontario-meer, wearmede het door tat van apoorwegen verbonden is. Zi,j heeft
een levendige industrie en verscheiden fabrieken. 15,000
mw. — 3 ) id., Stt. Michigan, gra. Lenawee, 20 n. ZW.
Detroit. 2000 mw. — 4) id., Stt. Maine, gm. Kennebec.
600 mw. — 5) twee plaatsen in Pennsylvanie : a) grs. Crawford, met 800 mw., — en b) gra. Bradford, met 900 low.
— 6) Stt. Ohio, gra. Lawrence. 2500 low.
Roane (St.-) 1) de-Ceenon. fr gem. en d., dep. Aver
ron, arr. en 11/2 U NO. St.-Affrique. 18)0 low. — 2) -deTarn, fr. gem. en stadje, zelfde dep., kant.hfdpl., arr. en
2 1 /2 u. N. St.-A ffrique. 3200 low. (16)0 in 't stadje).
Romen of Ronan. rues st., gouv. en 26 u. NNW.
Pultawa, distr.hfdpl., aan de Soda, die bier de riv. Romen
opneemt. Er wordt bier jaarlijks, van 15 tot 31 Mei, eene
jaarmarkt gehouden, op welke voor to tot 20 mill. gl. can
koopwaren aangevoerd worden en ongeveer 8000 kooplieden verschijneu, die in de gansche pleats evenwel geen
enkel hotel of fatsoenlijk logement vinden. 5800 mw.
Hornenny, fr. gem. en vl., dep. Sa0ne-en-Loire, arr. en
5 rt. NO. Macon. 3300 inw.
Romentino, d. in Italie, prov. en circ. Novara. 2400 mw.
Romerstadt, (R timer z o w), et. in Oostenrijk, Moravie, kr. en 7 u. N. Olmtitz, aan de Mora ; weverij en
vlasbouw. 5000 mw.
Barnett*, gem. en d. in Italie, prov. en circ. Messina.
3780 mw.
Romford, eng. at. en kersp., grs. Essex, aan de Colchesterlijn van den Great-Eastern spw., 4 n. ONO. Louden;
met emn nationale school, unie-werkhuis, markthuis en
kavallerie-kazernen. 8603 mw. (in 't kersp., 6200 in de at.)
Ronahild, et. in Saksen-Meiningen, Unterland, can de
Nib, 4 u. ZZO. Meiningen ; met het slot Glficksburg;
weverij en looierij, veel schoenmakerij. 1658 mw.
Romney, et. van Engeland, grs. Chester, 1/2 u. 0. Stockport ; met katoenfabr. 19A mw.
Romille, gem. van Frankrijk, dep. Ille-et-Vilaine, arr.
Montfort. 2303 mw.
Remaly 1) -sur-A.ndelle, fr. gem. en d., dep. Eure,
arr. en 21/2n. NW. Lea Andelys ; met gewichtige koperen zinkwerken. 1363 inw. — 2) .sur-Seine, fr. gem. en
vl., dep.. Aube, kant.hfdpl., arr. en 3 u. 0. Nogent-surSeine, aan den spw. van Mouterean op Troyes ; met een
schoon kaateel, eenige fabr en in de nabijheid de voorm.
abdij Sellieres, in welke de each van Voltaire heeft gerust,
tot zij in 1791 near Parijs werd vervoerd. 4800 low.
Romtnedal, noorw. kersp. en d., still. Aggershuus, ambt
Hedemarken, 0. van MjOsen-meer. 2800 mow.
Romney (New-), cue. vi . en "Cinque-port", grs. Kent,
aan 't Kanaal, 6 , /3 u. ZZW. Canterbury. Hare haven werd
lang geleden door een inbraak der zee vernield en dearmede ging de bloei der pleats grootendeels te met. 1000
mw., meest bezig met de veehoederij op R omn eyMare h, eene groote vlakte van omtrent 9509 bond., tegen de zee beveiligd door een zwaren dijk.
Ronany, at. van Rusland, gouv. en 20 n. NNW. Pultawa. 6300 mw.
eil. van Pruisen, bij de W.kust van de prov.
Sleeswijk, rnim 1 u. NO. het eil. Sylt, lang 21/2 u., br,
1/2 U. met 2009 mw., 2 havens en eenige dorpen.
Romont, Remand, zwit. etadje, kant. en 1 1 /2a. SW.
Freiburg, aan de Glane ; met een clot. 1600 low.
Romorantin, fr. gem. en at., dep. Loir-en-Cher, arr.hfdpl., aan de Saudre, r. o., bij hare eamenvloeiing me t
den Morantin, 7 U. SO. Blois. So heeft een handelstribunaal, gem.college, schouwburgzaal, oud kasteel, nieuwe
gevangenis en veel fabr. van grove lakens. 70 )0 mw. Zij
was vroeger de hfdst. van Sologne en werd door den
Zwarten Prins in 1356 ingenomen. 't Was bier, dat de
kanselier l'Hopital in WA 't vermaarde edict uitgaf, dat
Frankrijk voor de inquisitie behoedde.
Rompen of Rumpen, b. in de ned. prov. Limburg,
gem. Brunesem. 214 mw.
Ramrod, stadje la Hessen-Darmstadt, prov. Opperhessen, S u. ONO. Giessen ; met een oud slot. 900 mw.
nonsocial, ambt of distr. van Noorwegen, atift Drontheim, zich uitstrekkende van den Sncehaettan W. en NW.
tot den Atlant. oceaan en van de landzijde omgeven door
de ambten Drontheim, Christiania en Bergen ; gr. 283,61
0 tn., met 105,000 mw. De grond is bergachtig en bevat
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den Romadalshor n, de NW.waarts vloeiende R 0 m sd a 1-e 1 v, die uit het Lesson-meer ontstaat en aan welker
mood 1. het kerkd. Roma d al ligt, en can de bast=
den Romsdals fj o r d, en de fords of bochten. Tingvoid, Hale en Rams0e. De hfdpl. is Molde.
Romsey, Ramsey, eng. at. en kersp., gra. Hants, aan
de Anton of Testriv., 2 1 13 U. NNW. Southampton, wearmede de at. door het Andover-kanaal en door een tak
van den South-Western-spw verbonden is. Zij heeft een
oude kerk, can hulpbank, eenige fabr. en groote korenmarkten. Men vindt er een atandbeeld van Lord Palmerston op de Groote markt. 5690 mw. (in 't kerap.)
Romeo., deensch eil. in den Grooten-Belt, 1 u. van
st ; met goede ankergronden.
Filnens NOlu
Romulus, gem. en vi. der V. S., Stt. New-York, gra.
Seneca, 31/2 u. Z. Waterloo. 2240 inw.
Ron, Poeloe-Ron. 0.ind. eilandje, Molukken, SO.
Gilolo, op 60° 40' 0" Z.B., 128° 17' 47" O.L.
Rona drie schotsche eil.: 1 ) Binnen-Hebriden, grs. Inverness,' 1/3 n. N. Raasay. 170 mw.; — 2) Buiten-Hebriden, 1/4 u. Z. Noord-Uist. 10 mw.; — en 3) 12 u. N.t.O.
Lewis, widen bezocht.
Ronaldshay 1) (North-), N.lijkste der Orkney-eil.,
Schotl.; gr. 1/2 0 m., met 540 mw. Een baken aan de Z.lijke
keep staat op 59° 20' N .B. 2° 26' W.L. — 2) (South.),
Z.lijkate eil. dier groep op Pentland-Skerries
'
na, gr. 3/4 0
m., met 3238 mw. s t.-M argere t's-11 o p e can de N.kust heeft een veilige en gemakkelijke haven.
Rance, gem. en st. van Italie, prov. Verona, circ. S.
Bonifacio. 3500 low.
Roncade, gem. van Italie, prov. en circ. Treviso. 5200 low.
Roncadells, d. in Italie, prov. en circ. Brescia. 1280 mw.
Roncal, sp. valid, Navarra, besproeid door de Elms,
met een gelijkn. vi ., 101/2 u. 0. Pamplona.
Roncetalles, (fr. R on c e v au x), sp. grensvl., Navarre,
prov. en 61(4 U. NO. Pamplona, in een engte der Pyreneeen, 1100 met. boven de zee. Hier weed, near luid der
vaak bezongen overlevering, in 778 de achterhoede der
armee van Karel den Gr. onder Roland door de Gascogners
geheel verslagen.
Ronchamp, fr. gem. en d., dep. Opper-Satme, arr. en
S u. 0. Lure ; steenkoolmijnen en wevernen. 3000 low.
Ramekin, gem. en d. van Frankrijk, dep. Nord, arr.
Lille. 2400 law. (in de gem.), 1400 in 't d. )
Ronchis, d. van Italie, prov. Udine, tire. Latisane.
1648 mw.
Roneiglione, at. in Midden-Italie, deleg. en 3 u. ZZO.
Viterbo, can den Ricano en can 't corer Vito ; met fabr.
van papier en ijzerwaren. 66)0 mw. Op weinig afatands
ligt het paleis Caprorola.
Roneo 11 of Bidente riv. in Midden-Italie, valt na
een NNO.lijken loop van' 15 u. is de Adriat. zee, 11/2 u.
0. Ravenna. — 2) d. in Opper-Italie prov. Venetie, deleg.
en 4 tt ZO. Verona, aan de Adige 4600
'
mw. — 3) zwit.
d., kant. Tessin, bij de broader riv. Tessin of Ticino. —
4) Rielleae , ital. d.. Piemont, div. Turin, prov. en 2 U.
0. Bide. 1550 mw. — 5) -in-Canevese, id., div. Turin,
prov. en 5 U. W. Ivrea. 2300 intr.
Itoneci, fr. gem. en d., dep. Nord, arr. en 2 u. NO!
Lille (Rusel). 5600 law. (2200 in 't d.) De Franschen
sloegen hier de Oostenrijkers in 1794.
Ronda, [Almada], sp. at., prov. Malaga, aan den voet
der Sierra-Ronde, een voortzetting der Sierra-Nevada, 12
U- N. Gibraltar. Si) ligt op steile hoogten can de Guadario, over welken 3 bruggen, 60 tot 90 met. 'boven de riv.,
gealagen aim, waaronder een van ten enkelen boog met 35
met. spanning. De oude at., door moorsche veatingwerken
omgeven, heeft een verwoest moorsch paleis. De nieuwe
et., mede op een eng beperkte rotshoogte, is regelmatig
ontworpen en heeft een der schoonste amphitheaters voor
stierengevechten in Spanje, eta beroemde stoeterij, een
schouwburg, vele rijk versierde kerken, fabr. van laken,
fiend, leder en zijde, een Rental waterraolens, levendigen
handel en eta jaarmarkt op 2) Mei, die tee yolk trekt.
Zij is vermaard om hare gezondheid en den langen levensduur barer ingezetenen. 19,8)0 mw. In de 14de eeuw was
zij de hfdst. van 't moorsche opperhoofd Aboe-Melik.
Ronde ('t), geb. in de ned. prov. Friesland, gem. Oost.
Stellingwerf, under het dorp Elsloo.
Rondehoop, geh. in de ned. prcw. N.Holland, gem. Onder-Ametel.
Rondissone Of Rondizrone, ltd. mvl., Piemont, div.,
prov. en 5 U. NO. Turin, bij de Dora-Baltea. 2000 mw.
Rondo, Poeloe-Rondo 0.ind. eil., N. bij Sumatra, op
6° 4' 30" Z.B., 95° 14' 9" 0.L.
Rondorf, gem. van Pruisen, Rijnprov., kr. Keulen.
8200 law.
Rondont, vi. der V. S., Stt. New-York, grs. Ulster, aan
Rondout-Creek, hi) hare uitwatering in de riv. Hudson,
15 1 /2 u. Z. Albany. 't Is een depot van steenkolen voor
de Delaware-en-Hudson-Kanall-compagnie. 10,000 mw.
Ronduit, gels. in de nod. prov. Overijsel, gem, Wanneperveen.
Rungio, ital. d., prey. Como, circ. Lecco. 1280 mw.
Rangy, belg. gem. en d., prow. Henegouwen, arr. Doornik, kant. Antoin, bij de fr. greaten. 1300 low.
Reinne 0 Rattum, at. en zeeh. van Denemarken, stift
Seeland,13. de Wheat van 't ell. Bornholm, in de 0.tee,
waarvan Al de hfclat. is. Hare haven wordt door batterkjen verdedigd, en zij heeft een lat. school, scheeptimmerwerven en fabr. van laken, leder, huieklokken en pottegoed. 5500 law.
Ronnebnrg, at. in Saksen-Altenburg, ambtazetel,
U. OZO. Gera. Zij is goed gebouwd en heeft een hertl.
clot, lat. achool en fabr. van laken, porselein, aardewerk
en leder, en in de nabijheid tea mineraal bad. 6200 mw.
Ronneby, zweedsch myl. prov. Blekkinge en 3 1 /2 .NW. Carlskrona, aan de IlOaneby-Aa, bij haren mond in
de 0.zee. Zij heeft eta tolhuis, suikerraffinaderijen, looierijen, zeepziederijen en ververijen. In de nabijheid is een
wel bezochte gezondheidsbron. 2000 law.
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Ronovv, d. van Oostenrijk, prov. Bohemen. 1811 mw.
Boingoieres, be-lg. gem. en d., prov. Henegonwen, arr.
en 5 u. NO. Bergen (Mons). 1300 mw.
illonshorg. et. van Oostenrijk, prov. Bohemen, cire- en
4 1. WNW. Mattan ; met fabr. van wollen en katoenen
Moffett, papier ens. 1900 mw.
n.
Bionadorf, pr. at., Rijnprov., regdst. Dasseldorf,
ZO. Elberfeld, aan den Morsbaeh ; men fabr. van zijden,
Millen en katoenen stoffen en tzerwaren. 8600 inw.
Roods Haan, 1) b. in de ned. prov. Groningen, gem.
Leen*. — 2) id., gem. Noorddijk. 152 mw.
Roodenhoek, polder in de ned. prov. Zeeland, gem.
IsTzendijke. 240 mw.
Roodesehool, 1) b. in de ned. prov. Groningen, gem.
Middelstum. 120 mw. — 2) id., gem. trithuizermeeden.
Roodesehunr, geh. in de ned. peer. Friesland, gem.
Achtkarspelen. 60 inw.
Roodevaairt, vaart in de ned. peer. N.Brabant, van
Zevenbergen naar 't Hollandsche diep ; met een geh. van
denzelfden naam ten Z. van den 3foerdijk.
Roodesvold, geh. in de ned. prov. Groningen, gem.
Bedum. 22 mw.
Roodezand en Roodezandkloof, naam van een bergachtige landstreek en van een daarin gevonden bergpas in
de kaapkolonie van Z.Afrika, naar de kleur van den ijzerhondenden bodem zoo geheeten
noodle-Zee of Arabische.Golf, (eng. B ed se a, fr.
Mer rouge, duitschRothe Meer),Bat. Mare Rubrum of Arabic..a aanzienlijke golf tusschen
Afrika en Azle Arabie), en tusschen 12° 40' en 30° N.B.,
32° 30' en 43° 30' O.L. Aan hear Z.einde heeft zij met
den Ind. oceaan gemeenschap door de straat Bab-el-Mandeb, Straat der Ronwe of Tranenpoort. In hear N.lijke
gedeelte splitat zij zich in de beide golven van Suez en
Akaba, die het schiereiland van Sinai inslniten. Hare
diepte, die zeer uiteenloopt, is gemiddeld 100 vadem. Zij
bevat een menigte kl. eilanden en koraalriffen, en wordt
door sommigen geacht haren naam ontleend te hebben
van de groote hoeveelheid koraalroode en vleeschklenrige
wierplanten, die zij oplevert, terwijl anderen den naam
met meer waarachijnlijkheid afleiden van 't onde ldnmtea
nzee van Edom" of filloode zee". Haar kustland is schier
overal bergachtig. De ZO. moesson blaast 8 maanden van
't mar achtereen en wordt den overigen tijd door den
NW.moesson vervangen. Van October tot Mei, wanneer
de Z.winden heerschen, verheft zich het water in het N.lijk gedeelte der golf, die dan de Middell. zee in hoogte
overtreft ; doch door zorgvuldige maatregelen heeft men
bewerkt, dat bij laag water het pail van Roode en Midden. zee gelijk is. De vaart wordt bemoeielijkt door de
plotselinge windveranderingen en hevige rukwinden. De
voorn. havens aan de arab. zijde zijn Mokka, Hodeida,
Loheia, Dsjidda en Yembo of /limbo ; aan de kusten van
Egypte, Nubie en Danakil : Suez, Kosseir, Soeakin en Massowa of Massoea. — De Israelieten en Phomiciers dreven
oudtijds op deze golf een uitgebreiden handel, de laatsten
vooral van de haven Ezeongeber aan de Golf van
Akaba nit naar het goudrijke Ophi r, en na den ondergang van 't Perz. rijk herkreeg zij hare belangrijkheid
ate de voorn. handelsweg tusschen Europa en 't Oosten,
welke onderscheiding haar ontviel na de ontdekking van
den zeeweg naar India om de Kaap-de-Goede-Hoop. In
onze dagen evenwel heeft zij door het doorgraven van de
landengte van Suez haar onde belangrijkheid terug bekomen, daar zij nu den kortsten weg vormt voor de scheepvaart tusschen W.-Eur. en 0.-Ind. ( Zie beneden bij Suez).
Roodhuis, b. in de ned. prov. Friesland, gem. Hennaarderadeel. 30 mw.
Rootikerk, ned. d., prov. Friesland, kant. en 13/4 n.
ZZW. Dokkum, arr. en hof Leeuwarden, gem. Dantumadeel. 280 mw.
Roodt of Roth, 1) d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr.
Diekirch. kant. en 11/4 u. NW. Redingen, gem. Ell. —2)
Id., arr. Luxemburg, kant. en 13/4 u. ZW. Grevenmacher,
gem. Bezdorf.
Rook, eil. in de Dampier-straat van den Stillen oceaan,
tusachen Nienw-Guinea en Nieuw-Brittanje, op 5° 29' Z.B..
147° 46' 0.L., door den Eng. zeevaarder Dampier in 1700
ontdekt en benaamd.
Round, b. in de ned. prov. N.Brab., gem. Boztel. 242 mw.
Roordahnizum, ned. d., prov. Friesl., kant., arr. en
hof Leeuwarden, 1/2 u. NO. Ranwerd, gem. Idaarderadeel.
700 mw. (met de buurt Tjinzeraburen).
Roos, vi. in Engeland, gee. York, Oost-Riding, 5 u. 0.
Hull. 600 mw.
Roosebeke of Roosbeke, 1) (Oost.), belg. gem. en
vi., prov. W. Vlaanderen, arr. en 21/2 n. NNO. Kortrijk,
aan de Lys. 5000 mw. — 21 (Iiirest-), of fr. Rosbec q, id.,
zelfde prov., arr. Yperen, 4 u. NW. Kortrijk. — R0060.
beke-Rovenhoek is een belg. gem., • prov. W. Vlaanderen, arr. en bij Ondenaarden ; — en Roosbeek een d.,
prov. Brabant, arr. Leuven.
Rooskenskant of Rooskens, b. in de ned. prov. Litnburg, gem. Sevenum. 340 mw.
Roosten, geh in de ned. prov. N.Brabant, gem. Stratum. 28 mw.
Roosteren, ned. gem. en d., prov. Limburg, kant. Sitturd, arr. Maastricht, hof 'a lgertogenbosch, 3 a. ZW.
Itoerrionde, bij de Maas, r. o. 922 mw. (met 2 gehuchten).
Root, 1) gem. en vi. der V. S., Set. New-York, gee.
Montgomery, 121/, U. WNW. Albany. 3436 mw. — 2) d.
In Zwitserl., kant. Lucern, aan den weg near Zug. 994 mw.
Booth, 1) b. in de ned. prov. Limburg, gem. Maasbree.
119 mw. — 2) id., gem. Margraten. 170 low.
Elope, at. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Gallicie. 2049 mw.
Ropezyce, stadje in Oostenrijk-Hongarije, prov. Gallicie,
kr. Tarnow, 2112 n. 0. Dembitza. 3200 mw.
Ropley, d. in Engelaud, gee. Haute, 11/4 U. OZO. NewAlresford. 840 mw.
Ropsley, vi. in Engeland, gee. Lincoln, II/2 u. Gran.
them. 860 inw.

Rosas
Roppoio, gem. in Italie, prov. Novara, circ. Biella.
1111 mw.
Ropsja, Ropscha. rues. d., gouv. en 7 u. ZW. St.Peters-burg, distr. Oranienbaum ; met een keizerlijk paleis,
waarin Peter de Groote in 1725 stierf.
Roque (La), fr kaap, dep. Beneden-Seine, aan den
Seine-mond, 2 u. NNW. Pont- Audemer.
Roque (San.), fr. St.-Roch, sp. vi ., prov. en 15 u.
ZO. Cadix, part.hfdpl., op de grens van 't onzijdig gebied,
dat den btrg Gibraltar van Spanje scheidt. 7800 mar.
Roquehron (La), fr. gem. en vi., Cantal, kant.hfd pl.,
arr. en 3./2 u. W. Aurillac. 540 mw. ( 1400 in 't vl.)
It.quebrun fr. gem. en d., llerault, arr. en 4 u. 0. St.
Pons, can den 'Orb. 1500 inw. — Roquebrune, fr gem.
en vi., Var arr. en 3 u. ZO. Draguignan. 2100 mar.
Roquhrust.ane
(1..), fr gem. en d., Var, kant.hfdpl.,
ip '
arr. en 13/4 n. ZW. Brignoles, aan de Issole. 1600 mw.
Roquecor, fr. gem. en d., Tarn-en-Garonne, arr. en
41/, n. NNW. Moissac, aan de Seune. 110) mw.
Roquecourbe fr. gem. en stadje, Tarn, k an t. h fd pl.,
arr. en 13/4 n. NNO. Castres, aan den Agent ; met een
protest. kerk en aanzienlijke wolfabrieken. 1800 mw.
Roquefort, 1) fr. gem. en d., Aveyron, arr. en 11/2 u.
OZO. St.-Affrique ; met kaasbereidin, 1600 mw. — )
-de.Marsan, fr. gem. en stadje, Landes. kant.hfdpl., arr.
en 4 n. NO. Mont-de-Marsan, aan de Douze ; met reel
kallrovens. 1800 mw. — 3) -de-Sault, id., Aude, kant.hfdpl., arr. en 6 n. Z. Limonx. 800 mw. •
Roquemaure, fr. gem. en at., Gard, kant.hfdpl., arr.
en 5 u. NO. Nimes, bij den Rhone, r. 0.; inet wijnhandel.
3300 mw ( in de gem.), 2500 in de stad. Pans Clemens V
is bier gestorven.
Rogues (Los). las ROC866 eil.groep in de Caribische
zee, Venezuela. 11° 57' N.B., 67° 40' W.L.
Roquetas, sp. d., prov. en 3 u. ZW. Almeria, aan de
bans van Almeria ; met gr. zoutwerken. 2072 mw.
Roque-Tinabaut, fr. gem. en d., Lot-en-Garonne, kant.hfdpl., arr. en 4 u. NO. Agen. 1400 mw.
Roquevaire, fr. gem. en at., Bouches-du-Rheme, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ONO. Marseille, aan den Huveaune ;
met fabr. van zeep, olijfolie en zijde. 3600 mw.
mijnst. in Noorwegen, stift
R6rosio, Roeraan,
en 19 u. ZZO. Drontheim, in een woest bergoord aan de
Hitter-elv (bijriv. der Glommen ); met een beroemde kopermijn, open.bare scholen en gestichten van liefdadigheid.
3600 mow.
Roraima, berg in Britach Guiana, op 5° 30' N.B., 61 0
10'W.L,hone62mtbvdz.Eronspige
vele rivieren, die prachtige watervallen vormen.
Borbach, fr gem. en mvl., dep. Moezel, kant.hfdpl.,
arr. en 21/2 u. ZO. Sarreguemi nes. 1200 mw.
Rorbas, at. in Zwitserland, kant. Zurich, distr. Billach.
1250 mw.
Mori, Rorie, (eng. R ore e), of Lohoeri, (eng. L o h ur e e), at. van Scinde, aan den Indus, 1. o., 6 u. ZZO.
Sjikarpoer. Zij beslaat eene berghelling en ziet er van buiten goed nit ; de huizen zijn hong met platte daken ; men
vindt er moskeeen, ten groote scram of herberg en eenige
bazars ; maar de straten zijn nauw en morsig. De ruim
8000 mw. vervaardigen grof papier, leder, zijden en katoenen
stoffen, gond- en zilverwerk. 27° 42' N.B., 68 0 53' O.L.
Rorotonga, hetzelfde eil. als Raratonga, z. aid.
Rorschach, Roschach, twit. vi ., kant. en 2 u. NO.
St.-Gallen, distr.hfdpl., aan 't meer van Constanz '• met een
haven, waaruit levendige handel t moral in katoen, gedreven wordt op Lindau, Friedrichshaven en andere havens aan het meer van Conatanz. 3600 inw.
Rortichacherberg, gem. van Zwitserland, kant. St.Gallen. 1241 mow.
Rosa, 1) at. in Ital., prov.Vicenza, eire. Bassano. 4600 mw.
— 2 ) (Santa), at. In de V. S. van Columbia, 12 u. 0.
Antioquia ; met rijke goudmijnen. — 3 ) mexic. vi ., dep.
en 9 u. N. Coahuila ; met zilvermijnen in de nabijheid.
3000 mw. — 4 ) at. in Chili, prov. en 12 u. NNO. Santjag°. — 5 ) ell. bij de kust van Opper-Californie, 10 u. ZW.
Santa-Barbara.
Rosati, d. in Italie, prov. en circ. Reggio. 1650 mw.
Rosalie, berg in de V. S., Colorado. 391/2 0 N.B., 1051/i)
W.L450)met.hog
Rosa-Morada, mexie. vi ., dep. Sinaloa, ZO. Culiacan.
4000 mow. In den omtrek weasel]. koffie, indigo en eitroenen in 't wild.
Rosande, Rozande of Roozand, geb. en polder in
de ned. prov. Z.Holland, Uselmonde, gem. Poortngaal,
bij Pernis.
Rossano Veneto, d. in Italie, peer. Vicenza, char. Beanano. 3000 mw.
Rosana, fr. gem. en d., dep. Hautes-Alpes, kant.hfdpl.,
arr. en 10 n. WZW. Gap. 850 mw.
Roaario, 1) U. ell. van de Arzobispo-groep, Stillen
oeeaan, op 140 5' Z.B., 141 0 W.L. — 2) at. in de Argensattnw
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reeds van hier gelegd near Cordoba en men heeft plannen
gemaakt om deze bean voort te zetten over S. Louis en
Mendoza near Santiago en Valparaiso aan den Stillen oceaan.
23,000 low. — 3) mexic. riv., dep. Sinaloa, aan de rivier
van denzelfden naam, 42 u. ZO. Culiacan. In de nabijheid
vindt men zilvermijnen. 6000 mw. — 4) mexic. at., zie
El Rosario. — 5) (Santa-Maria-del-). vl. op Cuba,
in 't W.lijk departement. 600 mw. — 6) -de-Cucuta of
San-Jose-de.Cucuta, of enkel Cucuta, M. In de V. S.,
van Columbia, Stt. Boyaca, aan de riv. lulls; can stapelpl. veer de prodncten der streek. 5000 low. In 1821
zetelde bier het eerate congres van Columbia.
Rosario', gem. van Oostenrijk, prov. Latakia. 4900 mw.
Itomurno, at. in Z.Itidie, peer. Reggio Calabria, 2 u.
NO. Gioja ; met wijn- en oliebouw. 39011 low. De aardbeving van 1783 had dit vlek geheel vernield.
Rosa*, (fr. Roses), [Rhoda], sp. at. en seeh., prov.
en 8 n. NO. Gerona, aan den N.oever der golf van Rosas.

Rosasco
2800 mw. De Franschen namen hue in 1645, 1693, 1798
en 1803 in en slechtten eindelijk hare vestingwerken.
ROISMICO, gem. van Italie, prov. Pavia, circ. Lomellina.
2300 inw.
Route, vi. in N.Italie, prov. Milaan, circ. Abbiategrass° en 4 n. NW. Pavia. 2400 mw.
Rosbach, gem. van Pruisen, Riinprov., regdst. Keulen.
3200 low.
Rosbereon of Rosebereen, d. in Ierland, grs. Kilkenny, aan de W.zijde van de Barrow, tegenover NewRoss, waarvan het een voorst. is. 960 mw.
Rosehitx mv1. in Oostenrijk, prov. Beneden de Eons,
' 81/1 U. NW. Korneuburg. 1300 inw.
aan de Bullta,
Roseinno, d. in Ital., prov. Teramo, circ. Penne. 2451 inw.
Roseigno, d. in Italie, prov. Salerno, circ. Campagna.
1250 mw.
Roseoff, fr. gem. en vi., dep. Finistere, arr. en 4 u.
NW. Morlaix, op een landtong in 't Kanaal, over 't eil.
Bas. 4000 mw. (1400 in 't vi. ) Hier ontscheepte Maria
Stuart in 1558, toen zij den fr dauphin kwam huwen.
Roscommon, I ) iersch gra.„ Connaught, door den
Shannon ten 0. gescheiden van de gm. Longford en Westmeath (Leinster ), en door de Suck ( bijriv. van den Shannon ) ten W. van Galway en Mayo, hebbende ten N. de
•ra. Sligo en Leitrim; gr. 46 0 m., met 140,001 inw. De
over 't geheel vruchtbare, meest golvende grond levert
vooral aardappelen, ook tarwe. De schapen en runderen
zijn er van goed ras, en men delft er eenige steenkolen
en ijzer. De vroeger bloeiende linnenfabr. zijn afgenomen. Het grs. wordt verdeeld in 9 //baronies". De voorn.
plaatsen zijn Roscommon, Boyle,Castlereagh, Strokestown
en een gedeelte van Athlone. — 2 ) at. en hfdpl., van gen.
grs., met een station aan den Dublin-and-Mullingar-spw.,
5 u. NNW. Athlone. Zij is slecht gebouwd, heeft de overblijfsels van een basted l en van een schoone abdij out de
13de eeuw, fabr. van wollen stoffen, Sand, aardewerk enz.,
en een toenemenden handel, vooral in koren. 4300 mw.
Roseeea, iersch my!. en kersp., Munster, grs. Tipperary, 2 u. W. Borris-in-Ossory ; met een recht- en markthuis, tucht- en werkhuis, kazerne, hospitaal, verscheiden
oudheden, branderijen, brouwerijen en looierijen en handel in koren. 4900 mw. in de stad 2990).
Rose, 1) gem. en vl. der V. S. New-York, g,rs. Wayne,
2 U. N. Lyons. 2264 mw. — 2) id, Ohio, 37 u. NO. Cogrs. Jefferson.
lumbus. 1200 mw. — 3) id,
mas, 0. New-Providence. —
1100 mw. — 4) eil. der Baha
5 ) een der 0 lijkste van de Samoa- of Schippers-eil., op
14° 32' 47" Z.B., 169° W.L. — 6), of Middeletone, eil.
tegenover de Z.kust van Russ. Amerika, op 59. 32' N.B.,
1460 21' 51" W.L. — 7) d. in Z.Italie, prov. en circ. Cosenza. 2580 inw.
Rose (Sainte.), 1) vi. op 't em!. Guadeloupe, son de
N. kust, 3 u. ZW. Port-Louis. 3256 mw. — 2) vi. op 't el
Bourbon, aan de 0.kust, 9 u. ZO. St.-Denis. 2900 mw.
Roseau of Charlotte-Town. Charlotteville. hfdst.
van 't eil. Dominica, Britsche W.Indien, aan de W.kust,
op 15° 18' 4" N.B., 61° 24' 7" W.L.; met een arsenaal en
voortreffelijke haven. 5000 mw.
Roseg, gem. in Oostenrijk, prov. Karinthie. 4500 mw.
Rosehall, d. in Schotland, gm. Lanark, bij Oud-Monkland. 2945 mw.
Rosehearty, d. in Schotland, grs. Aberdeen, aan de
Moray-golf. 1 u. W. Fraserburg. 1206 mw.
Hose Hill, vl. in de V. S., Virginia, grs. Lee. 3023 mw.
Rose-Island, 1) eil. van de Bahama-groep in den Atlant. oceaan, ten W. van New-Providence. — 2) eil in den
Stillen oceaan, op 14° 32' 47" Z.B. en 169° W.L.
Resell, sp mv1., prov. en 12112 U. NNO. Castellon-dela-Plana. 2425 mw. — Roselle, mv1. in Z.Italie, prov.
Chieti, 6 U. Z. Lanciano. 1440 mw.
Rosemary eil. in den archipel van Dampier, aan NieuwHollands NW.kust,
op 20. 28' 15" Z.B., 116° 30' O.L. Het
'
weed in 1699 door den Eng. kapt. Dampier ontdekt en
zoo genoemd naar de veelvuldig voorkomende altijd groene
plantensoort, die veel op de bekende rozemarijn geleek.
Rosenau, 1) of Rosnau, (hong. Rosnyo-Banya),
st. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Hongarije, com. en 41/2 u.
NO. Gdintir, aan den Sajo. Zij is de zetel van een bisschop en heeft r. kath. en luth. kerken, een bisschoppel.
aeminarie, Franciskaner klooster, r. kath. en luth. colleglen, fabr. van wollen en linnen stoffen, steengoed, leder
en papier, en handel in honig, was en erwten. 5000 mw.
— 2) (hong. Rosny o), my!. in Oost-Hongarije prov.
Zevenbergen, aan een bijriv. der Aluta, 2 u. ZW. Kronstadt ; met een stark kasteel, tabaks- en vlasbonw en
bijenteelt. 4600 mw. — 3) d. in id., prov. Neder-Oostenr.,
11/2 U. W. Zwettel ; met een weverij en hotel. 1086 mw.
Rosenberg, 1) (poolsch Oleszo), pr. at., prov. Silezie, regdst. en S U. NO. Oppeln, kr.hfdpl., aan de bron
der Stober '• met een slot en fabr. van leder, linnen en
laken. 3570 mw. — 2), (poolsch S u a z), pr. at., prov.
Pruisen, regdst. en 5 U. 0. Marienwerder, kr.hfdpl. 3065
mw. — 3) ( hong. R ozm b erk ), mvl. in Oostenr.-Hongarije, coin. Liptau, aan de aamenvloeiing van de Waag en
Revucza, 61/2 0. NNO. Neusohl ; met een piaristen- en
een r. kath. college, eene zuurbron en marmergroeve. 3000
mw. — 4) bob. at., kr. en 6 , /2 u. Z.t.W. Budweis, aan de
Moldau, bij den spw. van Budweis op Lion ; met een slot
en parelvisscherij. 1500 mw.
Roseudaal, Roxendaal of Rooeendaal, he& at.,
prov. N.Brabant, kant. Bergen op Zoom, arr. Breda, hot
's Hertogenbosch, 11/2 U. ZZW. Oudenbosch, met een station aan den spw. van Antwerpen op den Moerdijk en
van Bergen op Zoom naar Breda. Men vindt er een r.
kath. en een geref. kerk, em n raadhuis aan het mime
marktplein, goede inrichtingen van onderwijs en liefdadigheid, en eenige fabrieken, die leder, him, bier, baksteenen, hoeden enz. leveren. Deze frame plaats, die door de
Roaendaalsche en Steenbergsche vliet met de Krammer in
gemeenschap staat, drijft vooral handel in granen en vee
en knelt wel bezochte jaarmarkten en een drukke week-
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markt. 4200 Mw. Met het d. Nispen en een Eta gab.
vormt het de gem. Rosendaal-en-Nispen die.
8250 meest r. kath. mw . telt. — Zie ook Rowena/lull.
Rosendale, at. in de V. S., Stt. New-York, gm. Ulster.
3065 mw.
Roseneath, d. in Schotland, op een schiereil., gas.
Dumbarton, tussehen Lochs Game en Long, NW. Greenock,
1/2 U. W. Helensburgh. 1780 mw.
Rosenfeld, wurt. stadje, Schwarzwaldkr., 3 u. NO.
Rottweil. 984 mw.
Rosenheino, beier. mvl., kr. Opper-Beieren, hfdpl. van
een landgericht aan de samenvloeiing van de Mangfall
met den Inn, 9 u. ZO. Munchen ; met een gewichtig zoutweek, minerale baden, koperfabr. en levendigen handel.
8470 inw.
Rosenthal, 1) (R o szm i tal ), atadje in Bohemen, kr.
Prachin, 6./2 u. NNW. Pisek, aan de Lomnitz ; met een
slot van den aartsbisschop van Praag. 1300 mow. — 2) at.
in Penises, prov. Hessen-Nassau, ambtszetel, 31/2 u. NNO.
Marburg. 1200 mw. — 3) boll. vl., kr. en 5 u. Z. Budweis ;
met can mineraal bad. 600 inw.
Roseto, 1) at. in Z.Italie, prov. Foggia, 3 u. W. Troja.
5400 mw. — 2) id., prov. Cosenzo, aan de golf van Taranto, 6 U. NO. Cassano. 1400 mw.
Rosette, Zie Roxette.
Rosevvell, d. in Schotland, grs. Edinburgh, kersp. Las.
wade. 790 mw.
Roshan, at. in Rusland, pane. Polen, gouv. LoEnsha,
circ. Makow. 2619 tow.
Rosheim, gem. en st. in Elsass-Lotharingen, dist. Nederrijn, kant.hfdpl., arr. en 4 u. NW. Schelestadt, aan den
voet der Vogesen (Vosges) ; met katoenfabr. en koude
minerale baden, 4,00 low. Zij was vroeger een vrije
Duitsche rijksst., en werd in 1s35 gedeeltelijk door brand
vernield.
Rosieres, 1) fr. gem. en d., Opper-Loire, arr. en 21(2 u.
NNO. Le Puy. 2600 inw. — ) belg. gem. en d., Brabant,
arr. Nivelles, kant. Wavre. 501 mw. — 3) -aux-Salines,
fr gem. en at., Meurthe. arr. en 21/2 U. ZO. Nancy, aan
de Maas, I. o. en aan den spw. van Straatsburg ; met
een der beste stoeterijen in Frankrijk. 2400 tow. — 4)
.en-Santerre, id., Somme, kant.hfdpl., arr. en 2112 u.
ONO. Montdidier • met weverijen. 2600 inw.
Hosiers (Lea), fr gem. en vl., Maine-en-Loire, arr. en
3 u. NW. Samuur, aan de Loire, r. o., en aan den spw.
van Nantes naar Tours. 30)0 mw. ( 1100 in 't vl.)
Rosignano, 1) Montferrato, at. in N.Italie, prov. en
4 u. NW. Alessandria, mand.hfdpl., 3000 mow. — 2) Maritime, gem. id ., prov. en circ. Pisa. 6840 tow.
Rosingyn, Rossingeyn, Roeegyn, een der Bandaeil., 4 u. OZO. Banda, met can gelijkn. plaats, een gr rit
ten N. en een koraalbank, Verdronken-Rossinga genoemd.
Roam', at. en ambtshfdpl. in Anhalt, aan den r. o. der
Elbe, waar auj de riv. Roslau opneemt, 1 u. N. Dessau;
met vorstl. slot, visscherij en scheepvaart. 5380 mow.
Roslawl. Roslovl, run. st., gouv. en 20 u. ZZO.
Smolensk, dist.hfdpl.„ aan de Ostr. 6200 mw.
Rosmalen, ned. gem. en d., prov. N.Brabant, kant.,
arr. en hof 's Hertogenbosch, waarvan het 1 u. NO.waarts
gelegen is ; met buitenplaatsen en fabr.industrie. 2800
meest r. kath mw. ( met versch. gab., o. a. Hintham en
Kruisstraat, elk met een school).
Rosmaninhal, versterkt port. stadje, prov. Beira, 181/2.
u. ZZO. Guarda, bij den Taag en de sp. grena. 800 tow.
R,osnau, Roznow, mvl. in Oostenrijk-Hongarije, prov.
3tIoravie, distr. Neutitschein, aan de Betschwa, 6 u. ZZO.
Weisskirchen. 3140 mw.
Rosny, 1) fr vl., dep. Seine, tusschen Montreuil en
Bondy, met een der forten van Parijs. — 2 ) of Rosny
sur Seine, fr. gem. en d., dep. Seine-en-Oise, arr. en 11/2
U. W. Mantes, aan de Seine, 1. o., en aan den spw. van
Parijs naar Rouen. 750 inw. Daarbij het schoone kasteel,
waarin Sully weed geboren. — 3) of Rosny sur Bois,
id., dep. Seine, arr. Sceaux, kant. Vincennes. 2156 tow.
Rosolina, gem. in Italie, prov. Rovigo, circ. Adria.
2183 tow.
at. op het eil. Slane, prov. en time. Noto.
6390 mw.
Itosora, d. in Italie, prov. en circ. Ancona. 1200 inw.
Rosporden, fr. gem. en vl. dep Finistere, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. OZO. Quimper. 1213 mw.
Rosport, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch,
kant. en 11/4 n. W.t.Z. Echternach, aan de Sure, L o. Het
vormt met de d. Ossweiler en Steinheim, benevens can 7tal
gab. de gem. R osp or t, die 170J tow. telt.
Ross, 1) cog. mvl. en kersp., gas. en 3./2 a. ZZO.
Hereford ; met een uni-werkhuis, markthuis, hulpbank,
industrie-school an eene kerk, waarin de weldadige Kyrie,
Pope's beroemde ,Man of Ross" begraven is. 3600 mw.
(in 't kersp.) — 2), of Rosearbery, iersche at. en bisschopszetel, Munster, grs. Cork, 2 u. WZW. Clonakilty ;
met can kathedraal, tuchthuis, markthuis en kloosterruinen. 4300 tow. in 't kersp. 750). — 3 ) grootste all. in
't benedenmeer van Killarney, Iceland, Munster, 1/2 u. Z.
Killarney — 4) iersche haven, gas. Mayo, aan de 0.zijde
van Broadhaven. — 5) grs. der V. S., in 't Z. van Ohio ;
gr. 30 0 m., met 33,883 tow.; hfdpl. Chill i cot h e. —
6 ) gem. in Ohio, grs. Greene. 1367 tow. — 7) gem. in
Penasylvanie gas. Alleghany, aan Pine-Creek, 1 u. N.
Pittsburgh. 1675
'
mw.
Ross (New-), iersche at. en riv.haven, Leinster, gm.
Wexford, aan de Barrow, 1. o., over welken zij door een
lange brag gemeenachap heeft met hare voorst. Rosbercon,
14 u. NNO. Waterford. Zij is meest goad gebouwd, heeft
eene kaai van 592 met. lenge, tot welke schepen van 600
ton bij vloed kunnen opkomen, vale kerken en kloostergebouwen, hospitalen, kazernen, een gevangenhuis, tolhuis,
markthuizen en can uitgebreiden handel. 13,350 tow.
Ross-and-Cromarty, grs. in 't N. van Schotland, tuaachen den Minsk ten W. en de golf van Moray ten 0.
(dus van zee tot zee), hebbende ten N. Sutherland en ten
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Z. Inverness-shire, en bevattende verder, hi ationderlijk
gelegen deelen, Cromarty en de ell. Skye, Lewis enz. en
-de Hebrides* ; gr. 140 0 m., met 89,625 mw. De 0.kust
wordt ingespeden door- de . basica van Cromarty, Bern ily
en Dornoch, de W.kust door die van Broom,
Ewe, Gairloch, Torridon en AM. Voor een goed deel is
dit rotsachtig landsehap aamengesteld nit 'nutlet en si.
lurinische vormingen; alleen de kturten bests= nit oude
roode zandsteen. Be gemidd. jaarl. temp. is 46. Fahr.
Het klimaat is sun de W.kust seer mini/ en regenachtig.
Droger en tevens konder is de 0.kust. In 't midden is
.dit grs. eon woeste bergstreek, met moerassen en mere.,
besproeid door den Conon, Orin, Beauly e. a. kL rivieren. De landbouw heeft er in den laatsten tijd veel souruitgang gemaakt, mar 't grootste gedeelte van 't grs. is
tot de veehoederij ingericht. Er worden weinig mijnen bewerkt, de fabr. zijn onbednidend en de bevolking is over
geheel arm. Het gm. telt 33 //parishes" on heeft tot
voorn. plaatsen Dingwall, Tainoi Cromarty.
Riessa, rues. Invl., gonv. en 10 it. ZO. Grodno. 1500 mw.
Iltoemal, morn. van Weenen, de bidet. van OostenrijkBongarije. 60,000 mw.
d. in N.Italie, Piemont, pros. Coneo, 21/2 u.
ZZW. Sebum. 2610 low.
Rossano, [itoscianzana], 1) st. in Z.Italie, pros. Cosenza, op eon heuvel bij de golf van Taranto, 5 n. WNW.
Cariati ; met een kathedraal, geestelijk seminarie en bevestigd slot. 16,000 mw. Geb.pl. der pausen Johannes VII
en XVII. — 2) d. in Natalie, pros. Vicenza, circ. Basun°
Vicentino. 3018 low.
Romansch. 1) d. in Oosteerijk-Hongarije, pros. Bohemen, kr. en 8 U. WNW.Ellbogen. 3600 inw.— 2) (Ober.),
d. in Hessen-Darmstadt, pros. Opper-Hessen, aan den Rossbach en Iran den suet van den Taunus, 4 u. N. Frankfort. 1750 low. Daarbij het d. Niede r-R., met 820 mw.
— 3) pr. d., pros. Saksen, regdst. en 3 n. WZW. Meeeeburg, 3 U. Z. Halle. 300 low. Frederik de Gr. behaalde
bier op 5 Nov. 1757 eon schitterende overwinning op de
fransche en keizerlijke troepen.
Romodorf, gem. in het Dnitsche ge.hertd. Hessen, pros.
Starkenburg: 2200 tow.
Roeodrost, d. in Iceland, Leinster, gra. Wexford, 1 n.
WZW. Ennincorthy. 1400 low.
111,8esel, pr st., pros. Pruisen, regdst. en 15 u. ZZO.
Konigsberg, kr.hfdp1.; met eonond slot, dat no tot tuchthubs dient, een progymnasinm on wevertjen. 3565 low.
Rossi:, gem. in Oostenrijk-Hongarije, pros. Hong., gra.
Bihar. 2018 low.
Roma., gem. der V. S., New-York, get. St.-Lawrence,
7 u. Z W. Canton, aan de Indiana-riv.; met loodmijnen,
bzergieterijen en fabr. van machinerie. 1700 low.
Rossie Isleogi, kl. ell. aan de 0.kust van Sehotland,
voor de monding van de Znid-Eskrivier, gra. Forfar, kersp.
Craig, tusschen het bekken Montrose en' de N aee. isa low.
1R,00siezzy, Rossiena., run. et., goes. en 28 u. WNW.
Wine, distr.hfdpl., aan de Doebissa. Zij is de zetel van
den r. kath. binchop van Lamogitie en heeft vole kerken
on een piaristen-college. 11,000 low.
Itossiglione, et. in Italie, pros. en circ. Genna. 2800 mw.
Roosagrol, 1) meer in Nienw-Schotl., gra. Queen, 81ps
U. ZZO. Annapolis, 3 U. lang. Daarnit vloeit de Merseyriv.,die het d.Roasignol of Li•erpool aanharen
mood heeft. —, 2) belg gem. on d., pros. Luxemburg, arr.
Arlon, kant. Etalle. 700 low.
Rossineer, kerep. van Ierland, Connaught, gra. Sligo
en Leitrim. 10,325 rim.
Roesita,st.in Oostenr.-Hongarije, pros. Moravie. 4000 mw.
Itonskeeo, zentadje a.an de 0.kust van Schotland, gra.
Ross, 211, u. NO. Dingwall, aan de Cromarty-golf. 3900 low.
Roosts, pr. d., pros. Saksen, regdst. Merseburg, 3 u.
W. Sangershaueen, hfdpl. van de heerlijkheid des graven
van Stollberg-Rossla. 2300 low.
Rorrolara, et. in 't ge.hertd. Anhalt, hr. Zerbst. 5385 inw.
Ilowslehes, pr. mvl., pros. Saksen, regdst. en 7 u. W.
Mersebnrg, son de Unit-nt. 2300 low.
Resomm of Itossens, nod. gem. en d., pros. Gelderland, kant. Zalt-Bommel, arr. Tiel, hof Arnhem, aan de
Waa. 1. o.; met ion gereL on r. kath. kerk. 1160 low.
(met het geh. Geenweide en de brain Rome). — Ook ligt
er een dorp Rinouzza in de pros. Overijsel, gem. Weenieloo, met 476 low. .
litoosassire, kersp. van Ierland, Minster, gee. Waterford, nitmakende eon deel der at. Kilmacthomas. 1400 inw„
Rosso gem. van Italie, pros. en eke. Genoa. 3003 low.
litossoIrry, kersp. van Iceland, Ulster, grs. Fermanagh,
bevattende eon deel der at. Enneskillen. 1948 low.
itoostrevor, nest. van lerland, Ulster, gra. Down,
aan de N.zijde van den Carlingfordbat42 n. OZO. Newry,
waarraede het door een apw. verbonden is. Het drtjft
handel in kola on such. 700 low.
1111emswein, sake. it., regdst. Leipzig, kr. Debeln, aan
de Mulde, 1. o., 11/g U. WNW. Nossen; met lakenfabr.
6698 low.
Illostak, 1) binnenlandsche it. in Z.Arable, gebied on
191/2 u. W. Maskate. — 2) pers. atadje, pros. Farsistan,
SO. van Sjiraz.
Illioatargewo of nothealburg, pr. at., pros. Posen,
mast. on .10 U. SW. Posen ,• met eon synagoge. 1060 low.
.111.4sotoek, koopst. on seek. in Meklenbneg-Schwerin, aan
de Warnow, 211, n. van baron mond in de 0.zee, en door
eon spoorweg verbonden met Lubeck, Hamburg, Bremen
en.Berbjn, 13 n. NO. Schwerin. Zij is door onde moron
omsloten en bestaat nit een oude, midden on nieuwe it.,
met verscheiden voorsteden. Hare voorn. gebouwen zijn
een ps1eis, vaak de resid. der groothertogen, vole kerken, waaronder de ackoone Maria-kerk met de tombs van
onzen Hugo de Groot, die hier in 1645 op zljao tongfrols
iota. Sweden 'stied; verscheiden hospitalen, eon stadhinis
met 7 torero, eon schouwburg, het schoone gebonw der
Groote-Loge,een tucht- en werkhnis. Op eon der 3 marktpletnen„de allichersplats". stoat eon metalen standbeeld

van Backer, die bier in 1742 word geboren. R. heeft
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h 'dein1geleerde gsenoolachapspen. Er zijn sea aantal fabr. van taken, seep, cichorei,
azijn, verfwaren, chemicalien cut., groote brouty.erijen, branderijen on suikerraffInaderijen. -De :mad dreft
een belangreken zeehandel en voert vooral voortreffelijke
mode tarwe, gent, boonen, raapzaad, haver, wol, sodden,
lijnkoeken, raapolie, beenderen, slag, paarden runderen ea
proviand uit, terwij1 de invoeren merit nit lioloniale waren, wijnen en fabr.goederen bestaan. In 1870 liepen 750
sehepen hear haven binnen, terwijl 800 uitzeilden. De
diepte van 't water in de riv. is van 21/2 tot 2 3/4 met., en
vaartnigen boson dien diepgang laden on loosen in hear
voorhaven War nem n d e. 36,982 mw. 54. 5' 29" N.B.,
12. 8' 57" O.L. — R. wordt reeds in 1161 als at. vermeld
on weed in 1323 bij Meklenburg gevoegd. Zij was lang
eon der aanzienlijkste Hanse-steden en beset tot op den
jonesten tijd verscheiden privilegien.
Ebnotov, 1)(Dmitria-Rostooskaja),russ. it.,
gonv. en 18 11. 010. Jekaterinoslav, aan den Don, r. o.,
ruin 6 n. boson haren mound in de zee van Azov. Zij is
wel gebouwd en wordt door eon sterke vesting, 't verblijf
van den kommandant, verdedigd. Zij heeft verschillende
magazijnen sour behoeften van 't leger, van de vestingen
In den Kankasus en op de 0.kust der Zwarte zee, en is
eon voorn. stapelplaats mot. den handel der uitgestrekte
gewesten, die de Don besproeit. Er wordt eon groote jaarmarkt gehouden. Eon spoorw. is in 1875 aangelegd near
Wbtdikawkas in Ciskaukasie. 39,129 low. 2) id., gouv.
en l0i/ U. ZZW. Jaroslawl, distr.hfdpl. aan 't moor Nero.
Zij wordt door nrden wallen omsloten en is de regd. van
een griekschen sertsbiaschop. Haar voorn. gebouwen zijn
een onde kathedraal met vele graven van aartabisschoppen. verscheiden kloosten, biuch. paleisen on eon seminarie. Zt heeft vele fabr. van linnen, verfstoffen, vitriool
enz. en drijft een levendigen handel. Hare jaarmarkt
wordt vaak door omtrent 45,000 personen bezocht en veer
moor dan 5 mill. gl. waarde worth dikwijls op tene mis
omgezet. 11,500 low.
Rostraver, gem. der V. S., Stt. Pennsylvania, gra. Westmoreland, aan de Monongahela. 2786 mw.
leortrenen, fr. gem. en vl., dep. COtea-du-Nord, kant.hfdpl., arr. en 7 u. ZZW. Guingamp. 1650 low.
1Rostrevor, ale Rosatrewor.
Rosveld, b. in de ned. pros. Limburg, gem. Nederweert.

122 low.
nosswinkel, Rooswinkel, ned. d., prow. Drente, 6 1/1
u. OZO. Aasen, gem. en kant. Emmen, arr. Assen, hot
Leeuwarden. 729 low. (met het gob. de Maten-en-Priesen).
Rota, 1) sp. aeest., pros. en 2 u. NNW. Cadix ; met
eon kasteel en eon hi. haven voor kustvaartuig. 7900 low.
— 2), (8 ar pan el, ell. van de Ladronen, NNO. Guahan;
groot 51/4 0 m.. maar zwak bevolkt.
Rotagreen, d. van Italie, prov en circ. Cosenza. 1700inw.
Rota., gr fort van den Pundsjab, bij den Dsjhailum,
30 n. NNW. Lahore. V66r weinig (aeon beyond het zich
In ontoereikenden stoat van verdedigiug.
nota.sgur, it. en fort van Britsch 1naie, pres. Bengalen,
son de Sono, 32 u. ZW. Patna.
Rotella, gem. van Italie, pros. on curt. Aacoli Piceno.
2200 low.
Itotello, gem. van Italie, pros. Molise, circ. Larino.
2270 mw.
Rotenlssarg, 1) vl. in Pruisen, pros. Hannover, landdr.
Stade, vorstd. en 4 n. NNO. Verden, aan de W timme on
den wog van Bremen naar Hamburg. 1100 low. — 2) at.
In Keurhessen, prov. Nederhessen„ kr.hfdpl., aan beide
zijden der Fulda, 7 u. ZZO. Kassel ; met eon kasteel der
landgraven van Hessen, verscheiden schoone beckon en weverijen. 3180 low. — Zie ook Rothenburg.
Blitgen, pr. d., Rijnprov., regdst. en 3 u. ZZO. Aken,
aan de Vesdre ; met fabr. van laken en kasjemir. 1900 mw.
Roth. beier. it., kr. Middenfranken, aan de Rednitz,
41/g U. Z. Nenrenberg, bij den epoorweg van dear op Augsburg ; met het basted R a tibo r, eon hoogere school,
fabr. van menewerk, good- en zilver-gallons en glair, en
3 voonteden. 2874 low.
Roth:. kL stadje in 't kon. Saksen, regdst. Leipzig,
kr. Barns. 2165 low.
Rothbury, cog. mvl. en kersp., gra. Northumberland,
win de Coquet, 3 ii. WZW. Alawick. 1100 mow.
Rothona, b. in de nod. pros. Limburg, gem. Meerssen.
570 low.
Rothenburg, 1) pr. at., pros. Saksen, regdst. en eth
U, NNW. Merseburg, aan de Saab, met eon kopermijn on
salpeterhutten. 1150 mow. — 2) pr. at., prov. Silesia,
regdst. Liegnits, aan de Neisse, 3 u. N. Wentz, met een
slot. 1266 low. — 3) id., :elide pro.. on regdat. aan de
Oder, 20 U. NNW. Liegnitz. 700 inw.— 4) zwit2d., kant.
en 1 n. NNW. Lucerne ; met ten schoone steenen brug
over den Rothbach. 1350 low. — 51 -as- lofob-) der Tauvroeger vrtje rij ksst. hr. Middenfranken,
ber beier.
' War:burg ; met 10
hfdiL van eon landgericht, 9 u. ZZO.
ker en die zich meest door glasschilderwerk en andere
kunstgewrOchten onderscheiden, eon lat. school, een school
vow landhuisbondkunde on indttstrie, lakenwevertj en
wijnbouw. 6504 mw. — Zie ook Rotonbarg.
Rothonfols, 1) d. in 't Dnitsche gr.hertd. Baden, Middenrijnkr., aan de Mnrg, 2 n. 080. Rastadt ; met eon fabr.
van steengoed on seseltkroezen. 1560 low. — 2) mei. in
Beieren, be. Nederfranken-en-Aschaffenburg, S u. WNW.
Werzburg, aan den Main, 1. o. 956 inw. Daartegenover
ligt het slotgeh. Bergrothenfels.
illiothoodloh, 4. in Zwiteerland, taut. Basel, dist. Siseach. .731) law.
Rothoolusus, d. in Oostenrijk-Hongarije, pros. Robemoo, hfdpL van de gelijku. heerLijitheid; met slot, park,
fabr. on steenkoolmijnen

Rothenkirchen
.Rotbenkireben, 1) of Rodenkireben, d. en ambtszetel in Oldenburg, kr. en Ph u. NO. OvelgOnne, aan de
Weiser. 2350 mw. — 2) beier. mvl., kr. Opperfranken ;
met een slot. 650 mw.
Rothentburm, 1) zwmt. d., kant. en 2 n. N. Schwytt,
760 inw. In de nabijheid ligt Morgart en (zie ald.) —
2 ) (V o r O s-Torony ), bergpas in de Transsylvaansche
Alpen, tuaschen Zevenbergen en Wallachije, 5 u. ZZO. Hermannstadt ; met een gelijkn d. en bergslot.
Rother, kleine rivier in Engeland, gra. Sussex, die bij
Rye in het Kanaal valt, waaraan zij de haven van genoemde stad vormt.
Rotherfield, 1) d. in Engeland, grs. Sussex, 1 u. ZZW.
Tunbridgewells. 4149 low. — 2) id., gra. Oxford, uitmakende een deel der stad Henley-on-Thames. 1899 mw.
Rotherham, eng. st ., grs. York, W. Riding, aan den
Don, r. o., over welken zij door eene brug gemeenschap
heeft met hare voorst. Mash or ou g h, en aan den Midland-, Manchester-, Sheffield- en Lincolnshire-spw., 2 u.
NO. Sheffield. Zij heeft nauwe en onregelmatige straten,
vein kerken en kapellen, een openbare bibl., college der
Independenten, lat, school, werkhuis, velerlei fabr. en
handel. 11,600 low.
Rotherhithe of Redriff, kersp. en voorat. van Londen, gem. Surrey, aan de Theems, tusschen Bermondsey en
Deptford ; met meestal geringe straten en een aantal
scheepsdokken. Het bevat Southwarkpark en de SurreyCommercialdoeks, bestemd vooral your den handel op de
Oostzee en vormt den ingang naar het Surreykanaal. Het
heeft een station aan den Oost-Londen-spw., die onder de
Theems doorgaat door middel van em n tunnel, vroeger bij
uitnemendheid als //de Theemstunnel" bekend.
Rothesav, Rothsay, St. en zeeh. van Schotland, hfdpl.
van 't gem. 'Bute, aan een schoone baai op de 0.zijde van
't eil. Bute, 81/2 n. W. Glasgow. Zij is van modernen
bouwtraet, heeft 2 kerken en verscheiden kapellen, een
kasteel uit de llde eeuw, 6 openbare bibl., leeskabinetten,
banken en assurantie-maatschappijen, groote katoenmolens,
scheepstirumerwerven en belangrijke visscherijen. Zij wordt
om haar zacht klimaat en am hare zeebaden veel door
zieken bezocht. 7500 inw.
Rothwasser, 1 ) d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravie, kr. en 10 U. NW. Olmiitz ; met een protest. bedehuis en school. 3100 jaw. — 2) id., prov. Bohemen, kr.
Chrubim, 3 u. NNO. Landskron. 3000 jaw.
Rothwell, mg. d. en kersp., gem. Northampton, 1 u.
WNW. Kettering ; met een kerk, waaronder een groot
knekelhuis, vol beenderen uit onbekenden tijd. 3000 mw.
e,
Rotonda, ital. vl., prov. Potenza, distr.hfdpl.,
ZO. Lagonegro. 43 ,0 inw. — Rotondel1a is een naburig
IL, met 2250 inw. — Monte-Rotonde is de hoogste berg
op Corsica, in zijn midden 2672 met. hoog.
Rotstergaast, b. in de ned. prov. Friesland, gem. Schoterland. 75 mw.
Rotte, riviertje in de ned. prov. Z.Holland, ontspr. bij
Moerkapelle en valt te Rotterdam in de Maas. Het R o tt ep ei 1, waarnaar in Schieland veelal de waterstand barmaid wordt, ligt 1 voet of ruim 1/3 meter beneden A.P.
(Amsterdamsch peil).
Rotteban, b. in de ned. prov. Z.Holl., gem. Hillegerab.
Rottenburg, 1 wurt, at. en ambtszetel, Schwarzwaldhr., aan den Neckar, die Zr van hare voorst. Ehi n g en
(vroeger zelf cene st. I scheidt, 31/2 u. W. Reutlingen. Zij
is de zetel van een bisschop, heeft een oud slot (nu een
krijgsgevangenis), een voorm. Jeznieten-college (nu de
bissch, resid.), vele achoone kerken, fabr. van leder, papier
en blaasinstrumenten, en hop- en tabaksbouw. 7143 mw.
— 2) brim. mvl., kr. Nederbeieren, 4 u. N. Landshut;
met salpeterziederij en brouwerij. 653 inw.
Rottenmann, Rothenmann, stadje in OostenrijkHongarije, nrov. Stiermarken, kr. Judenburg, aan den
Palten (bijriv. der Ens); met koper- en loodmijnen en marmergroeven. 1600 mw.
Rottennest, Rattennest, Rott- of Rattnest, ell. van,
w. Nieuw-Holl., grs. Perth, tegenover den mond der Zwanen-riv., op 31° 57' Z.B., 115° '25' 0.L.; lang 3 u., be. 1 n.
Het weed ontdekt in 1693 door den Hollandschen zeevaarder Vlaming en geheeten naar den overvloed van op ratten gelijkende dieren, welke men bier vond.
Rotterdam, 1) derde arr. der ned. prov. Z.Holland,
palende ten 0. aan de prov. Utrecht en verder omgeven
door de arr. Leiden, 's Gravenhage, Dordrecht en Gorinchem„
van welke beide laatste het door de Maas en de Lek gescheiden wordt ; verdeeld in 7 kantons, ni.: Rotterdam 0 0 . 1,
Rotterdam n°. 2, Schiedam, Gouda, Schoonhoven, Bridle
en Sommelsdijk. — 2) twee kantons in genoemd arr.,
waarvan het eerste nit het W.lijk gedeelte der at. R.,
een deel van het Ambt-van-Kool en nit het grondgebied,
dat bij de wet van 15 Juli 1859 van Katendrecht en Charlois tot R. is overgegaan, bestaat, terwijl het t w ee de
het 0.1ijk gedeelte der at., een deel van Kool, Fijenoord
en de gem. Kralingen bevat. — 3) gem. en at., hfdpl. van
gen, arr. en kant., de tweede handelst. des rijks, tan den
r. o. der Nieuwe Maas, die bier het door de at. stroomende riviertje de Rotte opneemt ; omtrent 5 u. van de
N..ee en 101/2 U. van Amsterdam. De at. is gebouwd
vrijwel in den vorm van een gelijkbeenigen driehoek, welks
basis parallel met de Maas loopt en welks top in 't N.
bij de Delftsche poort ligt. Haar luchtige aanleg, hare
breede havens, waarin de groote zeeschepen tot voor de
kantoren en pakhuizen der handelaars kunnen laden en
lumen, hare schoone straten en beplante grachten, die met
een grunt aantal schoone en grootsche gebouwen en rijk
voorziene winkels prijkeu, geven haar schier overal een
vroolijk, bier en daar zelfs prachtig voorkomen. Inzonderheid is dit het geval aan de Maaszijde, alwaar zich
eene met hoog en zwaar geboomte belommerde, onlangs
nog veel verbreede kaai, de eBoompjes" uitstrekt, die met
meestal aanzienlijke huizen prijkt en eete.van de veel bezochte wandelingen der inw. uitmaakt. Niet minder schoon en
prachtig vertoont zich het geheel nieuwe stadsgedeelte,
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dat in de jongste Jaren aan de W.zijde der at., langs de
Maas aan 't zoogen. Nieuwe-werk, is verrezen en alwaar
tevens het frame Park is aangelegd. Ten 0. van de

Boompjes strekt zich lamp de riv. het Haringvliet nit,
mede eene met achoone gebouwen omzoomde haven, die
W.waarts met de Oude-haven gemeenschap heeft en ten
0, in de sedert 185) opgeheven rijkswerf, thane bestemd
voor het station van den Belg. en Rijn-spoorweg, eindigt.
Andere voorn. havens zijn de Nieuwe-haven achter 't Haringvliet ; de Scheepmakers-haven met de Wijnhaven, achter de Boompjes ; de Leuvehaven met de Blaak, de Zalmhaven e. a. De verschillende stadsdeelen ziju met elkander
verbonden door een groote menigte bruggen, van welke
de Koningsbrug over de Onde-haven, de Spanjaardsbrug,
de Groote en Kleine Wijnbrug, de Leuvebrug, de groote
Draaibrug alzoo de voorn. zijn. Ten behoeve der spoorwegverbinding met Dordrecht, Breda en Antwerpen is er
in den jnngsten tijd een kolossale spoorwegbrug over de
Maas gelegd, met welks bouw men in 1870 is aangevangen, terwijl daarnaast een brug voor rijtuigen en voetgangers, in 1878 geopend, het verkeer met Fijenoord onderhoudt. Beide bruggen zijn 850 m. lang. Eerstgen. spw.brug vindt als het ware zijn voortzetting in de 1112 kilom.
lange viaduct, welke dwa-s over de stad bee 1, den gen.
spw_ van het zuiden in verbinding stelt met de Hull, lijn,
die naar Schiedam, Delft, den Haag, Leiden, Haarlem en
Amsterdam voert en tevens met den Rijnspoor, die over
Gouda naar Utrecht en Arnhem loopt. — Door 't midden van de oude at. loopt de H000traat, die 'attar in 2
zeer verschillende deelen, de mime en schoone Buiten[dad en de dichter bebouwde Binnenstad scheidt. In de
laatste vindt men verscheiden marktpleinen zooals de
Groenmarkt., Melkmarkt, Kaasmarkt, Nieuwe:Markt, het
Nieuwe Plem aan de Delftsche poort, wane de beestenmarkt gehouden wordt, e. a.; in de eerste de Grootemarkt, de Vlasmarkt, de Zeevischmarkt en het Beursplein ;
doch geen van deze pleinen must door grootte of bijz.
a .hoonheid nit. Fraaie wandelplaatsen heeft R. behalve in
zijn talrijke kaden in de Oude en Nieuwe Plantage en in het
Park, dat intusschen reeds on Delftshavensch grondgebied
ligt. In het Park weed in 1860 een fraai marmeren standbeeld opgericht ter eere van den dichter Hendrik Tollens.
Andere standbeelden vindt men op de Groote Markt, nl. een
van Erasmus, en een op bet Hogendorpsplein ter herinnering aan den Nederl. staatsman Gijsb. Karel van Hogendorp, den avoorstander van vrijen handed" en aOntwerper
van Neerlands Grondrecht". Op de Nieuwmarkt werd in
1863 een sierlijke fontein opgericht ter gedachtenis aan
het berate! van Neerlands onafhankelijkheid in 18)3. Verbazend grout is de aanbouwing der stad mar de W.zijde,
dat eigenlijk een geheel nieuw gedeelte vormt en wear men
0. a. de Kruiskade, Aert van Nesstraat, Oldenbarneveldstraat, Witte de Withstraat, Kortenaerstraat, Westeraingel
en.. vindt. — R. heeft 15 protest, kerken, nl. 5 nederl. herv.
( waaronder 1 armenkerk), 1 waalsche, 1 eng.-presbyteriaansche, 1 eng.-episcopaalsche, 1 schotsche, 1 inthersche,
2 remonstrantsche, 1 doopsgezinde en 3 Christelijk Gereformeerde ; voorts 6 r. kath., 2 jansenistische kerken en 1 synagoge. Onder dem verdienen bijzondere vermelding : de
Groote- of Laurenskerk der Gereformeerden, in de eerste
helft der 15de eeuw gebouwd, met een 62 met. hoogen,
breeden toren zonder spits en met een voortreffelijk orgel;
verder de graven van de zeehelden Witte Cornelisz. de With,
Kortenaar, de Liefde, itlooi Lambert, van Brakel, Jan en
Aart van Nes, waarvan de drie eerste met achoone tomben prijken ; ook de graven van den dichter Antonidea,
van Cornelis Matelief de jonge e, a.; de Zuiderkerk, mede
van de Gereformeerden, van 1845 tot 1849 op de plaats der
oude in Gothiachen stij1 opgetrokken en een van de schoonate gebouwen der st.; de r. kath, kerk van St.-Francisens, de laatst gebouwde Onze-Lieve-Vrouwe.kerk en de
groote synagoge. Andere merkwaardige ,gebouwen zijn het
stadhuis, van 1823 tot 1833 vernieuwd ; het Gemeenelandshuis, een der schoomste gebouwen des lands, waarin het
museum Boymans gevestigd is ( 5 ), en de Akademie van
beeldende kunsten en technische wetenschappen ; de Beurs
( dagteekenende van 1722), het station van den Staatsspw.,
het nieuwe post- en telegraafkantoor, het zeemanshuis,
het stationsgebouw van den Hollandschen spw. ( ontworpen door Corn. Outshoorn ), het fraaie en doelmatig ingerichte ziekenhuis, het Oostindisch huis, no 'a Rijks entrepbt, het tribunal of paleis van justitie, de Delftsche
poort ( dagteekenende van 1766 ), het kon. nederl. Yachtclub-huis met het maritiem museum, enz. R. is rijk aan
instellingen ter bevordering van wetenachap en kunst en
niet minder aan liefdadige gestichten en vereenigingen.
Onder de eerste telt men 't Bataafsch genootschap der
proefondervindelijke natuurkunde een schilderkundig gom
van kunnootschap, em n afdeeling der Boll.aatschappij
steam en wetenschappen, een dito van de maatschappij van
Nijverheid, een wetenschappelijk instituut, een afdeeling
der maatschappij van Toonkunst, onderscheiden letterkundige genootschappen en een rederijkerskamer, het Erasmiaansch gymnasium, een akademie van beeldende kunsten
en technische wetenschappen, 2 hoogere burgerschOlen,
waarvan een .met 5- en een met 3jarigen cursus, de middelbare school voor meisjes, de inrichting voor het onderwijs aan doofatommen (opgericht in 1853), de zeevaart( 5 ) Net Boymans-museum, een verzamelplaats van belangrijke kunstschatten, weed aim Gemeenelandshuis van
Schieland in het midden der 17de eeuw geaticht, dock in
1964 door een zwaren brand geteisterd, waarbij slechts
163 van de mina 500 groote schilderijen, meer of min beschadigd gered werden en bovendien veel kostbaar porselein, talrijke boek- en plaatwerken enz. verloren gingen. In
1857 was de herbouw van het museum voltooid en sinds
dien tijd tracht men de verzameling door aankoop weer
zooveel mogelijk te completeeren, hetgeen thans in sommige opzichten reeds vrijwel gelukt mag heeten.
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kundige school, de muzielschool der Maatachappij ter Bevordering der Toonkunst, een school Toot de bouwkunde,
een industrie-school, een gymnastiek-school en tel van openb.
en bijz. lagere scholen. Van de liefdadige gestichten en vereenigingen riflemen wij slechts het prachtige, hoogst doeltreffend ingerichte nienwe Gasthuis op den Hoolsingel ; het
stads-algemeen weeshnis ; het syphilitisch gasthuis ; het
krankzinnigen-gesticht ; de weeshuizen an verechillende
kerkgennotechappen, waaronder ook een nienw Israelietisch
weeihuis ; een spaarbank ; de oude-mannen- en vronwenhnizen ; een Rental zoogen. hofjes, onder welke het ruime en
deftigeSokers-hofje op den SingeL Ook ii er een mastschappij tot redding van schipbrenkelingen en drenkelingen, eene andere tot het aanleeren van ambachten onder
de Israelleten, een werkinrichting voor hulpbehoevende
blinden elm Verder heeft R. een in 1853 voltooiden nieuwen schouwburg aan den Koolsingel ; een kruidtuiu in
de Bogaardslaan ; 2 maneges of rijscholen ; een kazerne
2 gasfabrieken, talrijke plaatsen van uitspanning, de reed;
boven genoemde plantages, vele schoone hetels en societeiten, onder welke laatste de Harmonic van 't Haagsche
veer met hare heerlijke concert-, bal. en tooneelzaal, benevem de ”Amicitia" met hare even schoone gelegenhe.
den uitmunten. — De st telt vele fabr., die voornamelijk
aterke dranken en likeuren, leder en zeem, bier en azijn,
loodwir, rreraffineerde suiker, stroop, zout, verfstoffen,
kaaraen, clocolade, tabak, sigaren, geplet lood, hagel, iizeren koperwaren, brandspuiten, goud- en zilverwerk, orgels,
piano's enz. leveret, Verder zbn er scheepstimmerwerven,
zeilmakerijen, fabr. van stooat- en andere werktuigen
( F ij en o or d), ververijen, bleekerijen, vele koren-, hootzaag., snuif-, teas- e. a. molens. Buitengewoon levendig
zijn er scheepvaart en handel, die, geholpen door eene
allergunstigste ligging en veelsoortige instellingen, vooral
door de atoomvaart, in de instate 40 jaren eene vroeger
ongekende vlucht genomen hebben en waarvan gezegd kan
worden, dat zij, evenals die van Amsterdam, schier den
ganschen aardbol omvatten. Inzonderheid druk is de vaart
op 0. Indie, die bebalve door de Maatschappij Nederland
onderhouden wordt door de Rotterdamsche Lloyd (met
6 stoomschepen), voorts die op Z. , Midden- en N.Amerika,
op Engel. en Schotl.. op Frankrijk, Duitschl., Italie en
Zwitserl., op Spanje, Portugal en de Levant. Honderden van
stoom- en zeilschepen onderhouden van //de Boompjes" nit
schier dagelijks 't verkeer op Batavia, New-York. Suriname,
Londen, Liverpool, Hull, New-Castle, Leith-Edinburgh,
Hamburg, Antwerpen, Havre, Bordeaux, Marseille Lissan en
bon, Kopenhagen, Petersburg, de Duitsche Rijnstede
tat van andere havens. De voorn. art. van nit- en invoer
zijn in de hoofdzaak dezelfde als die bij Amsterdam zijn
opgegeven. Net aantal schepen dnt in 1878 te R. werd ingeklaard bedroeg 3440, terwij1 3523 werden uitgeklaard, d.
meer dan in eenige andere Nederl. haven. (Daarop volgden
in genoemd jaar naar volgorde de havens van Amsterdam,
Harlingen, Vlissingen, Nieuwediep, Dordrecht, Schiedam
en Delfzill ). — De 'tegenwoordige omvang der stad is vastgesteld bij de wet van 15 Juli 18 i9, torn deelen van Uselmonde, Katendrecht, Charlois en eenige buitengronden
er mede vereenigd zijn. Ala cremeente, waartoe behalve de
at R. oak het eil. Fijenoord', de polders Oost-Blommersdijk en West-Blommersdijk, een gedeelte van den polder
Rubroek benevens eenige oevergronden van de Nieuwe
Maas behooren, besInat R. thans ruim 1154 H. A. — De
bevolking, die in 1813 slechts 52,000 zielen bedroeg, was
in 1930 tot 72.294. in 1840 tot 82,5 10, in 1850 tot 89,000,
in 1860 tot 103,000, in 185 tot 130,000 en thans ( 1830) tot
150 30 I mw. aangegroeid. Hiervan is nagenoeg 1/6 Kath.,
7000 Israel., de overigen Prot. Deze bev. is verdeeld over
nagenoeg 13,000 huizen en 600 schepen. fle Egging der at.
is bepaald op 51° 55' 3" N.B., 4° t'.9' 5" O.L. De gemiddelde
jaartemp. is 51 0 winter 36°,9; zomer 65° Fahr. R. is ,;le
geb.pl. van Erasmus 1467-1536 ), Hambroek (1605-1648),
de zeehelden Kortenaar (1600-1665), C. Tromp (1629-1691),
van Brakel (1618-1690 1, van Nes, van de dichters Smits,
de Haas, Nierstrasz, Tollens (1780-1856), van den kanselredenaar van der Palm ( 1763 —18401. den staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp (162-18341 en van vele andere
beroemde mannen. — 4) gem. en vl. der V. S., Stt. NewYork, gm. Schenectady, aan de Mohawk-riv., 5 u. NW.
Albany. 2646 inw. — 5) of Groot-Aardappelen-Eiland,
IP o el oe-Orie-B es ar), 0.ind. eil., Java-zee. ten
NO. van Onrust.
Rotteealle, ned. d., prov. Friesland, your era deel tot
de gem. Achtkarspelen en deems ook tot die van Smallingerland behoorende, arr. en 43/4 u. OZO. Leeuwarden,
dens kant. Bergum, deela Beetsterzwaag. SO) inw.
Rotti, Rode, Rotty, Rotta, 0.ind. eil., bij de ZW.punt van Timor, door Straat-Rotti van Koepang gescheiden,
op 10° Z.B., 123° O.L. De meest bergachtige grond
brengt rijst, maim, gierst, zoete aardappelen, katoen en
ebbenhout voort. Het eil., dat tot de ned. resid. Timor
behoort, is in een menigte kleine rijken verdeeld. De
voorn plaata is T h i e, em n aanzienlijk vi. met eene kerk
en school. Te Re n g au w of Rangon g, aan de NO.punt
is een volkomen veilige haven en veel gemeenschap met
Koepang. Verder heeft men er het vi. B a h a, waar een
posthocUer zijn verblijf heeft en de vi. Lo le en Te e
m a n b, met handel. Ten W. van Rotti ligt het eilandje
Danw of Di ou w, welks talrijke bewoners als bekwame
goudsmeden en wevers bekend staan.
Rotto d. in N.Italie, div. Novara, 11/2 u. ZO. Vercelli,
op de plaats van het Camp R a udi i der Ouden, alwane Marius de Cimbren vernietigde, 101 v66r Chr.
Bottom, 1) of Rottumeroog, ned. eil. ten N. van de
prov. Gron., in de Wadden der Naee, 111, U. van den wal en
3 u. N. Warffum tot welke gem. het gerekend wordt. Het
staat onder 't btlstuur van een bezoldigden strandwaarder
of voogd, die met zijn gezin de eenige bevolking uitmaakt,
en heeft een omtrek van 11/0 u. — 2) ned. d. prov. Groningen, gem. Kantena, kant. en I 1 /4 u. NNO. Onderdendam, arr. Groningen, hof Leeuwarden. Het staat op een

Rouergue
hooge wierde of terp en is een van de ondste plaatsen
van ons land. In de middeleeuwen blonde er een aanzien-

lijke abdij. Thane 200 mw. — 3 ) ned. d. of liever geh.,
gem. Schoterland, prov. Friesland, kant., arr. en 1/ 2 n.
ZW. Heerenveen. 240 law.
Rottwoil. (Ara Flavise], wnrt st. en ambtszetel,
Sehwarswaldkr., op ern hoogte 1. aan den Neckar, 4 u. Z.
Sul.. Zij was weleer een vrije rijkast. en tot op den jongJaen tijd met hooge muren en eterke torens omgeven, is
In antieken stij1 gebouwd en heeft een gymnasium, r. kath.
convict, een aanzienlijk hospitaal, een voorm. arsenaal, nu
koophuis, zijden- en katoenweverij, vlasbouw en handel
op Zwitaerland. 4200 mw.
Rotuma, eiL in den Stillen oceaan, ten N. van de
Vriendschapseil., op 12° 30' Z.B., 177 0 30i 0.L., in omtrek
6 U. gattlii. De bergachtige, vulkanische grond wordt op
vele Plaatsen met zorg bebouwd, en de bewoners, wier
aantal men op 12,000 heeft geschat, schijnen beschaafder
te zijn dan die van de meeste andere austral. eilanden.
Het weed in 1643 door Abel Tasman ontdekt. Fangwo t
is 't verblijf van den vorst. 26.30 mw.
Rot. of Rats, beier stadje, kr. Opperpalts.en-Regensburg, aan de Schwarzach, 8 1 /2 u. NO. Regensburg ;.
met vlas- en tabaksbouw. 1200 mw. — Zie ook Retz.
Rota°, gem. van Italie, prov. Vicenza, circ. Asiago.
2200 inw.
Rowans, fr gem. en d., dep. Loire-Inferieure, arr. en
3 u ZO. Paimboeuf. 2500 inw.
Roubaix, fr gem. en at., dep. Nord, kant.hfdpl., are
en 2 u. NO. Lille (Rijssel), aan 't kanaal van Roubaix,
met eett station aan den Noorder-spw. Zij heeft een kamer van koopbandel en fabrieken en is een der nicest
industrieele en bloeiendate fabriekplaatsen in Fraukrijk.
Hare fabrieken leveren vooral wollen en katoenen stoffen
(oartieles de Roubaix"), vloerkleeden, twist enz., oak zijn
er ververijen, looierijen en kopergieterijen. De at wordt
door middel van artesische putten overvloedig van water
voorzien. De stad is in de laatste jaren zeer vooruitgeg.n en telde in 1876 reeds 83,600 mw., tegen 8700 in 1806.
Roubion, fr. riv., dep. Drome, ontspr. bij het d. Bonvieres en valt te Montelimart 1. in den Rhone, . een
W.lijken loop van
u.
Rouen, 'Lotman, rRotomagua, Rudonum], aanzienlijke at. van Frankrijk, hfdpl. van 't dep. Seine-Inferieure,
20 u. NW. Pmts., 13 u. 0.t.Z. Havre en 91/2 n. Z. Dieppe,
met welke drie at. zij, evenals met het tegenover gelegen
Elbeuf, door spw. verbonden is, aan den r. o. der Seine,
over welke hire een steenen brug ligt, die ze met hare
voorst. St.-Sever verbindt, alsmede een nieuwe ijzeren
hangbrug. De oude straten zijn over 't algemeen nanw
en de huizen aldaar meest van hunt ; maar het nieuwere
gedeelte der at., vooral dat bij de prachtige, breede kaai,
is zeer schoon. De haven van Rouen is uitmuntend voor
't gemak des handels gelegen ; de Seine, die bier 248 met.
breed is, rijst bij vloed hoog genoeg om schepen van 200
tot 300 ton tot hire te laten opkomen. Zij voorzag dan
ook vo6r de stichting van Havre de Grace door koning
Frans I geheel alleen in het scheepvaartverkeer van den
Beneden-Seine op den Atlantischen oceaan Onder de
voorn. gebouwen onderscheidt men de kathedraal NotreDame, een der heerlijkste monumenten van goth. bouworde in Frankrijk, met veel voortreffelijk beeldhouwwerk,
schoone schilderijen en praalgraven van beroemde personen ; de goth. kerk van St.-Ouen, nog grouter dan de kathedraal, met em n hoogen achthoekigen toren ; de kerken
St-Maclou, St.--Gervais„ Ste.-Madeleine, St.-Vincent, St.Godard, St.-Romain, St.-Eloi (nu em n protest. heck) e. a.;
het goth. paleis van justitie, onlangs aanmerkelijk vergroot ; de groote klokketoren ),,Tour de la Grosse-Horloge"), mede em n merkwaardig goth. monument ; het :madhuis ; het Hertel-Dieu in d,e voorst. Cauchoise ; het handelstribunaal, met een zeer schoouen Christnn van van
Dijck in de audientie-mal de beurs, aan de haven, met
fraai plantsoen ; het aartsbissch. pains, de munt, het tolhums, 2 schouwburgen en, R. is de zetel van een aartsbisschop
van een oppergerechtshof ; zij heeft een universitaire akaderuie your de dep. Seine-Inferieure en Eure,
em n akademie der wetenschappen en kunsten, keizerlijk
college, school voor schilder-, beeldhouw- en bouwkunst,
zeevaartschool, seminarie, secundaire school van genreskunde, van toegepaste scheikunde, lagere nominal-school,
genootschappen voor handel, wet enschappen, landbouw enz.,
een bibliotheek van 110,000 boekdeelen en 1300 MSS., een
museum van achilderkunst en depart. museum van antiquiteiten. een galerij van nat. historic, em n kruidtuin. Men
vindt er ook em n menigte inrichtingen van liefdadigheid,
een krankzinnigengesticht, een doofstommenschool, em n
verbeterhuie, veel fonteinen, groote slachthnizen (aabattoirs"), men circus, 3 kazernen, 2 gasfabrieken, 15 assurantie-compagnien en koude minerale baden. De omstreken zijn hoogst bekoorlijk, en de paardenwedrennen, die
bier jaarlijks op 't einde van Augustus gehouden worden,
krijgen meer en meer toeloop. R. heeft can rechtbank
en kamer van koophandel en is een van de meest industrieele en handeldrijvende steden des rijka ; inzonderheid
is zij beroemd door het apinnen en verven van katoenen
en wollen stoffen en de fabrikatie van gedrukte katoenen, fijne lakens en tluweelen stoffen, alsook out hare confituren. Stoombooten varen van hier verscheiden malen
daags op Elbenf, La Bouille en Le Havre. Zij bevat (1876)
104,9)0 inw. en is de geb.pl . van de beide Corneille., Fontenelle, Boieldieu en.. — R. was ten tijde van de Romeinen de hfdst. der Veliocassen, en later de resid. der normandische hertogen. In 1419 weed zij door Hendrik V
van Engeland ingenomen. In 1431 weed de Maagd van
Orleans, Jeanne d'Arc, bier door de Engelschen als tooyens verbrand op de oPlace de la Pucelle" wear no men
standbeeld te barer mere stoat. Hendrik IV van Frankrijk belegerde hear te vergeefs in 1591. Geraidd. temp.
Jan. 37°,9, Juli 65°,3 Fahr.
Rouergue, [Ruteni], voorm. afdeeling van Frankrijk

Rouoz
In de onde prow. Guyenne. hfdet. Rodez ; nu verdeeld tusschen de dep. Aveyron en Tarn-en-Garonne.
Rouez, fr. gem. en d., dep. &lithe, arr. en 5 tt. NW.
Le Mans. 26 .0 mw.
Roufia, Rouphia, [Alpheus], Av. van Griekenland,
Morea, in Arcadie en Ella, ontstaat nit de vereeniging der
rivieren Carbonaro, Ladon en Dogana, en valt na em n W.
lijken loop van 3 41. (te rekenen van de bron des carbonaro's ), in de golf van Arcadie, ten Z. van Pyrgos, bu kaap
Katacolo.
Ronffignae, d. in Frankrijk, dep. Dordogne, arr. Bergerac. 2305 mw.
Rouge, fr gem. en vi., dep. Beneden-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. NNW. Chateaubriant. 2813 mw.

Rongemont, 1) fr gem. en vi., dep. Doubs, kant.hfdpl.,
en 2!/2 U. N. Baume-Ies-Dames. 120 mw. — 2),
(hoogd. Rot hen berg I, fr d., dep. Bovenrijn, arr. Belfort, kant. Massevaux ; Binds den Duitsch-Franschen oorlog van 1870-71 aan het Duitsche rijksland overgegaan ;
met 2 verwoeste kasteelen. — 3), (hoop'. Rothberg
of ROt schmunt), zwit. d., kant. Waadt of Vaux, aan
de Saane, 8 u. 0. Lausanne. 116. mw.
Rougham, kersp. in Engelaud, grs. Suffolk, 1 u. OZO.
Bury St. Edmunds. 884 mw.
Rougnat, fr gem. en d., dep. Creuse, arr. en 2 u.
01S0. Aubusson. 2200 inw.
Rouillae, fr. gem. en vi., dep. Charente, kant.hfdpl.,
arr. en 4 U. NNW. Angouleme. 2344 inw.
Ronnie, fr gem en d., dep. Vienne, arr. en 5 u. Z VV.
Poitiers ; met een protest. consistoriale kerk. 2601 inw.
Ittanjan, fr. gem. en vl., dep. Herault, kant.-hfdpl., arr.
en 31/, U. NNO. Beziers ; met steenkoolmijnen, minerale wateren en brandewijnstokerij. 1900 mw.
lEtoulans-l'Eglise, fr gem. en d., dep. Doubs, kant.hfdpl., arr. en 2 ti. ZW. Baume-lea-Dames. 650 inw.
Roulers, ( vlaamsch Rousselaer e), belg. gem. en
oude at., prov. W. Vlaanderen, kant.hfdpl., arr. en 3 u.
NW. Kortrijk, aan de Mandelbeke bijriv. van de Lys) en
aan den spsv. van Brugge op Kortrijk. Zij heeft ecn klein
seminarie en normaal-school, belangrijke industrie en een
groote linnenrnarkt. 14.000 inw.
Roundhay, vi. in Engeland, grs. York, West-Riding,
kersp. Barnick in-Elmet, 1 /2 u. N. Leeds. 583 mw.
Round Prairie, at. in de V. S., Arkansas, grs. Benton. 345.) mw.
Roure. gem. en d. van Italie, pron. Turijn, circ. Pinecoin. 3007 inw.
Rousay. ROWE., een der Orkney-el., Schotl., tusschen Pomona en Westray, lang en breed 1 u. Het vormt
met de eil. Eglishay, Weir en Enhallon een kersp. 860 inn,.
Rout.e's.Point, vl. der V. S., New-York, grs. Clinton,
15 u. N. Albany, aan de W.zijde van 't meer Champlain,
aan de Canadasche grenslijn, ter plaatse waar de gr. spw.
tusschen Boston en Ogdensburg over 't meer gaat. Het
is een voorname aanlegplaats voor de stoombooten op het
meer en em n depot voor koopwaren en producten.
amasses (Les), fr gem. en grensd., dep. Jura, arr. en
4 u. NO. St.-Claude ; met een tolhuis, horloge-fabr. en
bereiding van Gruyere kaas. 2600 mw.
Roussillon, 11 nude pron. van Z. Frankrijk, door de
Pyreneeen van Spanje gescheiden, hfdpl. Perpignan. Het is
no beg,repen in 't dep. 0. Pyreneeen. — 2) fr gem. en d.,
dep. Isere, kant.hfdpl., arr. en 3 u. Z. Vienne. 1578 mw.
— 3 ) id., dep. Seme-en-Loire- arr. en 3 u. NW. Anton.
1000 mw. — 4) id., dep. Vaucluse, arr. en 21/2 U. NW.
Apt. 1510 inw.
Routot. fr gem. en vi., dep. Eure, kant.hfdpl., arr. en
3 u. Pont-Audemer. 964 mw.
Rouveen, Roveen, ned. d., pron. Overijsel, gem. Staphorst, kant., arr. en 21/2 u. NNO. Zwolle, hot Arnhem.
1882 mw.
Rouvray, (Roboretum], fr gem. en d., dep. Coted'Or, arr. en 31/2 u. WZW. Semur. 956 mow. — Rouy, id.,
dep. Nievre, arr. en 5 u. 0. Nevers. 1574 inw.
Rouwationk, geh. in de ned. pron. N.Brabant, gem.
Haaren. 20 mw.
Roux, brig. gem. en d., pron. Heneg,ouwen, arr. en
kant. Charleroi, met een station aan den spw. van Brainele-Comte op Namen. 26.50 mw.
Rovato, gem. en vi. van N.Italie, pron. en 3 u. WNW.
Brescia. 7300 mw. (43)0 in de st.)
Rovegno, gem. en d. van Italie, prov. Pavia, circ.
Bobbio. 2017 mw.
Rovellasea, d. in Italie, pour. en circ. Como. 1908 inw.
Rovello, gem. en d. in Ital., pron. en circ. Como. 1970 inw.
Roverbella en Roverehiara, twee N.Italiaansche
mvki het late pron. en 21/2 u. N. Mantua. 400) mw.; —
het 2de pron. en 41/2 u. ZO. Verona, aan de Adige.
Roverehiara, gem. van Italie, pron. Verona, circ. Leg.
nano. 323 mw.
Roveredo, 1) Rovereto, [Roboretum], (hoogd. R over eit h), oostenr. st., Tyrol, aan de grenzen van Oostenr. Italie, kr.hfdpl., aan de Leon, bij diens samenvloeiing met de Etsch of Adige, 31/2 u. Z.t.W. Trente, aan den
spw. van daar op Verona. Zij is wet gebouwd en wordt
door een sterk kasteel bestreken. Zij heeft em n gymnasium, 3 kloosters, waaronder een voor erg. jonge dames,
een schouwburg,, een akademie der Agiati met een openbare bibl., talrijke zijdespinnerijen en -ververijen, fabr.
van leder, tabak, papier enz. en aanzienlijken handel. 96 ,10
mw. — 2), of Rogorodo, ( hoogd. in- der -Ro fle n),
zwit. mvl., kant. Grauwbunderland, aan de Moesa. 1 1 /2 11gem. van Italie, pron.
ONO. Bellinzona. 1171 mw. —
Verona, circ. Cologna Veneta. 1485 mw. — 4) (in Piano),
id., pray. Udine, distr. Pordenone. 1416 inw.
Roversano, gem. van Italie, pron. Forli, circ. Genesa.
1615 mw.
Roveseala,d.van Ital., pron. Pavia,circ. Voghera. 2405 inw.
Rovert, geh. in de ned. pron. N.Brabant, gem. Hilvarenbeek. 22 inw.

arr.

Rovigno of Trevigno,

[Rovinium, Rovinum],

floyalenpolder 873
oostenr. mt. en zeeh. Illyrie, aan de W.Ituat van Istrie,
' ligt op een rotsig schiereil., aan de
11 u. ZZW. Triest. Zij
Adriat. zee, en heeft een kathedraal, normaalschool, 2

hospitalen, 2 havens, scheepstimmerwerven, fabr. van zeildock, levendige tonitnvisscherij en handel in wijn en oli,jven. In 1845 behoorden 168 schepen en 60 vischachuiten
tot hare haven. 10.800 tow. (1180).
Rovigo, [Rhodigium], st. in N.Italie, pron. Venetia,
htdpl. der gelijkn. leieg. , aan den Adigetto teen arm der
Adige), waarover hire 4 steenen bruggen voeren, 11 u.
ZZW. Venetie. Zij heeft eeu kasteel, vervallen wallen,
verscheiden kerken, kioosters en liefdadige gestichten, een
paleis van den bisschop van Adria (die wegens Adria's
ongezonde lucht hire resideert), een akademie der kunsten, em n bissch. seminarie met een philos. faculteit, een
pinakotheek en 2 schouwburgen. Haar handel is onbeduidend ; naaar zij heeft in October een groote jaarmarkt.
10,8,10 inw. Onder Napoleon I gaf zij den titel van her.
tag aan den generaal Savary.
Rovito, mv1. van Italie, pray. en circ. Cosenza. 1942 iow.
Hostile, fr gem. en d., dep. Meurthe, arr. en 4 u. ZZO.
Nancy, bij de Moezel. Het heft cane in 1822 opgerichte
landbouwschool met een modelhoeve en een openbare bibl.
van 2 boekdeelen. 500 inw.
Rover, gem. van Honearije, grs. Trentschin. 4503 inw.
Rovolone, d. van Italie, pron. en circ. Padua. 2200 inw.
Rovuma, riv. van ZO. Afrika, die in den lndischen
oceaan volt bij kaap Delgado, op 101/2° Z.B.; door Livingstone ontdekt.
ROW. kersp. van Schotland, Ilan zee, axs. Dumbarton,
aan Gairloch, em n Usk van den Clyde. 0400 mw.
Rowan, gm. der V. S., N. Carolina, met 13,859 tow.;
hfdpl. Salisbury.
Rowandiz, versterkte at. in Turksch Koerd(stan, pasj.
en 201/2 u. NO. Monad, hfdpl. van een beylik. aan een
bijriv. van den Grooten-Zab. Zij bevat 1000 tot 1300 huizeD,
met een dicht opeengedrongen bevolking, en is van alto
zijden, bebalve aan den rivierkant, omgeven door em sonar
met ronde torens. terwijl zij bovendien een kasteel, de resid. van den bey, heeft. De Rowandiz rioter vloeit
door een diep kalksteenen ravijn naar den Zab, 3 u. van
hier. Be Piek-van-Rowandi z, in de Kendilan-keten,
staat 81/2 u. ONO.waarts.
Rowanty, at. in de V. S., Virginia, gm. Dinwiddie.
3274 mw.
Rowde, kersp. van Engeland, grs. Wilts, 1/ 2 it. WNW.
Devizes. 1146 mw.
Rowensko, oostenr. mvl., pron. Bohemen, kr. en 5 u.
NO. Jung-Bunzlau. 2100 mw.
Rower, kersp. en d. van Ierland, grs. Kilkenny, aan
de Barrow, 1 U. N. New-Ross. 1951 mw.
Rowersdorf, at. in Oostenrijk, pron. Silezie. 2600 mw,
Rowington, kersp. van Engeland, grs. en 1 u. WNW.
Warnick. 931 mw.
Rowno, Rovno, st. in Russ. Polen, gouv. Volhynia,
distr.hfdpl. 33 u. WNW. Jitomir. 6650 inw.
Rowzah, St. van Indie, Dekan, Nizain-gebied, NW.
Aurungabad, bij de grotten van Elora ; met schoone overblijfsels van moham. e. a. gebouwen, waaronder het graf
van Aurungzeb.
Roxboro, gem. en vi der V.S., Stt. Pennsylvanie, 2
U. NW. Philadelphia. 5797 inw.
Roxburgh 1) (Graafsehap), of Roxhurgshire,
schot. gas., grenzende 0. en Z. aan
(Teviot dal e
de ene. gra. Northumberland en dumberland, N aan Beewick, 'W. aan Dumfrif-s en Selkirk, NW. aan Edinburgh;
gr. 34 C) m., met 53,570 inw. De tamelijk vruchtbare
grond, die alleen in 't Z. en W. heuvelig is, wordt besproeid door de riv. Teviot en Tweed, en breng..,t, bij den
vooruitgaanden landbouw, veel tarwe e. a. granen voort.
Op de heuvels grazen groote kudden Cheviot-schapen.
Steenkolen, kalk, mergel en hardsteen zijn de voornaamste delfstoffen. Door 't N. loopt de North-British-spw.
met zijne takken. De fabr.induArie levert hoofdzakelijk
wollen stoffen. Het gm. vvordt verdeeld in 31 ',parishes"
en heeft tot voornaarnste plaatsen Jedburgh, de hfd.pl.,
Kelso, Hawick en Me(rose. — 2), (Marehiessiunst„ d. in
gen. gm ., op een sehiereil., door de Tweed en Teviot gevormd, 1 u. ZIP. Kelso. Daarbij lag de eertijds machtige
st Roxburgh, die in 1550, krachtens een tractaat torn-hen
Engeland en Schotland, gesiecht is. — 3) gra. in NieuwZuid-Wallis, omsloten door de grs. Wellington, Phillip,
Hunter, Cook, Westmoreland en Bathurst ; gr. 72 0 m.,
met 10,500 mw. De rivieren zi(n cijnsbaar aan den Macquarrie. De voorn. plaatsen ziin Kelso en Rydal.
Roxbury, 1) schoone en snelopbloeiende st. der V. S.,
Stt. Massachusetts, gm. Norfolk. ruim 1 ,, u. Z. Boston,
met welke st zij door drie breede en bevallige lanen, die
onophoudelijk vans-rijtuigen en voetgangers wemelen, verbonden is. Zij weed in 1846 tot Pen acity" verheven,
heeft velerlei fabrieken en aanzienlijken handel, een aantal fraai gelegen kerken en achter de at. de bewonderenswaardige begraafplaats oForest-Hills-Cemetary". 10,r+01 inw.
— 2+ gem. en vi. der V. S., New-Jersey. gm . Morris, 4
U- NW. Morristown. 3320 inw. — 3) id., New-York, gm.
Delaware. 18 u. ZW. Albany. 2189 mw.
Roxenisse, ned. polder van 230 H. A. in de prow. Z.Holland, gem. Melissant, kant. Sommelsdijk, arr. Rotterdam, hof 's Graven liege. Zij weed ingedijkt in de 17de
eeuw en bevatte in 1850 ruim 41 inw.
Roxton, kersp. van Engeland, gm. en 1 1 /4 u. ONO.
Bedford. O. inw.
Roxwell, kersp. van Engeland, gm. Essex, 1 u. WNW.
Chelmsford. 959 mow.
Roy, kleine riv. van Schotland, grs. Inverness, kersp .
Kilmonivaig, ontspr. 1 u. 0. zuidel. never van Loch Oich,
vloeit ZW.waarts en vereenigt zich on een 1 ,p van 3 u.
met de Spean.
Royalenpoider, polder van ruim )200 1i. A. in de ned.
pron. N.Bra ,tint, onder de gemeenten Zwaluwe, Zevenbergen en Klundert.
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Royalston

RoyaWon, gem. en d. der V. S., Massachusetts, gra.
en 10 u. NW. Worcester. 135
Royalton 1) gem. en vi. der V. S., New-York, gee. Niagara, 21/3 u.' 0. Lockport. 4724 inw. — ) id., Vermont,
gra. en 7 tt. NW. Windsor, an den Central-spw. 1689
mw. — 3) id., Ohio, gm Cuyahoga. 1053 inw.
Royan, fr gem. en St , dep. Charente-Infdrienre, kant.hfdpl., arr. en 4 U. Z. Marennes, aan den r. o. en mond
der Gironde ; met een kl. haven, door een fort verdedigd,
een tolkantoor, druk bezochte zeebaden, visscherijen en
stoombootvaart op Bordeaux. 4639 mw. (380) in de st.)
Royat, fr gem. en d., Puy-de-DOme, arr. en 2/ it. ZW.
Clermont-Ferrand ; met miner. wateren en beroemde grot.
Royaumont, fr. geh., Seine-en-Oise, 5 u. NO. Pontoise;
met een beroemde katoenfabr. in een voorm. abdij.
Roybon, fr gem. en vi., Isere, kant.hfdpl., arr. en 5 U.
NW. §t.-31arce11in. 2048 mw.
Roydon. kersp. in Engeland, gra. Essex, 1 u. WZW.
Harlow, met em n stet. aan den Great-Eastern-spw. 950 mw.
Roye, fr. gem. en at., Somme, kant.hfdpl., arr. en 21/ 2

U.ONMontdier,aAv;mtfbr.anwole
stoffen en beetwortelsniker en minerale wateren. Zij was
vroeger versterkt, is 1 lmaal belegerd, 3maal door de pest
bezocht en 2maal door zwaren brand geteisterd. 3961 tow.
Royere, fr gem. en vi., dep. Crease, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. ZZO. Bourganeuf. '24) mw.
Royston. cog. mvl. en kersp., grs. Cambridge en fleets,
4 u. ZZW. Cambridge ; met een unie-werkhuis. 20 0 mw.
Rovton,st. in Engeland, grs. Lancaster, kersp. Prestwich,'1/4 U. N. Oldham, waarmede het door een zijtak
van den Lancashire- en Yorkshire-spoorweg is verbonden. 7794 mw.
Rozan, poolsch stadje, gouv. Plock, 51/2 u. NO. Pultusk, aan de Narew, r. o. 700 inw.
Rosande, itch. in de ned. prov. Z.Holland, gem. Poortugaal, kant. Ridderkerk, arr. Dordrecht, hof 's Gravenhage.
Rosdialoiwitz, boh. stadje, kr. Bunzlau, 31/2 u. ZO.
Jung-Bunzlau, aan de Trnawa. 1200 mw.
Rozdol, St. in Oostenr.-Hongarije, prov. Galicie. 4231 mw.
Itneeuhneg, ned. eil. in de Maas, bij haren mood, aan
de NO.zijde door het smalle vaarwater het Scheur- of
Sluissche-Diep van Delfland, en ten Z. en W. door de
Nieuwe-Maas van 't eil. Voorne gescheiden, groot ongeveer 3401 bunders. Net vormt de gem. Rozenbur g, die
1543 meest geref. in w. telt. Het behoort tot het kant.
Bridle, arr. Rotterdam en hof 's Gravenhage. — Een gehucht Rosenberg of Rosenburg ligt in ZeeuwschVlaanderen onder de gem. Hontenisse.
Rosendaal Rosendaal of Roozendaal, ned. gem.
en d., prov. Gelderl., kant., arr. en 1 u. NO. Arnhem ;
met papierfa'irieken, een herv. kerk en een schoon adellijk
slot. Het d. R. is orn zijn allerbekoorlijkste ligging een
der meest bezochte plaatsen van Arnhems omstreken. Met
3 gels. (Tenet, Imbosch en Plagdel ) telt het als gem. R.
437 mw. — Zie ook Rosendaal.
Rosette, Rosette, (arab. Rasji d, It esji d), st. en

seek. van Neder-Eg.ypte, prov.hfdst., aan den NI dijken Nijlarm ( den ouden Bolbitin a-tak ), bij zijn delta, 1.0./ 2
U.NOAlexandri,wmhtansdorep.
wet verbonden is. Eer nog het Mahmoudieh-kanaal, dat
Alexandrie met den Nij1 verbindt, geopend was, telde zij
een vaste bevolking van 25,00) mw., die no tot 16,000 ingekrompen is. Een gevaarlijke bank belet de schepen het
opvaren tot de st., en evenwel is haar handel, ofschoon
veel verminderd, nog altijd levendig te noemen, terwijl zij
ook eenige fabr. van zeildoek, leder en bzerwaren voor de
scheepstimmerwerven van Alexandrie heeft. De st. is aangenaam gelegen, net gebouwd, heeft een goeden naam met

het oog op de gezondheid en lokt vele zomerbezoekers. Zij
werd in 870, zoo men wil door Haroen-al-Radjid, gesticht bij
de ruthen van 't oude Bolbitin um en die van M et el i a.
't Was bier, dat de vermaarde eRozette-steen" ontdekt weed,
tijdens den franachen krijgetocht in Egypte (1799). Hij
draagt een opsehrift in 3 talen (hieroglyphen-schrift, gewoon egyptisch en grieksch), dagteekent van 't jaar 193
v66r Chr. en vermeldt wat er onder de minderjarigheid
van Ptolemeus V ( Epiphanee) is voorgevalleu. Deze eteen
Intl in 't britsch museum te Louden), verachafte aan den
fr. geleerde Champollion le jeune den alentel tot de kennis
van het hieroglyphensehrift. De Egyptoloog Lepsios heeft in
1844 te Philte een -2d. exemplaar van dit opachrift ontdekt. Rozette werd door de Franschen in 1798 ingenomen
en in 1407 te vergeefs door de Engelschen belegerd.
Rozewerf of Rozenwerf, geh. op het ned. eil. Marken, prov. N.-Holland. 63 mw.
Rozoy 1) of Rosay-en-Brie, fr. gem. en stadje, dep.
Seine-en-Marne, kant. -hfdpl., arr. en 2 1 /2 U. ZW. Conlommiers ; met em n openbare bibl. van 1500 boekdeelen en
can genootschap voor den landbouw. 1460 mw. — 2 )
-eur-Serre, fr gem. en d., dep. Aisne, kant.hfdpl., arr.
en 7 ii. NNO. Leon. 1450 mw.
Rozwadow, at. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Galicie.
2113 low.
Rom, gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bustland.
2529 tow.
Rozzano, gem. en d. in Italie, prov. en circ. Milaan.
1428 mw.
Ruabon, kerap. van N.Wales, gra. Denbigh, met een
station aan den Great-Western-spw., 1 u. ZZW. Wrenham.
Het heeft uitgestrekte mijnen van anthraciet, kool en
bur. 15,159 mw.
Ruan, kerep. van Ierland, gra. Clare. 1340 tow.
Ruarden, kersp. van Engeland, gra. Gloucester, 1 u. ZZO.
Ross. 1093 mw.
Runts.' of Iteatan, eil. in de baai van Honduras, bij
de N.knat van Centr. Amerika, op 16. 16' N.B., 86° 40'
W.L.; lang 81/2 hr. 21/2 u. De grond is tamelijk hoog,
goed met hoot bezet, maar in 't W. met grazige vlakten.
De kusten hebben overvloed van schildpadden en visch.
Bij 't Z.einde is een goede haven, door batterijen gedekt.
Met de kl. eiL Bonnacca, Utilla, Barharet en Helena is

Rue
R. niet lang geledeu tot een cog. kolonie verklaard onder
den naam van Bay-Islands of Baai-Eilan den.
Rubano, gem. van Italie, prov. en circ. Padua. 1773 sow.
Rubbiera, gem. en d. van Italie, prov. en circ. Reggio
Emilia. 3787 tow.
Rubins*. mvl. van N Italie, Piemont, prov. Turijn, div.
en 5 a. 0. Saga. v214 mw.
Rubicon, Rabic°. 1) (nu Ii Flu m e si n o of P jest te 1 1 o), riv. van Centr. Italie, ()Maim op de grenzen
van Toseane, tug:schen le bergen Tith en Sarsina, en vloeit
0.waarts near de Adriat. zee, waarin zij valt, 2 1 /2 U. NW.
Rimini na een loop van 6 U. — Cesars gewapende overtocht van dezen stroom, 49 jaar v66r Chr., gaf het sein
tot den burgeroorlog, die de rom. republiek omverwierp.

— 2) vl. in de V. S. Wisconsin, grs. Dodge. 1995 mw.
Rubielos, sp. mv1., prov. en 51/2 n. ZO. Teruel ; met
fabr. van wollen stoffen. 2476 mw.
Rubieszow, poolsche at., dezelfde als Hrubieszow.
Rubingen, stadje in Zwitserland, kant. Bern, distr. Konolfingen. 1336 mw.
Rubiask, zie beneden bij Rybinsk.
Rubroek, polder in de ned. prov. Z.Holland, 180 H. A.

groom, deels tot de gem. Rotterdam, deels bij de gem. Hillegersberg behoorende.
Ruephen, Rukven, 1) ned. d., prov. N.Brabant, kant.
Zevenbergen, arr. Breda, hof 's Hertogenbosch, 11/3 U. Z.t.O.
Oudenbosch. 403 mw. Met het d. Sprundel en Zegge,
benevens een 12tal gels. vormt het de gem. Rueph en en-Spr unde 1, die 3790 meest r. kath. mw . telt. —
2 ) id, gem. Heeswijk. 137 tow.
Rudauli, at. in Voor-Indie, pres. Bengalen, prow. Oude,
div. Lucknow. 12,503 tow.
Ruddervoorde, belg. gem. en d.,. prom W.Vlaanderen,
arr. Brugge, kant. Thourout. 4097 mw.
Ruddington, kersp. van Engelaud, grs. en 1 U. Z. Nottingham. 2435 mw.
Muddle, gem. en vi. der V. S., Stt. Arkansas, grs. Independence. 1616 mw.
Rudelstadt, pr. myl., prov. Silezie, regdst. en 7 u. Z.
Liegnitz, aan de Bober, r. o.; met een slot, weverijen en
in de nabijheid koper- en arsenikmijnen. 1260 mw.
Ruden. Riiden, pr. eilandje in de 0.zee N. het eil.
Usedom, bekend door de landing van Gustaaf Adolf
'
in 1630.

Riidenhansen, beier. mvl., kr. Nederfranken-en-Aechaffenburg, 0. bij Wiirzburg ; met een slot, resid. der graven
van Casten, en veel wijn- en onftbouw. 120) mw.
Riideroth, ook Riinderoth en Rinderoth, pr. d.,
Rijnprov., regdst. Keulen, kr. Gummersbach, aan de Agger ; met aanzienlijke ijzergroeven, hut- en hamerwerken,
en een ijzerhoudende minerale bron. 4200 tow. (met de

gem. of eburgemeisterei").
Riideraherg, d. in Wurtemberg, Jaxtkr., bij Welzheim ;
met veel vlasbouw. 2241 tow.
Riideredoef, d. in Pruisen, prov. Brandenburg, regdat.
Potsdam. 2133 tow.
Rudersweil, zwit. kersp. en d., kant. en 31/3 u. ONO.
Bern, aan de Emme. 260) tow.
Riidesheim at. in 't kon. Pruisen, prov. Hessen-Nassan, regdst. 'Wiesbaden, kr. Rheingau, aan den Rijn, r.o.,
in een der schoonste streken van den //Rheingau", tegenover Bingen, 41/2 u. ZW. Wiesbaden, waarmede zi) door
een spw. verbonden is. De voortreffelijke ,Itfidesheimerwijn" wordt op een steilen, in 180 terrassen afgedeelden
berg die zich achter de at. verheft, gewonnen. Er zijn hier
4 oude
sloten, waaronder het vierhoekige aan den Rijn
'
vooral merkwaardig is. In 1855 is te R. een fraaie herv.
kerk ingewijd. de eerste van dien aard in dit overigens
streng katholieke land. 3603 tow.
Rudgeley, cog. mvl. en kersp., grs. en 21/2 U. OZO.
Stafford-, aan de Trent en aan een tak van den Londonand-North-Western-spw.; met fabrieken. 2600 mw.
Rudgwiek, kersp. van Engeland, gm. Sussex, 11/4 n.

WNW. Horsham. 1069 tow.
Rudham, kersp. van Engeland, grs. Norfolk, ruim 1 u.
WZW. Fakenham. 835 mw.
Rudiano, gem. en d. in Italie, prov. Brescia, circ. Chart.
1709 mw.
Radki, 1 ) een distr. van Oostenr(jk-Hongarije, prov.
Gelid& 56,100 mw. — 2) at. in die prov. 2138 tow.
Rudkjobing, at. en zeeh. van Denemarken op de W.org ; met
kust van 't eil. Langeland, 2 , /2 U. ZO. Svendb
graanhandel en scheepatimmerwerven. 2785 low.
Rudnia, myl in Rusland, go.. en 15 u. NO. Idoghilew,
aan de Berezina. 1600 mow.
Rudni k, at. in Oostenrijk-Hong., prov. Galicie. 2388 low.
myl. in Rusland, gouv. en 2 U. Z. Wilna, aan
de Marechanka. 1550 mw.
Rudolf•heim, voorst. van Weenen, hfdst. van °oatenrijk-Hongarije. 29,800 low. (in 1857 4600 I)
Rudoltswerth, distr. en d. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Car. De bevolking van het diet. in 44,500, van het
d. 2068 mw.
Rudolphstadt, (bolt. Rudolf° werniesto), omtenr. myl. pros. Bohemen, kr. Bud weis ; met silvermtjnen.
1001 mw.
Rudolstadt, hfdst. van 't yorstd. Schwarzburg-Rudolatadt, aan de Saale, waarover bier een schoone steenen
brug ligt, 5 U. Z. Weimar. Zij heeft het reaid. slot Herdeckaburg ( buiten de at.), met can boekerij van ruim
4 5,000 boekdeelen, can kabinet van echilderijen en anticken-afgietsels ; de Ludwigsburg (in de at.), met can kabinet van naturalien ; het regeeringsgebouw, met een aanzienlijke bibl.; een gymnasium normaal-school, weets- en
armhuis, krankzinnigengesticht, weverij en can minerale
bron in de nabijheid. 8753 mw.
Rudomin, my'. in Ragland, gouv. en 11/3 n. ZZO. Wilna.
1510 tow.
Rudeton kersp. van Engeland, grs. York, 0. Riding,
1 U. W. Bridl
ington. 600 low.
Rue, 1) fr gem. en d., dep. Somme, kant.hfdp1., arr.
en 4 u. NW. Abbeville, met een station aan den spw. van

Ruecas
Parijs naar Boulogne. 2400 mw. — 2) fr riv., dep. Cantal,
valt in de Dordogne bij Bort, na een NW.lijken loop van
7 U. — 3) of Rnw, zwit. d., kant. en 6 u. ZW. Freiburg,
aan de Broye, r. o. 550 inw.
Rueeas, sp. riv., _Estremadura, valt in de Guadiana bij
Medellin, na een ZW.lijken loop van 12 u.
Rueda 1) -del-Alrnirante sp. vl., prov. en 4112 U.
OZO. Leon, aan de Esla. 3000' mw. — 2) -de-Medina,
id , en 7 u. ZW. Valladolid ; met veel wijnhaudel.
3883 mw. — 3) -de-Jalon, id., prov. en W. bij Saragossa. 800 mw.
Rueglio, d. in Italie, prov. Tnrijn, circ. Ivrea. 1909 mw.
Ituegastu, at. van Zwitserland, kant. Bern, distr. Frachsenwald. 2356 mow.
Rueil. Ruel, fr. gem. en vl., dep. Seine-en-Oise, arr.
en 2 u. N. Versailles, :tan den spw. van Parijs near St.Germain en aan den voet van den wijnhenvel Mont-VaWien ; met een door Richelieu gesticht kasteel, schoone
kazerne, monumenten voor de keizerin Josephine en de
koningin Hortense ( in de kerk ), en de kasteelen Malmaison (ems 't verblijf van Josephine), Buzamval en Boispreen. 8000 inw.
litnelle, Cr. gem. en d., Charente, arr. en 1 1 /2 u. NO.
Angouleme ; met een groote kanongieterij. 200 mw.
Ruffaeh, of gelijk het v66r den Duitsch-Franscheu oorlog van 1671-71 geschreven werd, Rouffaeh, at. in het
Duitsche Rijksland Elsas-Lotharingen, 11/2 u. Z. Colmar,
aan den apse. van Straatsburg naar Millilheim en Bazel ;
met eenige katoenindustrie. Op een naburige hoogte ligt
het kasteel Isenburg of Isenbourg, waar in de eerste Mid.
deleeuw. vele Merovingische koningen resideerden. 3699 (ow.
Ruffian°, vi. in Z. Italie, prov. Lecce, circ. Gallipoli,
21 /,) u. NNO. Ugento. 3210 in,
R. ffee, fr. gem. en zeer wide at., dep. Charente. arr.hfdpl., 71/2 U. N. Angouleme, aan den spw. van Tours naar
Bordeaux. Zij drijft veel handel in kaas, truffels, koren
en kastanjes en heeft 12 jaarmarkten. 3200 inw.
Huffer of Oisenans, fr. gem. en d., Jura, arr. en 1112
U. NW. Lous-le-Saulnier, aan de Seille, r. o. 1600 mw.
R.. lilac, fr. gem. en d., 3Iorbihan, arr. en 2 u. ZZO.
Ploermel. 1750 inw.
kant. en gem. in Frankrijk, dep. Savoye, arr.
Chambery, aan den 1. o. van den Rhone. Bevolking van
't kant. 5933, van de gem. 1041 mw.
Rufisque. Rufiseo, Riofreseo of Tentagueye, at.
of liever kustd. van W.Afrika, em n weinig ten 0. KaapVerd ; met handel op 't naburige Goree of Bir.
Rugahuizen, sic beneden bij Ruigahuizen.
Rugby, eng. mvl. en kersp., grs. Warwick, aan den
London-and-North-Western-spw., 23 u. NNW. Londen. Er
is een beroemde openbare school en een weinig handel.
8365 mw. (in 't kersp.)
Rugdijk, gem. Tilburg, kant. hfdpl., arr. Breda, hof
'a Hertogenbosch.
Rugeley, kersp. van Engeland, grs. Stafford, aan de
Trent. met een station aan den Londen- en-NW.-spw. 1 u.
NW. Lichfeld. Het Trent- en Mersey-kanaal gaan door
'
de stad ; belangrijke industrie. 4600 low.
Riigen, pr ell., in de 0.zee, prov. Pommeren, regdst.
Straalsond, waarin het den kreits Bergen uitmaakt. Het
is door een smalle staat van 1/2 u. breedte van 't vasteland
gescheiden, en heeft, met de schiereil. Wittow. Jasmund
en Monkgut en de kl. omliggende eilanden Hiddensee,
Libitz, Ummatz en Vilm, em n grootte van 20 0 m.. met
can bevolking van 46,000 zielen. Het W.lijk gedeelte is
vlak, in 't 0. vormen de Stubbenitzer bergen de hoogste
pnnten. Be grond is vruchtbaar, de veeteelt bloeiend en
de vischvangst voordeelig. Het eil. heeft geen goede havens,
maar wordt om de zeebaden veel bezocht. De vuurtoren
San 't N.einde staat op 53° 41' 12" N.B., 13° 31' 27" 0 L.
Be hfdpl. is Bergen. — Rilgen was de hoofdzetel der Rilgiers,
vermaard door hun halsstarrig vasthouden aan de eeredienst van Hertha en Swantewit. Het heeft sedert 1169
den Denen, sedert 1648 den Zweden behoord, en kwam
in 1814 aan Denemarken en in 1615 aan Pruisen.
Riigenwalde, pr st„ prov. Pommeren. regdst. en 51/2
U.NOKslin,krSchawedWipr,bjha
mood in de 0.zee, waar de haven der at., Rikg enw alderm Unde ligt. Zij heeft een kasteel, 4 kerken, 2
hospitalen, baClinrichtingen, fabr. van zeildoek, linnen, damast en katoen, branderijen, scheepstimmerwerven en handel. 5442 low.
Rugg°. heerlijkh. en polder in de ned. prov. Z.Holl.,
gem. Oostvoorne, kant. Bridle, arr. Rotterdam, hof 's Gravenhage. groot 240 H. A.
Ruggisberg, d. in Zwitserland, kant. Bern, distr. Seftigen. 3000 mw.
Ruginello, gem. van Italie, prov. Milaan, dm Monza.
800 in w.
Bugl es, fr gem. en vi., dep. Eure-en-Loir,kant.hfdpl.,
arr. en 7 U. ZW. Evreux, aan de Rible ; met aanzienlijke
fabrikatie van naalden en spelden. 1648 low.
Ruhla, gewichtig fabr.d. in Tharingen, deela tot Saksen-Weimar, dens tot Saksen-Coburg-Gotha behoorende,
aan de Ruhe, 2 u. ZZO. Eisenach ; met fabr. van ataalen ijzerwaren. 4300 mw.
Ruhland, pr stadje, prov. Silezie, regdst. Liegnitz, aan
de Zwarte-Elster, 5 u. WNW. Hoyerswerda. 1726 mw.
Ruhr, pr riv., prov. Westphalen ontspr. in 't Rothlager-geb., vloeit in zeer bochtigen loop
'
W.waarts voorbij
Arnsberg, Neheim en Huttingen en valt te Ruhrort r. in
den Rijn, no een loop van 36 u.
Ruhrort, pr. at., Rijnprov., regdst. en 41/2 U. N. Dasseldorf, aan den spw. van Keulen op Wezel en Minden en
aan de samenvloeiing van de Ruhr met den Rijn. Zij heeft
katoenfabr., scheepsbouw en steenkoolhandel. 8600 mw.
Ruidenhoop. pold. van 210 H. A. in de ned. prov.
Overijsel, gem. Kampen.
Ruigahuizen, b. in de ned. prov. Friesland, gem. Gaasterland, kant. de Lemmer, arr. Heerenveen, hof Leeuwarden, 2 u. WNW. de Lemmer. 124 mw.

Rumenie
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Ruigbroek, geh. in de ned. prov. Z.Holl. gem. Wijn.
gaarden, kant. Sliedrecht, arr. Dordrecht, hof 'sGravenhage.
'
Ruigenhil, polder in de ned. prov. N.Brabant, 1400 H. A.
groot, gem. Willemstad, kant. Zevenbergen, arr. Breda,
hof 's Hertogenbosch. — Een kleinere polder van denzelfden naam lig-t in de Z.Holl. gem. Alblasserdam.
Ruigenhoek, geh. in de ned. prov. N.Brabant, gem.
Rijswijk, kant. Heusden, arr. en hot 's Hertogenbosch. —
Ook ligt er een geh. van denzelfden naam in de prov. Z.Holland, gem. Noordwijkerhout, en een in N.Holland,
gem. Velzen.
Ruige Platen, polder in de gem. Rozenburg, zie boven.
Ruigeweide, polder in de ned. prov. Z.Holland, gem.
Lange Ruigeweide, kant. Gouda, arr. Rotterdam, hof 's Gravenhage. Zij is 280 H. A. groot en telt 84 mw.
Ruige Zand (Het), polder in de ned. prov. Groningen,
gem. Oldenhove, kant. Zuidhorn, arr. Groningen, hof
Leeuwarden. In 1793 ingedijkt.
Ruille-sur-Loir, fr.
en d., dep. Sarthe, arr. en 4
U. ZZW. St.-Calais. 1309' mw.
Ruimil (De), geh. in de ned. prov. N.Brabant, gem.
St.-Michielsgestel, kant., arr. en hof 's Hertogenbosch. In
de wandeling ook Rummel geheeten.
Ruinen, ned. d., prov. Drente, kant. en 1 3/4 u. NW.
Hoogeveen, arr. Assert, hof Leeuwarden, aan de Wold-Aa ;
met '2 veemarkten. 700 inw. Met verscheidene geh., waaru der Pesse, Echten, Ansen en Stuifiand, die elk eenn
school hebben, vormt het de gem. Ruin e n, die 3129
meest geref. inw. telt.
Rtainerwold, ned. d., prov. Drente, kant. en 1 u. ONO.
Meppel, arr. Asset, hof Leeuwarden, aan de Wold-Aa. Het
vormt met eenige 'buurten en geh., van welke Tweeloo,
Broekhuizen, Haakswold en Oostende elk een school hebben,
de gem. R uinerwol d, die 2129 meest geref. mw. telt.
Ruines, fr. gem. en d., dep. Cantal, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. OZ O. St.-Flour, aan de Marie, r. o. 650 inw.
Ruino, gem. en d. van Italie, prov. Pavia, circ. Bobbin.
1106 inw.
Raischendegat, b. in de ned. prov. Zeeland, gem.
Boschkapelle, kant. Hulst, arr. Middelburg, hof 's Graven.
huge. 127 sow.
Ruislip, kersp. van Engeland, grs. Middlesex, 1 u. NO.
Ukbribge. 1482 inw.
Ruisseherbrug, b. in de ned. proe. Grcningen, aan het
Damsterdiep, gem. Noorddijk, kant. en arr. Groningen, hof
Leeuwarden. 87 mw.
Ruiten-Aa, riviertje in de ned. prov. Groningen, na hare
vereeniging met de Mussel-As, Westerwoldsche Aa geheeten.
Ruitenhuizen of Roetenhuizen, b. in de ned. prov.
Overijsel, gem. Nieuw Leusen, kant. en arr. Zwolle, hof
Arnhem. 120 mw.
Ruitenreen, b. in de ned. prov. Overijsel, gem. NieuwLeusen. 530 mw.
Ruiver of Renver, geh. in de ned. prov. Gelderland,
gem. Beest, kant. Geldermalsen, arr. Tin, hof Arnhem.
Rukker, geh. in de ned. prov. Limburg, gem. Heerlen,
kant.hfdpl. arr. Maastricht, hot 's Hertogenbosch.
Rukoni, mvl. in Rusland, gouv. en 11/, u. OZO. Wilna.
1800 inw.
Rul, geh. in de ned. prov. N.Brabant, gem. Heeze,
kant. Eindhoven arr. en hof 's Hertogenbosch.
Rut, Kleine 'Dommel of Aft, riviertje in de ned.
prov. N.Brabant, dat bij Eckart in de Dornmel valt.
Rum, 1) Bonin, bergachtig eil. der Binnen-Hebriden,
Schotland, grs. Argyle, lang en hr. 2 u. 81 mw. — 2) vl.
in W. Hongarije, corn. Eisenburg, aan den Raab, 1. o., 3
U. ZZW. Sarvar.
Rurna, vi. in Oostenr.-Hongarije, prov. Slavonie, corn.
Back., aan een bijriv. der San, 10 u. NW. Belgrado. 7771 mw.
Rumbeke, belg. gem. en d., prov. 0.Viaanderen, arr.
en 21/2 u. NW. Kortrijk ; met fabr. van tabak en sigaren,
olieslagerij en handel. 5479 mw.
Rumbovve, binnenlandsche staat op 't schiereil. Ma.
lakka, omsloten door Naning, Dsjohole en Salangore ;
groot 18 0 m. met 90X) mw.
Rumburg of Rauneburg, ook Rinnehurg, Boone.
burg, oostenr. st., prov. Bohemen, kr. en 10 u. NNO.
Leitmeritz, aan de Mandan, hfdpl. van een vorstd., dat
den vorsten van Liechtenstein toebehoort ; met een kasteel
en weverijen. 10,000 mw.
Rum Cay, kl. eil. van de Bahama-g,roep in den Atlant.
oceaan. 654 mw.
Rumegiea, fr gem. en d., dep. Noorden, arr. en 3 u.
NW. Valenciennes. 1600 inw.
Rumelingen. d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant.
en 1 u. ZO. Each, gem. Kayl. 600 mw.
Rumenie. RoumeniE of RoumaniA, d. i. ',Land der
Romeinen", vorstend., ontstaan nit de vereeniging van Wallachije en 14Ioldavie; met het aangrenzende Servie beantwoordende aan het Moesie der Ouden. 't Wordt ingesloten voor
het grootste ged. door den Beneden-Donau, de Transsylvaan.
ache Alpen en de Boven-Pruth. Irroeger onmidd. tot het gebied van den sultan van Turkije behoorende, traden deze
beide Donau-vorstendommen, nadat zij sedert 1829 aan de
Porte schatplichtig wares geweest, bij de vredesverdragen
van San Stefano en Berlijn, Maart en Juli 1878, als geheel
zelfstandig te voorschijn en werden in April 1881 tot een
kon in k r ij k Rum enid verheven met de hfdst. Bukarest. Tevens weed bij die gelegenheid de Dobroedsja,
d. i. het laud tusschen den rechter Donau-oever ( van Silistria af) en de Zwarte zee, aan Rumenie toegevoegd, in
ruil voor bet in 1856 door Rusland afgestane Bessarabie,
dat no weer aan Rusland teruggegeven weed. Grootte
2300 0 m , d. i. bijna viermaal zoo groot als Nederland ; bevolking 5.180;00 zielen. Naast Bukarest, dat reeds
door tal van spoorwegen met de naburige landen verbonden is, zijn de voorn. ateden Braila, Galatz, Giurgewo
of Dsjoerdsjewo, Kalafat en Nieuw-Orsova, alle can den
linker Donau-oever, Kostendsje, Soelina en de id. steden
aan den rechter never can den Beneden-Donau in de Dobroedsja, en Jassy en Botoschau in Moldavie. Besproeid

876

Rumes

door de Donau en zijn bijrivieren de Schyl, Aloeta, Sereth
en Proeth, is R., vooral Wallachije, een zeer vruchtbaar
land. Landbouw is den ook het hoordmiddel van bestaan
in het jengdig koninkrijk : de tegenwoordige producee wordt
geschat op 3.11/2 mill. ILL. male, 12 mill. H.L. tarwe, 7
mill. ILL. _gerst, 2 mill. H.L. rogge, 2 , 12 mill. H.L. gierst
en 3 mill. ILL. haver, van welke art. het grootste gedeelte
wordt nitgevoerd. Verder worden in den handel gebracht
tabak, koolzaad, wijn en bout. Ook aan veeteelt wordt
veel gedaan : in 1878 beliep de veestapel 1,8 )0,000 buffels,
3,500,000 schapen, 1 mill. varkens en 1/2 mill. paarden.
Het mineralenrijk is niet zoo ruon vertegenwoordigd ; alleen zont en petroleum wordt in groote hoeveelheden aangetroffen. De nijverheid in tot nog toe van weinig beteekenia. De meeste fabrikaten worden nit den vreemde ingevoerd, met name nit Oostenrijk, Engeland, Belgie en
Duitschland. Spoorwegen, aangelegd sedert 1869, doorsnii.
den reeds het geheele land en bedroegen in 1879 ten lengte
van 1398 K.M. Be voorn er van zijn de lijnen BukarestGalatz-Roman-Paskani en verder naar Czernowitz-Lemberg
en van P.kani near Jassy-Kisjineff en Odessa ; verder de
liIn Bukarest-Roetsjoek-Sjoemla-Varna, en de lijn Bukarest-Krajowa-Orsova-Oostenrijkach-Hongaarsche grenzen. De
bevolking van It. is zeer gemengd en beataat behalve nit
de eigenlijke Rumeniers, nit Bulgaren, Joden, Armenia's,
Slaven, Zigeuners, eon.
Rumes, belg. gem. en d, prov. Henegouwen, arr. en
11/2 u. ZW. Doornik, aan de fr. grew'. 2800 mw.
Rumford, gem. en vi. der V. S., Stt. Maine, aan den
Androscoggia, 13 u. WNW. Augusta. 1375 mw. (1850).
Rumigny, fr. gem. en d., dep. Ardennen, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. ZW. Rocroy. 800 mw. Geb.pl. van den sterrenkundige La Caille, t in 1713.
Rumeli, RumdHi , Roemili en Roumanie, (turksch
R o e 1 i, d. m. ,Land der Romeinen), gedeelte van het
Balkan-schiereiland of het vroegere Europ. Turkije, dat
begrensd wordt ten N. door den Balkan, die 't van Bulgarije seheidt, ten Z. door den Archipel of Aegelsche zee,
de street der Dardanellen en de zee van Marmora, ten 0.
door de Zwarte zee en de straat van Constantinopel, en
ten W. door het Pinduageb. en Albanie. Ala landstreek
komt het bij verschillende schrijvers nu eens overeen met
het oude Z.lijke Th r a ci e (ten Z. van den Hemus ), dan
weder met dat zelfde Thracie, vergroot met Macedonie en
Thessalie, in zelfs met Albanie, liggende ongeveer tusschen
40 en 43° N.B., 20° 40' en 29° 0.1. De grootte wordt op
1300
1500 0 m., de bevolking op 4,000,000 zielen geschat.
Twee bergketens, uitloopers van den Balkan, gaan van
NW. tot ZO., bepalende het stroomgebied der Maritza,
welke riv. het grootste gedeelte van hear midden besproeit ; deze ketena, het Rhodopegeb. of Despotodagh en
Istrandiageb., eindigen in de achiereil. van Gallipoli en
Constantinopel. Het land wordt verdeeld in de sandsjakaten Viza, Birk-Kilissia, Tsjirmen en Gallipoli, en bevat„
behalve de steden van denzelfden naam, nog Constantinopd, Adrianopel, Philippopel, Tartar-Bazardsjik, Kasanlik,
Selimnia, Eski-Saghra, Demotica, Enos, Seres en Saloniki
am voorn. steden. in den staatkundigen toestand van R.
is in de laatste jaren, met name door de vredesverdragen
van San Stefano en Berlijn, Maart en Juli 187 ,, een algeheele verandering gekonien. Het geheele N.lijke deel,
tusschen het Balkangeb. en de N.lijke hellingen van den
Rhodope of Despotodagh, bevattende den bovenloop van
de Maritzarivier en de kuststrook tusschen kaap Emineh
en iets verder dan de haven van Siseboli (ten Z. van Burgas), is een zelfstandige provincie geworden under den
naam van Oort-Rumili of Zuid-Bulgarije. grunt 640
0 m., d. i. iets grooter dan Nederland, en een bevolking
van 750,000 aides, met de hfdst. Philippop el( tursch
Filib 6), terwijl andere voorn. steden in dem nieuw gevormde prov. : Kasanlik (ten Z. van den Sjibkapas,
waar in Juli 1877 de Rues. legers over den Balkan trokken),
Jambol, Sliwno, Milos en Burgas. Als onmiddellijke bezittingen zijn van geheel Rumili alechts aan den sultan gebleven : de ejalets of prow. van Constantinopel, Adrianopel, Gallipoli, bet Z.Ijjke bergland van den Despotodagh
en Chaleidice, met de steden Seem en Saloniki.
Rumilia of Rumellia look Roemelie), is dat deel
van het tegenwoordige icon. Griekenl., 't welk in omvang
beantwoordt aan het ciede He 1 las of Midden-Griekenl.,
ook wel Li• adi 6 geneeten wordt en in 't N. begrensd Is
door Epirus en Thes.1te, ten W. door de Jonische zee, ten
Z. door de Golf van Korinthe, de landengte van dien
naam en de Golf van Aegina, ten 0. door het Talanti en
Euripokanaal. De hfdst. is Athene; andere room. ateden
zijn Thiva, Livadie, Erakto, Missolonghi, enz.
Rumili- (Roemi1i-) Hilmar, of e't Kasteel van Europa" ). sterkte van Eur. Turkije, aatt den Bosporus, 13/4
U- NO. Constantioopel, recht tegenover An at oli-H i a sa r
of a't Seated van Azie", gesticht door Mohammed II in
1451. —Rumi 1 i-Kawak is een sterkte, 11/2 u. sneer N.lijk.
RunieHliee, brig. gem. en d., prov. Henegonwen, arr.
en kant. Doornik. 600 mw.
Ruminy, 1) et. van Frankrijk, dep. Hante-Savoye, aan
den Cheran (Wes. van den Rhone), 2 1/2 n. WZW. Annecy ; met een gem.college en looieri(en. 4200 mw. (met
de gem ) — ) fr. gem. en d., dep. Nord, arr. en 1 u. Z.
Cambrai (Kamerijk). :I000 mw.
Runamel, Tin. van Algerie, prov. Constantine, ontspr.
In den Grooten-Atlas, 5 dagreizen van Constantine, welke
et. en Milah zij besproeit en tusschen Dejidejelli en HeapBonjarone in de Middell. zee valt. In 't benedendeel van
haren loop heet zij W e d. (0 u e d-) e 1-K e b r.
Rummehoburg, pr. at., Pommeren, regdst. en 10 n. OZO,
Kadin, ler.hrdpl, Xi den Stiednitz ; weveruen. 5276 mw.
Rusoun•ss, belg. gem. en d., peas. Brabant, arr. Leuven,
kant. Mau. 1000 mw.
Itumpen of Rompen, b. in de ned. prov. Limburg,
gem. Brunssum, kant. Heerlen, arr. Maastricht, hersHertogenbosch. 220 mw.
Smurfit, belg. gem. en d., prov., arr. en 3 a. Z. Ant-
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werpen, bij de eamenvloei(ng der Dyle, Nethe en Sense;
met scheepetimmerwerven. 2400 inw.
Sumpt. Rome, ned. d., prov. Gelderland, kant. en
13/4 U. 'W. Geldermalsen, arr. Tiel, hof Arnhem,. gem. Deil,
aan de Linge, I. o., met een ponteveer over de riv. 800 mw.
Rau, beekje in de ned. prov. N.Brabant, dat zich bij
Heers met den Dommel vereenigt.
Rufacors, eng. et en kersp., grs. en 4 n. NO. Chester,
bij den mond der Mersey, met een station aan een tak van
den London-and-North-Western -spw.; met echeepstimmerwerven, steengroeven in de nabijheid en aanzienlijken bandel. Zij wordt ook om hare zeebaden bezocht. 12,000 mw.
Runde of Rundiep, riviertje in de ned. prov. Drente
en Groningen.
Run:Oxen, ruse. d., eouv. Lijfland, aan 't meer Witzero,
8 u. LW. Doroat. Geb.pl. van keizerin Catharine I, de
vrouw van Peter I den Groote.
Rungraer, Rancroer, 1) distr. van Br. Indie, pres.
en prov. Bengalen, in 't NO.lijk gedeelte, hebbende ten
N. Sikkim en Boetan, ten 0. Assam en verder de distr.
Maimunsingh, Radsjeshaye, Dinadsjepoer en Purnia ; gr. 196
m., met ,.,149.300 mw. De voorn. riv. zijn de Brabmapoetea, de fiesta en hare bijrivieren. Tot de hfd.prod. behooren
indigo, tabak, tarwe, bamboes, kokosnoten, zijden en katoenen stoffen, tapijten, enz. — 2 at en hfdpl. van gen.
distr., 36 u. NO. Moersjedabad. Vele jaren geleden bestond
auj nit verscheiden atzonderlijke dorpen, met 14,80 ) inw. —
3 ) hfdst. van Opper-Assam, op 27° 55' N.B., 94° 30' 0.L.,
aan de riv. Dikho ; met een palm-in en verscbeiden moskeeen.
Runham, kersp. van Engeland, grs. Norfolk 1 u. WNW.
Great-Yarmouth. 659 low.
Wankel, atadje en ambtszetel van 't hertd. Nassau, in
't kon. Pruisen, aan de Lahn, tusschen Weilburg en Limburg. 1125 mw.
Runnia-K.-Kote, gr. fort van Scinde, bij den Indus,
13 u. NNW. Haiderabad.
Runno, St. in Oostenr.-Hong., prnv. Gabel& 2097 inw.
Runnymede, schoone weide van de Z oever der Theems,
Engeland. grs. Surrey. ten W. van Egham ; merkwaardig
ate de pick, wear de baronnen in 1215 koning Jan dwongen
om de Magna Charta te verieenen.
Runetraat, geh. in de nod. prov. N.Brabant, gem. Geffen, kant. Oss, arr. en hof 's Hertogenbosch.
mvl. in Z. Italie, prov. en 3 u. NNW. Potenza.
3771 low.
Itsapel, belg. riv., prov. Antwerpen, gevormd uit de
samenvloeiing van de Nethe. Dyle en Scone, ij Rumpst;
muj vloeit 2 u. NW.waarts en valt r. in de gchelde tegenover Rupelmonde.
Rupelmonde, belg. gem. en st., prov. 0.Thanderen,
arr. en 3 u. NO. Dendermonde, van de Schelde, L o., tegenover de invloeiing der Rupel ; met belangrijke steenen panuenbakkerijen, looierijen en bleeken. 2800 mw.
Geb.pl. van den beroemden kaartenteekenaar Gerard Kremer
(kramer, koopnaan, Lat. Mere a t o r ), die voor 't eerst een
aanzienlijke verbetering, maakte in 't ontwerpen en teekenen van kaarten Mercators projectie, 570).
Rupert, 1) riv. van Britsch N. Amerika, valt in de James-baai, een inham der Hudsons-baai, na een W.lijken
loop ea. 70 u. — 2 ) gem. der V. S., Stt. Vermont, gm.
en 7 u. N. Bennington. 1101 inw. (1850).
Rupperschwyl, d. in Zwitserland, kant. Aargau, dint.
Lenzburg ; met veel industrie. 1005 inw.
Ruppersdorf, d. in Salami, regdst. Bautzen. 2181 mw.
latuppin of Neu-Ruppin, pr. at., prov. Brandenburg,
regdst. en 11 u. NNW. Potsdam, aan de W.zijde van 't
meer Ruppin. Zij heeft een basted, een groote en schoone
kerk, een gymnasium, 2 hoapitalen, kazerne, eeu standbeeld
van Frederik Willem II en aanzienlijke fabr. van linnen
en wollen stoffen. Haar handel wordt zeer bevorderd door
het Ruppin-kanaal, tusschen de Havel en den Rhin. Ook
is het door een spw. met Berlijn en omliggende steden
verbonden. 10,000 mw. Deze st. weed van Frederik den
Gr., loon hij nog kroonprins was, door zijn 'wader tot Terblijfplaats aangewezen. — Ken half u. van bier ligt van
de N.zijde van 't meer het stadje Alt-Ruppin, met de
ruInen van het oude slot der graven van Ruppin. 1850 low.
Itupeeeht, vi. in Stiermarken, km. en 4 u. ONO. Gratz,
van de Raab ; met lijmkokerijen. 900 low.
Ruprechtatiu Robertaau, geh. in Elaass-Lotharind van Straatsburg, op een gelijkn.
gems, in de nabijhei
door de Ill en den Rijn gevormd ; met eels landgoederen
der Stritatsburgers, een gr. laken- en wasdoek-fabr. en
obelisken ter sere van Bieber en Desaix.
Bulge fr gem. en vi., dep. Vogesen (Vosges), arr. en
214 u . ZZO. Reeniremont, aan de Moezel, r. o. 4213 low.
Ruplinualy, Ripununy, riv. van Britsch Guiana, voorn.
bijriv. van de Eti.equebo, waarin zij valt op 3° N.B., 58°
12' W.L., na men N.lijken loop van 72 n.
Ilturie-Eilaunden. eil.groep in den Grooten oceaan, tonashen 15° 10' en 15° 30' Z.B. — 151 0 0.L.; ontdekt door
Kotzebue in 1816.
Was, 5. vi., prov. en 7 n. NO. Jean ; met overblijfsels
van een moorsch kasteel. 2416 low.
Ruaa, st. in Rusland, gone. en 12 L. W. Moskau, aan
het riviertje de Moskwa. 4147 mw.
Runellegg, at. in Zwitserland, kant. Bern, dist. Schwarzenburg. 2330 mw.
Rush. 1) iersch mei. en zeeh., Leinster, gr.. Dublin,
op can kaap in de Iersche zee, met een station van den
spw. van Dublin near Drogheda, 4 u. NO. Dublin. 1238
mw. — 2) gra. der V. St., Stt. Indiana ; gr. 19 0 m., met
17,626 mw., hfdpl. Rushy ill e. — 3) id., in 't 0. van
Texas ; met 8231 law. — 4) gem. en vi. der V. S., NewYork, gm. Monroe, 11All de Genesee, 3112 u. Z. Rochester.
1664 mw. — 6) *If gem. in Pennsylvania, gm. Danphin,
Northumberland, Susquehana, Schuylkill en Centre, alle
evenwel minder belangrijk.
kersp. van Engeland, grs. Stafford. 3702 inn.
Ruanden, kersp. van Engeland, grs. Northampton.
2122 mw.

Rushen

Rusland

Rushee, kersp. op 't ell. Man, 2 u. WZW. Douglas.

't Oeral)sch geb. en 't gouv. Penn of tot 60° 45' O.L. Het
is bepaald ten 0. door Aziat. Rusland (Siberie) en de
Baspische see, ten Z. door Perzie, Armenie en de Zwarte
zee, ten W. door het koninkrijk Rumenie, Oostenrijk-

S719 mw.

Rushford, 1) gem. en vi. der V. S.. New-York, gra.
Alleghany, 4 U. NW. Angelic-a. 1636 inw. — 2) id., Wisconsin, gra. Winnebago. 2019 mow.
Rushville, 1 ) gem. en vi. der V. S., Indiana, 11 1 12 U.
OZO. Indianapolis. 3327 mow. — 2) d. in Illinois, 15 u.
WNW. Springfield. 3021 mow.
Rusland, het Itsmaischa 1te, (rugs. Rosai a, R o asi i•k ai a-Imp eri a), de grootate onder sUe staten in
de wereld en grouter dan eeniu wereldrijk, dat ooit op
aarde bestaan heeft, gelegen in Europa en Azie, tusschen
36° en 208° O.L., Ferro, of tusachen de meridianen van
West-Polen en de Beringstraat, en 78. en 37° NB , of van

de NO.kaap (K. Tseljoeskin) tot de Z.lijke oevers der Kaspische zee. Volgens de jongste opgaven beslaat dit rijk
een oppervlakte van meer dan 400,000 0 m., d. i. nagenoeg 1/6 van al bet land der aarde, of 1 /54 van de geheele aardoppervlakte, met een bevolking van bijna 90
mill., d. m. 1/17 van ails menschen, die op aarde wonen.
Omstreeks 6/7 van deze bev. behoort uitsluitend in Ear.
Rusland te huis, terwijl 1/7 over Aziat. Rusland verspreid
iv. Van de grootte behoort 1/4, nl. 98,400 0 m. tot
Europeesch, 3/4 of 30 ■,000 0 m. tot Aziat. Rusland.
Schier elke russ. regetring heeft tot den aanwats van dit
zoo uitgestrekte gebied het hare bijgedragen. In 't midden der 150e crow was het slechts 10,6;0 0 m. °root,
ender Wasili Iwanowitsch bereikte het 43,130, onder riwan
III Wasiliwitsch 75,15), onder Feodor Iwanowitsch 130,132,
oader Peter I den Gr. (1652-1725) 252,454, onder Anna
lwanowna 31 0,272, under Catharine II 1762-90) 352,472
•en °Tyler Alexander I (1801-23) 3 ,5,472 0 m., terwijl
onder de regeering van keizer Nicolaas I (1825 - 55, en
Alexander II (18 -,5-81) het enorme rijk tot de reeds genoemde grootte van ruirn 401,000
m weed uitgebreid.
In dear uitgestrektheid ia het Russ. rijk meer dan tweemaal zoo grout als geheel Europa ; het overtreft het Chin ,-cache rijk met hijna 200,000 0 m., en zelfs het Romeinsche rijk had ten tijde van zijn grootste uitgebreidheid
niet 1/
grootte van 't Russ. gebied, daar zijn
vlate-inhoud slechts tusschen 90,000 en 100,00,1 0 m. bedroeg. In den eigenlijken zin des woords kan van 't Russ.
rijk gezegd worden, dat daarin de zcn nooit ondergaat,
aangezien deze niet minder dan 11 u tijds gebruikt om op
alle plarasen do ocean middag te maken. Wanneer het in
de westelijkste deelen des rijks middag is, hebben de bewoners aan de B. ringstraat het bijna middtrnacht. Het
land is echter nergens dicht bevolkt ; geheele streken zijn
zoo goed als onbewoond en oak onbewoonbaar. Gelijk
keizer Nicolaas I zelf erkende, zijn reusachtige afstanden de kauker van het rijk. Men bedenke slechts de afstanden der volgende steden. Van Petersburg zijn verwijdeed Tornea 91 Archangel 1101., Kaliesj 1310, Nikolajew
1698, Odessa 1709 wrest (1 werst is ongeveer = 1 K. M.)
Den grootsten afstand in het Russ. rijk hebben de steden
Kaliesj en Peterpaulshaven op Kamsjatka, namelijk 14,166
werst of :800 uren gaans! Verder is de geographiscbe ligging van het land weinig gunstig, doordien zijne zeeen
alle te ver verwijderd zijn van de groote wegen van den
wereldhandel en met den Atlantischen oceaan en Middell.
zee slechts door nauwe straten in verbinding staan, die
of ten gevolge van hun noordelijke living de scheepvaart
moeielijk, tijdroovend en dune makes, Of die grootendeels
aan den politieken invloed van Rusland onttrokken zoo.
Het verkeer op de Witte zee is geregeld 7 a 8 maanden
in het jaar, van October tot April of Mei, geheel door
het ijs versperd, en ook in de Finsche Golf en de 0.zee
stremt de winterkoude geregeld 4 b. 5 maanden lang den
handel. Zelfs de Zwarte zee heeft zijn strenge winters ;
doch, al was hire de tscheepvaart van nature geheel vrij,
zonder het bezit van Konstantinopel is deze zee voor Rusland slechts een binnenwater zonder uitgang, waarin het
wel kan warden aangevallen, matte waaruit het zelf het
mime sop niet kan bereiken. Evenzoo ban ook de uitgang van de Oostzee naar den Atlantischen oceaan ten
alien tijde door een vijandelijke macht versperd warden.
Bovendien is de algemeene atrekking van het land naar de
N. IJszee en naar Midden-Azie gekeerd, terwijl het zich
aan de westzijde aansluit aan de minst ontwikkelde en
welvarende deelen van Europa's staten. In zijn gebeele
uitgestrektheid genomen, wordt bet Russ. rijk omringd door
de volg. staten Noorwegen, Zwed en, Pru igen , Oostenr.-Hong.
en Rucnenie in ons werelddeel ; daar buiten door Aziate
Turkije, Perzie, Afghanistan, Toeran, China en Japan. —
De hfdst. van 't gansche gebied is sedert 1703 St.-Petersburg ; v66r dien tijd was het Moskau. De volgende tabel
geeft een overzicht van de seer versehillende bestanddeelen,
grootte en bee. der geheele tezamenhangende monarchic ( 5 )
1. Europeesch Rusland (t) 99,420 3 m., met 74,495,543 mw.
. 0,444 II ft
5,62 ,,344 cc
.
2. Kaukasie (4 I
. 226,924 a cc
u 3,44 ■ ,3 i2
.
3. Siberie .
,,
. 60,369 c
4,401,876 u
.
4. Centraal Azle
Te =men. . 394, i 57 0 m., met 97,959,000 inw.
. 7,990 u cc
Kaspische zee .
Met Russische rijk . 402,137 0 m., met 87,959,000 mw.
Bij de verdere beschr)jving van het taarenrijk, bepalen
we ons eerst bij
Rualand in Europa, dat zich nitstrekt van de Z.lijke
hellingen der Kaukasische gebergten tot aan Lapland en
de N. Name, of van 40° tot 71° N .B. en, Polen medege'
rekend, van 17° 40' O.L. tot aan de W.lijke
helling van
(*) Naar Behm nod Wagner, Die BevOlkering der Erde,

VI. Erganzungsheft, N°. 62. Petertn. Mittheilingen.
(1.1 Ear. Rusland, zooals dit beatond in 1879, due met
inbegrip, behalve van het gr.hertd. Finland en Polen, ook
van het in 1878 door Rumenie teruggegeven Beaaarabie.
( (1 Kaukasie met de in 1870 verkregen uitbreiding in
Armenie.
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Hongarije, Pruisen, de 0.zee, Zweden en Noorwegen, en
ten N. door de IJszee (*). Geheel Eur. Ruisland kan be.
achouwd worden ale een enkele groote vlakte, de Sarniatische bijgenaamd (near S arm a t i a, den naam, dien de
Romeinen aan Rualand gaven), welke vlakte aan de 0.zijde
door de Oeraliache, ten Z. door de Baukasische en gedeeltelijk ten W. door de Karpathische bergen is orasloten,

terwijl zij aan de ZO.zijde in de Kaspische zee eindigt,
en ten W. in de vlakke landen van N. Duitachland hare
voortzetting vindt. Deze zoo groote uitgestrektheid lands
bevat niet een enkelen eigenlijken berg : het hoogste punt
tusschen de 0.zee en de Zwarte zee, bij Kremenetz, reikt
niet hanger dan ruim 4 )0 met.; de 0.zee-provincien hebben
een gemiddelde hoogte van 300 met. boven de 0.zee. Het
middengedeelte des lands is beset door een laag plateau,
door 't welk de Waldai-heuvels loopen, welker gemiddelde
hoogte slechts 250 a 300 met. bedraagt en die naar het
ZO. afdalen, om zich daar in moerassen te verliezen.
uVan den Kaukasus tot de IJszee, van den Oeral tot de
0.zee, breidt zich eerie onmetelijke vlakte nit. De reiziger, dim n een tocht van weinige dagen in Middel- en
Europa door veelvormige, steeds afwisselende landschappen
voert, ziet, nadat hij de Wetchsel is overgetrokken, wekenlang hetzelfde landschapsbeeld en krijgt een vooramaak
van de afmattende eentonigheid der eindelooze vlakten en
steppen van Siberie en Midden-Azie. Terwijl elders in
Europa de vlakte weinig anders dan het voetstuk of voorplein der hooglanden is, treedt zij in Rusland als hoofdvorm van den bodem op. Volkomen effen is echter ook
de Sarmatische laagvlakte niet velerwege beeft zij een
zacbt golvende oppervlakte ; bovendien doorsnijden haar
breede landruggen, onder de namen van Oeral-Baltischen,
Oeral-Karpatischen, Mina-Donschen landrug en Wolgabergkant bekend. Zij 13open echter zoo zachtkens op, dat
het bestaan van den Diina-Donachen landrug eerst voor weinige jaren door nauwkeurige opmetingen van den Russ. generalen staf bewezen is ; uit het N. komende, bemerkt men
van 't beklimmen vats den zoogen. Oeral-Karpatischen landrug niets, totdat men den ongevter 50 met. hoogtn Z.lijken
ateppenrand heeit bereikt ; van Tsloskau 0 enacts gaande,
wordt men skit van 't bestaan van den Wolga-bergkant
eerst bewust, wanneer men het stroomgebied der rivier
omtrent 200 met. beneden zijne voeten ziet." Bijna zooder onderscheid is de oppervlakte van deze uitgestrekte
laagvlakte, oak van de landruggen, met losse aarde bedekt molmgrond of zwarte aarde, mergel, leem, zavel en
sand ; vooral de twee eerstgenoemde grondaoorten zijn van
uitatekende vruchtbaarheid. Rue. Rusland wordt doorsneden van de grootste rivieren in dit werelddeel, en deze
vormen de groote waterbekkens van N. en Z., welker waterscheiding niet door bergen, maar enkel door zacht golvenden grond wordt aangewezen. De 0.zee ontvangt de
Tornel ( die met hare bijriv. den Muonio de pens tegen
Zweden maakt), Kemi, Ijo. Ulea, Kumo, Newa, Nerve,
Mina of uWestelijke Dwina", Njemen tam den benedenloop op Duitsch gebied Memel geheeten ) en Weichsel; —
de IJszee neemt de Tana (grenariv. tusschen Noorwegen
en Russ. Lapland), Paswig, Kola, Petjora en, door middel
van de Witte zee, de Vigo, Onega, Dwina, ontstaan nit
de vereeniging van Sucbona en Wytschegda, en Mesen op ; —
in de Zwarte zee ontlasten zich de Donau, Dniester (Danaster), die bij Odessa uitmondt, Bug, bij Nikolajev en
Dnieper (Tanapris, Borysthenes), bi,j Cherson ; — in de
see van Azof valt de Don ( Tanaia( met de Donetsch en
Manitsch. en in de Kaspische zee hebben de Terek, Koema,
Wolga (Rha) en Oeral bare uitwatering. In 't N. van
R. vindt men vole on daaronder seer aanzienlijke meren;
de voorn. zijn Ladoga, het grootste zoetwatermeer in
Europa, ruim half zoo grout als Nederland, en Onega in
't gouv. Olonetz ; Ssima, Pavana en Kolgis in Finland ;
't vischrijke Peipusmeer tusschen de gouvern. Revel, Riga,
Pskov en St.-Petersburg ; Ilmen in 't gonv. Novgorod, en
Enaro in Lapland. De kleinere meren Bjelo in Novgorod,
Koebinsk in Wologda zijn van belang voor de binnenscheepvaart des rijka. Onder de zoutmeren is dat van
Elton in Saratov het gewichtigst. Van de talrijke eilanden, die tot Rump. R. gerekend worden, zijn de voorn.:
de groep van Nova-Zembla I Nieuwland), d(e, van Spitsbergen, Kalgoeev en Waigatz, in de IJszee ; de Aland-eilanden,
Dago en CEsel in de 0.zee. Uit geologische verschijnselen, gestaafd door geschiedenis en overlevering, is voldoende bewezen. dat een groat gedeelte van Centr. Rush.
nog in eon betrekkelijk jong tijdperk door de zee bedolven
was. De bodern vertoont over sulk eon wijd uitgestrekt
gebied achier elke verseheidenheid. Geheele gewesten des
lands bestaan uit bevrozen grond. nit moerassen of nit
dorre zandvlakten. De groote streek der atoendra's" of
utondren", een eigen snort van moerasboomen, die enkel
mosplanten en karig struikgewaa voortbrengt en van den
64 0 N.B. tot aan de N.kaat reikt, ataat des zomers dras
en is negen maanden van jaar met ijs overdekt. Ten
SW. van doze toendra'a is het land over een ruimte van
7000 0 m. met wouden van pun-, lorken- en beuken1 5 ) Naar het ZW. en ZO. is de grenslijn tengevolge
van de staatkundige gebeurtenissen der lastste jaren aanzienlijk gewijzigd. Zij begint bier bij de opriame der
Proeth in den beneden-Donau, wear deze rivieren de grew,
vormen tusscben Rumenie en Bessarabie, loopt dan lanp
de Zwarte zee tot bezuiden de haven van Batum en gaat
vervolgena 0.waarts als acheiding van Turksch Armenie en
Kaukasie. tusschen Erzeroem en het pas veroverde Kars door,
naar het Ararat-geb., wear zij verder 0.waarta den Ares of
Araxes valet. am steaks de °evers dozer riv. to verlaten en
even bezuiden den 39sten breedtegraad de W.kust (let
Kaapische zee to zoeken.
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boomen bekleed. De Finsche landstreek, tussehen de Witte
zee en de golven van Bothnie en Finland, een vlakte van
wel 140 u. lengte en meer dan 100 U. breedte, ie bedekt
met meren, afgewisseld door rotsen en zandbenvels, terwijl
in 't ZO., tuuchen den Oeral en de Wolga, een woeste
streek or "steppe" ligt, welker grootte nicer dan 15,000
0 in. bedraagt, maar die tech bier en dear goede weilanden heeft. Ten W. van den 46sten lengtegraad vindt
men eene laagvlakte, beset met em n reeks van zontmeren,
die waarschijnlijk weleer een gedeelte der Kaapische zee
uitroaakten, zooals blijkt uit de talrijke overblijfsels Vail
schelpdieren, die nog overal in due znidelijke eteppen gevonden worden ; echelpdieren, die in menigte in de Kupische zee zich ophouden. Due steppenstreek ligt bloot
voor de grootste uitersten van klimaat : ill den winter
staat er de thermometer doorgaana op 15°, soma op 35°
beneden 't nulpunt, terwijI des zomers de hitte tot boven
100° Fahr. stijgt. Een grunt klimaatsverschil over 't geheel moet natuarlijk heerschen in een land, dat zich over
z66 veel breedtegraden nitstrekt: in het met sneeuw en us
bedekte N. vinden rendier en ijsbeer nauwelijks bun voedeel, in de bij zomerdag verachroeiende steppen van het
Zniden beweegt zich over 't gloeiend zand de kameel.
De vlakten van 't N., blootliggende voor de winden der
IJszee, zijn zelfs veel kouder an de overige landen van
Europa op overeenkomstige breedten ; de gansche N.kust
van den 66sten breedtegraad tan de Witte zee (ZO.waarts
van daar tot op 62° N.B.) heeft een temperatunr beneden
het vrieepunt, en de bodem is er schier voortdurend bevroren. Tusschen deze bevroren etreek en den 58sten.
grand N.B. blijft de gemiddelde temp. tusschen 32 en 40.;
te St.-Petersburg, dat in dezen gordel ligt, dealt de thermometer in December en Januari tot 22 0 beneden nul,
terwijl hij des zomers tot 85 of 90° rijst. Bezniden den
58sten greed houdt de gemiddelde temp zich tusschen 40
en 55° ; de winters zijn er kort en streng ; de zomers
lang en beet. In het binnenland heerschen ZZO.- en Z.winden, terwijl op de knsten de W.- en NW.winden de
overhand hebben. Regen valt em het meest in de 0.zeeprovincien, alwaar de gemiddelde regenval 400 tot 500 millimeters bedraagt. (De gemidd. jaarl. hoeveelheid regen
in Nederland bedraagt ruim 600 millimeters). Naarmate
men van 't W. verder 0.waarts komt, neemt de regen in
bedrag en menigvnldigheid at, en in de Z.lijke provincien
valt em in den langdurigen zomer maar zelden regen.
Reeds vroeg in den winter begint in de meer N.lijke streken sneenw te vallen ; — te St.-Petersburg beloopt het
gemiddeld getal der sneeuwdagen 70.
Rutland brengt al de gewassen voort, die aan de beste
landen van Europa eigen zijn. Er wordt meer koren verbouwd dan eigen verbruik vordert, en groote hoeveelheden
daarvan kunnen duo warden uitgevoerd, al staat in vele
streken de landbouw nog op aver lagen trap. De voorn.
voedingsplant, die wijd en zijd geteeld wordt, is rogge ;
daarop volgen gent en haver, verbouwd tot 67° en 62°
N.B.; tarwe west voornamelijk in de Ukraine. De landstreken van Centraal-Rusland, in 't boven-stroomgebied van
de Wolga, zijn de vruchtbaarste van 't rijk, en hoar middengedeelte, bevattende de gouv. Nisjnii-Novgorod, Penza,
Kasen en Simbirsk, wordt de egraanschuur" van Rutland
geheeten. Hennep en vlas wordt in overvloed gewonnen,
zoodat niet alleen van due beide art., maar ook van lijnzaad jaarlijks een menigte wordt nitgevoerd. Tabak wast
voornamelijk in de Ukraine en in Bessarabie ; voortreffelijke druiven en ooft in de Krim, Bessarabie en Taunt,
terwijl ook de wijnbereiding in de jongste jaren in geheel
veel voornitgang gemaakt heeft. De totale productie rogge bedroeg in de laatste jaren gemiddeld 245
mill. H. A., haver 180 mill., tarwe 160 mill., genet 45
mill., andere producten 50 mill. In 1878 wend hiervan
voor een waarde van 360 mill. gld. nit de verschillende
havens van Zwarte en 0.zee uitgevoerd ! De vlasproductie
wordt geschat op 6 mill. centenaars ; terwijl de uitvoer
er van 164 mill. KG. ter waarde van 67 mill. gld. bedraagt.
Hennepuitvoer 52 mill. KG., waarde 16 mill. ed.; lijnuaduitvoer 6 mill. K.G., waarde 13 mill. gld. Van bong
belang zijn voor 't rijk de naald- en loof bosschen. De
elk gedijt tot den 60sten grand N.B.; beuken vindt men in
Polen, Litthauen en Kaukasie ; berken, wilgen, elzen en
hagebeuken tot aan den poolcirkel ; densest en esschen
slechts tot, den Witten en 61sten breedtegr.; pijn- en lorkenboomen tot 650 ; euchen en de siberische ceder can den
Oeral en in de 0.1ijke landschappen tot op 5.5°. (NB. De
ahorn komt niet hooger dan 't Z.lijke deel van Polen en
Groot-Rusl. room. Het Z. en midden van RusLheeft over
't geheel minder groote wooden, met nitsondering van Mien en Litthauen, alsook van de omstreken der Oka, inzonderheid bij de Wolga Wolchousky-woud); in de N.lijke
landatreek, vooral can de boven-Petsjora en in Finland en
't gouv. Perm, is schier ellen woud. Timmerhout (voor
40 mill. gld 1) teem, pik, hers, lindenbast en potasch behooren dan ook tot de voorn. art. van nitvoer (*). — De
Fauna van &Island bestaat nit een groote verscheidenheid
van velerlei dieren. In de streken, wear akkerbonw wordt
gedreven, maakt de veeteelt de tweede, maar in vele anacre de eenige bezigheid nit. Het rundvee is er z66
dat van de podolische, volhynische en nkrainsche
ossen, die door statige grootte en zwaarte nitmunten,
jaarlijks vele dnizenden worden nitgevoerd. In Taurie en
(.1 De groote bosschen worden bij de toenemende becoiling in Europa over 't geheel steeds seldzamer. Volgens
eene opgave van nog seer jongen datum sun zjj in de
verachillende landen van one werelddeel tegenwoordig Aldus verdeeld: Rusland en Zweden hebben ieder 38 % van
hut" bodem met bout bedekt, Noorwega. 31 Oh, OotttenrijkHongarije 29 O Dnitschland 25 Oh,, Zwitserland 19 °J.,
Frankrijk 17 clo, Italie 16 0/0, 't Balkenechiereil. 16 clo,
Eagle 16 0/0, Spanje en Portugal 8 Oh. ), Nederland 6 °/,
en Ierland 21/1 0/0.
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het land der Donsche Kozakken treft men den buffel ale
huisdier eau. Paarden in velerlei rassen vindt men tot aan
den 64sten greed N.B.; die van de Z.lijke en middengewesten zijn grout, in 't N. ziju zij klein, en die van de
Kozakken-stammen zijn tegen groote vermoeienis bestand.
In de steppen van 't koninkrijk Astrakan vindt men het
paard nog in zijn wilden stmt. Kameelen, zoowel denals tweebultige, treft men bij groote kudden in de steppen der nomadische stammen aan ; in Taurie en Kherson
echter alleen de tweebultige. Be schoonste kudden zwij.
nen worden in de poolsche provincieen en bij de Donache Kozakken gehonden. De schapenfokkerij goat tot 60°
N.B.; in Polen en de 0.zee-provincien vindt men het gewone duitsche 'cheap ; in Bessarabie, Taunt en in eigenlijk Z. Rutland houdt men reeds talrijke kudden van veredelde schapen. De volgende cijfers, ontleend aan de statietiek van 1877, geven eenig denkbeeld van den Russ.
veestapel : paarden 211/2 mill., schapen 49 mill., runderen
23 mill., varkena 101/2 mill., buffels, kameelen en rendiemen 1 mill. Ook de bijenteelt is in Midden- en Z.Rusl.
van veel belang. Van grout gewicht is voor de bewoners
der streken benoorden den 66sten breedtegraad het mendiem, dear het in hunne meeste behoeften voorziet. Net
is het huisdier bij uitnemendbeid en verschaft zoowel
melk en vleesch alt warme dekking, terwijl het tevens
alt last- en trekdier dienst doet. Van groot jachtwild
vindt men het hert in alle bosschen tot den 6 }sten en
meer 0.waarts tot den 55sten graad ; den steeds zeldzanaer
wordenden eland in Polen en Litthauen ; ganzen op de
Kaukasus ; antilopen en gazellen in de Z.lijke steppen ;
wilde zwijnen, hazen, ens., en ook de pelsdragende dieren
zijn in 't N. overvloedig aanwezig en worden met ijver
gejaagd. Van water-zoogdieren vindt men den zeehond
niet alleen in de 0.zee, IJszee en Zwarte zee, maar ook
in de Kaspische zee, in 't Ladoga- en Onega-meer ; aan
den mond der Petsjora walrussen, wier tanden voor Archangel een gewichtig art. van uitvoer zijn. Bijzonder
talrijk is het wild gevogelte, moral ganzen en eenden,
woud- en veldhoenders, reigers, kraanvogels e. a.; terwijl
de eiderdons in menigte op Kalgujev gevonden wordt.
Van hoog belang is voor Rutland ook zijn groote rijkdoni
aan visch, zoowel in de kustzeeen alt in de golven, memen, stroomen en beken ; het getal der verschillende steursoorten, die men jaarlijks, vooral in de Kaspische zee,
de Wolga en den Oeral vangt en van welker knit men den
bekenden kaviaar bereidt, bedraagt vele millioenen. In
alle Z.lijke provincien is de tech t der zijdewormen zeer
aanzienlijk ; vooral in Taunt en Kaukasie wordt zij met
goed gevolg gedreven en levert veel zijde op, die bij goede
behandeling aan de italiaansche gelijk is, maar niet toereikt voor de behoefte der inlandsehe zijdefabrieken. —
Ook het mineraalrijk brengt aan Rutland eene hoogst
aanzienlijke schatting ; vooral zijn de 0.1ijke streken van
Eon. Rutland (van Siberie en den Altai spreken wij hier
niet) overrijk aan veelsoortige mineralen. De middelpunten van het Oeralische miinwezen zijn Perm, Jekaterinenburg en Nisjni-Tagilsk. IJzer vindt men bovendien in den
Kaukasus, zink in Poles, tin op zeer verschillende plaatsen.
De opbrengst aan platina bedroeg in de laatste jaren 1605
K.G.; aan good 5700 KG.; aan ijzer 8,500,000 centenaar ;
koper 40,00 etc.; lood 35,000 ctr.; zink 90,000 ctr.; zilver
komt minder voor. In 1829 heeft men in den Oeral diamanten van groote zuiverheid gevonden en in 1832 evenzeer smaragden ontdekt. Vender moeten genoemd worden:
topazen, beryllen, onyxen, agaat, moskovisch glas of gipsspaath, jaspis, porphier, manner, zeer schoon graniet (vooral
in Finland), zwavel, barnsteen, naphtha, pijp-, porseleinen vollersaarde, steen- en bruinkolen, turf, aluin, salpeter, asbest, minerale bronnen en inzonderheid zont, dat
zoowel nit de steenzoutmijnen alt nit de menigvuldige
zontmeren en zontbronnen, jaarlijks ten barage van maim.
111/2 mill. centenaar gewonnen wordt. In de mijndistricten van den Oeral is de bevolking nijver en bloeiend ; de
boeschen zijn dear omgehouwen, de moeraesen droog gelegd, de bergkloven met kunstmeren gevuld, ten einde de
waterkraeht aan den arbeid dienstbaar te maken. In 1844
zijn de ateenkoolmijnen, die 't rijk in de Krim, tnsechen
den Donetz en de zee van Azov, bij de Oeral-bergen en
elders beset, nog vermeerderd door de toen ontdekte koolbeddingen in 't gouvern. Moekau, wear een bijna onmetelijk veld van niet te groote diepte can de behoeften der
ontluikende industrie van Midd. Ruel. ruimschoots voorziet. — Wat de fabrieks-industrie betreft, deze heeft sedert
den tijd van Peter den Gr. verbazende vorderingen gemaakt. In 1812 vond men in 't gansche rijk elechts 2332
fabrieken met 119,093 werklieden ; in 1828 was dit getal
geategen tot 5244 fabr. met 255,414 man, en in 1839 telde
men er reeds 6855 fabr. met 412,9,1 man, terwijl due cijfere in de volgende Jaren in geen minder verhouding zijn
aangegroeid en tevens de deugdelijkheia der fabrikaten
daarmede een gelijken tred heeft gehouden. In 1875 workten er in de 23,e00 fabr. ongeveer 600,000 man, terwijl de
Industrie in 't algemeen aan 4 mill. menschen werk versehafte. 25 jaar geleden had men in Rualand niet meer
dan 2 fabr. van beetwortelsniker, nu telt men er nicer
dan 300, die gemidd. jaarlijks 4 it, 5 mill. etc. produceeren. Verreweg de meeste rusa. fabr. vindt men op het
land, en niet, gelijk in andere staten, bij voorkenr in de
steden. Het gonvern. Moskan is de hoofdzetel der rues.
indnatrie, en dump volgen Petersburg, Vladimir, Toela,
Niajnii-Norgorod, Tambov, Kaloega, Olonets, Kiev en Perm.
De stapelart. tim wollen stoffen Ploskan, Ta,gandaja bij
Kiev, Sarepta, Pernan, Warachau, Kalisj ; sijdewaren
adoskan en Vladimir); linnen stoffen (Jaroslaw, Twer,
Vladimir, Moskan„ Kaloega, Tambov); katoenen goederen
(1doskan, Vladimir, Iwanowna, Twer, Sjoesdal, Petersburg
en Warachatt); metealwaren (Jekaterinenbnrg, Tagilsk,
Perm, Toela, Moskan, Warschan, Haman, Woronesj); seep
en hearses, sterke drunken, salpeter, potaach, ens.; terwijl
ook de fabrikaten van glas, papier, porselein, wapens,
bijouterie en Inter, vooral jnft en marokijn ( Twer, Ja-
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roslav, Hostroma, Pskov, Moskau, Kann, Perm) met de
beste prod. van het overig Eur. wedijveren. 't Verdient nog
oimerking, dat de ruse. boer, die tot iederen werktuigbjken arbeid een bijzonderen aanleg heeft, voor zichzelven
bijna alles vervaardigt, wat htj van buisraad, schoeisel,
kleedingstukken enz. behoeft. Er silo gansche dorpen,
die hoofdzakelik door een enkele snort van landelijke
ambachtslieden bewoond worden ; zoo b. V. te Robotnika
achier enkel grofsmeden, te Paulovno slotenmakers,te
Nikolskoi kunstdraaiers en verlakkers, te Goroditsch timmerlieden, te Semenova blikslagers, te Jagodroge marokkijn-bereiders, te Katoenka kalfsvellooiers, enz. In den
omtrek van Nisjney-Novgorod liggen 19 dorpen, waar men
zich uitsluitend met het maken van bijlen bezig houdt.
Bij Paulovo Selo leggen 80 dorpen zich uitsluitend op 't
mesaenmaken toe; elders weer maakt men niets dan spijkers.
In de buurt van Vladimir snijdt en schildert men heiligenbeelden ; bij Nisjnii-Novgorod leven eenige duizenden
menschen sheen van 't maken van ijzeren balansen ;
Oestjoek Veliki levert uitsluitend azwart werk", d i.
zwart email op good en zilver. Kijov en Smolensk zijn •
door geheel Rusland beroemd om hun ingelegde vruchten,
Vjazma door zijn peperkoek, Wyborg door zijn krakelingen, en.. Een ongunstig licht op de bevolking van 't
Tsarenrijk werpen de massa's branderijen, die volgens
sommige opgaven 5000, volgens andere wel 9000 in getal
aim. — Be handel van Rusland wordt aanmerkelijk bevorderd door het grout getal bevaarbare riv. en het zoowel
uitgebreide als voortreffelijke stelsel van kanalen, door
welke niet alleen de 0.zee en de Witte zee in gemeenschap :Assn met de Kaspische en de Zwarte zee, maar
ook de groote meren en voorn. rivieren vereenigd zijn
tot een volledig geheel van binnenlandsche scheepvaart.
Onder de belangrijkste kanalen, waarvan enkele reeds gegraven werden onder de regeermg van Peter I den Gr. en
Katharine II, noemen wij het Beresina-kan., dat de Djnester met de Diina verbindt ; het Ogingski-kanaal, tuaschen
den Pripet en een zijtak der Njemen (de Sjara ) en het
Dnjepr-Boeg, of Koningskanaal, dat evenzeer als de twee
voorgaande, een verbinding vormt tusschen Zwarte zee en
Oostzee. Verder het Vysjnii-Volotsjok-stelsel, tusschen de
Twertsa en de Msta, een verbinding tusschen Oostzee en
Kaspische zee en reeds begonnen onder Peter I den Gr.
Bit kanaal stoat in gemeenschap met wel 75 meren en
meer clan 10 grootere en kleinere rivieren. Het Tichvinka-kanaal loopt uit het Ladogameer near de Wolga ; het
Kubenische kanaal uit den bovengenoemden Soechona near
een zijtak van de Dwina ; en het Katharina-kanaal vet.eenigt de zijtakken van de Kama met de Dwina. ( Dit laatste kanaal is evenwel nog niet voltooid). Eerst in de lastste jaren heeft men in Rusland ook ten begin gemaakt
met den aanleg van spoor wegen ; de eerst voltooide ( in
1857) was die van Warschau over Czentochau en Krakau
near Kosel, wear hi,j zich aan de groote duitsche en oostenr. linien aansluit ; vervolgens kwam die van Petersburg
naar Moskau, welke later Z.waarts weed voortgezet tot
Kharkov, om vandaar near Feodosia in de Krim en near
Odessa aim de Zwarte zee te loopen ; daarna die van Petersburg near Warschau (240 u. gaans). Eerst na 1865
zijn evenwel pas spoorwegen over grootere uitgestrektheden
aangelegd. Be vlakke bodem en de overvloed van bout
begunstigden dien aanleg zeer, maar gebrek aan technische
kennis bij de beambten en andere omstandigheden maskten dat de Russische spoorwegen langen tijd duur en weinig gewild bleven. De verbazend groote afstanden en
weinig dichte bevolkinkr, waren evenzeer een hinderpaal.
In 1880 had het Russtsche spoorwegnet een lengte van
22,393 K.M. of 0,21 K.M. op elke 0 m. oppervlakte (.).
Tot de belangrijkste lijnen behooren die, welke het vruchtbare binnenl. verbinden met Duitschl., Oostenr. en Rumenie, alsmede die, welke near de havens ass de 0.zee, de
Zwarte zee en de zee van Azof loopen, by. de lijnen MoskauPetersb. Moskau-Riga, Moskau-Odessa, Moskau-Taganrov,
Moskau:Astrakan , a. Verder de now niet geheel voltooide
lijn Moskau-Niejnii Novgorod-Jekaterinenburg, die aangelegd is met het oog op de Oeralwerken en de verbinding
met Aziat. Rusland. Behalve voor den handel hebben de
Russ. spoorwegen een belangrijke beteekenis voor de verdediging des rijks en voor de ver strekkende politieke plannen van R. in Midden-Azie. De lijn Petersburg-Warschau
b. v. met hare vertakkingen near de Oostzee en de Pruisische grenzen kan de Russ. legerscharen spoedig near
de vestingen der westelijke provincies en naar de Oostzee
brengen ; de kruislijn Petersburg-Moskau-Sebastopol-LibauOrel-Sarepta met hare vertakkingen is bijzonder geschikt
om de legers nit het binnenland te vereenigen op ten willekeurig punt aan den buitenkant van 't rijk. Wat de
Russ. sift_ orwegen in dit opzicht nog een verdubbelde beteekenis geeft, is dat zij een btjzondere spoorwijdte heb( 0 ) Niet onbelangrijk is bier een vergelijking met bet
overige Europa. In 't begin van 1880 was ( volgens Behm,
Geogr. Jahrb. ) de lengte der spoorweglijnen in de verschillende landen van ons werelddeel als volt:
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ben en daardoor onbrnikbaar sijn voor den indringenden ,
kan. Terwi,j1 nl. in andere Europ. staten een spoorwijdte
van 1,435 met. algemeen is, bedraagt dew bij de Russ.
wegen 1,524 m.1 Tot de banen van den jongsten datum.
behooren de lljnen naar Kaukasie (Wladikavkas-TifliaPoti), Rumenie (Jassy-Galatz) en near Orenburg. Terwijl het middelpunt van den Russ. handel Moskau is
zijn de voorn. zeehavens St.-Petersburg, Riga, Archangel,.
Astrakan, Odessa, Nikolajev, Cherson, Akkerman, Sebastopol, Poti, Libau, Revel en Helaingfors. Be hoofdart.
van uitvoer zijn talk, granen, huiden, hennep, vlas, ijzer,
koper, lijnzaad, timmerhout, was, potasch, traan, Yellen,
pelterijen, juft- en marokkijn-leder. zeep, kaarsen, varkensborstels, en.. Die van invoer zijn in hoofdzaak wijn,
boomwol, zijde, fijne wollen goederen, verfstoffen, thee,
suiker, koffie e. a. koloniale waren, machinerien, spoorwegmateriaal, landbouwwerktuigen en andere fabrikaten.
Be totale waarde van Ruslands in en uitvoer wordt
geschat respectievelijk op 560 mill. en 860 mill gld. Hier
van heeft Engeland 14 0/0 inv. en 49 0/0 uitv., Duitschland.
Frankrijk 3 °/,, inv. en 10 0/,
70 0/0 inv. en 22 0/
uitv., Oostenrijk-Hongarije 2 0/0 inv. en 3 c'e:, uity., Nederland 1 /2 0/0 inv. en 21ea °J o uitv., Italie 1 lie °Jo inv. en
21/e °Jo uitv., Belgie 1/2 0 /0 inv. en 2 ./ 0 uitv. Het scheep
vaart, erkeer wordt bevorderd door de eltussische stoom•
bootmaatschappij" en de eWolga etoomvaartmaatschappir,
die in 879 tezamen meer dan 30) stoomb. op de Zwarte en
Kaspische zee hadden varen. Be geheele Russ. handelsyloot telt ruim 5200 schepen, waarvan 400 atoomers, tezamen 663,000 ton metende. Rusland is nog altijd het land
van de groote jaarmarkten of missen, waarvan de voorn.
gehouden worden in Nisjney-Novgorod, Pultava, Irbit,
Charkov, Oerioepinck, Elisabethgrad en Koersk. Alleen de
eerstgenoemde pleats zet op haar markten, die in Aug.
en Sept. gehouden worden, meer dan 200 mill. om ; Irbit
80 mill. Be handel op deze jaarmarkten gnat vooral tangs
de volg. groote landwegen, die grootendeels nog karavanenstraten zijn van Orenburg door de Kirgiezensteppen near
Boekhara en Kokand ; van Nisjnii-Novgorod over Jekaterinenburg en Tobolsk near Kjachta en de Chineesche grensstad Maimatsjin ; van Wladikavkas over den Darielpas in
het Kaukasusgeb. naar Titus en Tebris ; van Kiev naar
Brody in Gallicie, en eindelijk van Odessa near Yassy
Rumenie.
In Rusland berust she macht, de wetgevende zoowel als
de uitvoerende, bij den keizer, die tevens het hoofd der
kerk is en een onbepaald gezag voert. Van een civiele
lijst is zoo goed als geen sprake ; de keizer regelt zijn inkomen en de kosten van zijne hofhouding en familie
naar eigen welgevallen. Hij draagt twee titels : de eene
of groote bevat de optelling van al de vereeuigde staten,
die de russische kroon uitmaken en waarvan hij keizer
of opperhoofd ( erovelitel"), autokraat of zelfbeheerscher
(eSamodersjez"), grootvorst, vorst, hertog en beer is ; de
kleine, doorgaans gebezigde titel is : keizer en autokraat
eller Russen, tsaar van Polen en grootvorst van Finland.
Be prinsen van den bloede dragen den titel van groutvorst. Over aangelegenheden van wetgeving, finanties en
politick beleid raadpleegt de tsaar den eltijksraad", die
nit de meerderjarige grootvorsten en hoogste staatsambtenaren, door den keizer zelf gekozen, bestaat ; voor kerkelijke aangelegenheden dient de elleilige synode" van
advies ; terwijl in rechterlijke zaken de eSenaat" aLs hoogste staatslichaam fungeert, de vonnismen van lagere gerechtshoven herziende, wetten en keizerl. besluiten a f kondigende, brieven van adeldom verleenende, enz. Nog altijd
• is het yolk bij de wet ingedeeld in vier standen add,
geestelijkheid, burgerij en boeren. Be add, onderscheiden in add van geboorte en van stand, bezit nog altijd
politieke voorrechten, al beschikt hij niet meer, gelijk
veer de emancipatie der boeren in 1861 het geval was,
over millioenen lijfeigenen. De add l van gehoorte is nog
In 't bezit van ongeveer de helft van den grondeigendom, terwij1 de add l van stand in het uitsluitend bezit
is van de hoogste regeeringsambten en als zoodanig een
afgesloten kaste vormt. De geestelijkheid, onderscheiden.
in ezwarte" of kloostergeestelijken, en ewitte" of wereldgeestelijken, waarvan de priesters of apopen" gehuwd
moeten zijn, hebbeu wel geen staatkundige voorrechten
meer, maar oefenen toch nog altijd veel invloed uit. Tot de
burgers behooren de kooplieden (amestsjane", d. epoorters") en handwerkslieden (etsechovije", d. agildebroedere), terwijl tot de boerenstand Cemoezjikii") bijna es,
der geheele bevolking behoort. V66r de emancipatie waren de boeren verdeeld in drie klassen vrije boeren 16.
mill.), kroonboeren (10 mill.) en lijfeigenen (24 mill.)
Sedert 1861 evenwel is dit onderscheid opgeheven en kart
iedere hoer als vrij man atilt eigen beer en meester
terwijl hij tegen betaling van belasting, die hem echter
zwaar genoeg valt, ook grondeigenaar kan worden. Dit
neemt niet weg, dat in de Russ. maatschappij nog minder
dan ergens anders ter wereld tevredenheid het deel can allen is geworden. Be add l klaagt over verarming. de boeren, overgegeven aan dronkenschap, verwaarloozen het
bebonwen van den grond, de burgerij, gedrukt door de
knevelarijen der ambtenaren, komt hier lijdelijk, ginds
heftig en gewelddadig in verzet. Daarbij vormen zich allerlei geheime genootschappen, als die der Pans la vi st e n, wier streven het is een heerschappij van Slaven in
geheel Europa te vestigen, en die der Nihiliste n,
die zich de omverwerping van al 't bestaande in staat en
maatschappij ten doe stellen, zoolang van regeeringswegegeen ingrijpende hervormingen in de verouderde Russische
ataatsmachine gebracht zijn. Het egrootvorstendom" Finland, dat eigenlijk een afzonderlijken staat vormt en
slechts door een personeele unie met Rusland verbonden
Is, bezit een eigen staateregeling en heeft een zelfstandig
bestuur, terwijl de eKeizerlijke Senaat van Finland" op
de macht van den tsaar wettig toezicht houdt. — Be beV olking van Rusland (zie tabel boven), aamengesteld nit
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seer verschillende bestanddeelen (100 versehlllende stainmen. 40 verschillende talen 1) is verreweg Tool. het grootate deal Slavisch. Van de 75 mill. sielen in Enr. &Wand
skin 54 mill. Russen, 5 mill. Polen, 41/2 mill. Tataren, 2
mill. Litthaners, 1 milL Duitachers. I/2 mill. Georgian,
verder Rumeniers, Armeniers, Grieken, Mongolen, Bolesrun, 1irgiesen, enz. ens. Naar den godsdienst onderscheidt
men ten naastebt
Belijders van de Grieksche of orthodoxe kerk . 65 mill.
I1
Il Roomsch-Batholieke kerk. . 7 •/
(waarvan inner dan de helft in Polen).
Belijders van de Protest. kerk ( meest Luthera. 4
ii
nen in Finland en de Oostzee-provincien)
41h #
.
Belijders van de Armenische kerk
.
. .
Mohammedanen .....
. 1
Joden .
.
.
.
.
.
.
.
•
Voor de administratie der orthodoxe of grieksche kerk is
het rijk verdeeld in 50 eparchien of kerkelijke arrondissementen, onder 't bestnur van een eparch. Al de nietorthodoxe eerediensten behooren onder ministerie van
binnenlandsche zaken. De r. kath. kerk wordt bestnurd
door 2 bisschoppen dien van Warschan voor Poles en
(lien van Mohilev voor Rusland, onder welken laatsten
de 6 eparchien of bisdommen Mohilev, Whine, Samogitie,
Lutzk, Kamenetz en de armenisch-kath. eparchie in Podolie staan. Be luth. kerk wordt beheerd door 't algemeen
consistorie te St.-Petersburg, van 't welk 8 provincisle con-.
aistorien athangen, nl. die van Lijfland, Esthland, Hoerland, St.-Petersburg, Moskau, Riga en CEsel, en 1 koloniaal synode voor Z.Rusland en de aiberische provincien.
De gereformeerde kerk staat onder 1 aynode en 4 consistorien ; zij bezit 32 kerken en 4 oratorien, met 36 leeraars.
Be armenisch-gregoriaansche heck wordt bestuurd door den
patriarch of katholikos van Etschmiadzin en bevat 3 eparehien Astrakan, Nakhitsjevan en Bessarabie-en-Georgie,
2 consistorien Aetrakan en Kisjenev, en 7 directorien. De
Israelieten, onder een read van rabbijnen, hebben in den
jongsten tijd de wijk near elders moeten semen, dear zij
niet nicer geduld werden. De Muzelmannen stun onder
de directien van Orenburg en 'ramie, elk met een mufti
aan 't hoofd. De Tataren van de provincien der Kaspische
zee en van Transkaukasie hebben een opperhoofd van de
secte van Ali. — De inrichtingen van opvoeding en onderwijs zijn alle onder het toezicht der regeering geplaatat
en hebben den minister van openbaar onderwijs aan 't
hoofd ; zij bestaan nit district-scholen, parochie-scholen,
theol. en bijzondere scholen, welke gezamenlijk ongeveer
8000 in getal aim. In 1844 waren er 73 gymnasien, met
re leerlingen ; maar behalve deze zijn er nog vele melttai en theol. akademien en aeminarien, en in den loop
tae
van de tegenwoordige eeuw is er veel voor 't volksonderwijs gedaan. Universiteiten zijn er is Rusland 8 (die van
Wilna en Warschau zijn in 1832 opgeheven), nl. te Dorpat, Moskan, Kasen, Kharkov, St.-Petersburg, Helsingfors,
Y:jev en Odessa. Behalve de Duitsche academic te Dorpat,
door Gustaaf Adolf in 1632 gesticht, en die van Moskau,
gesticht in 1755, dagteekenen zij alle nit de 19de crow. —
De Russische landmacht bestaat uit geregelde troepen en
nit Kozakken en andere volkstammen, die meestal den
dienst van lichte ruiterij doen. De geregelde troepen bevatten de groote armee, bestemd tot de krijgs-operatien,
en de troepen, die tot plaatselijke diensten gebezigd worden. Elk soldaat is verplicht tot 25 dienstjaren (in de
garde tot 20 ); doch na 10 of 15 jaren wordt hij naar huts
gezonden en op de lijst van 't reserve-bataljon of escadron van zijn regiment gebracht. Volgens eene opgave
van 1880 bestond de geheele Russ. legermacht in dat jaar
nit 60,557 officieren, 1,9,4,03S soldaten, 434,596 paarden en
3986 kanonnen. De zeemacht beataat uit 2 divisien: de
0.zee-vloot en de vleot der Zwarte zee.
Het Russ. rijk wordt gerekend ontstaan te zijn in 862,
toen Rurik, een won van Roam of Russ, de grondvester
weed van het grootvorstd. Rusland, dat eerst Novgorod,
doch weldra Kjev tot hfdst. had. Onder Rnriks opvolgets nam Vladimir de Gr. in PS, met de hand eener griekache prinses (Anna) nit Konstantinopel, het christendom
aan en zocht dat op allerlei wijzen te bevorderen. Kiev
kreeg mettertijd 400 kerken sulk een luister en omsang,
dat het ale een tweede Konstantinopel geroemd weed.
Naast het gr.vorstd. Kiev ontstund een tweede te Vladimir,
en bovendien telde men met minder dart 50 voratendommen, die wel in naam, maar veelal niet in de dud can den
grootvorst onderworpen. waren. Onder omstandigheden
werd het den Mongolen gemakkelijk, de Russen te widerwerpen, hetgeen in 1238 geschiedde. Met nitzondering van
Novgorod, dat tune onafhankelijkheid wist te handhaven,
kwam geheel Rnaland onder de heerschappij der Mong.olen
die voor 't overige de rugs. grootvorsten tegen eonJaarl:
-.chatting listen beataan en hun eigen onmiddelbaar gebled in het tegenwoordige Rnsland beperkten tot de G • nden-Horde of 't khanaat Kept sj a k, dat de koninkrijken Astrakan en Kasen, de Krim en het hedendaagsche
Vrije-Tatarije bevatte. In l'42.8 wend het gr.vorstd. "Vladimir met dat te Moskan verbonden. Ragland verloor wel
tijdena One afhankelijkheid van de Moncolen verscheiden
17.1ijke landen, nl. Volhynie, Podolia, Kjev, Rood- en WitItuland, aan Litthanen Poles, maar verloste rich echter na lange en bloedige woratelingen onder Iwan den
Gr., in 1840, van de overheersching der Gondeu-Horde te
Kaptsjak, welk khanaat sick an in de bovengoemde 4
bestanddeelen oploste. Sinds dien ging Rusknds macht
, ceder de leatate afstammelingen van Bunk anel omhoog.
De koninkrijken Kasen en Astrakan (15-52 en 1554), de
landstreken aan den Bankasus en Siberia (bet imitate sedent 15771 wooden veroverd, dnitsche handwerkalieden,
initalrerkers, kunstennara as gelserdea in 't land geroepen. eon staand leger (de Strelitzen) opgaicht en eon
handelsverdrag met Engelaad gesloten. Mau sea 't
oterven van den Rurikschen manastam in 1598 wend Rualands macht stark geschokt door Madge twisten om den
troon en door buitenlandsche oorlogen, in welke Polen

en Sweden vole van de bun ontrukte landen heroverden
Eindelijk vermanden zich de Russen, sloegen de Poles
bet land nit en kosen den 18jarigen Michael Feodorowitsch
Romano• tot *taue. Zoowel doze ala zidn coon Alexei
en kleinsoon Feodor III blonken nit door regenten-deugden. Na Peodor's dood werden zijne beide zonen, de
stompzinnige Iwan en de talentrijke Peter to gelijk door
de Strelitzen tot tsaren, onder regentschap homier oudere
glister Sophia, nitgeroepen. Maarreter IofdeGroote
(1689-1725) zond welhaast tune zuster, tot straf voor eon
door hear aangestookten opstand der Strelitzen, in een
klooster, liet aan zijn broeder den titel van tsaar en beIon zijne alleenheerschappij met een algeheele omvorming
van het Russ. rijk, dat hij in den noordschen oorlog tegen Sweden (1700-1721) tot aan de 0.zee, en in de oorlogen tegen de Tnrken tot in de nabijheid der Zwarte zee
nitbreidde. In 1722 nam hij den titel van Keizer aller
Rumen ass. Met den dood van zijn kleinzoon Peter II
stierf in 1730 de manastam van 't huis Romanov nit. Na
dozen regeerden achtereenvolgens Anna, jongste der beide
dochters van Iwnn, den broeder van Peter I, tot 1740,
Iwan III, noon van Iwan's oudste dochter, tot 1741, en
Elizabeth, jongste dochter van Peter I, tot 1762, welke
laatate eon deel van Zweden, de Aleoeten en 410 0 m. van
Kherson veroverde. Met den dood van Elizabeth kwam
het huis van Holstein-Gottorp op den russ. troon in den
persoon van Peter III, den won van Elizabeth's oudste
zuster Anna, die met den hertog van Holstein-Gottorp
was gehuwd. Daze Peter III verloor reeds na een half
jeer regeerens zijn troon en leven, waarop zijne gemalin,
Katbarina II, tot 1796 de teugels des rijks in handen had.
't Was doze vorstin, die Rusland tot den hoogsten trap
van lnister wist op te voeren zij veroverde Klein-Tatarije, Litthauen, Koerland, Kaukasie, Tanrie, het overige
van Kherson, Jekaterinoslawsk met Taganrog, verkreeg de
helft van Polen en 17,000 0 m. in Amerika. Haar zoon
en opvolger Paul I, die deel nam aan de coalitie tegen
Frankrijk en tune legers tot in Zwitserland en Italie zond,
regeerde tot zijn dood in 1801, waarop zijn oudste won
Alexander I den troon besteeg. Onder dezen vorst werd
Ruslands gebied, ondanke eon schier onafgebroken worsteling tegen Frankrijk, ondanks den veldtocht van 1812,
waarbij Moskau een prooi der vlammen werd, v66r en na
vergroot met Finland, O. Bothnie, Bialystock, Bessarabie,
Georgie, en met 2/3 van Groot-Polen, van welk laatste in
1815 het koninkrijk Polen word gevormd. Alexander stierf
den lsten December 1825, en dear zijn naastvolgende broeder Konstantijn reeds vele jaren te wren van de troons.
opvolging afgezien had, kwam de kroon aan zijn jongeren
brooder Nikolaas. Doze vorat heeft door zijne gelnkkig
gevoerde oorlogen tegen Perzie en Turkije east den noordschen kolosaus nog moor nitbreiding gegeven h&j 't yendrag van Turkmantsjai (22 Febr. 1828) moest het eerste
hem de provincien Erivan en Nakhsjivan afstaan, en bij
den vrede van Adrianopel (2 Sept. 1829) wend Turkije genoopt, hem de landstreek Dajaro-11ftlolansk met het kleine,
mean gewichtige vlek can de Donau-inondingen, alsmede
een gedeelte van 't paajalik Akhalzikh in Azle prijs te
geven, terwijl Rusland daarbij tevens de vrije vaart op
den Donau, in de Dardanellen en den Bosporus, met handelsvrijheid in 't geheele Turksche rijk verkreeg„ on to
Porte met betrekking tot de vorstendommen Moldavie,
Wallachije (thane Rnmenie, zie aldaar) en Servie voorwaarden moest onderteekenen, waardnor deze grenslanden
alechts in steam under turksche heerschappij bleven on Ran
Rualand het beschermheerschap daarover wend toegekend.
In den loop der volgende jaren wist keizer Nikolaas zijn
politieken invloed steeds krachtiger to doen gelden, vooral
1)0 zijne zoo verzwakte naburen Perzie en Turkije ; totdat
zijn gezant Mentsjikov in 1353 te Konstantinopel met zulke
hooghartige eiachen betreffende Raslands protectoraat over
de grieksche kerk in Turkije optrad, dat de sultan, gorugsteund door Frankrijk en Engeland, de inwilliging daarvan weigerde, 't geen den Krimoorlog ( 1853 - 1856) ten gevolge had. Onder het bewind van Nikolafts' opvolger,
Alexander II (1855-1881), is voor de uitwendige geschiedenis van 't land het belangrijkst de uitbreiding van Ruelands bezittingen in Azie (Batum, Kars, Toerkestan) en de
roiling met het kon. Rnmenie van de Dobroedsja voor
B essarabie.
De verschillende groote deelen van het Russische rijk in
Europa komen dikwijls voor onder benamingen, die hier
nog !tort moeten opgehelderd worden. Gro o t-R nalan d,
het atamland der monarchic, is het N.lijk en centraal gedeelte, dat vroeger Mo sc o vie wend geheeten (user de
hfdst. Moskan). Het reikt van den 50sten breedtegraad
tot de N. Uszee on heeft eon oppervlakte van wel viermaal Frankrijk. W e s t-R usland is dat gedeelte, 't
welk tnsschen Groot-R. en het tegenwoordige koninkrijk
Polen ligt en weleer tot Polen behoorde. — Z u i d- of
Nieuw-Rualand bevat de landstreken aan de Zwarte
see on het Land-der-Donsche-Hozakken. Hlei n- of
M a 1 o-lt u s I a fi d ligt tnaschen Groot-R., West-R. on
Said-R. Het was vroeger, toeu het Russ. rijk zich nog
"'let tot de Zwarte zee uitstrekte, een oekraine,d.i.
grensland, gelijk het nog wel geheeten wordt. — 0 o s tRnsland bevat de vroeger Tataarsche tendon ten 0.
van Groot-R. tot aan en over den Oeral, welke door somDoor
mige geographen reeds tot Axle gerekend worden.
W nsland verstaat men het 0.1ijk deel van 't voorm.
Litthanen of Letlan d, in 1772 door POlen afgestaan,
on de hedendaagsche gonvern. Minsk on Grodno. — R o o dRnsland was tot 1366 eon selfstandig hertogd., wearvan het grootste gedeelte nu het NO.lijk gebied van Oostenrijksch Gallieie nitmaakt, terwig het overly in het ruse.
poolache gonvern. Lublin ligt.
vareweg het grootste gedeelte van
het Russ. rilk (ale bovenstaande tabel). Het bevat Siberia of geheel N. Asia, de landen van den Hankaans tunschen de Zweite en de Kaspische zee, met de hfdst. Tiflie

(echoes door sommige aardrijkskundigen zoowel Trans-
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ale Ciskaukasie tot Europ. Rusland gebracht wordt), en
Midden-Azle, waarvan een groot gedeelte door de Kirghiezenateppen en Russisch Turkestan wordt ingenomen.
Ligging twsschen 37 en 87° N.B. en 40° O.L. Parijs tot
rnim 180° O.L. van dien meridiaan. Van den ZO.lijken
oever der Kaspische zee loopt de nieuw gevormde grenslijn
lenge den beneden-Atrek, ten Z. van de oude Oxusbedding
door het Turkmenenland near het Aralmeer ; gaat van
bier langs. de beneden-Amoe-Darja near de vesting Oetsjakty, waar zij genoemde rivier verlaat, om in 0.1ijke
richting voorbij Samarkand en Khokand (beide Russisch)
near den W.lijken Thianajan of Hemelsgebergte te loo.
pen. Hier neemt zij een N.lijke en NO.lijke richting aan
-en schrijdt voorbij Koeldsja of Ili en Saisan near den.
Grooten Altai tot den Bjelochaberg, wear zij verder NO.waarts door het Sajamisch geb., als gems tusschen Sib,
via en Mongolia, tusschen Kjachta en Maimatsjin door,
den beneden-Amoer op7oekt, welke riv. zij volgt tot Chabarovka. Hier grenst de nieuwe Kustprovincie aan Mantsjoerije
en Korea en heeft nit de nieuwe haven Wladiwostok
het oog op den Grooten oceaan en op Japan. Zie mor
de afmnderlijke beschrijving der verschillende landen van
Aziat. Rusland de artikelen Siberie, Turkestan, Tram.&auks/sirs. enz.
Russ, 111.usz, pr d., prov. Pruisen, regdst. en 16 u.
NNW. Gumbinnen, niet ver van 't Kurische Haff, aan de
R u s s, een der mondingsarrnen van de Memel. 1900 inw.
Rums' (Staroi). st. in Rusland, gouv. en 7 u. Z. Novgorod, aan de Polista. 8590 inw.
Russeignies, Russignies. belg. gem. en d. prov. 0.mw.
0
Vlaanderen, arr. Oudenaarden, kant. Renaix. 100
Russell. 1 ) grs. der V. S., Ott. Alabama ; met 22,000
inw.; hfdpl. Cr a wfor d. — 2) id., Stt. Kentucky ; met
8021 mw.; hfdpl. Jam est ow n. — 3) id., Stt. Virginia ;
met 11,9 1 8 mw.; hfdpl. Lebano n. — 4 ) gem. in Massachusetts, grs. Hampden, 5 u. WNW. Springfield, aan den
Western-spw. 600 mw. — 5) gem. in New-York, grs. St.Lawrence, 5 u. Z. Canton. 1900 mw.
Riiasel.heiers, mvl. in Hessen-Darmatadt, prov. Starkenburg, 3 u. WNW. Darmstadt, aan den Main ; met een
slot en cichoreifabriek. 230) mw.
Ruasaville, vi. in de V. S., Kentucky, gra. Logan.
4600 mw.
Russey, I . gem. en vi., dep. Doubs, kant.hfdpl., arr.
en 8 u. Z. Montbeliard. 1050 mw.
Russi, gem. en d. van N.Italie, prov. en circ. Ravenna.

7700 mow. ( van 't d. 3840).
Russia, gem. en vi. der V. S., Stt. New York, gra. en
41/.) U. N. Herkimer. 2220 inw.
Russikon, at. in Zwitserl., kant. ZUrich, distr. Phallikon. 1767 mw.
Russisch - Polen, benaming, onder welke men, behalve
het koninkrijk Polen, moals bet in 1815 werd te voorschijn
geroepen, nog verataat de gouvern. Wilna, Koerland, Witebak, Mohilev, Minsk, Grodno, Volhynie, Kjev, Podolie
en de prov. Bialystock, welke vroeger tot Litthauen, Samogitie en de Ukraine behoorden.
Russisch - Tartarije of beter R. - Tatarije dear de
de
naam Tart ar ij e een aerbastering is nit de
eeuwen, Wen men het land der gevreesde Mongoleu in aceband bracht met den Tar tarns of onderwereld. 't Bevat
het 0.1ijk gedeelte van Ear. Rod. en het W.lijk gedeelte
van Aziat. Mel. en vormt de gouv. Perm, Viatka, Kazan
Simbirsk, Pensa, Saratov, Orenburg en Astrakan.
Rust, 1 vl. in Baden. Bovenrnnkr., ambt Ettenheim,
aan den Rijn ; met een slot, hennep- en tabaksbouw. 1850
mw. — 2), of Rusth, (Ruszt Is), at. in Oostenrijk-Hongarije, com. en 3 u. NNO. (Edenburg, aan 't meer Neusiedl ; wel klein, maar beroemd ma hare voortreffelijke
wijnen en heerlijk ooft. 1300 inw.
Rustenhurg, b. in de ned. prov. N.Holland, gem. Ureem en Ursum, kant. Hoorn, arr. Alkmaar, hof Amsterdam. 206 mow.
Ruston, kerap. in Eageland, gra. Norfolk, 1 n. ZZO.
Walsham. 700 mw.
Russva ,••., at. in Engeland, grs. York, North-Riding,
kersp. WI it Ir. 4236 mw.
Ruseweil, zwit. kersp. en fraai d., kant. Lucerne, distr.
en 11/2 u. Z. Snrsee. 4219 mw.
Illutbeek, b. in de nod. prov. Overijsel, gem. Lonneker,
kant. Enschede arr. Almeloo, hof Arnhem.
Rate, [Ariald
unum], sp. vi., prov. Cordova, in een
schoone vallei, 2 n. ZZO. Lucena. 7841 mw.
Riithen of Ruden, pr. st., prov. Westphalen, regdst.
en 5 u. ONO. Arensberg ; met steengroeven. 1783 mw.
Rutherford, 1 ) gra. der V. S., Stt. N. Carolina ; met
10,400 mw., hfdpl Rut her for dt o 0. — 2 ) id., Stt.
Tenessee; met 33,250 tow.; hfdpl. Murfreesbor o'.
Rutherglen, twit te spreken K 1 gglen ), schot. st en
kersp., gra. Lanark, eon de Clyde, 1 u. ZO. Glasgow, en
aan den spw. op Hamilton. Haar vroeger aanzienlijke
handel is tot Glasgow overgegaan, en an beataat zij meest
van de mousselien-weverij voor de Glasgowsche fabr., van
drukkerijen en ververijen. 10,700 tow.
Riithi, d. en kersp. in Zwitserland, kant. St.-Gallen,
distr. Boven-Rijndal. 1400 mw.
Ruthin. Rhuthyn, (ride mode vesting"), cog. st en
tem., N. Wallis grs. en 2 u. Z. Denbigh, aan de Clwyd ;
, eon fraai rechthuis en verbeterhuis
met een lat. !school
van 't grs. en schoone ruinen van eon kasteel. 3200 mw.
Ruthvvell, schot. kenp. en dorpje, gm. Dumfries, met
ten station can den spw. van Glasgow near Carlisle, 21h
Al. OZO. Dumfries. 972 mw.
Rutigliano, mal. in Z.Italia, prov. Ban, kr.hfdpl., 2 n.
WNW. Conversano. 7042 mw.
Rutino, d. in Italie, prov. Salerno, tire. Vallo della
Lucsnia. 1400 tow.
Rutlam. Roetlam, st. van India, Gwalior-gebied, 14
n. WNW. Oojein. 10.000
Rutland 1) (Graafsehap.) of Rutlandshire, kleinste
gra. van Engeland, omsloten door de gra. Leicester, Lin-
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coin en Northampton ; gr. 7 0 m., met 22,500 mw. (Het
',registration county R." telde in 1851 24,272 mw. en wordt
verdeeld in 2 districten of minions" s Oakham en Upping.
ham). De vruchtbare g-rond wordt beaproeid door den
Welland, die de ZO.grens vormt. Het wordt verdeeld in
5 //hundreds" en 41 ',parishes"; on zendt twee leden near
het ',House of Commons". — 2) grs. der V. S., in 't Z.
van Vermont ; gr. 45 1 /s 0 m., met 40,668 mw.; hfdpl.
Rut Ian d. — 3) gem. en hfdpl. van laatatgen. gr., 14
U. ZW. Montpelier, can den apw. van Boston near Burlington, terwijl er ook een spw. naar Whitehall on Troy
loopt. Zij bevat de d. Rutland, West-Rutland en Gookkin's-Falls. 9815 mw. — 4 ) gem. in New-York. gm Jefferson, 2 n. 0. Watertown, aan de Sandycreek. 1900 inw.—
5) .em. en d. in Massachusetts, grs. Worcester, 15 It.
Boston. 1023 mw. — 6) gem. in Ohio, gra. Meigs,
26 u. ZO. Columbus. 2410 mw. — 7) eil. in de golf van
Bengalen, ten Z. van 't Groot-Andaman-eiland. — 81 ierach
eil., Ulster, gra. Donegal, onmiddellijk 0. North-Arran.
Rfithi of Griitli , hot. bekende plek (weide) in Zwitserland, kant. Uri. aan den W.lijken oever van het meer van
Lucern, 11/4 U. NNW. Altorf, waar volgens de overlevering
in 1397 het eedgenootschap van Stauffacher, Melchthal en
Fiirst gesloten werd.
Rutnagherry, twee steden in Indie : 1) pres. en 40 u.
Z. Bombay, distr. Concan, aan de kust van Malabar. —
2) in Maissoer ( Mysore ), 16 1 /2 u. ZO. Tsjittledroeg.
Ruttingoer, at. van NW.Hindostan, 7 u. OZO. Odeypoer.
Ruttunpoer, twee steden van Hindostan : 1) Berar-gehied, hfdst. van 't vruchtbare distr. Tsjotiesgur ( Choteesghur ), 60 U. NO. Nagpoer; met vele spores van vroegore belangrijkheid. — 2) gebied en 111/2 u. Z. Borada.
Ruurloo, Roerloo, ned. d., prov. Gelderl., kant. Groenloo, arr. Zutphen, hof Arnhem, 2 u. Z.t 0. Lochem. aan
den straatweg van Zutphen op Groenloo, en met eon station aan den Ned. West': spw. van Zutphen naar Winterswijk ; met een geref. en eon r. kath. kerk. 400 mw.
Het vormt met een 13tal geh. of b., waaronder Veldhoek
de gem. Ruurlo o, die 2600 tow. telt.
Ruviano d. in Italie, prov. Caserta, circ. Piedimonto
d'Alife. 1785
' inw.
Ruvigado, st. in de V. S. van Columbia, Stt. Cundinamarca, 2800 met. boven de zee. 10,000 tow.
Ruvo, [Ruhi, Ruhia], st. in Z.Italie, prov. on 6 u.
W. Bari ; zetel van eon bisschop ; met eon kathedraal,
bissch. aeminarie en merkwaardige oudheden. 15,000 mw.
Rusvaard, b. in de ned. prov. N.Brabant, gem. en kant.
Oss, arr. en hof 'a Hertogenbosch. 107 mw.
Rusvenhof, b. in de nod. prov. Gelderland, gem. Neede,
kant. Groenloo, arr. Zutphen, hof Arnhem. 334 mw.
ned. gem., prov. Utrecht, kant. BreukelenNijenrode, arr. Utrecht, hof Amsterdam ; met het d.
wer-ter-Aa on de buurt Ruwiel, 3 u. NW. Utrecht. 479 inw.
Ruyen, belg. gem. on d., prov. 0.Vlaanderen, arr. Oudenaarden, kant. Renaix, aan de Schelde. 2200 mw.
Ruyshroeck, 1) - sur - Rupel, belg. gem. en d., prov.
Antwerpen, arr. en kant. Mechelen ; met jeneverstokerij.
mw. — 21 - sur - Senne, id., prov. Brabant, arr. en
11/4 u. ZZW. Brussel, met eon station can den spw. van
daar op Parijs.
Ruysselede, belg. gem. en al., prov. W.Vlaanderen,
kant.hfdpl., arr. en 4 u. ZZO. Brugge ; met katoenfabr.
en groote brouwerijen. 7000 mw.
Ruyton - of- the - Eleven - Towns, kersp. in Engeland,
gra. Salop, 2 u. NW. Shrewsbury. 1150 inw.
Ruyven, gel, in de ned. prov. Z.Holland, kant. Delft,
arr. en hof 's Gravenhage.
Rybinsk of Roebinsk, Rubinsk, gr. russ. st ., gouv.
en 15 u. NW. Jaroslawl, distr.hfdpl., aan de Wolga. r. o.,
tegenover de invloeiing der Sjeksna. Zij is eon belangrijk
middelpunt van den binnenlandschen handel des rijks. Haar
morn. gebouwen zijn een schoone beurs, twee katbedralen,
eon aantal andere kerken en kapellen, een grout kloostergebouw, een overdekt exercitie-plein, eon arsenaal, de gorechtshoven, verscheiden uitgestrekte bazars en aanzienlijke woningen, eon schouwburg, wees- e. a. godshuizen,
verscheiden hospitalen, een verbeterhuis on vele scholen.
Zij heeft brouwerijen, branderijen, zoutwerken, olie- e. a.
molens, zeepziederijen, kaarsenfabr., enz. 't Voorn. handelsart. is koren, dot naar St.-Petersburg, Riga, Dantzig,
Konigsberg en.. gezonden wordt, en er worden bier 2 gr.
jaarmarkten gehouden. Jaarlijks komen hier ongeveer 20,000
schepen can met goederen ter waarde van 250 millioen
roebels. 14,700 inw. In 1806 word de stad zwaar door brand
geteisterd.
Rybna. Bt. in Oostenr.-Hong., prov. Gallicie. 1800 mw.
Rybnik, pr it., prov. Silezit , regdst. en 14 u. ZZO.
Oppeln, kr.hfdpl., can de Rudka ; met eon slot, eon kon.
invalidenhuis, looierijen en in de nabijheid ijzer- en steenkoolmijnen. 3914 inw.
Ryhurgh (Little.), eng. d. en kersp., grs. Norfolk, 1 n.
OZO. Fakenham ; met eon station aan den Dereham-enFakenham-tak van den Eastern-Counties-spw. 600 inw.
Ryekevorsel, belg. gem. on d. prov. Antwerpen, arr.
Turnhout, kant. Hoogstraeten, midden in fen heide ; met
looierijen, jeneverstokerijen en andere industrie. 1250 mw.
( Vgl. Riersplas).
rug. al. en badplaats op de N.kust v an 't eil.
Wight, 11/2 u. ZW. Portsmouth ; met veel schoone landgoederen, eon rijk versierde moderne goth. kerk, eon
schouwburg eon. on eon aanlegplaats voor de vele stoombooten tusschen Southampton en Portsmouth. 11,260 mw.
Rye, 1 ) cog. St., acinque-port" en kerap., grs. Sussex,
aan de Rother en can den apoorweg van Hastings op Dover,
3 u. WNW. Hastings ; met nude, deftige huizen, overblijfsels van oude wallen on poorten, eon oude kruiskerk, eon
lat. school, eon kasteel nit de 12de eeuw, dat on tot gevangenis dient en door een batterij verdedigd wordt, eon
kl. schouwburg en eon openbare biol. De tegenwoordige
haven der vroeger can zee gelegen at. wordt gevormd door
can kanaal, dat schepen van 200 ton draagt. 4366 mw.
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Ryegate

(in de 80 —2) gem. en d. der V. S., Stt. New-Hampshire,
ve. Rockingham, 2 n. Z. Portsmouth, aan de zeeknst. 1296
mw. — 3) id., Stt. New-York, grs. Westchester, aan den
Byram, I U. NO. New-York. 7150 inn.
Ryegate, gem. en d. der V. S., Stt. Vermont, gm. Caledonia, 4 u. NW. Worcester. 1606 inw. Zie ook Riegate.
Ryes, Rye, fr. gem. en d., dep. Calvados, kant.hfdpl.,
arr. en 41/2 n. NO. Bayeux. 650 mw.
Ityglice, gem. in Oostenr.-Hong., prov. Gallicie. 2480 inw.
lityball, ken,. van Engeland, grs. Rutland, 1/2 n. NNO.
Stamford. 790 mw.
Rybope, vi. in Engeland, gra. Durham, kersp. Bishop
Wearmouth, 1/2 n. Z. Sunderland. 4576 inw.
Rylsk, Kubik, Itoelsk, russ. at., gonv. en 18n. WZW.
Boerak, distr.hfdpl., aan den Seem en den Ryls ; met 12
kerken, 1 distr.school en 2 gr. jaarmarkten. 8149 inw.
Rymanow, st. in Oostenrijk-Hongarije, pro, Gallicie,
kr. en 41/2 U. W. Sanok, aan den Tamboel. 2829 law.
Rymenam, belg. gem. en d., prey. Antwerpen, arr. en
U. OZO Mechelen, aan de Dyle, r. o. 2100 mew.
It ymps, belg. d., prov. Limburg, 2 U. NO, Tongeren.
Ryperkerk, ned. d., prov. Friesland, arr. Leeuwarden,
kant. en 1112 U. NW. Bergum, gem. Tietjerksteradeel. 570
meest geref. mw. ( met de b. Nyland).
Rypin, st. in &island, Polen, gouv. en 11 u. NNW.
Flock, aan den Odlek ( bijriv. der Drewens ) ; met fabr. van
kammen, leder en laken. 3100 mw. Weleer versterkt.
Br ton, kersp. en at. in Engeland, gra. Durham, aan de
Tyne en aan den Newcastle- en Carlisle-spw., 11/4 U. W.
Newcastle ; met steenkolenmijnen en ijzerfabr. 3940 low.
st. in Oostenr.-Hong., prov. Gallicie, kr.hfdpl.,
aan den Wislok, 12 U. 0. Tarnow ; met een gr. slot, gymnasium, linnen- en lakenweverij en handel. 11,142 low.,
waarvan de helft Joden, onder welke veel goudsmeden zijn.
Itzeiszyea, Rietsjietza, st. in Rusl., Polen, gouv. en 45
U. ZO. 31insk, distr.hfdpl., awl -den Dnieper r. o. 2500 mw.
Itr.gow, St. in Rusland, Polen, gouv. Warschau. NNW.
PiotrkoN. 1600 inw.

Sa, afr. d., Soedan, tnssehen Timboektoe en 't meer
Dibbi, aan de Dsjoliba ( Niger , verzamelplaats van de kano's
die near Kabra, de haven van Timboektoe varen.
Saaksuna, Saazum, ned. d., prov. en arr. Groningen,
kant. en 11/3 U. N. Zuidhorn, gem. Oldehove. Het d. staat
op een wierde, niet ver van het Reitdiep en bevat ten
naastenbij 300 inw.
Saaksumhuizen, Saasumhuizen, ned. d., prov. en
arr. Groningen, kant. en 13/4 n. NW. Onderdendam, gem.
Bafloo. 180 mw.
Saal, beier. mvl., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg,
aan de Seale, U. OZO. Neustadt ; met een bedevaartskerk,
minerale bron en veemark,en. 1050 low.
Saalburg, st. in 't vorstd. Reuss, jongere linie, kr.
Schleiz, heerlijkheid en 81/2 n. ZW. Gera, aan de Seale;
met een slot en in de nabiiheid vele ijzerwerken. 1050 low.
Saale, drie riv. in Duitachland 1) de F r an kis c h eS., in de middeleeuwen Salz a ch geheeten, in Beieren
(Nederfranken ), ontspr. bij Alsleben en vat na een meest
ZW.lijken loop van 20 n. bij Gemilnden r. in den Main. —
2)deThilringsche-,Saksische-ofVoigtland5 C h e-S., ontspr. in Beieren, kr. Opperfranken, in 't
Fichtel-geb , 4 U. ZW. Hof, vloeit met seer bochtigen loop
langs Hof, Saalfeld, Jena, Naumburg, Merseburg, Halle en
Bernburg, door de sake. hertd., Pruis. Saksen, Anhalt ens.
en valt 5 U. ZO. Maagdenburg, na een loop van ruim 6 )
1. in de Elbe. Hare ',morn. bijriv. On de Schwarza, Orla,
Unstrut, Wipper, Bode, Witte-Elster en Fuhne. Zi)
Is voor groote rivierschepen van de Elbe tot Halle bevaarbaar.— 3) deSalzburger-S., Sala of Salach,
in Opper.Oostenrijk en Opper-Beieren, ontspr. in 't Saleburgsche, vloeit langs Lofer en Reichenhall, en valt na
een loop van 20 u., 1 n. NW. Salzburg, r. in de &hitch.
Saalfeld, 1 ) at. in Saksen-Meiningen, hfdet. van 't
vomit. Saalfeld, aan de Seale, I. o.; met 2 kasteelen,
waarvan het eene de hertl. meet bevat, een schoone goth.
kerk, eene indnstrie-school, velerlei fabr., een kopersmelterij en aanzienlijken veehandel. 7516 mw. Si) S. leden
op 10 Oct. 1806 de Prnieen eene nederlaag, waarbij prins
Lodewijk van Prnisen eneuvelde. Sedert 1823 duidt can
gedenkteeken bit het d. W o hl ado rf de plek aan, waar
hij vial. Het d. Grab a, met can merkwaardige kerk, is
slechts door eene gracht van S. gescheiden, en A 1 t-S a a 1f e 1 d is een d. cache tegenover S., aan den r. o. der Seale.
— 2) (poolsch Zelwald ), pr. et., proy. Pruisen, regdst.
en 20 n. ZW. KOnigsberg, aan 't meer Miming of Mining;
met een gymnasium. 2825 low.
mvl. in Opper-Ooetenrijk, aan de Seale, 8
U. ZZW. Salzburg. 1045 mw.
&sane, 1) Sane, Sara, fr. Sarine, zwit. riv., kant.
Bern en Freiburg, ontspr. nit een gletacher aan den voet
van den Sanetsch, en vat na can N.lijken loop van 19 0.
1. in de Aar, 3 n. WNW. Bern. Zi,j is van Aar tot Freiburg bevaarbaar. — 2) kl. fr. riv., dep. Beneden-Seine,
valt bij Dieppe In 't Kanaal.
Samisen, (fr. Ges a enay ),
mv1., trent. en 9 u. ZW.
Bern, hfdpl. van 't Saanen-Land ( fr. Pays-de- 0 ess en a y), aan de Boven-Saane ; beroemd me de bereiding van
Gruyere-kaas. 3659 low.
Saar, 1) (boh. Zdiar), moray. at., kr. en 5 U. NO.

Sabioncello
Iglan; aan de boh. grens. 3()80 mw. — 2) boh. d., kr.
Ellbogen, hfdpl caner gelijkn. heerlijkh. — 3) ( fr. Sarr e),
Eigavarus], riv. van Frankrijk en Dnitschland, ontspr. in
de Vogesen,"vloeit door de fr. dep. Menrthe en Moesel en
verder door een deal van Rijnprnisen, bespoeiende Saar.
burg, Fenestrange, Saar-Union, Sarralbe, Sarreguemines,
Saarlonis, Merzig en Saarberg, en valt r. in de Moezel,
11h n. SW. Trier, na een N.lijken loop van 35 u., waarvan zij er 15 bevaarbaar is.
Saaralben, vl. in het Duitsche Rijkeland Elzas-Lotharingen, regdst. Loth., kr. Forbach. 3234 mw.
Saarbrficken, Saarbriick, pr. at., Rijnprov., regdst.
en 11 n. ZZO. Trier, kr.hfdpl., aan de Saar, over welke zij
door eene brng verbonden is met hare voorat. S t.-J o ha nn
(vroeger self eene at.) Zij heeft een gymnasium, eenige
fabr. en in de nabijheid rijke steenkoolmijnen. In den
Duitsch-Franschen oorlog van 1870-71 viel bier het eerste
echot, 2 Aug. 1870. 9514 inw.
Saarburg, (fr. Sarr eb o ur g), 1 ) pr. st., Rijnprov.,
regdst. en F0/2 u. Z.t.W. Trier, kr.hfdpl., can de Saar, 1. o.,
waar zij de Leek opneemt, en can den spw. van Straatsburg naar Parijs ; met wijnbonw, alninziederij, salamoniakfabriek en scheepvaart. 1987 low. — 2) st in het Dustache Riikaland Elzas-Lotharingen, regdst. Loth., kr. Saarburg. 3856 low.
Saargemiind, vi. in het Dnitsche Rijksland Elzas-Lotharingen, regdat. Loth., kr. Saargemiind. 9573 mw.
Saarlouis, ( fr. S a r reloui ), pr. st., Rijnprov., regdst.
en 81/2 u. Z.t.O. Trier, kr.hfdpl., aan de Saar. Zij werd door
Lodewijk XIV gesticht en door Vauban eterk bevestigd,
behoorde tot 1815 can Frankrijk en is een belangrijke
grensvesting. Zij heeft een progymnasinm, weverijen en
wapenfabr. en in de nabijheid ijser- en loodmijnen. 6730
inw. (met het garnizoen). Geb. pl. van den maarschalk Ney.
Saarmund, pr stadje, prey. Brandenburg, regdst. en
U. ZO. Potsdam, aan de Nuthe ; met lakenfabr. 56) mw.
Saarn of Zaarn, pr. d., Rijnprov., regdst. en 4 u.
NNO. Dusseldorf, can de Ruhr ; kon. geweerfahr. 260) mw.
Saar-Union, duitsche gem. en st. in het Rijksland Elzas-Lotharingen, kr. en 51/2 u. NW. Zabern, aan de Sarre ;
met een prot. consistoriale heck en hoedenfabr. Zij is
gevorrnd uit de vereeniging der bride kl. eteden S a a rWerden en Saar-Bockenheim of Bouquen o m. 3200 low.
Saartvellingen, pr. d., Rijnprov., regdst. Trier, kr. en
bij Saarlouis. 2100 low.
kr.hfdpl., aan
Sacs, Saatz, ( boh. Zatecz ), boh.
den r. o. der Eger, waarover hier een schoone ijzeren hangbrug voert, 13 u. WNW. Praag. Zij heeft em n gymnasium,
likeurfabr., bierbrouwerijen, seer aterken hopbouw en greenmarkten. 18,400 mw.
Saba, 1) een der aan Nederland behoorende KleineAntilles, 5 u. NW. St.-Eustatius, onder welks kommandeur
het staat. Het is hoog en bergachtig, alleen aan de W.zijde
genaakbaar, nauwelijks 1 0 m. groat en telt ruim 19J0
low. — 2) grs in de V. S., Texas. 1425 low.
Sabadell, sp. vl., prov. en 3 u. N. Barcelona, aan de
Llobregat ; met fabr. van laken, wollenstoffen, mousselinen
en papier. 13,900 mw.
Sabandsja, rl en meer van El. Azle, Anatolie. Het
vi.. [het oude sophonj. 6 u. 0. Ismid, is niet veel meer
dan een reis-station, vol koffiehuizen en stallen, met ongeveer 500 Munn en 2 moskeeen. Aan de 0.zijde daarvan
ligt het meer, omtrent 13/4 u. lang en 1 u. breed.
Sabi's ilia. teeh. in Z.Amerika, V. S. van Columbia, 3
U. ZW. Magdalenamonding ; met veel uitvoer van tabak,
katoen, koffie e. a. producten.
Sahara of Villa-Real-dc-Sahara, it. van Brazilie,
prov. Minas-Geraes, hfdpl. van een comarca, can den Riodas-Velhas, r. o.. wear die de riv. Sahara ontvangt, 700 met.
boven de zee, 1012 U. NNW. Ouro-Preto; Sahara verwierf
zich in 1832 den titel van mzeer-getronwe" en werd in
1843 tot den rang van stad verheven. 8500 mw.
Sabatboe, ook Soebathoe, kl. pleats van NW. Indie,
Sl/ U. ZZO. Belaspoer, aan den Sutledsje, weleer de standpleats van een Gorkba-bataillon.
&fibbing° of Oud-Sabbinge, b. in de ned. pro,. Zeeland, gem. Wolphaartsdijk, kant. Goes, arr. Middelburg,
hof 's Gravenitage ; vroeger een d. met een oud kasteel en
met can kerk, die thane gesloopt is. 3- it 400 mw.
Sabbioncella, gem. in Italie, prov. Como, circ. Lecce.
1084 maw.
Sabbionetta, gem. en at. in N.Italie, prov. Cremona, 5
U. ZW. Mantua. Het heeft een sterk kaateel, een kieine
schonwburg en branderijen, en was de hfdpl. van een hertd.,
dat Napoleon I aan dine zuster Pauline schonk. 7085 law.
(met bet onderh. gebied).
Sabboe, stadje in Noorw., dioc. en 5 u. ZO. Trontjem,
can den 0. oever van het gelijkn. meer; met eenige honderden inwonere.
Sabeematty, riv. van W.Hindoetan, ontspr. in 't gebied
van Odeypoer, vloeit Z.waarts langs Ahmednuggur en Ahmedabad en valt na een loop van 60 n. in het diepst der
golf van Cambay, door een wijden mond, 4 a. W. (Jambay.
Sabina, onde prov. van den voorm. Kerkl. Stt., no begrepen in de pro.. Rome en Perugia.
Sabina., riv. in Mejico, Stt. Coahuila en Nuevo Leon,
vereenigt Each met de Rio Grande del Norte. Ben d. van
denzelfden naam is or aan gelegen.
Sabine, 1) riv. der V. S., die over 50 n. loops de grens
tueschen Louisiana en Tejas vomit, door 't Sabinemeer stroomt ( dat 81/2 u. lang en van 1/4 tot 21/4 n. be.
Is) en na can loop van 90 n. in de Sabine- b a a i, een
boeht der golf van Mexico. vat. Zij heeft can haren mond
cane bank, die bi,j ebbe alechts 11/4 met. water heeft, en
sij is over 't grootst gedeelte van haren loop veer stoombooten bevaarbaar. — 2) nieuw kersp. in Louisiana ; met
6500 inw.;` hfdpl. Murray. —3) gas. in Tejas ; met 3260
inw.; hfdpl. Mile m.
Ss bioneello, Sabionero, slav.P e lj e a a zl,
bergachtig schiereil. van Dalmatie, kr. en 7 n. NW. Ragusa,.

Sabiote
zich nitstrekkende in de Adriat. zee tot tnsschen de eil.
Curt°la en Lesina; lang 12 n., breed gemiddeld 1 U. De
voornaamste plants is 't mvl. S t a gn o.
Sabiote sp. vl., prov. en 10 u. O. Jaen. 3760 inw.
Sabina), kl. st. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen,
kr. Prachin, 6 a. ZZW. Pisek, can de Blanitz ; met eene
glasfabriek. 700 inw.
Sable, 1 ) kl. eil. in den Atlant. oceaan, 26 th ZO. NieuwSchotland, op 43° 59' N.B., 59° 47' W.L. Kaap -S able-Island ligt bij de ZW.kust van Nieuw-Schotl. —
2) riv. der V. S., New-York, valt in 't meer Camplain aan
de W.zijde, na een loop van 13 u.
Sable, fr gem. en at., dep. Sarthe, kant.hfdpl." arr. en
41/2 U. NW. La Fleche, aan de samenvloeiing der Erve en
Sarthe. Zij heeft een gem.college een zwart-marmeren brug
choenen, hoeden enz. en
over de Sarthe, fabr. van hands
marmergroeven in de nabijheid. 4800 mw. (in de st.)
Sables-d'Olonne(Les),[Secor,Port us,Pictonium],

fr. gem. en st., dep. Vendee, arr.hfdpl., 6 u. ZW. NapoleonVendee, aan den mood der Vie in de golf van Bitscaye. Zij
ligt deels op een zandig schiereil., deels op een hooge rots,
heeft een zeevaartschool, een openbare bibl., zeebaden,
een verdedigde haven voor schepen beneden 150 ton en levendig.e visscherij. 8850 mw. — Sablonville is een fr d.
en NW.lijke voorst. van Panic, bij de nieuwe vestingwerken.
Saboe, 1) negerrijk op de Goudkust, Opper-Guinea ; met
een gelijkn. bfdpl. — 2) st. op de W.kust van 't 0.ind. eil.
Dsjilolo of Halnaaheira.
Sabres fr. gem. en vl., dep. Landes, kant.hfdpl., arr.
en 51/2 a. NNW.
Mont-de-Margan. 2610 mw.
'
Sabrina, vulkanisch eil. der Azoren, dat in 1810 niet
verre van San-Miguel ter hoogte van 125 met boven de
zee werd opgeworpen, maar later weder geheel verdween. —
Sabrina-Land ia een landstreek van de Z.lijke IJszee, in
1839 door Balleny gezien op 75° Z.B., 117° 0.L.
Sabynina. russ. mvl., gouv. Koersk, 4 1 /i u. NNO. Bielgorod. 1000 inw.
Sabzawar. versterkte st. van Perzie, prov. Khorassan,
181/, u. Nisjapoer. Zij is 3/4 u. in omtrek, volkrijk en
heeft een citadel en goeden bazar.
Sae, grs. der V. S. van N.Amerika, Jowa. 1411 mw.
Saeapa, st. in Midden-Amerika, Guatemala, aan den
r_ o. der Copawrivier, tusschen de hfdst. en hear haven
Izabal, aan zee. 10,000 mw.
Sacapula* of San-Domingo-S., excel. in Guatemala,
Midden-Amerika, 32 u. NW. Guatemala. 1750 mw.
Saeateeolnea, vl. in Midd.-Amerika, Stt. en 8 u. ZO.
San-Salvador, can de lage kust van den Grooten oceaan en
aau den voet eens gelijkn. vulkaans, die om zijn grotten en
heete bronnen vermaard is. 5000 hew.
Sacatepec, Zacatepequez of San-Juan, vi. in Midden-Amerika, Stt. Guatemala, hfdpl. van een dep., dat zich
langs den Grooten oceaan W. Guatemala uitstrekt. 8500
jaw. In de nabijheid warme minerale bronnen.
Sac Kareh, een fossiele, gedeeltelijk opgegraven st. in
Egypte, nabij de eerste cataract van den Nijl, ontd. in 1853.
Sacco, 1) vi. in Z.Italie, prov. Salerno, 2 u. Diana.
1800 jaw. — 2) riv. van Midden-Italie, valt na een ZW.lijken loop van 12 u. in den Garigliano, 1 u. Z. Frosinone.—
3 ) d., prov. Milaan, circ. Gallarate. 3155 mw.
Sacconex-le-Petit, d. in Zwitserland, kant. Geneve.
2100 cow.
Sacedon [Thermida], sp. vi., prov. en 8 ZO. Goadalajara, bij' den Taag; met een kon. pales, kazerne en zilte
laden, die van Juni tot Sept. bezocht worden. 2875 mw.
Sachsa, pr. st., prov. Saksen. regdst. en 14 u. NNW.
Erfurt, aan den voct van den Harz ; weverij. 1627 mow.
Sachseln, Saxeln, Sachslen, zwit d., kant. Tinterwalden, can 't Sarnermeer, r. o.; met can kerk, die de
asch van den gekanoniseerden zwitserschen kluizenaar Nikolaas van der Flile bevat. 1650 jaw.
Sachsenberg, stadje in 't vorstd. Waldeck, 3 u. ZZW.
Corbach ; met een oud slot, no tot gevangenis ingericht.
821 inw.
Saehsenburg, mvl. in Oostenr.-Hongarije, pray. Karinthie, kr. en 8 u. NW. Villach, can de Moll, een zijtak
der Drau, verdedigd door 3 kasteelen. In de nabijheid zijn
rom. oudheden. 2300 mow.
Sachsenhagen, pr stadje in de prov. Hessen-Nassau, 4
U. NO. Rinteln ; met een vervallen slot. 816 mw.
Sachsenhausen, stadje in 't vorstd. Waldeck, 11/3 a.
Corbach ; met voortreffelijke brouwerijen. 990 mw.
Sachsenheim (Grosz-), wart. stadje, Neckarkr., 5 11.
N. Stuttgart, bij de Enz ; met een slot. 1300 mw.
K 1 e i n-S. is een d., niet ver van daar, met 1100 mw.
Sacile, distr. en at. van N.Italie, prov. Udine, 11 u.
NNO. Venetie, aan de Livenza. Bev. van 't distr. 20,104
van de at. 2000 low.
Sackelhaus, gem. in Oostenrijk-Hongarije, pray. Hongarije, gra. Temes. 3288 mw.
Sacker, at. van Britsch Indie, pres. Bengaien, in 't
Nerboedda-gebied, 10 a. WZ W. Dsjoebboelpoer.
Sacketts-Harbour, d. en haven der V. S., New-York,
can de Black-river-baat, een inham can 't 0.einde van 't
meer Ontario.
Sackingen, Seckingen, [Sanctio], atadje in Baden,
Bovenrijnkr., can den Rijn, 4 u. WZW. Waldshut. 3501 mw.
Saela•, [Salioelitai, fr gem. en vl., Seine-en-Oise, arr.
en 11/2 u. Z. Etampes. 1001 jaw.
Saco, 1) riv. der V. S . in New-Hampshire en Maine,
ontspr. uit 3 bronnen in de' Witte-Bergen (”White Mountains"), en valt na een meest ZO.lijken loop van 40 u. in
den Atlant. oceaan beneden het vi. S a c o. Hare watervallen maken haar over 't grootst gedeelte van haren loop
onbevaarbaar. — 2) vi. en haven, Maine, grs. York, aan
gen. riv., omtrent 2 u. van haren mood, 4I/ U. ZW. Portland ; met veel katoen- en zaagmolens e. a. door waterkracht en stoom gedreven fabr.inrichtingen. Het is door
bruggen over de riv. met Bidde for d -verbonden, wearmede het als een geheel moet beschouwd worden. Be Eastern- en de Boston-and-Maine-spw. vereenigen zich, eer zij
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Saco bereiken, loopen er langs en verbinden de pleats
met al de groote bzerbanen. 5500 maw.
Sacramento, 1) voorn. riv. van Opper-Californie, ontspr.
In de Sierra-Nevada, op 42° 40' N.B., 118° 20' W.L., vloeit
ZZO. tusschen de Rockymountains en een anderen, parallel
met de kust loopenden bergrug, en vereenigt zich op 38° 10'
N.B. met den nit het Z. komenden San-Joachin, om daarmede in de baai van San-Francisco te vallen. Hare geheele
lengte bedraagt 140 a., waarvan zij tot Helvetia, 14 b. 15 n.
van haren mond, voor groote schepen bevaarbaar is. Hare
vallei is in de laatste twintig jaren vermaard geworden
door de verbazende goudschatten, die langs den hfd.stroom
en zijne bijrivieren Las Plumas, Arnericanos en Muskulunnes
gevonden zijn. ( Vgl. California). — 2) grs. der V. S., in
't midden van Californie. 28,000 mw. — 3 1 st. der V. S.
Binds Maart 1854 de zetel van 't gouvernement in den Ste.
Californie, hfdpl. van het grs. Sacramento, aan den I. o.
der gen. riv., waar zij zich met de Araerican-Fork of Riode-los-Americanos vereenigt, 35 u. NNO. San-Francisco.
De stad is regelmatig gebouwd, met straten, die elkander
rechthoekig snijden ; al de 0. en W. loopende worden met
de volgletters van 't alphabet, al de N. en Z. loopende
met volgnommers aan,geduid. In April 1849 wares hier 4
huizen t zes maanden later telde de st. een bevolking van
10,000 menschen, gehuisvest in tenten en allerlei houten
getimmerten. Be oorspronkelijke woudboonaen, die men
in alle deelen der st heeft laten staan, geven haar een
hoogst schilderachtig voorkomeu. Vele straten zijn omzoomd met eiken en sycamoren van 6 voet diameter. Be
Jigging van S. maakt haar tot de groote stapelplaats voor
ar de N.lijke mijnen en waarborgt haren toekomstigen rang
ala belangrijkste st. van den staat na San-Francisco, waarmede zij geregelde dagelijksche stoombootgemeenschap
heeft. 20,000 mw. In 1552 werd zij door een geduchten
brand schier geheel vernield en weed sinds fraaier herbouwd. De gemiddelde temp. in Jan. is er 45°3, in Juli
73 0 8 Fahr. — 4 ) (Colonia-del.) hi. st en tech. in Uruguay,
aan den mond der Plata, bijna tegenover Buenos-Ayres.
Sacrificios, kl. eil in de golf van Mejico, 1 u. 0.
Vera-Cruz, beschuttende een goede ankerplaats.
Sada, 1 ) Saadeh, ommuurde at. van Arabie, Yemen, 42
u. N. Sana ; met een gr. kasteel en schoone moskee. — 2)
sp vi. en haven, pray. en 2 , /2 u. 0. Coruha, aan de baai
van Betanzas ; met 2 forten. 1912 in w.
Sadagora, st. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bukowina.
11,000 mw.
Sadalji, at. van Indie, pres. Bombay. 6100 mw.
Saddell en Sknipness, kersp. in Schotland, grs. Argyle, aan de 0.kust van het schiereil. Kintyre. 1153 mw.
Saddle, 1) eil. in de Chin. zee, W. Borneo, op 1° 16'
Z.B., 107° 11' 0.L. — 2) id., in de Anamba-groep„ op 2°
28' N.B., 105° 44' 0.L. — 3) id., in de golf van aan
de N.kust van de pro's. Quang-tang. — 4 ) eil. bij Sumatra's
W.kust, op 5° N.B. 79° 28' 0.L. — Saddleback ( azadelrug") is een cog. ber
g, gm. Cumberland, 1 1 4 u. NO. Keswick, hoog 850 met.; — ook een berg der V. S., Sit. Maasachusetts ; — ook een eil. in de Hudsons-straat, Britsch
N. Amerika.
Saddlehead is een kaap, die de N.punt
van Achil-lsland, W. Ierland, vormt. — Saddle-Peak,
een berg op 't eil. Groot-Andaman, golf van Bengalen. —
Saddle-River, een riv. der V. S., New-Jersey, 'salt in den
Passaic en heeft can haar oevers een gelijkn. plaats.
Saddleworth, cog. kapelgem. (Hchapelry ), gra. York,
W. Riding, 3 u. WZW. Huddersfield ; met veel katoenfabr.
en handel langs het Huddersfield-kanaal. 18,001 mw.
Saddoekeen, eil. in de zee van Bab-el-Mandeb, ten N.
van Zeylah, bij de kust van Adel.
Sado, oil. in de Japansche zee, ten W. van Niphon, gr.
34 0 m.; vruchtbaar en volkrijk ; met goudmijnen.
Sadonsk, russ. stadje, gouv. en 14 u. N.t.W. Woronesch,
distr.hfdpl., aan de Tesjevka en den Don. 703 mw.
Sadowa, vi. in Oostenrijk- Hongarije prov. Bohemen, 5
U. NW. Kiiniggratz; vermaard geworden 3Juli
1866 door den
'
slag, die veelal de //slag bij Koniggratz" genoemd wordt.
Sadowa-1),We•ania, at. in Oostenr.-Iiongarije, Gallicie,
kant. en 9 u. 0. Przemysl. 3336 inw.
Sadrao, zeest. in Indie, distr. Tsjinglepoet, bij den
mood van den Palaur, 11112 u• ZZW. Madras. Zij behoorde
weleer den Nederlanders en was toen van meer belong.
Sadrie, (eng. Sadr ee ), at. in W.Hindostan, gebied en
14 u. ZO. Odeypoer.
Sadsbury, 3 gem. der V. S., Stt. Pennsylvanie 1) gra.
Chester, 101/.. u. NW. Philadelphia. 2500 hew. — 2) gra.
en 41/2 u. ZW. Lancaster. 16)0 mw. — 3) grs. Crawford.
2441 jaw.
Sadsko, gem. en d. in Oostenrijk-Hongarije, pro's. Bohemen. 3000 mw.
Sadzowka, d. in Oostenrijk-Hongarije, pro's. Gallicie.
2100 law.
Saebye, Saby, stadje en haven van Denemarken, Jutland, aan 't Kattegat, bij 't eil. Listie. 850 mw.
Scetvar-an, Safvar-an, riv. van Zweden, lii.n Ulna,
valt na een meest ZO.lijkeu loop van 30 u. in de golf van
Bothnie, 3 u. 0. Umel.
Saelices, sp. vi ., pro's. en 9 u. WZW. Cuenca, aan de
Jiguela. 3110 mw.
Sae's. (St.-), fr gem. en vi., ep. Beneden -Seine, kant.hfdpl., arr. en 21/3 u. ZW. Neu
fchkel-en-Bray, can de
Argues, 1. o.; met weverijen en looierijen. 2:193 in,
Sseter, Sather, stadje in N. Zweden, lan en 6 u. ZZO.
Fablun ; met beIangrijke ijzermijnen. 529 mw.
Saeul, gem. en d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 1 , /2 u. OZO. Redingen, 400 mw. (in 't d.)
Sated, Saffad, ( bij de Joden Sw as s), at van Palestine, pasj. Acre, 31/2 u. NNW. Tabarieh (Tiberias(, aan
de N.zijde van 't Galileesche meer, een van de 4 heilige
steden der Joden ( de andere zijn Jeruzalem Hebron en
Tiberias(. Zij was eenige jaren geleden een bloeiende
'
et.
met 8- tot 9003 mw. (waaronder veel Joden, die bier aynagogen en scholen hebben) en met een kestrel op den
top des heuvels, waaraan zij ligt ; maar een aardbeving
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Saffelaere

op 1 3an. 1837 beeft haar vreeeelljk geteliterd en 5000 an
h*re bewoners weggerukt.
S*Welaere beig. gem. en d., prov. O.Vlaanderen, au.
en 2 u. NO. bent ; met weverijen. 3067 mw.
$a, Azaffl. A.L (SSI ' Rusupis), versterkte it.
in zeeh van Marokko, 30 n. NW. Marokko. Zi.j beeft een
paints met een ki. fort daarbQ, vein hellige graven van
Mohammedanen en eene reede, die alleen des zomers veilig
ii. Zjj beboorde van 1OS tot 1641 den Portngeezen en
was een hfdpl. voor den europ. handel ; maar met de op.
komat van Mogador is zij veel afgenomen. 12,oO mow.
S*ffré, fr. gem. en d., dep. Beneden-Loire, are. en S u.
zzW. Ch&teanbriant, ian den Isaac. 3455 low.
ff.Waiden. cog. at. en kerap., gre. Easex, I u.
NNW. Chelinaford ; met eon mime markt, tat. achool en
handel. Yroeger werd to en omtrek dec plaata veelsaf.
finn geteeld, waaraan hair naam ontleend is. 5718 mw.
$agan, pr. it., prov. Silezit, hfdpl. van 't gelijknamtg
voratd. en van den kreits, regdat. en 14 u. NW. Ltegnttz.
ann de Bober, r. o., en ann den spw. van Berlljn naar
Glogan. Ztj heeft een schoon voratLalot met park, 't voorm.
kapittelgebouw der koorheeren, 6 kerken, een rogymna.
amum, fabr. van woflen en ltnnen atoffen, gedrut katoen,
brievenlak en glaiwaren, en handel in koren en we. 11,377
low. - Dc Ruisen s1ogen hier de Pruisen in 1759.
Sagard, pr vi., prov. Pommeren, cii. Rilgen, regdst. en
61/s u. NO. Straalsund ; met gezondheidsbron. 1367 low.
Sag.Harhour, vi. dee V. S., New-York,grs. Suffolk, nan
't O.einde van Long-Island, ann de Gardiner-baai m met
walvischvangst en knethandel. 1800 mw.
Saghalin, Sachalin, Sagalin, Saglieu, 1 ) of ha.
rafta, of Tarrakai, lang en sinai cml. bij de O.knet van
Azie, tussehen 46 en 540 30' NB., 141° 50' en 144° O.L.,
van 't vasteland geschemden door de golven van Tartarije en
Saghalin, en ten 3. van 't ell. Jeaso door de strait van
La Pérouse. Net N.lijke gedeelte of S a n d a n, behoorde
tot veer eenigen tijd den Chmneezen, bet Z.lijke of Tj o ak o,
den Japaneezen ; maar sedert het begin deter eeaw heb.
ben de Itussen zich ann de Nadeshda-baai neergezet en
van hier uit allengs bet geheele eliand In bezit genomen.
Men schat de grootte op 24O 0 m. Dc grond me in 't
z. bergachtmg, en in 't N. vlak en zandmg ; maar 't btnnen.
land is nog weinig bekend. Visachertj, vooral van baring,
kabeijauw, calm en forellen, vormt het boofdmiddel van beataan dee nmet talrijke tow., dme dccli Aino's zijn, dccli
tot ceo stam der Mantsjoes behooren. Andere voortbrengselen zijn : beren, hazen, hoenders, hermeijndieren en vos.
sen. Aan 't Z.einde ligt de baai Aniwa, tusschen de kapen
Crillon en Aniwa ; en nan 't N.emnde bepalen de kapen
Maria en Elizabeth mede eeoc baai. Aan de O.kust heeft
men de groote Patience-baai, waarin bet Robben.eil. ligt,
en die aan de O.zijde door Kaap-Patience of Keerweer be.
paaid wordt. - 2) civ. van Azil, a. Amur. - 3) .0cm.
Khoton, St. in Mantsjoerije, in de prov. Saghalin-Oela,
aan den Boven-Amoer, op 550 NB., 127° O.L. Men wml,
dat zij sterk beveatigd, rijk en goed bevolkt is en grooten handel inpelswrk ; maar zlj werd tot dusverre
Sahur, id. it., Bundelcund, 9l/ u. 30. Teary.
Saginaw, baai, civ., gra. en gem. der VS., Stt. Michtgan. Dc civ., ten dci- grootste van den Stt., valt mn
de baai, welke san de W.zijde van 't Huron-nicer ligt, 17
n. lang en El2 u. breed is, vele eli. en voortreflijke ha.
vens bevet en voor ochepen van allen diepgang bevaarbaar
ii. Met grs. is gr. 49 0 rn, en telt 39.00J low. Di gem.,
dme Ic hfdpl. van 'I ges. is, ligt ann de civ. S., 6 u. van
haren mood en bevat 8030 mw.
Sagliano Mieca, it. en gem. in Italme, prov. Novara,
ctrc. Biella. 2360 mw.
Sagne La), at. in Zwmtaerland, kant. Neuchatel, dlit.
Cbaux-de-Fond. 1985 mow.
Sagoarema, zeed. van Brasilml,
en 13 u. 0. Riode-Janeiro, aan 't O.einde der lagune Sagoarema.
Sagoeny, Sagnnv, russ. mv!, gouv. Woronesch, 6 ii.
WNW. Paveovsk. lthO mw.
Sagrea, port. stadje en versterkte zeeb., prov. Algarvie,
op ceo sebiereil. van de Z.kust, ruim 1 a. Z. Kaap.St.Vincent. Zij weed in 416 gesticht door den beroemden
prins Henrmqoez van Portugal, dle bier ceo zeevaartachool
vestigde en omtrustlngen tot ontdekkmngsremzen deed, welke
in 1486 geleid hebben tot het ontdekken van Kaap de
Goede Hoop en 12 jaar later tot bet vinden van den zeeweg naar Indme, onder Vasco-de-Gama. Thins echter ceo
onbeduidend plaatsje met weinig meer dan :io mw.
Saguenay of Saghuny, gr nv. van Neder-Canada en
een der voorn. bijriv. van den St.-Lanrens, in welker inond
iii valt 35 u. NO. Quebec, op 48° 6' NB., 69° 38' W.L.,
en welken zjj na ceo loop van 30 u. de overtollige wateIon van 't mete St.-John toevoert, Zij vormt 'eel water.
vallen en is In haar benedengedeelte zoo diep, dat ge achepen haar mccc dan 17 U. knnnen opvaren om delco e. a.
hoot ann de weinige koloniln langs hare oevers te laden.
Sngy, fr gem.. en d., dep. SaSne-en-Loire, arr. en 1 n.
OzO_ Louhans. 2450 mow.
Sahagun, ip. vi., prov. iii 9 a. 030. Leon ; met fOr.
van wollen en Imonen stoffen, overblijfeels van een kaateel
e. a. vestingwerken, en een beroemde Benedmctijner abdij,
waarin de tombe van Alpbonao Vi, en amine 5 vroowen.
2610 mnw.
Saham.Ten, kemp. van Engeland, gee. Norfolk, even
ten NW. van Watton. 1275 mw.
Sahara, (arab. E' a a h a r a, 'ide Woeatljn", B a h a rb e 1 a - m 9., "Zee zonder water"), of de Grsaote.Wo.atijn, nitgeatrekt gewest van N. Afrika, reikende van 16
tot 33° N.B., en van 17 ° W.L. tot 30° 10' O.L.; bepaald
ten 0. door Egypte en Noble, ten 3. door Senegambld en
Soedan of Nigrittë, ten W. door den Atlant. oceaan en ten
N. door Barbari.jc. 't Ii grootendeela can hoog tafelland,
overdekt met groote steenblokken, hard gedroogde aarde,
klezel en be zand, terwjjl men op vele plaataen groote
zoutheddingen aantreft en op andere wilde Alpenland.

Sahara
ichappen, ala In 't gebled van AIr of Asben. Dc Sahara
Ii di grootate woestUn van den aardbol en bealaat in hare
grootate uitgestrektbeid (met Biledulgerid, Fezzan, Dar10cr) can opperelakte van meer dan l2OOOO 0 m., d. m.
ij van geheel Europa. of 200 maal de grootte van Nederland. As men van TrIpolI Z.waarta eene ljjn nan het
meer Tiad trekt, deelt men hair, volgena hare natuuuijke
reate1dheid vrjjwel in 2 helften, waarvan de O.ltke of
lçenitjke- Sahara de meeate oaaenen enkele henveirijen bevat, terwtjl de W.lijke of S a Is e 1, d. m. ,'vlakte",
mccv effen Ii op aommige plaatien zelfa ten achier volkomen waterpaase bodem vormt, bedekt met het fijnate
sand, dat door de heftige winden yank ala de golven dee
see in beweging gebracht, in stofwolken voortgejaagd of
wel ala ontzaglljke yandruilen of hozen opgeheven wordt,
waardoor putten en bronnen gedempt en zelfa rivieren godwongen word.n baren loop te veranderen. Ontzettend in
de nood, wanneer karavanen de zoo yang verlangde bronnen verdwenen vinden. 2000 menachen en 1800 kameelen
vonden, naar een mededeeling van den geachledacbriiver
Heeren, daardoor in 1805 hun graf in deze woeatijn ; en de
veratroolde beenderen van versmachte menachen, kameelen en muildieren aim voor de relzigera te gelijk wegwijtern en trenrige gedenkteekena van de groote gevaren, die
hen op den maandenlangen weg bedreigen. Waterpotten
kan men bier alechta met groote moemte aanleggen, want
yank vond men op 30 en mccc met. diepte nog geen Wa.
tee in 't ionic zand. Deze zandzee boopt In 't W. zelfa nog
mijien ver onder de oppervlakte dee waterzee voort en
vormt er zandbanken, die den schepen de nadering der
knit verbieden. In de W.helft zijn de oaaen zeldzamer dan in het O.ljjke gedeelte. Merkwaardig is ook in
de Sahara de zoogenaamde iimirage" of lochtapiegellng,
door welke de reiziger in de verte meren en rivieren en
boomrijke dreven meent te amen, mane die gedurmg voor
hem nmt vlucbten en zijne mislemdmng te bitterder maken,
hoe meer bij naar ten teng water amacht. 'Satanawater"
noemt de teleurgeatelde Bedoumen dit bcdrieglijk vcrachijnad. 't Klimaat is heet, hoewel met koele nachten de hemel ta meeatal volkomen belder; alleen van Aug. tnt Nov.
regent bet aomwijlen ; op de grena van Aequatorlaal-Afrmka
zelfa dlkwljla en hevig; in aommige atreken valt ecbter
en vele jaren geen druppel. Van tijd tot tjjd waalt er de
aaamoem", ceo heete, droge wind nit bet 3. en 0., die
doorgaane 10 tot 12 u. aanhoodt dan in de lucht bezwangerd met fijn zand, en door dat doers been met men de
ton ala een atraallooze vuuruchljf. Be zandvlakte zelve ie
zonder eenmgen plantengroei ; mu de oaaen (van i'T.Jah", d.
I. wooing) echter vtndt men de gewone graanuoorten, Z..
hike vrucbten, palmen, gomboomen enz., ook goede wei.
deplaataen; buiadieren, lnzonderheid den kameel, dat aachip
der woeatijn", ziet men daar bij gansche kudden, en om
en In de oaaen zweeven leeuwen, pantera e. a. roofdieren, atruiavogels, springhazen en tallooze gazellen rond;
ook laten cc zicb niet zelden zwernien van aprinkhanen
zien. In de eigenlijke woestiju daarentegen beapeurt men
dagen acbtereen zell'a geen levend wormpje : hier heerscbt
di atilte den grafa. Dc bewonera der woestijn of )iever
dir omen zijn Araberen, Berberen, Tibboes, Toearega en
Toeata, wier aantal men ten ruwatc op 11/i mill. uchat.
Met nitzondering van de bevolking in Pezzan en de oaae
AngOla (Audujmla), die den paaja van Tripoli, en de hewnnera van Biledulgerid, die den hey van Tunms of den keizer van Marokko achatplichtig zijn, leven al die volkatammen vrmj en onafhankelijk onder bunne eigene ajeiks of
aultana. - Of de Sahara vroeger, d. i. mu bet tertlaire tijdyak, geheel of gedeeltelijk bedekt was door de ace, daarover
zjjn de geologen bet tegenwoordig niet eena. Mccc en mete
echter maken de jongate onderzoekingen der Afrmkareizigers
bet onwaarachijnlijk, dat de g e h e e 1 e woentijn ten
oude zeebodem Ia. Slechtn gedeeltelijk ml zij onder Water hebben gestaan, wat te beoluiten valt nit de talrijke
versteeningen, de zontlagen, de 'Shott" ( dmepe meren) en
de zanddulnen, die nOd veelvuldig verapreid nun, dat men
tot onzen tijd de Sahara your ééne zaudzee beeft gehouden. Dme zanddumnen run ecbter nmet alleen afkomatig van
de ace ; de verweering van de zand,tcenen boogelakten
(hammada's) en rotaen beeft er ten groot dccl aan. Dc
belangrijke verandering in de oppervlakte van den bodem
had groote verandering in de lochtgeateldheld ten gevolge,
de vochtighemdatoeatand n. 1. van den dampkr)ng vermin.
derde. Gebeel regenbooe ta Sahara evenwel ndg met , op
nommige plaataen ia nog altijd neeralag genoeg om de
bronnen dec oaaen te voeden. NIet alleen door 't verdwijnen van de mezzo en binnenzeeen ma ic neerelag er zoo
onbeteekenend geworden. maar ook de schrale noordoostpaasaat Is hiervan di oorzaak. Ja, aommlgen zlen in den
woeatijngordel van de Azlatiache Barablngenateppe tot den
Atlant;achen oceaan op Afrika'a W.kuat nieta andera dan de
droge bedding van genoemden NO. paaaaat. Deze meenmng
schijnt echter overdreven, want de reizigera van den laataten
tijd hebben opgemerkt, dat de ooat- en noordooatenwtnden
volatrekt islet de eenige zijn, maar afwiaaelen met de wes.
tenwmnden. Even verachillend ala de aard van zijn bodem
en de verde,-ling van den neeralag, in ook het plantendek
van de Sabara. Terwjjl In de zandetike atreken, wane de
bodem tot 650 C. verhit wordt, achier nile groei ophoudt,
ataan op andere plaataen dunne wooden van doornachtlge
acacma'a ; of atrekken zich, vooral In 'I maiden, ten tijde
der tropiache regena, onmetelijke granvlabten nit, waarop
talrmjke kudden van wild en tamme dieren grazen. Zoo
0. a. van Sennaar tot Darfoer. OvenS waar graniet- en
porphierbergen door de nandateen breken, liggen oaaen
met bronnen (gewoonlijk diepe bekkena met ateile wanden), welber nabjjheid den karavancn door raven, kraaien
en zwaluweu geboodachapt wordt. Di bodem woedt bier
natuurlijk of kunetmatfg beaproeid. Nanwe weajea kron.
kelen tuanchen de zorgvnldig bcbouwde tuintjea, die door
leemen hein)ngen of muren beachut tIm. Geen voet breed
van den koatbaren bouwgrond blijft ongebrnikt en de
woonhuizen ataan meeatal op den rand dee mae, op den
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eigenlijken zandbodem. Een zeer merkwaardige oasen-ar&mei is F e zzan (Phazania der Romeinen), ten

zniden van den hamada van Tripolis en ten oosten van het
plateau van Ahaggar. Ala eve laag bekken is vooral meekwaardig de laagvlakte van Wargl a, tusschen 29°-34°
N.B., grunt 6000 0 m., d. i. 10 maal de grootte van ons
land, eens ids B iledulger id, d. i. dadelland„doch
than. als Alger ij nsche Sahara bekend. Zti hgt
op enkele plaatsen meer dan 80 meter of 250 voet bene . den den zeespiegel. Nog in het tertiaire tijdvak was eta
bekken eene binnenzee, zoo groot ale de 0.zee, maar conder verbinding met de Middellandsche. De S h o t, of . periodieke meren, zijn er de laatste sporen van. Ten nide
van 't Arabisch khalifaat was deze vruchtbare vlakte bezet met talrijke burchten, bloeiende steden en dichte palmenbosschen. Thans is sues verzand en uitgestorven; alleen de Bedouinen kruizen er door. De Fransche regeering tracht evenwel door 't graven van artesische putten,
hier en daar 1,0 b 0 ) met. diep, nieuw leven te doen
ontspringen. In weerwil van de hier en daar verspreide
oasen of altijd groene eilanden is de Sahara een scheiding
tusschen N.- en Z.-Afrika, een ware zandzee, die moeielijk
door te trekken is. In 't belang van den handel en den
godsdienst warden tochten ondernomen met karavane n,
dear wegens slechte en onveilige wegen het reizen Aileen
hier niet vertrouwd is. Maar oak din nog biedt de tocht
tal van modelijkheden en gevaren zandstormen bedekken meer dan eens een karavaan ; niet zelden doodt gebrek aan de allernoodzakelijkste levensbehoeften honderden
menschen vee5r ze een station konden bereiken, of maken
vijandelijke kampen een eind aan veler leven. Het water
van sommige bronnen en het slapen op den naakten zandbodem veroorzaakt hevige koortsen, en brandend steekt
de zoo den reiziger, ow:ens schaduw niet grouter is dan
een voetzool", zooals de Arabier zegt. De belangrijkste
handelswegen zijn a.) voor Marokko en'Algiers, van Tafilelt over de oase To eat (Insala of Ain-Sala)
naar Timboektoe; b. ) voor Tunis en Tripolis, van R h adames near Toeat en Timboektoe, en oak over Ghat
of R hat en A gades (aan den voet van Air of Ashen) near de Fellata-steden Sokota en Kano; c.) voor
Fezzan en Tripolis, van Moerzoek over Bilma near Korka ( aan het Tsadmeer), de meest bezochte van elle woestijnwegen ; d. van Bengasi over Audsjila en K u I ar a naar Ware (in 't rijk van Wadal); e.) van 't Nijldal langs verschillende wegen naar Darfoer; f.) langs
den noordrand van de woestijn over de voornaamste pleatsen dear gelegen, Siwa, Audsjila, Rhadames,
Wargla en Tafilel t. Betere water- of landwegen
=Hen nog wel eenigen tijd uitblijven, zoowel wegens physische am s om geldeliike bezwaren. De engelsche reiziger
Mackenzie wilde voor eenige jaren een waterweg leiden
van Marokko near Timboektoe, door namelijk het westelijk
deel der woestijn, de zoogenaamde Dsjoe f, d. I. bocht,
onder water te zetten ; doch de uitvoering van het plan
bleek onmogelijk wegens de alpenhooge bergen van het
terrein. Ken verbinding van de bovengenoemde S hott
(meren ) met de kleine Syrte of Golf van Gebes bleek eerder mogelijk, maar was erg koetbaar. Pat de hierdoor geschapen binnenzee een aanmerkelijke wijziging zou brengen in 't klimaat van N.-Afrika en Z.-Europa, gelijk men
beweerd heeft, is niet waarschijnlijk, daar die binnenzee
slechts een seer klein gedeelte van de Sahara zoo beslaan
en dus in haar geheel voorkomen en algemeenen invloed
weinig zou veranderen. Meer bell clan van ontwerpen voor
waterwegen is te verwachten van spoorwegpl ann en
v oor de Sahar a, waarop in den allerlaatsten tijd zoowel Franechen als Duitschers de aandacht gevestigd hebben. Be Fransche reiziger Paul Soleillet wil een spoorbaan
scheppen van Algiers near Timboektoe en den Niger en
van bier W.waarts near de Fr. kolonie St.-Louis aan de
Senegalmonding, terwijl 0.waarts een vertakking van Timboektoe zal uitgaan near de Soedanstaten aan het Tsadmeer. De lengte van dozen geprojecteerden spw. bedraagt
2500 kilom., d. I. nog 30) kilom minder dan de bekende
Pacific-railroad van de Missouri near den Grooten oceaan.
Eon ander ontwerp is gemaakt door den beroemden Duitschen Afrikareiziger Gerhard Rohlfs, die Tripoli tot uitgangspunt neemt en verder de lijn trekt over Moerzoek
in Fezzan near Koeka aan het Tsadmeer. Met het stoutste plan verscheen wel onlangs de Fransche ingenieur Beaude-Rochas, die niets minder voor heeft dan geheel Afrika,
van Algiers tot Natal, met de zegeningen van een spw. te
begiftigen. Zijn baan, die vooreerst echter wel een luchtkasteel cal blijven, loopt over Toeat en Insala, de staten
aan het Tsadmeer, 't equatoriale merengebied naar Zanzibar en Zambezi. Intusschen, zoolang deze en andere geprojecteerde reisgelegenheden nog op zich doen wachten, blijft
de kameel 't getrouwe schip van de woestijn, de kernel,
gelijk Da Costa hem bezingt
Levend schip, dat door de zandzeebaren
eZijn koers houdt, rijk bevracht met keur van Oosterwaren ;
elt Woestijnpaard, dat in 't zaal, hem door natuur gewrocht,
eZijn miter rustig voert door d'eindeloozen tocht ;
I'Hem knielend afwerpt en weer opvangt, en, wear de oogen,
eVergeefs eon waterdrop am s uit to lokken pogen,
eDe karavane met zijn rook ten dienste staat
eEn wellen opspoort die nog laven. Op de maat
!Nan dat de non herrijst, vervolgt het dice tevrede,
,Met onvertraagde vaart, met onverhaasten trede,
aGelijk de kloknaald tikt, zijn weg; teneij zich 't lied
eVersnelle, waar oak hij gevoelig 't oor aau biedt
"Do klaagzang, niet altijd eentoonig, van den drijver,
eOf wel de lorpsalm van den pelgrim, vol van ijver,
//Maar dzaam."
Onder de europ. reizigers, die zich door het zoo bezwaarlijke als gevaarlijke onderzoeken van doze zandzee Ye,
dienstelijk gemaakt hebben, behooren Lyon, Oudney. Denham, Clapperton, Laing, Caine, Barth, Overweg, Richard-
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son, Eduard Vogel, Duveyrier, Rohlfs, Naehtigall, Sehweinfurth, Soleillet en Largeau. le)
Sahjadpure, at. in Indie, prov. Oude, aan de riv. Tons,
20 u, O. Lucknow. 3000 mw.
Sal, gr. st. van Senegambie, Stt. Bambara, aan de Adoliba, tusschen Sego en Jamina.
Saiangsk. versterkte post in Siberie, gouv. Jenisaelsk,
aan de Jenissei 20 U. Z. Abakansk. Omstreeks 25 u. ver, waar de Saianische bergen zich verhefder naar het Z.
fen en die gedeeltelijk als grens dienen tusschen de keizerrijken van China en Rusland.
Said, naam van Opper-Egypte, die in den tijd van den
Arab. geschiedschrijver Aboelfeda toegepast weed op goheel Egypte ten Z. van Oud-Cairo; maar nu wordt de N.Dike helft van doze landstreek V ostani geheeten.
Saida, Sayda, sake. at., kr.dir. Leipzig, 5 u. ZZO.
Freiberg. 1650 mw. In 1842 brandde hare bezienswaarde
kerk met het grootste gedeelte der stad af.
Saide, Said, Seide, [Sidon], zeest. van Syrie, pasj.
Acre, aan de N.zkjde van eon sten voorgeb., dat in de Middell.
zee uitsteekt, op 33 34' N.B., 35° 21' 0.L. 5 u. Z. Beyroot. Zij is slecht gebouwd, maar bevat veel goede huizen,
veracheiden groote herbergen en wel voorziene bazars, on
hoar omtrek heeft boomgaarden en plantsoenen. Zij wordt
door eon kasteel uit de tijden der kruistochten verdedigd
on door moron van 't vasteland afgesloten. Hare haven
word in de 16de eeuw voor groote schepen onbruikbaar
gemeakt, en haar handel is met ale opkomst van Beyroet
hear verhoading gezonken ; echter doet zij nog zaken in
zijde, fruit, olie en galnoten. 6000 low., waarvan omstreeks
de helft Muzelmannen, 60 Joden, de rest Kath. on Maron. Christenen. Men heeft or con school en eon protest.
kapel, bride uitmuntend geleid door amerik. zendeliugen.
— De oorspronkelijke at. Sidon of Zidon, waarvan men
1/2 u. landwaartsin nog eenige sporen meent to vinden,
was eon at. van de hoogste oudheid en wordt in de H.
Schrift (Jozua) het eGroote Sidon" geheeten, terwijl ook
Homerus hear vermeldt. Zij word later door den luister
van Tyrus in de schaduw geplaatst, maar bleef eene pleats
van belong tot diep in de chriatel. jaartelling. De tegenwoordige at. is vaak door aardbevingen (1785, 1793 enz.)
geteisterd on door de pest ontvolkt.
Saidschitz, (Zagezice), bob, d. kr. Leitmeritz, 1 u.
'
ZW. Bilin ; met beroemde alkalise!. bronnen.
Saignelegier, St.-Leger, (hoogd.Freibergen) of
St. - Leondegari, zwit. d., kant. en 8 u. NW. Bern ; met
belangrijke veemarkten. 1950 low.
Saignes. fr gem. on d., dep. Centel, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. NO. Mauriac. 600 mw. Overblijfeelen van eelo
stork kasteel.
Sai - gon. Sai - gong, (Loek-noei),st. on riv.haven
van Achter-Indie, hfdst. on voorn. handelsplaats van de
fr. prov. Cochin-China, niet ver van de monding der Kambodja of Mekongrivier, 10 u. van de Chin. zee. Zij bestaat
uit 2 steden, die door eene verstrooid gebouwde voorst.
verbonden Pingeh of Biage h, met de citadel
aan de W.zijde der riv., on Sai-gon of de handelest.,
aan eon bijriv., die voor groote rivierschepen bevaarbaar
is. Zij is regelmatig gebouwd on van kanaleia doorsneden,
waarvan sommige steenen kaaien on metselwerk hebben.
De huizen zijn grootendeels van loom, dene verdieping
hoog on met palmbladen gedekt. De citadel, op our. wijze
versterkt, heeft kazernen, officiers-woningen en is de resid.
van den gouverneur. Sal-gon heeft eon zeedok en arsenaal,
wear goede jonken gebouwd worden, eon oud kon. paleis on
gr. rijstmagazijnen. Zij drijft belangrijken handel in rijst,
stuiker, betel, arekanoten, visch, tijgervellen, enz. on heeft
seer aanzienlijke markten. Volgens de jongste opgave telt
zij 70,000 law., doch was vroeger veel sterker bevolkt. In
1859 word de at. door de fransch-spaansche vloot genomen en is eedert de hfdpl. der fr bezittingen in Cochin.
China. 10° 47' N.B., 106. 45' O.L.
Saihur, st en sterke vesting van Hindostan, gebied on
19 u. van Dsjeypoer.
Saillagonee, fr gem. en d., 0. Pyreneen, kant.hfdpl.,
arr. on 6 u. ZW. Prades, aan de Segre 1. o., dicht bij de
spaansche grens. 650 haw.
Saillane. fr gem. on el., Dreme, kant.hfdpl., arr. en 3
u. WZW. the, aan de Drome, r. o. 1745 low.
Sailoer, at. van Indie, Dekan, Nizam-gebied, 10 u.
NNO. Aurungabad.
Salina grootste meer van Finland, len on 81/2 u. NW.
Wiborg ; 'het midden op omtrent 61 0 21' N.B., 28° O.L.
De gedaante is hoogst onregelmatig, de lengte van N. tot
Z. 13 u., de grootste breedte 8i/2 u. Het bevat veel eil.,
is N.waarts met eon menigte moron verbonden on ontlast zijn overtollig water in 't NO. door de Woxen in 't
moor Ladoga. Door eon nieuw kanaal is het thana ook
met Wiborg verbonden:
0
Sain bergketen van ladle, in Sirmour, tusschen 30 37'
— 30 0 51' N B. on 77° 15-77° 29' O.L. Hoogte 2000-25 ,0 met.
Sainghin, twee fr. d., dep. Nord, arr. Lille (Rijssell
1) -on-Melantois, aan de Marcy. 1100 law.; — 2) - enWeppes, 3 u. ZW. Lille. 2300 in,
Sain - Kaleh, Sienkullah, vl. in N. Perzie, prov. Azerbidsjan, distr.hfdpl., bij de vereeniging van twee takken
der riv. Dsjaghatoe, 26 u. ZZO. Tabriz, aan den voet van
eon overouden kunstheuvel, waarop eon stork modern fort.
Satin., 1) fr. gem. en d., Somme, kant.hfdpl., arr. on
13/4 U. Z. Amiens. 700 low. — 2 ) id., Aisne, kant.hfdpl.,
arr. on 2q2 U. W. Verviers. 2300 mw. — 3 ) id., Nord, arr.
on 1 u. 10. Avesnes. 1560 mw. van de gem. 2600'.
Sainsk, versterkt ruse. stadje, gone. Orenburg, 14 u.
ZW. Menzelinsk, aan de Sal. 1500 mw.
Den belangstellenden loner, die op onderhoudende
5)
wijze met de jongste reisbeschrijvingen over de Sahara
wenecht kennis to maken, verwijzen we near het schoone
week van Dr. Josef Cheyenne aDie Sahara, oder von Oase
zu Oase" Weenen, 1879.
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Saint

Saint, Sainte. Zoek de dus beginnende plaatsnamen
op 't hoofdwoord.
Saintea, Medi°lantana, Santones), fr. gem. en at.,
dep. Charente-inferieure, arr. lifdpL, 11 n. ZO. La Rochelle, aan de Charente, 1. o. De at. bestaat nit 3 geheel
gescheiden deelen : de Out St.-Entrope en de wont.
Bordeaux. Hare etraten aijn nanw en krom en zij is alecht
gebonwd, maar heeft een schoone kathedraal, een gem.
tolitte, een bibl. van 25,000 boekdeelen, een handela-trieen kabinet van nat. hist., een marine-hospitaal,
eene beurs en nitgebreiden handel in de cognac-brandewijnen van den omtrek. Zij heeft verscheiden ondheden, o. a. de overblijfsels van een amphitheater en een
ann.; de triumfboog op de oude riv.brug is met die
brug, voor welke in 1842 een nienwe hangbrng in de pleats
is gekomen, afgebroken ow later np een andere pleats weder opgebouwd te worden nageWks varen van hier stoombooten op Rochefort. 13,500 mw. — S. was de hfdat. der
onde prov. Saintonge en tot 1810 dep.hfdpl. Gem. temp.
in Jan. 35°9, in Jnli 70°9 Fehr.
Sainte. (Lea) of Heilige-Eilanden, (sp. Los Sant o .), kleine, aan Frankrijk behoorende eil.groep in W.
lndie, bij 't Z. einde van Guadeloupe, waaronder zij behooren. De prod. zijn maniok, mete aardappelen, boomwol, tabak en hoenders. Be 2 voorn. zijn Terre- d' e nhaut, of du-Vent en Terre-d'en-bas of de-dessous-le-Veu t, en deze hebben goede ankergronden.
De Franschen hadden ze van geduchte verdedigingsmiddelen
voorzien, zoodat men ze 't ',Gibraltar van W.-Indie" noemde ; maar de Engelschen, die ze in 1794 bemachtigden,
hebben al die werken vernield, eer zij ze in 1814 aan
Frankrijk teruggaven. Columbas ontdekte dens eil. den
4den November 1795. De bevolking bedraagt ten naastebij
1500 mw.
Saintfield, of Tullaglananoeve, iersch mvl. en kersp.,
Ulsters, grs. Down, 21/2 u. ZZO. Belfast; met bloeienden
handel in Hones, calicots enz. 4720 mw. (9 )4 in 't vlek).
Saint-Georg., kersp. van Nieuw Z.-Wales, gm. Cumberland. 1600 mw.
Saintonge, [Santones], oude prov. van W. Frankrijk,
welker hfdst. Saintea was en die nu verdeeld is timschen
de dep. Charente, Dordogne, Beneden-Charente en DeuxSevres.
Sairam, Sairim, st. in 0.-Toerkestan, aan den Z.lijken voet van den Thian-sjan, W. Koetsje; met koper- en
salpeter-delving.
Saieie, (eng. Sairee), at. van Britsch Indie, pres.
Bengalen, in Bundelcund, 8 n. NW. Bandah.
Sail., (nu het d. S a of S a- e 1-H adsja r), verwoeste
St. van Ee,ypte, welker overblijfsels in het Delta linen,
aan den 0.oever van den Rozette-Nijltak, 6 u. W. Mehala-el-Kebir.
Saieeae, fr gem. en stadje, dep Aude, kant.hfdpl., arr.
en 4 u. NW. Carcassone ; met lakenfabr. 1500 mw.
Saittae, (nu Sides-Kale h), verwoeste at. van Kl.
Azie, Anatolie, welker overblij feels ten ZW. van Ala-Sjehr
(Philadelphia) liggen en nit tomben en tempels bestaan.
Saiyadawala, ommuurde at. van den Pundsjab, bij den
Ravie, r. o., NO. Tsjoetsjuck; met ten fort. 31° 5' N.B.,
73 0 16' O.L.
Sajansk, versterkte post van Siberie, gouvern. Jeniseisk,
aan den Jenisei, 20 u. Z. Abakansk. Omtrent 26 u. verder
liggen deSajansk- of Sajanische-bergen,die een
deel der grens tussehen de Russ. en Chin. rijken uitmaken.
Sajo, riv. van N. Hongarije, ontspr. in de Karpathen,
2 u. NW. Dobsina, vloeit meest ZO.waarts en valt in den
Hernod te On.d, on can loop van 25 n.
Sajoli, St. in Voor-Indie, pre.. Bengalen, prov. Oude,
div. Fyzabad.
Saie-Seentpetee, gem. in Hong., grs. Borsod. 2980 inn.
Sajtesay, d. van 0. Hongarije, aan den Maros, ruins 6
U. WZW. Arad. 3983 mw.
Sak, gr. en volkrijk tartaarsch d. m Z. Rusl., gouv.
Vanrie, bij de W.kust van de Krim, 31/2 U. OZO. Eupa.
toria. Daarbij ligt het meer S a k, door can smalle landengte van de Zwarte zee gescheiden, dat des zomers veal
bezocht wordt om zijne tslijkbaden. De zoutateppen in den
omtrek leveren het gouvernementjaarlijks mime inkomsten.
Sakai, Sakaii, can van de 5 rijkssteden van Japan,
Niphon, aan de .golf van Osaka, 1114 n. ZW. Miako.
In hare nabijheid zi3n groote koper- en uzersmederijen.
Sakaing, Saligaing, Maligning, Sebagaang, aanzienlijke at. van 't Birma-rijk en veer eenigen tijd de hfdst.
des lands, aan de N.zijde van den Irrawadi, tegenover Ave,
met veel tempele op de heuvels om de stad.
Sakaria„ Sakariyah, ISangarins), riv. van kl. Ante,
Anatolie, mugs, ten Z. van Angora en valt na een .nellen NO.- en N.lijken loop van misschien 70 u. in de Zwarte
zee. 26 u. ONO. Constantinopel.
Sakayt, of Sekket, gr. d. in 't ZO. van Egypte, met
de overblijfsels cans tempels, die can grieksch opachrift
draagt. Op eenigen afstand NO.waarts liggen de oude, nu
verlaten smaragdmijnen van Dsj eb-el-Z share
Sakka, voorn. koopst. van Enare a, een land ten Z.
- van Abyssinie. Zij moat aan acne rivier Gibbi (Zebbe, Ribbee?) liggen, op omtrent 8° N.B., 37° 0.L
Sakkara, vl. in Neder-Egypta. aan den Nijl. 1. o., bij
-de pleats van 't onde Memphi a, 31/e u. Z. Gizeh; markwaardig can de bier staande pyramiden, het zoogen. ''mum
mienveld" of tallooze onderaardsche rotsgrotten en katakomben, en can vermaarden sphinx.
Sakkattie, Sakatoe, Saeaton, gr. en volkrijke at.
van Centr. Afrika, Haoesaa, aan can bijriv. der Quorra,
op 13° N.B., 6° 0.L. Zij is door mnren omsloten, die 12
poorten hebben. In 't madden ligt can gr plein, met can
regd. van can Fellatah-vorst, en zij heeft vale moskeeen,
fabr. van blanw taken, en handel met al de landau van
Asjantie tot Tripoli, nit well laatste zij ruwe zijde, gleewaren en parfumerien ontvangt. -Hier stierf de reiziger
Clapperton den 13den April 1827 en werd hi het d. B sj o e na r i 112. U. ZO: van dear, begraven.

Saksen
Sakmara, russ. riv., gouv. Orenburg, ontspr. in de
Oeral-bergen, vloeit meer Z.waarts en valt in de Oeralriv., S U. W. Orenburg, na een loop van 140 u. Zij neemt
C. dea II en Salmieh op.
Saimaa, Saxes, (fr. S a z,e, eng. Saxon y, hoogd.
Sachsen, ital. S astionia, sp. Saj onia.) 1) oudeafdealing, zoowel in politischen als in ethnographischen zin,
van Duitschland, voor 't grootste gedeelte begrepen tusschen de Elbe en Weser ten 0. en W., en naar 't Z. bepaald door de hoogvlakten van Bohemen en Frankenland.
— De bakermat van 't Saksisch geslacht schijnt in 't Z.
lijk gedeelte van het Deensche schiereil. te zijn geweest.
In de vroegere verdeelingen van Daitschland besloeg de
Opper-saksische kreits het grootste gedeelteder
tegenwoordigs koninkrijken Pruisen en Saksen, en de N eder-sakaische kr eit s Hannover, Brunswijk, Mecklenburg en Holstein. — In de middeleeuwen vindt men
de S a I is a r s verspreid over geheel NW.10k Duitschland,
van wear zij bij menigten naar Engeland overstaken, toen
dat land aan de corn. heerschappij ontvallen, ten prom aan
de woeste Picten en Scoten van Caledonie was overgelaten. In de nienwere tijden zijn de landverhuizingen der
Saksers voortgezet: men vindt bun nijvere volkplantingen
in vrij grooten getale zoowel in de V. S., als in Rusland
en inzonderheid in Zevenbergen, alwaar zij een volkstam
uitmaken, die bijzondere voorrechten geniet. — 2 ) Van de
6 of 7 verschillende Saksenlanden ( beneden bij de eerstvolgende artikels ) beschonwen wij eerst het Koeiekeijk
Sake..., eon der 26 staten van het nieuwe Duitsche keizerrijk, gelegen nagenoeg in 't midden van de Duitsche
landen, tusschen 50° ;0' en 51 0 28' N.B., 11° 53 en 15°
3' 0.L., bepaald ten N. en 0. door het koninkrijk Praisen
(prov. Sak.en en Silezie)„ ten Z. door Bohemen, en ten
W. en N. door het koninkrijk Beieren en de vorstendommen Reim, Sakisen-Weimar, Saksen-Altenburg, benevens
door de reeds bovengenoemde prov. Saksen van het kon.
Pruisen. Hfdst. Dresden. — Veer het jaar 1835 was het
land verdeeld in 5 kreitsen, nl die van Meissen, van Leipzig, van 't Ert.gebergte, van 't Voigtland en van de Lausitz, en deze verdeeling is nog geldig voor de landdagsverkiezingen. Tegenwoordi; wordt het echter in 4 eltreisregierungen" en deze weder in eamtshauptmanschaften"
en aamter" verdeeld. De grootte en bevolking des lands
en der hoofddeelen blijkt uit de volgende tabel.

Grootte in
0 m.

Kreisregiertmgen.

Bevolking
in 1875.
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Dresden,
Leipzig,
Zwickau, . . ......
Bautzen (Budisisin) . . . .
Totaal

.

78,83
64,80
83,90
44,80

749,503
639,975
1,031,950
339,203

272,30

2,760,586(S)

(*) Volgens den census van 1 Dec. 1880 beliep dit cijfer
2,970,000. Verreweg het grootste deel hiervan belijdt den
Lntherschen godadienst, slechts ten klein aantal behoort
tot de r. kath. (59,000 meest in de Lausitz) of tot de geref.
keel, terwijl de weinige joden (3500) vrijwel tot de steden
Dresden an Leipzig beperkt zijn. Het kon. huis belijdt het
r. kath. geloof. Nagenoeg 1/e der mw. van dit dicht bevolkte
land (10,150 zielen per 0 m., mane in 't Schonburgsche
wel 12,000) woont in steden, van welke men er 150, de
meeste in 't Ertsgebergte, telt.

Saksen is meest can henvel- en bergland ; echter zijn or
in 't N. groote vlakten. In 't Z. staat het Ertsgebergte,
waaraan zich bij de Elbe het Meiuner-Hoogland of het
Zandsteengebergte, onder den naam van eSaksisch-ZwitBerland" bekend, aanaluit, walk instate met het granietgebergte van N.lijk Bohemen en de Opper-Latudtz stamenhangt en met het Lausitzer- of Kleine-Reuzengebergte in
verbinding treedt. Het klimaat is in .'t vlakke N,lijke gedeelte des lands veel zachter dan in 't Z.lijke an ZO.lijke
bergland, alwaar de streak van Morgenrothe, Carlsfeld,
Johanngeorgenstadt, JOh.tadt enz. het eSaksisch-Siberie"
geheeten wordt; to Dresden is de gemiddelde jaarstemp.
49°,1, winter 32°,7; zomer 66° Fehr. Het land wordt besproeid door de Elbe, die bier can menigte IL
ran, waaronder de Wesenitz, opneemt, de Mulde met het
Schwarzwasser en de Zschopan, de Zwarte Elster met de
Pulsnitz en Rader, de Witte El.ter met de Pleisse en Parthe. Men mag het koninkrijk S. can door de natuur rijk
gezegend land noemen: den weligsten graanbodem bevatten de zoogen. ePflegen" can Lommatsch, Lei.snig, Pegau, Bautzen en Zittan ; maar bij de dichte bevolking des
lands kan van het green niets nitgevoerd, doch meet integendeel nog cane aanscienlijke hoeveeiheid ingevoerd woe.
den. De akkerbonw wordt er met beleid an op vela pleatsen voorbeeldig gedreven, en levert in de dalen vooral rogge,
tarwe en gent, in de hoogere streken haver, ylas en aardappelen. Uitgebreid en oo
vrtreffelnki s er ook de veeteelt,
en langs de Elbe, van Pillnitz tot Meissen, wordt zelfs
wijnbonw gedreven. De wouden, die lk der oppervlakte
beslaan, verschaffen con overgrooten voorraad van nitmttntend timmerhout. De veeteelt, vooral de runder- en echepenteelt is hoogat gewichtig, en de wol (zoogen. electonal wo1) behoort tot de hoofdart. van uitvoer. Het ens
der schapen, in vroeger' tijd vitt alecht, is er zoo seer
veredeld, dat er in de laatste Jaren zelfs asks. schapen
near Spanje en andere landen warden gezonden, om de
rassen aldaar to verbeteren. Mane bovenal is het land rijk

Saksen
itan nletalen e. a. mineralen; er worden meer din 500
miLinen bewerkt, die bun middelpnnten te Freiberg en Chemnitz hebben; hair yearn. prod. :On ijzer, lood, elver, koper, tin, arsenik, kobalt, bismuth, antimonium, steen en
bruinkolen; voorts vindt men er velerlei edelsteenen ( vooral
de zoogen. halfedele),marmer, graniet, echoonen zandsteen,
iljne porseleinaarde enz.; doch geen zout. Er zijn ook veel
minerale bronnen, maar geen daarvan is beroenid; de ge.
neeskrachtige bronnen van het Ertsgebergte liggen aan den
voet hiervan en behooren dus tot Bohemen. Saksen onderseheidt :kb ook hoogst voordeelig door zune
industrie: de fahriekrijkste oorden ziju het Ertsgebergte
en de Opper-Lausitz, benevene het Voigtland, en bier, gelijk dear, vindt men niet enkel fabr.steden, maar ook
fabr.dorpen, die menige at in grootte, bevolking, netten
bouwtrant en levendig verkeer overtreffen. Behalve den
zeer gewiehtigen uhuttenbouw" of de uitamelting der ertIgen en de bearbeiding der metalen, omvat het fabr.wezen
inzonderheid katoen., wollen- en linnenweverij, ook zijdeverwerij, 'coons de kantklopperij (in 't Ertsgeb. ), 't vervaardigen van stroovleehtsels, muziek-instrumenten, porselein, glas, papier ens. Met de gen. fabrikaten en een
greet deel der natuur-prod. wordt een uitgebreide handel
gedreven, die, behalve door mil- en stoomvaart op de
Elbe en door can aantal goede straatwegen, ook kraehtig
bevorderd wordt door verscheiden spoorwegen, die van
Dresden near Leipzig, Praag, Giirlitz, Breslau, Chemnitz,
Zwickau coo., van Leipzig near Altenburg en Beieren, naar
Halle, Maagdenbnrg, Ber)bn e.., van Plauen naar Eger,
Baireuth en de ThUringsche Staten, van Zittau near Reichtnberg en andere Boheemsche steden loopen. — Het
volksonderwijs is in S. mere ontwikkeld dan in eenig ander land van het Duiteche rub, dear men hire 1 leerling
op elke 5 a 6 zielen vindt. De universiteit te Leipzig is
een van de oudste en aanzienlijkste in Duitschland en telt
genaiddeld een paar duizend studenten. Andere inrichtingen van onderwijs zijn 2 voreten- of landscholen, 10 gymnasien, 7 seminarien voor onderwijzers, de beroemde bergakademie te Freiberg, 1 akademie veer 't boachwezen, een
landhnishoudkundig instituut te Tharand, 1 handelsschool
te Leipzig, een menigte industrie- en zondagscholen en..
Dresden en Leipzig hebben ook elk een doofstommen-instituut. De koninklijke macht is beperkt door landstenden
in 2 kamers. Het leger telt op den voet van vrede 24,216
man. — Het keurvorstendom Saksen, dat in 1422 een aanyang ram. werd in 1806 tot een koninkrijk verheven door
Napoleon I., die er in 't volgende jaar nog het gr.hertd.
Warschau aan toevoegde. Na den mislukten veldtocht der
Franschen in Rusland, wan de koning van Saksen de eenige
van Napoleons duitsche bondgenooten, die onverzettelijk
aan de franache zaak trouw bleef, hetgeen hem te man
kwam op 't verlies van 2/5 van tune staten (Lausitz, Thuringen, eeu deel van Meissen, Mansfeld, Querfurt ens.),
welke het Weenercongree aan den koning van Prnisen gat.
In i866 nam Sakaen deel aan de oprickting van een Noordduitech verbond, terwijl het in 1871 opgenomen werd onder
de 26 staten van het duitsche keizerrijk. De koningen, die
sinds 1806 het bestuur over Saksen voerden, nun Fred.
August I (18.)6-13), Fred. August H (1836-1854), Johan
(1854-1873) en koning Albert, die op dit oogenblik nog
can het bewind is. — 3), of Praisisch•Saksesa, prov.
van Prnisen, ongeveer in 't midden van 't rijk, tusschen
500 27' en 53° 5' N.B., 9° 50' en 15° 15' 0.L.., begrened
ten NO. door Brandenburg, ten 0. door Brandenburg en
Silezie, ten Z. door het ken. Seinen, de Reussisebe landen en de Saksische hertogdommen, en ten W. door HessenNassau, Hannover en Brunswijk. Zij onnluit de vorstendommen Anhalt en gebiedsdeelen van Schwarzburg, Brunswijk,
Rudolstadt en Weimar. Hare grootte bedraagt ten nettstebij 458 0 m., hare bevolking 2,169,000 zielen ( 1875),
svaaronder 150,000 r. kath. en 6000 joden, de overigen lath.
De Han, aan 't W.einde, is era bergdistr., elders is de
grond vlak en wordt besproeid door de Elbe met hare bijrivieren de Scale, Mulde en Unstrut. Het klimaat is zacht
en gezond, en de bodem behoort tot de vruchtbaarste in
't pr. gabled. Koren, 'las, hennep, hop, tabak, meekrap
en cichorei zijn de hfd.prod.; can de oevers van de Seale
en Elbe west wijn. De fokkerij van echapen wordt er op
groote schaal gedreven en de wol is een hfd.art. van nitvoer. De voorn. fabrieken leveren kne wollen stoffen,
linnen, aardewerk, papier, sterke dranken en bier. Het
wordt verdeeld in de 3 regentschappen Maagdenburg, Erfurt en Merseburg. De hfdat. is Maagdenburg.
Saksen of Selmer. (Land-der.). (hoogd. Sachse n1 and, Land der Sachsen), het znidelijk deel van
't gr. vorstend. Zevenburgen of Traneaylvanie, besproeid
door de riv. Aborts en hare nevenvloeden. Het wordt errdeeld in 7 jurisdictien of estUhle" nl. den eatuhl" van
Hermanestadt, dien van Mediasch, Miiblenbach, Reismarkt,
Reps, Loschkirch en Brom of Szasvaros, waarbij no komen de 2 distr. Kronstadt ( of 't Burzenland) en Bristritz,
die alle hun num near de hfdst. dragen. Aan de 7
eentgenoemde estoelen" ontleent het land zijn scam van
Ze•enburgen (SiebeubUrgen), die de ondere
hemming Trannylvanie langrainerband verdrongen heeft.
De tegenwoerdige bewonere bebben bijna onvermengd bonne
dultsche tact en voorvaderlijke gebruiken behouden en maken het nbverste ram in Zevenhurgen nit. De landbouw
wordt er met vlijt en zorg gedreven. Men vindt fabr. van
•wollen, katoenen e. a. stoffen in de steden, onder welke
Hermannstadt en Kronstadt be voorn. zijn.
Sakeen.Altenbutrg, hertd. van Ridden Du)tschland,
in twee bijna gelijke deelen geecheiden door de Reussische
heerlijkheid Gera, van welke deelen het W.lijke aan 't
vorstd. Weimar en het 0.1ijke (Osterlandl aan 't kominkr. Saksen grenst, terwijl zij voor 't overige omeloten
worden door de penis. prov. Sakeen, Saksen-Weimar, Saltsen-Meiningen en Schwarzburg-Rudolstadt. Ligging teeaches 5° 42' en 5)° 6' N.B., 11° 2.)' en 120 40' 0 L. Het
0.1ijke deel of de Altenburger-kr., waardoor de apw. van
.Berlijn over Leipzig near Zwickau en Beieren loopt, is gr.
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11 1 /s 0 m., en telde in 1875 97,500 low. ; het Wake et
de kr. Saal-Eisenberg is gr. I21I 0 m. en had in gen. jeer
48,28) mw., alzoo in 't geheel 24 0 m., met 145,8 to inw,.
mew alien Lutherschen. (*) De grond is zeer vrachtbaar,
heuvelig en boschrijk, in 't 0.1ijke hoofddeel bbna gehed
vlak. besproeid door de Seale met de Orla en Rode in 'S
W.lijke, door de Pleisse in 't 0.1ijke deel. De hf.d.takken
der industrie zijn landbouw en veeteelt. Het landje heeft
gem n metalen en wear weinig andere mineralen, ook, wat
kunstprod. betreft, weinig fabrieken. Voor 't middelbaar
en lager onderwijs bestaan goede inrichtingen„ en als landsuniversiteit geldt die van Jena, met gemiddeld 4 a 500
studenten. De regeering is bepaald door landstenden in
eene kamer. De regeerende vont is ends 1853 Hertog
Erns t. Thane ale zelfstandige etaat in het keizerrijk
Duitschland opgenomen, was het van 1866 —71 lid van het
Noord-Duitsch verbond.
Sakeen-Cohurg-Gotha, hertd. van Ridden Duitschland bestaande nit 2 hoofddeelen, Coburg en Gotha, wearvan bet laatstgen. 21/, meal grooter is dan 't andere. Het
Meiningensche nterlan d" scheidt beide hoofddeelen
vaneen. Coburg ligt op de Zabde, Gotha op de N.zijde
van het ThUringerwoud, dat bier zijn hoogste toppen (Beerberg, Schneekopf, Inselberg, Donnershaug e. a.) heeft. Eon.
der eenige verstrooide gebiedsdeelen in Beieren, Pruisen,
Saksen, Saksen-Meiningen en Saksen-Weimar mede te rekenen, ligt het land tusschen de Penis. prov. Saksen,
Schwarzburg-Sonderhausen, Weimar-Eisenach, Hessen en
Sakeen-Meiningen. De grootte bedraagt 35,7 0 m., met
182,6)0 incest alien luth. mw., waarvan 10,2 0 m. met
54,50J mw. op 't hertd, Coburg komen. De grond is in
Coburg bergachtig en woudrijk, met heerlijke, goed bebouwde valleien ; die van Gotha is, behalve het bergland,
eene vruchtbare heuvelvlakte. De voorn. riv. zijn de Nesse,
Gera, Seale en Itz. 't Klimaat is in Coburg seer zacht, in
Gotha's bergachtig gedeelte daarentegen vrij ruw. Green,
vlas en bout zijn in bride vorstd. de hfd.prod. De vee-,
vooral de schapenteelt is seer goed, en voor de verbetering
der paardenrassen bestaan 2 landstoeterijen. Van metalen
vindt men er alleen bzer, ook wat kobalt; verder heeft
Coburg marmer, albast en leisteen ; Gotha bruinsteen,
steenkolen, voortreffelijke molen- en bouwsteenen. In Gotha
is de industrie van belanir, in Coburg minder; vooral de
linnenweverij en de berelding van pik, leer en zwarteel
houden vele banden bezig. Het onderwijs is er in ran go,
den staat. Als lands-universiteit geldt die van Jena. De
macht van den hertog ( sedert 1844 Ernst I I), wordt
beperkt door eene constitutie van 3 Mei 1852. Van 1866 tot
1871 was het hertogdom lid van den Noord-Duitschen bond.
Sakeen-itleiningen-Bildburchausen, hertd. in Midden Duitschland, scheidende Coburg van Gotha en dan
NNO.waarta over den Thilringerwald tot near den Weinaarschen kr. Neustadt loopende, zoodat het samenhangende
land, behalve door Beieren, omgeven is door de Schwanburgsche vorstendommen, 't hertd. Altenburg, Weimar,
Prnisen, Reuss, Coburg, Gotha en Hessen; bovendien Liggett nog veratrooide gebiedsdeelen tusschen de sake. hertogdommen. Het bestaat nit twee hoofddeelen, nl. M e ininge n, dat in em n Unter- en Oberland wordt
verdeeld, en Hildb ter ghanse n, waarbij in 1826 nog
het ',contd. Saalfeld, het altenburgsche ambt Hamburg en
het gothasche ambt Kranichfeld zijn gekomen. De gezamenlijke grootte bedraagt 44,8 0 m., met 194,494 mw.
(Jan. 1875), surest allen Lutherschen. Door zijne ligging
aan en op het ThUringerwond is dit hertd. doorgaana boo.
land, ten deele bergland, met den Bless 1870 met.), utt
welken de Werra, tusschen FriedrichshOhe en Limbach,
ontspringt en het grootete gedeelte des lands besproeit.
Oak de Its, em n bijriv. van den Main, ontspr. aan den
Bless ; de Scale vloeit in 't vorstd. Saalfeld, en de Ilm in
't ambt Kranichfeld. Wegens de bergachtige ligging is de
graanbouw ontoereikend, maar de veeteelt, zoo ook bet
houtgewas, veroorlooft vealnitvoer. Het mineraalrijk
vert er ijzer, koper, kobalt, steenkolen, attain,
marmer, lei, porselein, vollereaarde en soot. Er heerseht
levendige industrie, vooral in 't Oberland en in Hildburghausen ; aanzienlijk is de linnen- en wolweverij, zoo oak
de vernardiging van ijzer- en vooral van houtwaren, die,
benevens speelgoed, em n gewichtig artikel van uitvoer zijn.
Het handelsverkeer wordt bevorderd door denWerra-spw.,
die van Eisenach (aan den spw. van Leipzig near Kassel)
over Meiningen, Hildburghausen en Eisfeld near Coburg
en Lichtenfels loopt, om zich dear can den Beiersehen
spw. aan te aluiten ; verder door tal van andere wegen.
— De regeering wordt bepaald door eene lamer van 2.4
vertegenwoordigers. Het onderwijs wordt near eisch behartigd men vond er v6Or weinig jaren 2 gymnasien, 1
kweekschool voor onderwbzera, 1 school voor 't boachwezen, 2 kunst- en handwerkscholen, 17 burgerscholen, 250
dorpsscholen. Ala lands-nniversiteit geldt die van Jena.
Gedurende 1866-71 was Saksen-Altenb. lid van den NoordDuitschen bond. De regeerende vont is einds 1866 George II.
Saksen-Weimar-Eisenach, groothertd. in Midden
Duitschland, gelegen tusechen 't kon. Saksen en de pro,.
Hessen Nassau en nit 3 hoofddeelen bestaande: ni. het
vorstd. Weimar of het regdst. Weimar-Jena, in 't
midden can de bride andere, gr. 32 m., met 156,214 mw.
(l875(; het vorstd. of 't regdst. Eieenac h, dat aan
Hessen-Nassau grenst, gr. 21,8 0 m., met 86,514 Mw., en
de kr. Neustad t, het 0 .1ijkst gedeelte, can 't kon.
Saksen palende, gr. 1)4 0 m., met 50,205 law., makende
tezamen 65,3 0 m., met 292,933 mw., die grootendeels
luth. skin ( omtrent 14,000 r. kath. en 1600 joden). (t) De
(*) De uitkomsten der jongste telling (Dec. 1880) in
Saks.-Altenb. wijzen op een bevolking WIZ 155,062 law.
(t) Volgens de jongste telling, Dec. 1880, bedroeg de
bevolkinc van Saksen-Weimar-Eisenach 309,503 inw, van
Saksen-Meiningen 207,147 en die van &down-Coburg-Gotha
194,449 law.
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hoofddeelen worden voornamelijk door AlienPrnisisch, Gothaansch, Hessisch en Meiningensch
van elkander geseheiden, terwij1 er AOC verscheikleine enclaves in gabled van Preteen, Hessen-Haseel, Beieren, de salts. hertogdommen Reuss en Schwarzburg-Rndolstadt liggen. De grond is'bergachtig in 't W.Ijk gedeelte.(Eisenach), dot Loot. de Werra met de HOrsel,
Ness* en Ulster wordt besproeid; in 't midden (Weimar
en 't 0.1ijk gedeelte (Nenstadt) is hi) Wakker en wordt
doorkronkeld door de Seale, Lister, Orb a en Ilm. Het klimeat is min of moor row in dot gedeelte des lands, 't welk
tot het Thttringerwald behoort (het vorstd. Eisenach en
'C afgezonderd ambt Ilmenan), moor in de andere vlakker
gedeelten veel zachter. Elfdpred. zijn koren, vies, hennep,
hop, won, veel hold, (jeer, mat, steenkolen, brolnsteen en
vollersaarde, ook fijne wol die grootendeels near Engeland
wordt nitgevoerd. Rnnderen en varkens zijn er talrijk en
maken, vooral in 't W., de hoofdbronnen van bestaan nit.
De indnstrie is het levendigst in 't vorstd. Eisenach, al.
wear de wol-, katoen- en linnenweverij, de verwern en
de metaalbearbeiding aan vele handen werk geven in den
Nenstidter-kr. is de fabr. van wollen stoffen 't gewichtigst,
terwij1 men in den Weimar-Jenaachen-kr. weinig fabrieken
aantreft. De transito-Inindel is van belong en wordt be- ,
vorde nspw.aKelrLipzg,dEsnach met Weimar verbindt, door den Werra-spw, die van
Eieenach door Meiningen en Coburg near Beieren loopt,
door den spw., die Eisenach over Fulda met Frankfort
verbindt en door tat van locale apoorwegen. De gr.hertog
voert den the) van koninklijke hoogheid en wordt in zijne
macht beperkt door landatenden in dene kamer. Jena is
' de octalvan eene universiteit, die tevens de lands-nniversiteit voor de andere oaks. hertogdommen i8 ; voorts vond
men er v66r weinige jaren 2 gymnasien, 3 kunst- en handwerksscholen 69 burger- en ataducholen, 485 plattelandsscholen 1 inetitunt voor 't boschwezen ens. Over 't geheel is Weimar
'
beroemd om zijne voortreffelijke instellingen voor letterkunde en wetenschap. De voorn steden des
lands zijn Weimar, de hfdet., Eisenach, Jena, Nenstadt,
Weida, Krensbnrg en Creyea. De Binds 1853 regeerende
vorst is gehnwd met Wilhelmina Maria Sophia, dochter
van koning Willem II der Nederlanden, mater van onzen
koning. Van 1866 tot de nitroeping van het Duitsche keizerrijk was in 1871 S.-W.-E. lid van den N.-Duitschen bond.
Sakaiseb-Zwitserland (Sacholsche Schweiz).
is de naam, gegeven aan de schoone bergachtige landstr.
van het kon. Saksen, ten ZO. van Dresden, op de grenzen
van Bohemen. Het is het schilderachtiFet gedeelte van het
Ertsgebergte, at verheft geen van Ape bergtoppen zich
meer dan 650 meter.
Sabana, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. BroatieSlavonie. 2700 mw.
Sal, 1) ruse. riv., Land-der-Donsche Sozakken, ontspr.
in 't gouv. Astrakan en valt na em n W.lijken loop van 72
U. 1. in den Donau, 0. bij Novo-Tsjerkask. — 2), of Sol,
ten der Kaap-Verdische eil., NNW. Boavista, lang 41/3 u.
br. 21/2 n., met 489 mw. — Sal-Roy, is een ander ell.
van dezelfde groep, lang 6 n., hr. 5 u., met 3300 mw.
Sala, 11 of Salberget, tweed. et., lin en 6 n. N.Westerris;
Bet een rechtbank der mijnen en in de nabijheid de ondste
zilvermijnen des lands en een gezondheidsbron. 3898 inw. —
2) Ital st., prov. Salerno, distr.hfdpl., in Val-di-Diano, 1
U, NO. Diano. 7800 mw. Men meent, dat het op de pleats
van 't onde, door den goth. koning Totilas verwoeste M a rcellana ligt. — 3) mvl. in de prov. Parma, fraai geleten aan de Baganza; met een ond herd. slot. — 4) -diGioi, A. in de prov. Salerno, 1 n. WNW. II Vella. 1500
mw. — 5) -di-lPartinieo, Bien. st., dezelfde ale Part enico (z. aid.). — Sala is oolc de naam van een machtig
afr. rijk in 't binnenland van Neder-Guinea, 0. Loango.
Het is de hoofdzetel der Sjaggas en waarschijnitk den met:
Anziko of Mokkok o. Men noemt daarin de ateden
Misse 1, Moessel of Mon z e 1, de hfdst., dicht bij
den evenaar, 225 U. NO. Loango; Roetotil es. a, G i sm o I a, Ambegi'en Koekapaleasa.— Sala-y.
Gomez, zie hieronder bij
Salado, verschelden aanzienlijke riv. van Z.-Amerika:
1) in de Argentijnsche repnbliek of de La Plata-Staten,
prov. Buenos-Ayres, vloeit door de Pampas, een vlakte met
tallooze kleine meren, en valt in den La Plata-mond, 27
n. ZZO. Buenos-Ayres, no eon incest 0.waartschen loop
van 120 u. — 2) id., in de pro.. Salta, Tucuman Santiago
en Santa-Fe, ontspr. in de .Andes, vim-it meeet ZO.waarts
en salt bij Santa-Fe, 60 n. NW. Bnenos-Ayres, r. in de
Parana, welker voorn. bliriy. zij is. Haar geheele loop
wordt op 300 U. geechat. In hear boven dee' beet zij P asage en Valbnena. Aan bare oevers liggen Miraffores,Valbuena, Pitos, Macapilla, Rodeo, Anatuyo en Santa-Ft.
-- 31 Bolivia, valt in den Stillen oceaan, no een W.lijken
loop van 20 n. — De S a Ind o-Baai ligt in Chili, prov.
Coquimbo, ten Z. van Copiapo.
Salaam of Bela. gr. marktpl. in Afrika, Opper Guinea,
aan de Noltaziv., welke de grene vormt van de Eng. bezittingen :tan de Gondkust. S. N.B. 60.000 mw.
Salawaan(Le.Grand-Illwarg:de.),dezelfde els GrandBoars 1). Het vl. heeft 3000
Salakia, Salalhirtly verwoeste et. van Aziat. Tnrkije,
aan den - Buphraat, rub* 4 n. SO. Rahabah. In hare nabijheid verging in 1835 door eon orkaan het stooraschip
de "Tigris" van de Enphraat-expeditie.
Salebieb Salbieb, at. van Neder-Egypte,
'
prov. Sjarkieh, bij den Pelusischen
Nijlarm, 101/1 n. NO.
Belbeis. Zij is door palmboomen oingeven en heeft een
groote moskee. 6000 mw , merit Arabieren. In 1798 en
andermaal in 1800 werd sij door de Franschen ingenomen.
Salaams, vL in Centr. Amerika, Sm. en IS% n. N. Guatemala. 12,000 low.
Salamanca. 1) [Salneazotiets, in de middeleenwen
Elnutatiea], 5 p st., hfdst. der gelijkn, prov., gelegen op
rotshoogten, aan den Tormes, r. 0., over weiken bier eon
trachtige brug van 27 bogen op Tom. fondamenten ligt, 13

Salayer-Eilanden
U. NO. Cindad-Rodrigo. Ben gr. gedeelte der st. binnen
de moron ligt in Ruin, en hare straten zijn meest name,
stall, krom en morsig; maze zij heeft eenige schoone, groote
woonhuizen, deftige gebouwen in allerlei bonwstijl, het
grootste openbare plein in Spastic, met arcaden omgeven
en ingericht tot eon stierenperk, waar 16- tot 20,000 aanschonwers pleats kunnen vinden, en veracheidene met fonteinen vermerde opens rnimten; voorta eon goth. katheareal nit de 16de crow, van binnen rijk versierd, nog 25
andere kerken en een vondelingshuis. S. is de hoofdzetel
der geleerdheid in Spanje; eer de Franschen de st. in 1812
bezetteden, had zij 25 collegien, van welke er toen 20 door
hen vernield zijn. Later heeft de opheffing der kloosters
den lnister van hare universiteit, die in de 15de eeuw 2000
stndenten telde, geheel doen tanen. Men heeft er echter
nog 4 hoofd-collegien nit de 15de eenw, die schoone gebonwen beelaan, benevens eenige andere collegien, terwij1
de universiteit gezegd werd v66r weinige jaren nog 60)
stud. en eon bibl. van 25,000 boekdeelen te hebben. Not
vindt men bier een gr. Jezuieten-collegie, nu gebruikt tot
geestelijk aeminarie en iersche missie-echool, &hook eenige
fabr. van hoeden, lakens, schoenen, leder, aardewerk, stijfael en lijm. 16,000 mw. De slag van Salamanca, in welken de Franscben coder Marmont en Clusel den 22 Juli
1812 door Wellington geheel gealagen werden, viol voor op
de hoogten van A rapile s, ruim 1 u. ZO. de et. Gem.
temp. in Jan. 4804, in Jun 87.1, Fehr. — 2) vi. in den
mejic. st . Guanajuato aan den Rio-Grande, r. o., 6 u. Z. Guanajuato, in een vlakte, 1680 met. boven de zee. — 3) lang
en amid eil, van Nieuw-Granada, dep. en bij den mond der
Magdalena, 6 u. ZW. Santa-Martha. — 4) (de Bacalar),
zeeh. van Yucatan, sic Baealar.
Salami., of Koloeri, oil. van Griekenland, gem. Attica, in de golf van 433gina, 3 U. W. Athene ; gr.
m., met 3950 inw. De gedaante is onregelmatig ; de oppervlakte bergachtig, op sommige plaatsen hontrijk ; aan
de knot worden kleine hoeveelheden boomwol, won en
olijven gewonnen. Men vindt er de hfdpl. Nieuw-S alamie of K. oloer i, met een haven, aan de W.zijde
(in 1870 2789 tow.); A mb elak i, een d. op de pleats
van 't oude Salamis, wear Euripides werd geboren • het
klooater Phanomari e. a. In 't kanaal tnsschen dit oil. en
't vasteland bevochten de nude Grieken onder Themistocies een merkwaardige overwinning op de Person, 480 mar
v66r Chr. Ook Solon was een inboorling van Salamis.
Salanden, mvl. in Z.-Italie, prey. Potenza, circ. Matera, 3'/ u ZO. Tricarico. 25.0 mw. — De Sale ndrell a, eon naburige riv., vloeit ZO. en valt na eon loop
van 15 u. in de golf van Taranto, 2 u. SW. den Basiento.
Salanga, kaap en eil. aan Z.-Amerika's W.kust, Ecuador,
prov. en 24 u. NW. Guayaquil. — Ook een der namen van
't oil. Dsjunk Scion.
Solaogoire. Salangoe, kl. staat van 't schiereil. Malakka, die zich lenge de W.zijde uitstrekt van 2° 30' tot
40 N.B., en van 101° tot 102° 0.L., hebbende Perak ten
N. en Rumbowe ten Z. De bevolking wordt op 12,000 geschat. De hfd.prod. zijn dammarhout, olie en rotting. De
hfdst. Selangor e, aan een riv. bij de zee gelegen,
heeft een fort en ondiepe haven.
Salaokemoot, d. in Oostenr.-Hongarije, pony. CroatieSlavonie, aan den linker Donauoever, tegenover de invloeiing van de Theiss, 4 u. OZO. Peterwardin. De Turken
werden hier in 1691 bi,j hun voortdringen naar W. Europa
voor het eerst gevoelig geslagen.
Salaoty, mvl. in Rusland, gonv. Wilma, 71/2 u. WNW.
Telsch. 1200 mw.
Salaoa, of Salon, at. in Indie, diatr.hfdpl., aan den
rechteroever der Saye, 26° 2' N.B., 81 0 30' O.L.
Salaparnta, d. op het eil. Sicilie, prov. Trapani, circ:
Alcamo. 3503 mw.
&tiara, gem. in Italie, prov. Rovigo, the. Massa-Superiore. 1990 inw.
Salares, sp. vi ., prov. en 7 u. ONO. Malaga. 1530 low.
Salaria (Via.). gr. Romeinschen weg, die van de haven Colline near Rome Hop, door Latium, 't Sabijnenland
en NO.waarts tot Adria. Langs dozen weg brachten de
Sabijnen het tout van de kuaten der Adriat. zee near Rome.
Sala., sp. v1„ prov. en 13 u. NM. Lerida. 992 mw.
Salasoa, gem. in Italie, prov. Turijn circ. Inca. 1130 inw.
Sala.- of Salsa-) -y-Goases, kl. oil. in den Stillen
of Grooten oceaan, ten O. van Waihn- of Paascheil., op 26°
28' Z B. , 105. 26' W.L.; in 1793 door de Portugezen ontdekt.
Salat, riv. van Z. Frankrijk, dep. Ariege, ontspr. in de
Pyreneen, en valt na eon NNW.lijken loop van 18 n., van
welke zij de imitate 6 bevaarbaar is, r. in den Garonne,
eon weinig beneden St.-Martory.
Salatiga, Selo-tigo, at. op Java, resid. en 8
Semarang, hfdpl. van eon gelijkn. afdeeling; met eon fort
en gouvernementahuis, 't verblijf. van den assist. resident.
Het ligt even ten Z. van Ambarawa, waarmede het door
eon apw. verbonden is, die van bier near Semarang loopt;
verder am den weg naar Soerakarta; het staat bekend als
eon der fraaiste plaatsen van Ned. India, geroemd ook out
hear gezonde ligging. Him teekende op 18 Sept. 1811 de
gonv. generaal Janssens de capitnlatie, waarbb Java met
onderhoorigheden atm de Engelschen *verging.
Salaty. mv1. in Rnsland, gottv. Wilna, aan de Miclia,
1014, U. ZO. Mitan. 1000 low.
Snlavina, et. in de Argentijnsche rep., prov. Santiago,
8500 low.
Salawaty, Sallawattl, of Solwatty, 0.ind oil., bij
W.einde van Nienw-Gninea on daarvan geseheiden door
de insane, eilandrijke street Gallows of Gallewo, terwij1
de straat Sagewein of Pitt-straat het van 't oil. Batante
seheidt. 't Is 10 U. lang en 7 n. breed, weed in 1764 door
Watson ontdekt en brengt nitmantend sago voort.
Sallayer-, Saloyeer- of Solleyer-Eillaailea, eil.groep
In 0.-Indie, ten Z. van 't ZW.lijle schiereil. van Celebes
en daarvan gescheiden door de gevaarlijke Salayer-straat.
Si) bestaat nit het eiL Salayer of Groot-S., lang
111/2 u. breed 21fe th, het Varke ns- ei la n cl, ten W.

Salazar-de-las-Palmas
Tan daar, Boneratta, Halaoera en de Boegerones. Op S., dat boomwol en gierst voortbrengt, is het
ned. fort Constantia en een nederl. resident. De gesamenlijke ell. worden op een grootte van 28 0 m., en
henna bevolking op 60,000 zielen geschat.
Salanar -de.las.Palma, kl. at. van de V. S. van Columbia, dep. Boyaca, prov. en 111/2 n N. Pamplona, niet
ver van de grens van Venezuela.
Salbertrand, at. in Ital., prov.Turijn, circ. Susa. 1500 mw.
Salb6e, kL noorw. st., stift en 8 u. GO. Drontheim,
nen de 0.kust van Salbtlesae, een meet van a u. lang en 1
U. be., dat zijn water NW.waarts outlast door de Nid in
den Drontheim-fjord, te Drontheim.
Salbris, fr.

gem. en mvl., dep. Loir-en-Cher. kant.hfdpl.,

arr. en 41/s u. ()NO. Romorantin, aan de Saudre en aan
den spw. van Orleans naar Bourges. 180 41 inw.
Sales*, Salses, fr. gem. en vi.. dep. 0. Pyreneen, arr.
en 2 u. N. Perpignan; met een sterk kasttel, eeu cute bron
en in de nabijheid de runien van Salsul inw.
Saleito, at. in Z.-Italie, prov., circ. en 3 u. NNW. Campobasso, aan den Trigno. 2800 mw.

Saleombe - Regis, kersp. en havenpl. in Engeland, grs.
Devon, 1/2 U. ONO. Sidmouth. 600 mw.
Saldaiia,[Eldana], sp.v1., prov. en 101/2 u. NNW, Palencia, aau den Carrion, waarover hier een brug van 23 bogen
Hgt ; met fabr. van wollen stoffen en aardewerk. 1350 mw.
Saldanha.Baai baai in Z.-Afrika. Kaap-kolonie, 17 u.
NNW. de Kaapsta ("Cape-Town"). Zu is van N. tot Z.
ruim 4 U. lang, aan den ingang 1 u. breed, en verschaft
in elk seizoen goeden ankergrond.
Saldao, Sadao, Sado, of Cadao, riv. van Portugal,
prov. Alemtejo en Estremadura, ontspringt in de Serra-daMonchique, 51/2 u. Z. Ourique, vloeit N.waarts 'tangs Albalade, vervolgens W.waarts voorbij Alcacer-do-Sal, en
valt no een' loop van 32 u., waarvan zij de laatste 12 bewiarbaar is in de baai van Setubal, 21./, u. OZO. Setubal.
Zi,j neemt 1. den Rio-do-San-Romano, Campilhas en Davin°,
r. den Doroxo, Charraina, Odega en Marateca op.
Saldinsk, (Nisjnii - en Werkhnei.), twee bijeen,,, legen mvl. in Rust. gouv. Penn, nazi de Saida bijriv. der
Toera ), 4 U. ZZO. Werkhotoeria ; met aanzienlijke ijzermijnen en ijzersmelterijen. Samen 3700 low.
Salo, 1) st. in Engeland, gm. Chester, kersp. Ashtonon-Mersey, 1/2 U. NO. Aitrincham. 5600 low. — 2 ) gem. in
Oostenr.-Hongarije. prov. Dalmatie. 41:18 low.
Sale, Sallee, of Sla, [Sala], versterkte st. en zeeh.
van Marokko, Loninkrijk en 30 u. W. Fez, aan den Atlant.
oceaan en aan den mood van den Boe.Regreb, tegenover
Rabatt. Gij ligt op een lage, zandige landpunt, is door
muren omsloten en heeft ten lange batterij, die den ingang
der rivier dekt. Zij heeft een fabr. van schoone tapijten
en uitvoerhandel in wol, was weleer vermaard zoowel out
hare zeerooverij als om hear handel, maar is nu in verva .
12,000 mw., waarvan een groot deel Joden. 34° 2' N.J.J.,
6° 46' W.L. In 1851 weed Sale door de Franschen gebombardeerd en zwaar geteisterd.
Sale - di - Tortona, 1) mvl. en gem. in N.-Italie, prov.
Aleasandria, mand.hfdpl., 2 u. NNW. Tortona. 5900 mow.
— 2) IC astelnovo), gem. en d. prov. Turijn, arc.
Ivrea. 1902 low. — 3) (delle-Langh e), d., prov.
Cuneo, circ. Mondovi. 1265 inw. — 4) IM arasino),
gem. en d., prov. en circ. Brescia. 1580 low.
Salem, I) of Tsjelam. Teholam, distr. van Britsch
Indie, pres. Madras., bepaald ten ZW. en W. door de riv.
Cavery, die 't van Coimbatoer scheidt, ten N. door 't gebied van Maissoer en aan de andere zijden door de distr.
Arcot en Trichinopoly, .groot 300 m., met 1,195,000 mw.
Hoofdprod. zijn mats, rust, boomwol, tek- en sandelhout,
Wm, tamarinde, kurkuma, oliezaden, ijzer en katoenen
atoffen. — 2) st. en hfdpl. van gen. distr., resid. van de
britsche gezagvoerders, 33 u. OZO. Seringapatam ,• met handel in katoenen goederen en aalpeter. Ligging 11° 39' N.B.,
780 12' O.L. 50,012 mw. — 3 ) at. en zeeh. der V. S., Sit.
Massachusetts, een der hfd.plaateen van 't grs. Essex, zoowel aangenaam als gezond ..elegen op een lage landtong
tusacken 2 inhammen van den Atlant. oceaan, Nort hen South-River geheeten, 31/2 u. NNO. Boston, met
welke at., alsook met MarbleheaA ten Z., Cape-Ann ten
0. en Lawrence en Lowell ten NW. zij door spw. •erbonden is. Be naam, van bijbelsche afkomst, beteekent
uvrede", en wend door de emote puriteinsche kolonisten
meer dan eens aan nederzettingen in Nieuw-Engeland gegeyen. De at is onregelmatig aangelegd, maze goed gebouwd,
wel met veel houten, maze ook met goede baksteenen en
hardsteenen huizen. Zij heeft een groot, fraai beplant
wandelplein in 't alijk gedeelte der st.; omtrent 20 kerken, waaronder vele door schoonheid en bouwtrant uitmunten, een atheneum, met een bib!. van 11,000 boekdeelen,
het Essex-instituut, met een bib!. van 2500 deelen, veel
kaarten, portretten enz.; de 0.ind. "marine-society". met
een kostbaar museum; een stadhuis met een schoonen
granieten gevel ; een fraai gelegen en goed ingericht rechteen //academy" en velerlei andere acholen ; een aantal bank- en verzekerings-maatschappijen en verscheiden
nieuwspapieren. Onder de aanzienlijke openbare gebouwen
onderscheiden zich nog het tolhuis, het markthuis, een
arnahuis, een hospitaal, een gevangenis. Zij heeft twee
havens, waarvan de Z.lijke voorzien is van 2 vuurtorens
en verdedigd wordt door 2 forten. Haar handel, scheepviten en industrie zijn zeer aanzienlijk. Met Plymouth is
het een der oudste steden van Nieuw.Engeland, gesticht
in 1b24. Ligging op 42° 31' N.B. en 70° 5:;' W.L. Het
aantal inwoners dat in 1840 15,000 bedroeg, was in 1850
18.,'4,0, in 1860 '21,000, in 1870 24,1(k., thans 200. -- 4)
gm. der V. S., in 't SW. van New-Jersey ; gr. 15 0 m.,
met '24,300 inw.. hfdpl. S a 1 e m, atm Salem-Creek, 10 u.
ZZO. Philadelphia; met een "academy", 6 kerken, een
goed rechthuia, gevangenis, vele fabr., stoomvaart op Philadelphia enz. en 4500 mw. — 5) gem. en vl. der V. S.,
Stt. New-York, gm Washington, 11 , /2 U. NNO. Albany.
35410 mw. — 6) id., Stt. New-Hampshire, gra. Rocking-
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ham, 11 n. Z. Concord. 1855 mw. — 7) id., Stt. N. Carolina, gm. Stokes, 1 , /2 u. 0.t.Z. Bethania; een Hernhutters-

kolonie, met een Itacademy' coon meisjes. — 8) id., Stt.
Ohio, gm. Warren, 2100 low. — 9; id., zelfden Sm., gre..
Jefferson. 1700 low. — 10) id., Stt. Indiana, hfdpl. van
't gm. Washington, aan de bron der Biue.riv., 2 u. Z. Indianopolie ; met veel katoen- en wolfabr., stoommolens
en.. — Nog verscheiden andere, min beteekenae plaatsen
In Ohio, Pennsylvanie, Vermont, Kentucky, Illinois, Iowa
dragen denzelfden naam. — 11 ) (New.), gem. in Massachusetts, gm. Franklin. 1650 inw. — 1 -2) (North- en South.),
twee gem. in New-York, gm. West-Chester : de eerste, 7
U. N. White-Plains; — 13) (West.), gem. in Pennsylvanie, gts. Mercer. 2100 inw. — 14) al. in Ohio, grs. Monroe. 210 mow. — 15 id., in Pennsylvanie, grs. W.-Moreland. 2100 low. — 16) id., in Virginie, grs. Culpeper. 2201
low. — 17) id. id., grs. Roanoke. 300 low.
Salemi, [Halyeia], st. op Sicilie, prov. Trapani, distr.hfdpl., 4 It U. NU. Mazzara. Zij is fraai gelegen, heeft
verscheiden kerken, maar geen handel 14,60 inn.
Salemove. id st., gebied en 20 u. 0. Bhonaul.
Saler, sr. in 't Birma-rijk, Achter-Indie, tan de W.zijde
van den Irrawadi, 16 u. NW. Patamtgo.
Saleney, fr gem. en vl., dep. Oise, arr. en 1 u. 0.
Noyon, aan de Oise, r. o., veimaard om de //fete de la Ro niece", hier door den bisschop van Noyon, St-Me-lard, in
Clovis' tijd ingesteld en nog ieder jaar den 8sten Juni gevierd. Het braafste meisje van 't land wordt daarop met
bloemen gekroond. 900 inw.
Salee.ice, fr gem. en it., dep. Var, kant.hfdp1 , arr. en
4 u. Drag,uignan, tan de samenvloeiing van de Braque en
Beesque 3i 0 inw.
Salerno [Salernum], St. en zeeh. in Z.-Italie, zetel
vat eon' aartsbisschop, hfdpl. der pros., aan den N.oever
der golf van Salerno, 81/a u. OZO. Napels. Van de oude
st., die op een hoogte stond, is o. a. nog een bouwval der
citadel overgebleven. De nieuwere at., dichter aan zee, is
slecht gebouwd en lijdt aan een verzandende haven ; doch
heeft een schoone esplanade, vele got'n. gebouwen, waar onder het gouvern.huis, een schouw burg, een kathedraal,
een aartsbissch. paleis, hospitalen, een lyceum en een universiteit, die in de middeleeuwen een wijdvermaarde school
der geneeskunde bezat no als kweekplaats gold can de medische faculteiten in geheel Europa, doch die in 1817 is
opgeheven. 28,00) low. 40° 44' N.B., 14° 46' 20" O.L. —
He Golf-van-Salerno [Pmstanus Sinus]
is ten inham van de Middell. zee, die door Kaap-Campanella van de Golf van Napels wordt gescheiden. Zij heeft
een breedte van 10 u., neemt de riv. Sale op en heeft aan
hare boorden de nt. Salernum, Amalfi en de overblijfsels
van Pzestum.
Saler*, fr gem. en at., dep. Cantal, kanthfdpl., arr. en
3 u. ZO. Mauriac, aan de Marone. 1000 inw. Men heeft
den naam S. gegeven aati een bekend ossenras.
Salet(o,d. in N.-Italie, prov. en 6 u. ZW. Padua. 2800 low.
Salford, eng. fabr.at ., zie ond. Manchester a), wear
het aantal low. voor Salford alleen thans op .77,800 gebracht mod t worden. — Uppe r- en Lowe r-S al f or d
zijn 2 gem. der V.S., Stt. Pennsylvanie, gm. Montgommery,
3 u. NNW. Morristown.
Salgado of Brejo - do S., vi. in Brazilie, prov. MinasGeraes, aan den San-Francisco, op 15 20' Z.B. 40 ,o inw.
Salgareda, gem. en d. in Italie, prov. Treviso, circ.
Oderzo. 3",00 mw.
Salgie, voorn. riv. van de Krim, ontspr. aan den berg
Eila, 3 1 /2 U. ZO. Simferopol, vloeit achtervolgend NW. en
NO. en valt in de golf van Siwasch IStinkende zee), 12
U. NNW. Kaffa, na een loop van 30 u.
Salhouee, kersp. van Engeland, grs. Norfolk, 11/2 U.
ONO. Norwich. 650 inw.
Salian, kl. st. van A ziat. Rusl., Transaucasie. prov.
Talisch, op een ell. in den Boer (Kur), ruim 4 u. boven
diens uitwatering in de Kaspische zee.
Salianah. at. in N. Ilindostan. hfdpl. van een radsjaschap tusschen Oude en Nepaul, 35 u. N. Lucknow.
Salih.hoe. eil. in den Maleischen archipel, tusschen
Halmaheiro of Dsjilolo en Mindanao, op dn grens van de
Celebes- en Moluksehe zee, pl. tnin. 4. N.B., en 126° 0.L.
Het is evenals de naburige eil. wet bebouwd en dicht bevulkt.
Salice, 1) fr. gem. en d., dep. Corsica, kant.lifdpl., arr.
en 3 u. NO. Ajaecio. 4 ,0 law. — 2) d. in Z.-Italie, prov.
Lecce, Z. bij Brindisi. 2580 low.
Salicetto, mvl. in N.-Italie. Piemont, prov. Coni of Cline°, aan de Bormida, 5 u. ONO. Mondovi. 1700 low.
Salle. 1) .d'Arbas, fr. gem. en d., dep. Opper.Garonne,
kant.hfdpl., arr. en 3 , /2 u. 0. St.-Gaudens; met een zilte
bruit. bij den Salat. 900 mw. — 2) ..le•Bearn, of Sallee.,
fr. gem. en st., dep. Neder-Pyreneen, kant.hfdpl., arr. en
3 u. W. Orthez, can een bijriv. van den Gave-d'Oleron ; bekend om hare minerale wateren, cute bronnen en voortreffelijke hammen. 25J0 low.
Salignac, 11 fr gem. en d., dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. N. Sarlat. 1250 law. 't Is de bakermat der
familie Fenelon, — 2) fr d., dep. Gironde, 4 u. NNO.
Bordeaux. la03 mw.
Satiany, gem. en d. in Frankrijk, dep. Allier, arr.
Moulins, Cant. Dompierre. 16 '0 mw.
Saliki - Serai, aanzienlijke plaats van den Pundsjab, bij
den 0.oever van den Indus, 11 1/2 u. NO. Attok, aan den
weg Haar Kasjmir.
Salina, II of Salini, [Didyma], een der Liparische
ell. in de Midden. zee, NW. Lipari, lang 1./2 u, en iets
minder breed. 't Is vulkanisch, heeft 4 dorpen en is rijk
aan cost van waar de naam ), olijfolie en Z.lijke TruThten. 5,00 law. — 2) gem. en d. der VS., So New-York,
grs. Onondaga, aan 't meer Onondaga, 41 u. W. Albany.
Hier zijn de vermaarde zoutbronnen, waarvan de plaats
haren naam ontleent. De gem. bevat 1 , ehalve het d. Sallion nog Syracuse,Liverpool el, Geddes, die
zich allen met de zoutbereiding op gro,te ocbaal bezig
houden. Vroeger was Salina de voorn. plaats der gem.,

890

Salinas

doch de anelle opkomst en bloei van Syracuse (sie aid.)
heeft haar geheel in de schaduw gesteld. 2700 mw.
Salinas, st. V. Z.-Amerika, rep. Ecuador. 3500 mw.
Salinas-410 Anima, sp. nevi, prov. Alava, 3 u. NO.
Victoria. 1078 inw. De naam otalinas" let* ook bier,
even als latj bovenstaande plastics, op de aanwesigheid van
gout in den omtrek. 't Sp. ',Salinas" = zouttumen.
Salindres, gem. en d. in Frankrijk, dep. Gard, an.
Alais. 2050 mw.
Saline, 1) schot. d. en kersp., grs. Fife, 11/2 u. NW.
Dunfermline. 1260 mw. (390 in 't bevallige d.) — 2) grs.
der V.S., Stt. Arkansas; met 400 ) inw.; hfdpl. Bento U.
— 3) nienw gee. in den Stt. Illinois.; met 12,000 mw.;
hfdpl. Raleigh. — 4; gra. in den Stt. Missouri; met
21,000 mw. 18309 in 18°i 5900 in 1840); hfdpL M a r ah a 1 1. — 5) bijr. van den Ohio, ontstaat bij Equality.
gee. Gallatin, Illinob., nit de vereeniging van de North-,
South- en Middle-Forks, en ontlast rich bij Shawnectown.
— 6) bijriv. van de Waahita, Arkansas, lang 15 a. — 7)
bitriv. van Black-Lake, Louisiana. — 8) gr. bijriv. van
den Kansas, Missouri. — 9), Grand-Saline, btjriv. van
de Platte in Missouri. — 10) gem. v. Italie, prov. en tire.
Foggia. 3500 mw.
Saline., 1) seed. op de 0.ktuit van 't ell. Cyprus, aan de
golf van Salines, 1 U. Z. Larnica; met een citadel, bazar
en zoutmijnen. — 2) gem. en d. der VS., Missouri, grs.
en 1 U. beneden St-Genevieve ; met zontbereiding,
Saline, riv. In Z.-Italie, prov. Teramo, diatr. Civitit-di.
Penne, ontapr. bij Bacucco en valt na een 0.1ijken loop
van 10 n. in de Adriat. zee, 11/2 u. NW. Pescara.
Saline, [Salinse] fr. gem. en at., dep. Jura, kant.hfdpl.
arr. en 5 U. NO. Poligny, aan de bron van de Furienae,
die bier 4 bruggen heeft, en aan een .pw., die van hier
near Dole, Dyon, Besancon en Chalons-sur-S. voert. Zij heeft
een gem. collegie, depart. normaal-school, openbare bibl.
van 450) boekdeelen, kazernen, aanzienlijke zoutwerken
(waaraan zij haren naam ontleent), ijzersmelterijen looierijen en in den omtrek gipagroeven. 6500 mw., in de at.
4500. In 1825 weed zij gebeel vernield door een' brand,
die drie dagen duurde en alleen de gr. zoutfabriek en 't hospitaal spaarde, waarna zij door nationale inschrijvingen
weder is opgebonwd.
Salle, en Salisburg, twee rugs. d., Lijfiand, aan de ?iv.
S a li a. die in de golf van Riga valt, na een loop van 26 u.
Salisbury, 1 ) of New-Sarum, eng. at. en bisschops.
zetel, hfdpl. van 't grs. Wilts, aan den Avon, waarover
bier 3 bruggen liggen, 6 U. W. Winchester en 27 1 /e U.
WZW. Londen, met stet. aan zijtakken van den London-,
South-Western. en Great.Western-spw. Zij is regelmatig
gebonwd, heeft ten ntim marktplein, met het raadhuis, de
openbare bibl en leeszaal, alsook abuttercross", een gebonw nit den tijd van Eduard III.; een prachtige kathedraal, die een schoon altaarstuk der °Wending, vele nude,
merkwaardtge monumenten en een njk versierden gevel
heeft en met de bijgebouwen het bi.sch. paleis, 't kapittelhuis, de bibl. ens. bijna de ganache ruimte inneemt van
de ,,Close", een stub gronds, dat van de overige at. door
ten hoogen moor is afgesloten; voorts velerlei kapellen,
een lat. school, de gevangeni. en 't ziekenhuis van 't gra.,
een schouwburg, fabrieken van wollen stoffen en messeweek en een weinig handel in landbouwprod. Door ten
tak van den South-Western-spw. heeft zij gemeenschap
met Southampton, op 6 n. afetanda. 13,80) mw.
gem. en vl. der VS., Stt. Connecticut, gm. Litchfield, aan
den Housatonic, I. 0., 14 u. WNW. Hartford; met voortreffelijke ijzermijnen en ijzerfabrieken. 3300 mw. — 3)
id., Stt. Massachusetts, grs, Essex, aan den Atlant. oceaan
en de Powow-riv., die het vlek Sale sbur y van A m e ab ur y scheidt, 11 n. NNO. Boston, waarmede het door
ten apw. is verbonden. Nog ligt in den gem. het d.
Webster 'a -Poin t, aan den Powow en Merrimac.
3200 mw. 4) gem. in New-Hampshire, gra. Merrimac,
aan den Blackwater en den spw. van Montreal near Concord, 41/e n. NNW. Concord; met 2 bevallige dorpen. 890
mw. — 5) id., in New-York. gra. Herkimer, 12 n. WNW.
Albany. 2000 mw. — 6) id. in Vermont, gra. Addison, 9
U. ZW. Montpelier, can 't meer Dunmore. 1200 inn'. — 71
id. in Pennsylvanie, gra. en 31/e ti. 0. Lancaster. 3800
mw. — Nog 2 plaatsen in Pennsylvanie, grs. Lehigh en
gra. Somerset. een d. in Maryland, grs. Somerset, e. a.
dragen denzelfden naam. — Si eil. in de Hudsons-straat,
Britach N.-Amerika, op 63 0 27' N.B., 76° 40' W.L.
Salinao'.0, gem. en d. in Italie, prov. Verona, tire.
Isola-della-Scala. 2800 mw.
Salkeld (Great.), kerap. in Engeland, gra. Cumberland,
aan de Eden-riv.. 1 U. NNO. Penrith. 40 mw. — In hetzelfde gra. ligt ook Little-S • behoorende tot het kersp.
Addingham. 175 mw.
Sallagba, Sallagban, of Sarens, at. in Opper-Guinea, Goudkust, bidet. van 't kl. rijk I n t a, grootendeels
door Mohammedanen bewoond, 70 u. NO. Koemaasie. Zij is
het middelpunt van ten aanzienlijken handel.
Sallanebe, Salleuebe, at. in Frankrijk, dep. HauteSavoye, kant.hfdpl., aan de Arse, tegenover St.-Martin,
waarmede sij door ten brug gemeenschap heeft, 12 U. NO.
Chantbeiy. 2100 mw. Zij is bp herhaling door brand vernield, zoo o. a. op Goeden-Vnjdag 1840. — Sall enc he
is ook de num van een' schoonen waterval in 't Zwitkant. Wallis, 3 U. Z. Martigny.
Sallased, alonde benaming van ten groot deel der tegenwoordige provincie Overijsel, reikende van de Znidersee
en Vollenhove tot Twente. De naam is afkomstig van de
ligging aan den Isala of Use' en beteekent alzoo
land. De drie hfd.steden er van waren Zwolle, Deventer
en Kampen.
Salle, gem. en tire. van Italie, prov. en tire. Chiety.
1750 mw.
Sallartaine, gem. en d. in Frankrijk, dep. Vendee, arr.
S‘bles-d'Olonne kant. Challans. 2100 mw.
Sallee, 1) fr. gem. en d., Gironde, arr. en 7 et. NW.
Bordeaux, aan den Leyra, r. o. 4100 mw. — 2) .Co.

Saloniki
eau, of S..ta.Saueee, fr. gem, en stadje Aveyron, arr.
en 2 u.. NNW. Bodes; met een ka.teel en' dropsteengrot.
1900 mw. — 3) -Curate, fr.gem. en vl., dep. Aveyron,
kant.hfdpl., arr. en 21/s U. WNW. Millen. 2600 inw. —
4) -snr-le-Lers, fr. gem. en d., dep. Aude, kant.hfdpL,
arr. en 2i/ n. WZW. Castelnaudary. 1180 mw. — 5 ) belg.
gem. en d., prov. Henegouwen, arr. Charleroi, kant. Chi.
may. 500 mw.
at. van Britsch ladle, pres. Bombay, 22
ONO. Damatm.
Bailin', iersch d.. Leinster, grs. Kildare, aan 't Grand.
Canal met ten station aan den Great-South-and-Western.
spw., S n. NO. Newbridge. 400 mw.
Sallysbiargh, d. in Schotland, gra. Lanark, kersp.
Shotts. 560 mw.
Salmon-River, 1) riv. der V.S., New-York, ontspr. in
't gra. Lewis, en ;an na ten W.lijken loop van 10 u. door
Mejico-bay in Port-Ontario in 't meer Ontario. Aan haren
mond is een vrij goede haven, en zij is van daar 4 u. opwaves bevaarbaar, tot de watervallen te Orwell, waar zij
76 met. breed is en van 33 met. hoogte loodrecht nederstort. — 2) bijriv. van den St.-Laurens, ontspr. in NewYork en ontlast sick in Neder-Canada. — 3) bijriv. van
den Penobscot in Maine. — bijriv. van den Connecticut, die te East-Haddam (Sit. Connecticut), wear zij zich
ontlaat, een' schoonen waterval vormt.
Salmiinster,Saalnaiinster, pr. at., prov. Hes.en-Nassan,
regdst. Kassel., kr. Schlichtern, min de samenvloeiing der
Salsa en Riling en aan den spw. van Fulda near Hanau,
ZW. Fulda; een Franciskaner klooster en weverijen.
1265 mw.
Salo, 11 at. in N. - itaiie. 4 u. ONO. Brescia, aan de
Waijde van 't meer Garda. Zij ligt aan den voet van MonteSan-Bartolomeo, is meest op paalwerk gebouwd, heett een
kathedraal en eettige andere kerken, een gymnasium, ten
klooster en hospitaal, garenspinnerij en handel. 4980 mw.
Zeer dichtbij ligt in 't meer het eilandje Lech i. — 2),
of Sala., bergpaa in de Pyreneen, tusschen Confians in
Frankrijk en Izabare in Spanje.
Salobreiia, sp. vl., prov. en 10 n. ZZO. Granada, bij
den mond van den Motril in de Middell. zee; met ten
moorsch kasteel en ansjovis-visscherij. 1459 mw.
Saloe'en. Saluen, Salwen of Lu-kiang, gr. riv. van
Achter-Indie, ontspr. in Tibet, vloeit Z. door de chin.
prov. Yun-nan en tusschen 't Uirma-gebied ten W. en dat
van Laos, Siam en bet Britsche ( Tenasserim) ten 0., en
valt in de golf van Martaban door ten breeden mood, aan
welks weerzijdsche oevers Manahan en Manlmain liggen.
Haar loop is nog weinig onderzocht, maar men kent hear
alt een schoone stroom, die door een boschrijke landstreek
vloeit en tot een aansienlijken afstand van zee bevaarbaar is.
Salonsons-Eilanden, (eng. Salomon-Island s),
1 ) eil.groep in den Grooten oceaan, tusschen 5 en 12° Z.B.,
154 en 162° O.L. Zij werden in 1567 ontdekt en zee genoemd door Mendaiia, die bij de naakte, kroesharige kannibalen good kon inruilen, waaruit men aanleiding nam
het land te houden voor het s,0 p h i r" der Ouden, vanwear de Phoeniciers voor koning Salomo het gond
haalden. Anderen verklaren den naam eenvoudig uit den
algenteenen rijkdom van den balm, die spreekwoordelijk
aan de rijkdommen van den joodschen honing deed den.
ken. In 1767 onderzocht Surville deze eilanden van 'neer
nabij en kreeg alt de trouweloosheid der bewoners aanleiding om ze den naam te geven van Eilanden-der-Arsaciden
(hij Meld namelijk dit leatste woord voor synoniem met
',Assassins" moordenaars), terwiji Shortland, die at in 1742
onderzocht, hen Ni euw-Geor rid heeft genoemd. De
voorn. dl. Bouts (ook Anson en Winchelsea), Bougainville, Choiseul, Santa-Isabella, Guadalcanar, St.-Cristoval, Malayta ; yowl. Rennel, Bellona, Catalina, Anna,
de 3 Zustersi, Murray, Se.arga, Galera, de Arsaclden. Georgia, Hammond, Princess, Buena-Vista, Ortega, Ramos,
Simboe, Middleton, Allen, Gower, de Schat-eil. (egg. Treasury-Islands), de Shetlands-eil., de Carterets-eil. e. a. In
't Z. der groep liggen nog de beide gevaarlijke riffen Pane
doesen Well.. en in 't N., parallel met de grootste Salomons-ell., de Marquee'', de Howe-all., het rif Candelaria
of Roncador, bet gevaarlijke rif Bradley, de Stewart-ell.
(in 1791 door Hunter ontdekt). De grond is er doorgnans
hoog, vruchtbaar en boschrijk ; de kusten sijn stell en
met riffen beset. De eil. zijn van vulkaniachen ooraprong
en hebben ten' werkenden vulkaan, den pick Lammas
op Gnadalcanar. De bewoners behooren deels tot het Maleische, deels tot het Papoea-ras en still nog in huge mate
onbesehaafd. 21 grope) van 11 eilandjes in den Ind. oceaan, ten N. van de Mahe-eilanden, onder 't gouvern. van
Mauritius ataande.
Salon, [Salo, filalonnns], fr. gem. en st.,__dep. Boaches-du-Rbtine, kant.hfdpl., arr. en 4 1 /9 It. WNW. Aix,
aan kanaal van Craponne. Eq heeft ten oud kasteel op
ten rots, 't welk men voor dat van den vermaarden Nostradamus houdt en nu tot een kazerne dient, freak pleinen met fonteinen, ten achoon stadhuis, fabrieken van ailden garen, hoe-den, seep enz. en Teel handel. 7580 taw. fn
de gem.; 5100 in de atad.
Saloom, 11 verwoeste at. van het tegenwoordig Oostenr.Hongarije, prov. Dalmatie, hr. en 1 n. NNO. Spalato, aan
de 0.zij.de der baai van Salons., ten bocht van de Adrift.
tee. Zij werd aansienlljk vergroot en versterkt dons Dio.
cletianits, die bier geboren was, mane door de Avaren in
639 vernield. — 2), [Aissobissa], at. van Griekenl., Hellas, hfdpl. van 't gone. Phocis, 24 u. WNW. Athene, aan
de Skitza, die 2 u. Z.waarts in de haat van Selena of de
golf van Crises (Castri), ten 'Juliana van de golf van Korinthe volt, en aan den Z.lialten voet van den berg Parnassus (nu Lialtoera)• Zitj ligt in tea schoon oord en
heeft schilderachtige taken van hare (nide citadel op de
akropolls, *Wham en fake. van ,nsarokkijn 8BO mw. In
den omtrek liggen de rulnen van Cirrh a.
Salonikl, Salonica, (tnrksch S elan ik i), [Thermal,
later Thessalosaiea], groote at. en tech. van Ear. Tur.

Salorino

Saluzzo

kiie, Ruralli; na de hfdat. de voorn. zetel des handels,
hfdpl. van 't gelkjkn. sandsj., aan 't NO.einde van de golf
van Salonica, 87 n. W.t.Z. Constantinopel. Zij heeft uitwendig een mdrukwekkend voorkomen, liggende op een henvelhelling, omsloten door gewitte of geverwde muren van
11/2 U. in omtrek, pritjkende met tel van minarets en koepeldaken, afgewiaseld door cypreshoven en bestreken door
een groote citadel, de aeven Torens" geheeten. Zij heeft
een menigte oudheden, die vrij wel in stand zijn gebleyen ; een van hare poorten weed gebouwd ter eere van
Augustua, MI den slag bij Philippi en binnen de citadel
ataat een andere triumfboog, onder Marcus
Aurelius opge'
richt. Vele der moskeeen zijn oorapronkelijk heidensche
tempels geweest; een daarvan is naar 't model van het
Pantheon te Rome gemaakt, en eon andere nog ongeachonden in enkele deelen, was weleer een tempel van
Venus. In 't midden der at. ligt de hippodroraos of renbaan, die men door een prachtige colonnade van 5 korinthische zuilen binnentreedt. Be moskee van Ste.-Sophia
is een schoon model van die te Constantinopel. De baoars zijn groot en wet voorzien ook vindt men en fabricken van zijden stoffen, marokkijn, vloerkleeden enz. Tijdens het continentaal stelae' van Napoleon I. was S. een

Saltee 2 kl. oil. en een groep rotsen bij de bust van
Ierland, Lei
nster, gra. Wexford. Het grootste van de 2 ell.
ligt 4 u. 0. Hook-Head en op 1 u. WZW. is eon schip gestationeerd, dat eon vast dubbel licht vertoont.
Saltens-Elv, riv. van Noorwegen, distr. Nordland, valt
na eon NW.lijken loop van 20 u. in den Atlant. oceaan
door den breeden Saltens-fjord, op 67° 12' N.B.

belangrijke stapelplaats voor eng. goederen, en nog heden
drijft zij eon aanzienlijken handel in britsche producten.
Uitgevoerd worden tarwe, gent, mats, timmerhout, wol,
spons, ruwe zijde, wijn, sesam-zaad, tabak, duigen en fabriekaten. Be haven is in de laatste jaren aanzienlijk yenbeterd en een spw. voert reeds van S. door het dal van
den Vardar naar Skopia en Mitrovitza, op de grens van
Novibazar, vanwaar hij eerlang zal worden voortgezet naar
de bidet. van Bosnie, Serajewo, om vervolgens aan te slut.
ten aan het spw.net van Oostenr.-Hon . gartje. Door geregelde stoombootdiensten stoat de et. verbinding met
Constantinopel, Volo en Athene. Zij telt 80.000 mw., bestaande uit 30 a 40,000 Joden, 5,09 Turken en de overigen Grieken en Franken. 40° 3S' 8" N.B., 22° 57' 22"
O.L. — S. of Thessalonica is bekend als een der
eerste Christen,gemeenten in Europa, aan welke o. a. den
der brieven van Paulus in het N.-Testam. gericht is. Cicero
sleet er een gedeelte van den tijd zijner ballingschap. De
at. wend door Valerianus tot een nom. kolonie verheven;
in de middeleeuwen wend zij door Willem, koning van Sicilie, ingenomen, keerde in 1313 terug onder de ruacht van
Andronicus II, Paleologus, en wend later den Venetianen
afgestaan, die haar behielden, totdat de Tarken onder
Amurat IL hen daaruit verdreven. — De Gol f -v anSalonica [Thermmus Sinus] is eon arm der
/Kgeische zee, tusschen de kust van Thessalie en de achiereil. Chalcidice en Cassandra.. Hare leng:te bedraagt 20 u.,
hare breedte aan den iagang 81/2 u. Zij ontvangt de Salympria [Peneus], lndsje-Kara-Soe en Vardar
Salorino, sp. d., prov. en 141/, u. W. Caceres, bij den
Salon. 19,70 mw.
Salowakki, een der Zuidooster-eil. van Banda, ten Z.
van Goram, op 3° 50' Z.B., 131 0 43 O.L.
Salpie, (eng. S a 1 p e ci , at. van Britsch lndie, pres.
Bombay, 6 u. NO. Sattarah.
Salreet, at. in Pont., prov. Beira, distr. Aveiro. 3100 mw.
Salaette, (hind. D sj halt a), oil. van Britsch Indie,
pres. Bombay, onmiddellijk N. het eil. Bombay, waarmede
het sedert 1815 door een smallen kunstweg is verbonden ;
groot 10 0 m., met 12,000 mw., waaronder velen van
port. afkomst. Men vindt en o. a. de merkwaardige grottempels van Kennery (zie 'Cannery). De hfdpl. is Tanna.
Sala°, 1) Maggiore, ital. vl. pros. Parma, ZW. bij BongoSan-Domino, met eon gewichtig zoutwerk en eon bron van
steenolie. — 2) [Milner& Meridionale], grootste riv.
van Sicilie, ontspr. in de Madonische bergen, prov. Palermo, vloeit Z.waarts en yak in de Midden. zee to Alicats, na een loop van 20 u.
Salt Noord- en Zuid-), twee pl. in Ierland, gm. Kildare; het eene met 6500, het ander met 3100 mw.
Salta, 1) N.lijkste prov. van de Argentijnsche republ.
of de La-Plata.Staten, zich uitstrekkende ten N. van den
26sten graad Z.B., tusschen 62 en 68° W.L., hebbende ten
Z. de dep. Catamarca en Tucuman, ten 0. den Gran-Chaco,
ten W. Bolivar en ten N. Jujuy. De grootte wordt op
2500 0 m., de bevolking op ,9,000 zielen geraamd. De
grond vertoont de grootste afwisseling bier takken der
Andes, daar vruchtbare valleien, ginds bosch- en weiland.
De hoofdriv. zijn de Salado en Boven-Vermejo, can welker
novena 'tat, mats, tropische vruchten, suiker, boomwol, tabak en indigo wassen. bangs den Vermejo wordt cochenille ingezameld en cacao geplant. De "yerba-mate" of
Paraguaythee groeit or in 't wild. In dit dep. zijn de nilvermijnen van San-Antonio en Acay. — 2) at. on hfdpl.
van gen. prov., aan den Rio-Paqueros, eon bijriv. van den
Salado, 52 u. N. Tucuman. Zij is regelmatig gebouwd on
heeft eon aantal godadienstgebonwen, met een collegie, dat
vroeger den Jezuieten toebehoorde. Zij heeft nu en dan
van overstroomingen veel to lijden. 11,800 inw. 24°15' Z.B.,
65 0 50' W.L. Gemidd. temp. in Jan. 77°, in Aug. 531/2° Fahr.
Saltaire, at. in Engeland. grs. York, 3/4 u. van Bradford, aan de Aire-riv. at. word gesticht door Mr. Titus
Salt, en bezit vele alpacafabrieken.
Saltara, gem. en d. in Italie, prov. en circ. Pesaro
on Urbino. 2050 inw.
Saltash, eng. mvl. en kapelgemeente ("chapelry"), gm.
Cornwallis aan den Tamar, 1 u. NW. Devonport. 2300 inw.
De "Royal-Albert-bridge". een prachtig bouwwerk, met 19
bogen, leidt den Cornwal-spw. over het dal van de Tamar.
Salteoats, vl. en zeeh. van achotl., grs. Ayr, aan de
baai van Ayr, 7 u. ZW. Glasgow. Het vi is decht gebouwd, maar heeft eon nette goth. parochie-kerk, schoon
raadhuis, gr. scheepstimmerwerven en tonwslagerijen, mutziederijen en steenkooluitvoer naar Ierland. 4660 mw.
Saltereek, 1) gem. der VS., Ohio, gas. Pickaway. 1632
inw. — 2) id. zelfden Stt., gnu. Muskingum. 1200 mw.
— 3) id., zelden Stt., gnu. Holmes. 1200 mw. — 4) id.,
zelfden Stt., grs. Wayne. 1600 inw.
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Salteraford, of Jenkin-Chapel, eng. gem., grs. Chester, met eon station aan den Midland-spoorw. 1/2 u. W.
Cromford.

d. in Engeland, gm. Bucks, kersp. FarnhamRoyal en Upton, 1 u. N. Windsor.

Saltholm deensch eil., in den Sond, 13/4 u. OZO. Kopenhagen on 'WNW. Maim() (Zweden), grunt 1/2 0 m.; met
vette weiden. 't Wordt dikwijls door de zee overstroomd
en wordt niet blijvend bewoond.
Saltikova-Devvitza, cuss. vI. , goon. on 61/2 U. OZO.
Tsjernigov, aan de Desna. 1C00
Saltillo, of Leona-Vieario, mejic. st., dep. en 32 u.
Z. Coahuila, aan de riv. Tigre. SOO) inw. — To BuenaVista, op 20 minuten afstands, wend in Februari 1847
de mejic. president Santa-Anna aan 't hoofd van 15,000
man geslagen door 5000 soldaten der V.S. onder Taylor.
Salt-Island, eon van de britsche W. ind. oil., Haagden- of Virginiache groep, ZO. Tortola. — Salt-Key s,
heeten eenige eilandjes in de Bahamas, bij Cuba's N.kust.
Salt-Lake (Great.), d. i. Groot-Zoutmeer, meer van
N.-Amerika, Utahgebied, aan den 0.kant van het GrooteBekken ("Great-Bassin") gelegen op een hoogte van 149
met. boven de zee, aan den W.lijken voet van de Wahsatcl.Mountains, op 41° N.B., 113° 10' tot 113° 4 V W.L. Het
ligt tusschen 't stroomgebied van de riv. Colorado en dat
der Columbia, is zeem onregelmatig van gedaante, 20 u.
lang en 9 u. breed, heeft hone oevers en vole groote
eilanden, o. a. Antelope, Carrington, Stansbury en Fremont.
Het ontvangt de Bear-river IBeeren-rivier) uit het N. en
't overtollige water van 't nicer Utah door de Jordaan, nit
het Z., benevens vole stroomen nit bet 0. Aan de oevers
van dit moor is thans de van Nauvoo, in Illinois, opgebrcken kolonie der Mormonen gevestigd. ( Zie Itiormonen
Salt-Lake-City (Great-), of Great-Salt-City, at. Li
't Utah-gebied der VS., sedert 1847 door de Mormonen,
of Heiligen van de Laatste dagen gesticht in de vallei van
Great-Salt-Lake (zie 't vorig art. can de riv. de Jordaan,
die zich 5 u. lager in 'genoemd meer outlast, on can de W.lijke helling van de Wahaatch bergen. Zij wordt ook
Nieuw-Jeruzalem geheeten en is op grootsche schaal aangelegd, moor dan 1 u. lang en bijna 1 u. breed, met
mime straten, die elkander rechthoekig snijden en met
boomen beplant non. De huizen zijn nog nicest opgetrokken van "adobe" of in de non gebakken steenen, maar maken allengs plaats coon beter on hechter woningen. Oi
eon plein, voor de openbare gebouwen bestemd. is op paalwork eon verbazend groote loods gezet, die 3000 personen
kan bevatten ; zij wordt de "Bowery" genaamd en client
tot een tijdelijk bedehnis, in afwachting van de voltooiing
des grooten tempels, die, near 't zeggen der Mormonen,
in majesteit on luister alle andere gebouwen op aarde
overtreffen cal. Onder de reeds in 't Leven geroepen inrichtingen telt men verscheiden fabrieken, o. a. eon groote
wolfabriek, een potterij, fabrieken van messewerk, beetwortelsuiker eon., voorts eon normaalschool voor de °pie.ding van onderwtjzers en verscheiden andere scholen, terwijl or toebereidsels gemaakt zijn voor het stichten een r
nniversiteit op eon van de bergterrassen, die 't uitziclt
over de stad hebben. Eeu groot gedeelte der landverhuizers naar Californie semen hunnen weg over doze nieuwe
stad, die door een zijtak met den grooten Pacifiek-spoorw.
verbonden is. Zij ligt op 40a 46' N.B. on 112° W.L., 1400
met. boven de zee en bevat ten naastebij 13,000 mw.
SaltneT, eng. gem. en d., N. Wallis, gra. Flint, aan de
Dee, met eon station aan den spoorw. van Chester naar
Shrewsbury. Het heeft ijzer- en spoorw.werken en eon
ankersmederij. 1901 inw.
Salto, 1 ) gem. on d. in Italie, prov. Turijn, circ. Ivrea.
1300 mw. — 2) at. in Z.-Amerika, Argentina. 2800 mw.
Saltouvv, kersp. in Schotland, gra. Haddington, 3 u.
OZO. Edinburg. 650 mw.
Salt-Pond, N=1. in de V. S. van N.-Amerika, Missouri,
grs. Saline. 2900 mw.
Salt-River, 1) riv. der VS., Stt. Kentucky, valt na
ijken loop in den Ohio to West-Point, 6 n.
eon N.- en W.l
beneden Louisville. Zij is aan haren mood moor dan 18)
met. breed en ruim 40 u. opwaarts bevaarbaar. Aan de
Z.zijde, 4 u. van hare uitwatering, neemt zij de RollingFork op, een riv., die weinig kleiner is dan zijzelve en
waarin zich in 't grs. Nelson de Beechy-Fork heeft outlast. — 2) id., in Iowa en Missouri, valt in den Missisippi, 18 u. NNW. van het punt, waar zich de Missouri
met dies stroom vereenigt. — 3) vi. in Missouri, grs.
Audrain. 530 inw. — 4) vl. in Missouri, gm. Knox. 2200 inw.
Salt-Sulphur-Springs, d. on bevallige badpl. der VS.,
Virginie, gm. Monroe, 7 u. van de White-Sulphur-Springs,
66 u. W. Richmond.
Saltville, vl. in de V.S., St. Virginia, grs. Washington. 2480 mw.
Saltwood, kersp. in Engeland, grs. Kent, even ten N.
van Hythe. 680 mw.
Saludeecio, at. in N.-Italie, prov. Forli, circ. Rimini.
9000 inw.
Saluggia, Salugia, nivl. in N.-Italie, Piemont, pron.
Novara, 6 u. WZW. Vercelli. 3955 mw.
Salum, Saloem, eon der Mandingo's-Staten, op de
W.kust van Afrika, Senegambie, aan de gelijkn. kustriv.;
groot 900 0 m., met 300,000 mw. De hfd.- en resid.st.
is Cahon e, aan den Salum, 16 u. van zee.
Salurn, of Salerno, mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Tyrol, kr. en 51/a u. ZZW. Botzen, aan de Boven-Adige ;
met een kasteel. 1800 mw.
Saluzzo, ( fr. Salnces), at. van N.-Italic, Piemont,
prov. Coni, tusschen den Po en de Vraita, 5 U. NW. Corn,
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door een epw. met laatstgen. stad en Genna en Turijn
verbonden. Zi‘j bestaat uit een ommuurde boven et. op
een hoogte, met een prachtig kasteel, dat nu tot gevangenis dient, en nit een open beneden et., met een schoone
kathedraal. ZU heeft een schonwburg, een Ion. collegie,
een secundaire school der rechten en fabr. van zijde, leder, hoeden en ijzerwaren. Onder de Franschen was zij de
hfdpl. van het dep. Stern. 9000 mw. (De circ. Saince°
bevat 16),000, de gem. 15,030 mw. — In hare omstreken
lag het oude Augn.eta Vagiennorum, dat door
sommigen voor Saluzzo zelf gehonden is.
Saluzzola, d. in N.-Italie, prov. Novara, 8 n. NO. Tn.
rijn, aan den Elvo. 2140 in,.
Salvador, et. in Z.-Amerika, Stt. Paraguay, aan de riv.
van dien naam, 23 0 Z.B., 57° W.L. 13,000 inw. Zie de
overige plaatsen van dezen naam op S a n - S.
Salvage., groep rotsige onbewoonde eilanden in den
Atlant. oceaan, tueschen de Canarische en Madera-eil.,
ongeveer op 30° N.B., 16° W.L. Zij behooren den Spanjaarden en zijn elechts met gevaar te naderen, behalve aan
de 0.zijde van Groot-Salvage. — Salvage is ook een eil.
der Falkland-groep, Z.-Amerika, op 51° 1' Z.B., 61 0 6' W.L.
Salwaguar, 1) fr gem. en vi., dep. Tarn, kant.hfdpl.,
arr. en 5 u. W. Galli.. 1860 mw. — 2) -lee-Cajare, fr.
d., dep. Aveyron, arr. en 31/2 u. NW. Villefranche, aan
den Lot. die 't van Cajarc scheidt. 1050 mw.
Salvaleen, [Interamoiiim], ep. st., prov. en 6 u. ZZO.
Badajoz, aan de Erja. 2850 mw.
Salvaierea 1) -de-Magee, port. vi ., prov. Estremadura,
bi,j den Taag, 1. o., 9 u. NO. Lissabon; met een kon. kastee!, waarin de markies de Louie in 1824 vermoord weed.
2425 mw. — 2 -do-Eztremo, id., prov. Beira, aan de
sp. gems, s u. 0. Castello-Branco; met minerale bronnen.
Salvatierra, 1) of San-Lorenzo-de-S., sp. vi. prov.
Pontevedra, 6 U. ZO. Vigo. aan den Minim, r. o., die het
van P,rtugal scheidt. 1200 mw. — 2) id., prov. Vascongadas (Biscaye), aan de Zadorra, 5 u, 0. Vitoria, wel gebouwd en versterkt. 160 ) mw. — 3) -de-los-Barros, id.,
prov. en 61/2 U. ZZO. Badajoz. 28i0 mw. — 4) -de-San*jag°, id, prov. en 6 U. ZZO. Caceres; met weverijen.
1600 inw. — 0) mejic. St., dep. Mechoacan, 25 u. NW.
Mejieo. 7,Ni° in,
SAlvator-de-Cantantuda (San-), tsp. mvl., prov. Palencia, 3 u. WNW. Cervera.
Sahatore (San.). gem en my!. in N..Italie, Piemont
prov. en 2 u. NW. Alessandria, mand.hfdpl. 6000 inw.
Salve, d. in Z.-Ital., prov. Lecce, circ. Gallipoli. 2400 mw.
Salvezt, of Soliverd, geh. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Franeker, kant. Harlingen, arr. en hof Leeuwarden.
Salvetat (La.), 1) -d'Angles, fr gem. en stadje, dep.
Herault, kant.hfdpl., arr. en 2112 n. N. St.-Pons. 3600 mw.
— 2) .Pyralea. id., dep. Aveyron, kant.hfdpl., arr. en
u. ZW. Rode.. 3200 mw.
Salvia, gem. en d. in Z.-Italie, prov. en circ. Potenza.
1956 inw.
Salviae, fr. gem. en vi., dep. Lot., kant.hfdpl., arr. en
2112 u. ZW. Gourdon. 2200 low.
Salleitelli gem. in Z.-Italie, prov. Salerno, circ. SalaConsilina. 1295 mw.
Sal-sore, driepuntige kaap aan de kust der Adriat. zee,
Oostenr.-Hongarije, prov. Triest, met een schoonen yourtoren op de spits mielle-Mosche"; 45° 28' 0" N.B., 13°
30' 42" O.L.
Salympria, Salemhria, Salamprisa,[Penens],voorn.

riv. in 't ZO. van het Balkan-schiereil., vroeger tot Europ.Tarkije, Theasalie behoorende, thanes (sedert 1880) aan het
koninkr. Griekenland, dat op de conferentie van Berlijn,
Juli 1q80, met een deel van Thessalie en Epirus vergroot
weed. Zij ontspr. aan 't NW.einde van Thessalie, dat zij
op haren bochtigen loop, eerst Z.-, dan 0.- en vervolgens
N.waarts bijna geheel doorloopt, en valt 4 u. NW. HeapKissovo in de golf van Salonica. Haar geheele loop bedraagt 32 u., van welke zij ongeveer de helft bevaarbaar
is. De voorn. stad er can gelegen its Larissa.
Saha, Zalzach, 1) (Juvavus, Salsa], oostenr. riv.,
ontspr. in de Alpen, 3 u. W. den Groec-Glockner, vloeit 0..
waarts midden door Salzburg tot St-Johann, wane zij zich
N.waarts wendt, de grens tueschen Beieren en Oostenrijk
vormt en I u. NO. Burghausen r. in den fnn yak. Hare
lengte bedraagt 37 u., van welke zij de laatate 24, tot
Hallein bevaarbaar ie. Zij neemt I. de Salzburger Staale
op. — 2), of Salzbach, riv. van Wurtemburg en Baden,
ontspr. bij Maulbronn en ontlast zich 1. in den Rijn bij
de sterkte Philippsburg.
Salzbrunn (Neu-. Nieder- en Ober.), drie bijeenliggende pr. d., prov. Silezie, regdst. en 4 u. ZW. Breslau,
aan den Salzbach; met beroemde minerale haden, 5 kenken, weverijen en steenkooldelving. 6000 inw.
Salzburg, 1 ) prov. van Oostenrijk-Hongarije, tusachen
470-480 N.B. en 12° 5'-14° 0.L., oturingd door de prov.
Opper.Oostenr.„ Stiermakeu, Karinthie. Tyrol en het kon.
Beieren ; gr. 120 0 m., met 160,000 mw. Bidet. S a 1 ab U r g. Het land is bergachtig en wordt doorsneden door
de Noriache en andere ketens van de Oost-Alpen, wearvan de Grosz-Glockner (4000 met.), den hoogsten top
vormt; terwijl het besproeid wordt door de Salza ( bijvl.
van de Inn), de Hue (bijvl. van de Drau), Enna en kleinere rivieren. Het klimaat is koud, mane gezond. De
voortbr. zijn good, elver, loud. koper. ijzer, kobalt, marmen, cont. metaalwaren, gins, wollen- en katoenen stoffen
enc. —2) [Juvavum, In de rniddeleenwen Salieburgium],
at. van Oostenr.-Hongarije, hfdpl. van het hertogd. Salzburg, aan beide zijden van de &dutch, waarover bier een
brug van 116 met. lengte voert, 201I u. OZO. MUnchen.
Zij ligt in een hoogst schilderachtig, romantisch dal van
de Norische Alpen, is door =urea met 8 poorten omgeven en bestaat nit de eigentlijke at. en 3 voorateden. Tot
hare merkwaardigheden behooren: de dicht achter de at.
aan den 1. o. der riv. gelegen bergvesting Hohensalzburg
op den Nounenberg (het hoogste 0.1ijke punt van den
MOnchsberg), weleer de resid. der vorstelijke aartabisechop-
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pen, mane no tot gevangenia en kazerne dienende; het
Kapncijner-klooater op den Kapucijner-berg, aan den r. o.,
van waar men een overheerlijk uitzicht heeft; het Restdentie- of Hofplein met het keizerlljk winterpaleis, het
prachtig gebonw eNeubau", een gedeelte van het palms
nitmakende, en de wit marmeren hoffontein, de schoonste
van geheel Dnitschland; het monument your Mozart, die
bier in 1756 wend geboren; de prachtip wit marmeren
kathedraaL van de 17de maw. in den 'till van 't Vatikaan
gebonwd en van voren prijkende met het atandbeeld der
I/Onbevlekte ontvangenis" door Hagenauer; dicht daarbk)
de St.-Pieterskerk met een monument voor Haydn; de St.Sebastiaanskerk, vernieuwd sedert den brand van 1818; de
fraaie voorm. universiteita-kerk ; het zomerpaleis Mirabella,
mede herbouwd on gezegden brand, die een aanzienlijk
gedeelte der it. vernielde ; de stallen met de comer en
winter-rijschool; het standbeeld van den Bucephalus ; de
Nieuwe- of Sigismunds-poort, een gewelf of tunnel van 150
schreden lang, 121/2 met. hoog en 7 met. breed, van 1769
tot 1774 in den Manchsberg uitgehouwen en prijkende
met het achoone opschrift ter eere van den aartsbisschop
Sigismund IIL, die dit stoute week uitvoerde: sae saxa
loquu.ntur" (u roemen de steenen); bij die poort het
standbeeld van Sigismund enz. S. heeft 5 pleinen, 28 kerken (elle in Italiaanschen stijl gebonwd), 4 monniken- en
3 nonnen-kloosters (waaronder het Benedictijner stift met
een bib!. van 41,000 boekdeelen en een muntkabinet, en
het Ureulinen-klooster met een meisjesschool), een lyceum
(weleer universiteit) met een bib!. van 36,000 boekdeelen
e. a. verzamelingen, een kruidtuin en zoologisch museum,
een gymnasium, een aartsbissch. alumnaat, verscheiden
militaire- en burger-hospitalen, 2 weeshuizen, een schouwburg, een badinrichting, fabr. van ijzerdraad, leder, pottegoed, katoenen stoffen, stijfsel, spiegels enz. en commissie- en expeditie-handel. 23.000 mw. in 1880, tegen 17,300
in 1857. Be St. S., een der schoonste puuten van het Aipengebied, is een wear Eldorado your landschapschilders.
Haar zooeven geroemde echoonheid wordt no:r verhoogd
door de verder afgelegen omstreken. In het W., m.
van de st., ziet men het hoekige rotsgeb van de Staufen ;
in het ZO. eene mijl van de st., den steilen, door zijn talrijke sagen beroemden Untersberg ; verder Z.waarts de
kaie toppen van den meestal besneeuwden Gall; eenigs.
tins links near achteren vallen de kalkmassa's van het
bijna altijd met sneeuw bedekte Tannengeb. in het oog.
Aan den voet van dit Alpen-panorama prijken de vorstel.
lustsloten //Leopoldskron" en //Heilbronn", alsmede het an
geheel Hidden-Europa ongeevenaarde park eAigen". Gemidd. jaarl. temp. 4e1/2°, zomer 61 1 /s°, winter 31° Fehr.
De winter is dus streng, de zomer beet en bovendien rijk
aan onweders, die zich met aware regenbuien ontlasten;
de lente koel, de herfst veelal zacht en school. — 3) ,
(hong. Siva r), gr d. of mvl. in Opper-l-longarije, com.
Saros, bij Esperies, met een oud slot en gr. zoutziederijen. 4000 mw. — 4), (V isz-Akn a), myl. in Zevenbergen, Unter-Albenser com.; met aanz(enlijke steenzoutgroeven en een zoutbron. 4200 inw. — 5) (Chateau-Sa1 i n a), at. in de gelijkn. kr in het Duitsche rijksland Elzass-Lotharingen, beroemd door hare zoutwerken. 2222 mw.
Salzderhelden, mvl. in Pruisen, prov. Hannover, landdr.
Hildesheim, aan de Leine, 1/2 u. ZO. Eimbeck; met een
slot en zoutwerk. 1100 mw.
Salzdetfurt, d. in Pruisen, prov. Hannover, landdr. en.
2 u. ZZO. Hildesheim; aan de Lamme; met een zoutwerk. 1120 mw.
Salze (Gross-), st. in Pruisen, prov. Saksen, kr. en 2
U. ZZO. Maagdenburg,. 2590 inw.
Salzgitter, mvl. in Pruisen, prov. Hannover, landdr.
en 6 u. OZO. Hildesheim ; met een chem.fabr. en een gr.
zoutwerk. 1800 inw.
Salzhemmendorf, my!. in Pruisen, prov. Hannover,
vorstd. Calenberg, tusschen Hannover en Eimbeck; met
een zeer rijk zoutwerk. 2050 mw.
Salzkammergut (= ezontdomeinen"), keizerlijke bezitting en distr. van Opper-Oostenrijk, bevattende
het ZW.lijk gedeelte van den Traun-kr., aan de grenzen
van Stiermarken, gr. 16 0 m., met 20,00,1 mw. Groote
zontraijnen worden bier voor rekening van 't gouvern. bewerkt. Wegens de vele bergen, liefelijke meren (bovenal
het verrukkelijk schoone Traun- of Gmflnd ermeer 1)
en schilderachtige natuurtooneelen heeft men deze streek
het ”Oostenrijkeche Zwitserland" geheeten. De voorn.
plaatsen zijn Ischl, dat sedert 1822 als badplaats een
Earopeesche yermaardheid heeft gekregen, en Hallstadt.
De bron van befallen voor de inwoners van 't Salakammergut is de arbeid in de zoutgroeven. De moeite van den
landbouw worth niet beloond ; beter die van den hooibouw en van het aanfokken van rundvee.
Salzkoften, pr. at., prov. Westphalen, regdst. en 13
u. ZZW. Minden, kr. Buren; met een zoutwerk en in de
nabijheid de bedevaartsplaats Verna. 2068 mw.
Salzsehlierf, d. in Keurhessen, prov. en kr. Fulda, met
de gezondheidsbron A ugustenbad. WOO low.
Salzuffeln, of Ufeln, st. in 't vorstd. Lippe-Detmold,
aan de Salza, 3 u. NW. Detmold; met een zoutwerk en
zoutwater-baden. 3500 low. Gemidd. temp. in Jan. 321/..,
in Juli 62° Fahr.
Salzungeo, it, in .t hertd. Saksen-Meiningen, Unterland,
ambtshfdpl., aan de Werra, 51/2 n. NNW. Meiningen ; met
een gewichtig zontwerk, zoutwater-baden, een merkwaardig
meer in de nabijheid, fabr. van wollen en linnen stoffen,
leder ens. en 5 jaarmarkten. 3940 mw.
Salzevedel, pr. it., prov. Sakeen, regdst. en 151je u
NNW. Maagdenburg, aan den mond der Dumme in de
Jeetze. Zij heeft een gymnasium, bezienswaarde kerken,
aanzienlijke lakenfabrieken en handeL 8840 mw. Gemidd.
temp. in Jan. 29112°, in Jtdi 63° Fahr.
Samahor, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. CroatieSlavonie, gra. Agram. 2975 mw.
Samadang, plaatsje op het eil. Java, ten SO. van Ba
tavia, aan den weg van Buitencorg naar Cheribon.
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d., kant. Granwbunderland, dal EnSamaden
gadin ; bekend als een der meet woeste en hoogstgelegen
dorpen van Europa. 550 mw.
Samaeil, arab. st ., Oman, gebied en 13 U. Z. Maskate.
Samakov, st. in het Balkan-schiereil., Bulgarkjeoandsj.
en nude w ermijen 81/.2 u. ZZO. Sophia; met de
beroem
nen, zergieterijen,
ankersmederijen enz. 5000 inw.
u
Sanaaloed. Samellut, vi. in Midden-Et ite, prov. Benisoeef, aan den Nig, 1. o., ruim 4 U. N. ienieh.
Sumas& eil. nun Halti's N.kust, en daarvan gescheiden
door een sinai kanaal, de Samana-baai geheeten,
welke baai van 0. tot W. een lengte van 111/2 U. heeft en
aan haren mond 31/2 U. breed is. Keep-Semen a, de
0.punt van 't eil., ligt op 19° 18' N.B., 69° 8' W.L. Op
de Z.kust van 't eil. ligt de hfdpl. S., 4 U. N. Savannahla-Mar. — Samana is ook een naam van Atwoo d'
K e y ( zie aid.).
Samanah, at. van Hindostan, in 't gebied der Sikhs,
prov. Delhi, 10 u. ZW. Umballah.
Samaneo, baai en haven van Peru, 9° 13' Z.B., 78° 33'
W.L. Het is een der veiligste ankerplaatsen aan de Peruaansche kust ten N. van Callao en wordt in den laatsten
tijd veelvuldig door de schepen aangedaan.
Samar, lbabao, een der Philippijnen, in de Biesayasgroep, 30. Luzon, waarvan het door 't kanaal San-Bernardino gescheiden is, terwijl het kanaal San-Juanico het van
't eil. Leyte scheidt ; lang 43 u., op zijn breedst 23 u. De
bevolking bedraagt omstreeks 110,500 zielen. Het bergachtig eil. is zeer vruchtbaar en brengt inzonderheid rijst,
tarwe, peper, honig, was, fijne vruchten, vooral vijgen, en
velerlei timmerhout voort. De voorn. plaatsen zijn Cabelonga of Catbologan en Parason op de W.kust, Basey en
Cagbambio op de Z.kust. Op de 0.kust Roeroehan, Sibas
en Toebig, Keep Espiritu-Santo, de NO.punt, ligt op 12°
40' N.B., 125° 38' 0.L.; de NW.kaap is Baliquatro, de
ZO.kaap Guimpoenoean.
Samara, of beter Ssamara, 1) russ. riv., ontspr. in
't gouv. Kharkov, vloeit eerst W.- dun Z.waarts en valt
na em n loop van 45 u. 1. in den Dnieper, ruins 1 n. beneden Jekaterinoslav. Zij neemt 1. de Kobilna op. — 21 id.,
g.ouv. Orenburg en Samara, valt na em n nicest WNW.lijken
loop van 80 u. 1. in de Wolga bij de at. Samara. Zij neemt
C. de Tok en Kind, l. de Boezoeloek op. — 3) nieuw
gonv. van Rusland, bij ukase van 6 (18) Dec. 1850 gevormd
OP den 1. o. van de Wolga, uit 3 distr. van 't gassy. Orenburg gr. 1011 0 m., met 523,014 mw., 2 distr. van 't gonv.
Saratov, gr. 950 0 m., met 327,831 mw., en 1 distr. met
2 distr.deelen, gr. 477 0 m., met 274,118 inw. van 't gouv.
Simbirsk zoodat het nieuwe gouv. 2438 0 m beslaat en
1,115,963 mw. telt (1,837,0'31 in 1870). Gem. temp. in Jan.
4°, in Juli 73° Fehr. — 4) st en hfdpl. van gen. gonv.,
OP een hoogte aan de samenvloeiing der riv. Samara met
de Wolga, 30 u. ZO. Simbirsk. Zij weed in 1591 gesticht
en was weleer van gracht en wallen voorzien. Zij heeft
een kathedraal, veel andere kerken en uitgebreiden handel
in rundvee, schapm, gezouten visch, kaviaar, huiden, leder en talk. In 1878 telde de at. 51,200 inw., tegen 34,500 in 1857.
Semarang, 1) ned. resid. op 't eil. Java, bepaald ten
N. door de Java-zee en de regd. Japers, ten 0. door Japare, Rembancr, Madioen en Soerakarta, ten Z. door Soerakarta en Kadoe en ten W. door Kadoe, Banjoemaas en
Pekalongan; gr. 94,2
0 m.., met 1,276,000 mw., waarvan
'
3600 Europeanen, 1,246,000 mboerlingen, 14,000 Chineezen
en 700 Arabieren. De grond, die alleen in 't Z. bergen
( den Oengarang) heeft, wordt besproeid door de Kendal,
lialiwoengoe, Semarang, Demak e. a. en door 3 gegraven
kanalen, en brengt vooral djati- of tek-hout, rijatjagong,
koffie, suiker, tabak, indigo en europ. vruchten voort. De
resid. is in 4 groote afdeelingen gesplitst, nl. Semarang,
Salatiga, Demak met Grobogan, en Kendal. In Demak en
Kaliwoengoe wordt kwik en bruinkool gevonden; bij Wierosarie in Grobogan zijn merkwaardige heete slijkvulkanen, nit walker water coot bereid wordt, en bij den nitgebluschten vulkaan Oengarang treft men zwavel- en minerale bronnen aan. Het verkeer in deze resid. is in de
laatste jaren zeer bevorderd door den spw. SemarangSoerakarta—Djokdokarta, met een zijtak near Ambarawa,
welke laatste pleats het middelpunt van 't stelae' van verdediging voor Midden-Java vomit. — 2) at. en hfdpl. van
gen. resid., 59 u W. Soerabaja, bij den mond der Semarang, die hare haven vormt. Zij is de zetel van den resident, van den hoogen read van justitie en van het milit.
kommando, en wordt door een fort met 5 bastions, alsmede door de sinta 1837 gebouwde citadel Prine-van-Oranje
verdedigd. In 't beneden gedeelte der at., waar de hitte
vaak drukkend is, zijn de straten meestal nauw, maar in
't bovengedeelte breed en regelmatig, met fraaie huizen en
tuinen. Onder hare vele openbare gebouwen onderscheiden zich de protest. koepelkerk, de r. kath. kerk, het gouvernementsgebouw, het stadhuis, de woning van den inlandschen regent, het gasthute, de schouwburg, en op ruim
1/3 U. afstands achter de at., te Bodjon g, het residentie-huis, de kazerne der inlandsche kavallerie e. a. gouvernementsgebouwen. Evenals Batavia is de st. ongezond
gelegen: in den regenmousson doet de Banjir 't water Boma
nicer dan een meter in de straten stijgen, zoodat men dan
in prauwen en op vlotten leeft. Vandaar dat het groot
kiekenhuis van 't gezonde 0 en Arang op 4 u. afstands,
zeer druk bezocht wordt. Men heeft te S.' verscheiden nuttige inrichtingen cal van lagere scholen, een hoogere
burgerschool, eerat met 3jarigen, doch sinds 1879 met 5jarigen cursus het protest. were- en armenhuis, waar genaidd. nicer 'dan 150 kinderen verpleegd worden, het R.
Math. were- en armenhuis met meer dan 200 leerlingen,
ten oude-mannenhuis en krankzinnigengesticht, arsenalen,
magazijnen en kazernen, moskeeen, een vrijmetselaarsloge,
een observatorium enz. Om zijn vele handwerken en bedrijvigheid (katoenweverijen, looierijen enz.), wordt S. met
recht de milted der ambachten" genoemd ; alleen in Soerabaje heerscht nicer bedrijvigheid. Ofschoon de mond
der riv. zeer verzand en de haven ondiep is, is S. toch

de derde handelsatad van geheel java. Het until
bedroeg in 1880 nicer dan 50,000, waaronder veal Chineezen, Europeanen e. a. vreemdelingen. 60 56' Z.B.,110° 28'
40" O.L. Gem. temp. in Jan. 80°, in Juli 80112° Fehr.
Samarate, gem. en d. in Italie, prey. Milaan, ewe.
Gallarate. 3613 mw.
Samaria, 1) oude prov. van Palestina, tusschen de Joedean en de Midden. zee, ten N. door Galilee en ten Z.
door Judea bepaald. Zij bevatte de steden Sebaste, Neapolls, Ginaca en Scythopolis, met de bergen Gilboa en
den kleinen-Hermon. De oude at. Samaria, gebouwd door
Omri, koning van Israel, omstreeks 925 jaar v6Or Chr., was
de hfdst. van 't ri,jk der Tien-Stammen. Nadat zij door
Joh. Hyrcanus was verwoest, weed zij weder opgebouwd
door Herodus en kreeg toen den naam van Sebaste
(zie aid.) — 2) d. op 't eil. Candle, bij Sfakia.
Samarkand. [Maracanda], at. van Russisch Turkestan, 37 u. 0. Bokhara, aan den Sogel Zerafdsjan. Hare
vroegere belangrijkheid is veel afgenomen, de mute binnen hare wallen wordt meest beslagen door tuinen, en van
de 40 collegien van voorheen, bestaan er, zegt men, nog;
maar 3 in hula geheel, waaronder den van groote schoonheid. De at. wordt echter in geheel Centraal Azie met
grooten eerbied beschouwd, en zij bezit het graf van Timore of Tamerlan, onder wien zij niet alleen de hfdst. van
een der grootste ooit bekende rijken, maar ook het middelpunt van de aziat. geleerdheid en van een uitgebreiden
handel was. Zij heeft mak vele bazars en groote khans,
een aantal echoone, hoewel vervallen openbare gebouwen,
en is nog steeds een stapelplaats van den karavanenhandel. Ter wille van haar liefelijk klimaat, haren avervloed
van water en vruchten en hare schoone omstreken is zij
vaak het voorwerp van de lofzangen der aziat. dichters
geweeist. In 1863 weed de st. bezocht door den Hongaaraches reiziger Vambery, den eersten European die hoar
betrad, sinds den tijd van Marco-Polo uit Venetie. 25,000
mw. 38° 45' N.B., 66° 58' 0.L.
Samarova, vi. of at. in Siberie, gouv. en 50 u. NNO.
Tobolsk, tusschen den Obi en Irtisch.
Samarrah, Samara, st. in Aziat. Turkije, pasj. en
181/s u. NNW. Bagdad, op een hoogte, bij den Tigris, I. o.
tegenover de invloeiing van den Kleinen-Tigris. Zij bestaat
nit omtrent 250 huiken, dicht onisloten door een sterken
wal, heeft 2 schoone mohamm. graven, waarvan het eene
inzonderheid vereerd weed door de pert. secte of de Schieieten en jaarlijks door wel 10,000 mohamm. pelgrims wordt
bezocht. Omtrent 1/4 u. N.waarts ziet men een zonderlingen spiralen toren van omstreeks 50 met. hoogte, sporen van een paleis en de overblijfsels van een schoon bakateenen collegie-gebouw. Be geheele omtrek is met ruinen als overdekt,
Sanaaesi,gem.en d. op Sardinie, prov. en 6 u.NNW.Cagliari.
Sumatran, fr gem. en stadje, dep. Gera, kant.hfdpl., arr.
en 1/3 u. NO. Lombez, aan de Save. 2365 inc. (1376 in de at.).
Savnava, at. in Aziat. Turkije, pasj. Bagdad, ass den
Euphraat, r. o., 11 u. ZO. Lemlum.
Samba., hfdst. van een gelijkn. rijk en nederl. resid.
Op de W.kust van Borneo, aan den r. o. der riv. Sambas,
11 u. van haren mond en 24 u. N. Pontianah, op 1° 50'
N.B., 109° 20' O.L. Zij is de zetel van den nederl. resident
en van den sultan des rijks, heeft een ned. bezetting en
drijft handel in opium. Aan den mood der riv. ligt een
Chineesch d. P amangk a t. 9400 low., waaronder 8600
Maleiers. — Het r ij k Sambas is een der oudste op
de W.kust en voert ook gezag over de kleine staten K alakk a en Sarib a, over eenige binnenlandsche, door
Dajakkers bewoonde bergetreken en over de mijndistricten
van Mon trado en Selakou.
Sambatikila. ommnurde at. van W. Afrika, Mandingoland, bij 10° N.B., 6° 50' W.L.
Sambeek, ned. d., prov. N. Brah., kant. en 1,3 u. ZZO.
Boxmeer, arr. en hof 's Hertogenbosch, met em n r. kath. en
een geref. heck. 430 low. Met het dorpje Mullem en 2
geh. vormt het de gem. Sambee k, die 1438 low. telt.
Samber, Sambbara, of Sacambahri, at. van Hindostan, Radsjepoetana, 121/2 u. NNO. Adsjemir. Aan hare
N.zijde ligt een front mere.
Sembilan of Sambilang. eil.groPp in de street van
Malacca, op 4° 5' N.B. en 100° 35 O.L.
Sanaboangan, Sainboeengam, hfdpl. van 't sp. go.
bled op 't Philippijnsche ell. Mindanao, aan 't ZW.einde
Op 6° 50' N.B., 122° 10' O.L. Zij heeft een fort en wordt
als ballingsoord gebruikt.
Sambor, 1) at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Gallicie,
kr.hfdpl., eon den Dniester, I. o., 111/, u. ZW. Lemberg.
Zij heeft een tribunal, ook voor de districts-bergwerken,
een gymnasium, fabr. van linnen stoffen, bleekerijen en
ttitgeatrekte zoutwerken. 12,98) mw. — 2) (Stary.),
Sanabor.Stary, of Ond.Sambor, ook Stare.Miaoto,
id.. aan den Dniester, 3 u. ZW. de vorige. 2851 mw.
Sambowen. d. in Engeland, grs. Warwick, 1 u. NNW.
Alcester. 583 low.
Sambre, (Sabi.), riv. van Frankrijk en Belgic, ontspr.
in 't fr. dep. Aisne, bij Fontenelle, vloeit ONO. tusschen
't atroomgebied der Schelde en dat der Giese en door de
belg. provincien Henegouwen en Namen, en valt na een
loop van 32 u. 1. in de Maas te Namen. Zij neemt o. a.
de Heure, den Pieton, de Belpe en den Orneau op, en besproeit Landrecies, Barlaimont en Maubeuge in Frankrijk,
Thuin, Charleroi, ChAtelet en Namen in Belgie. Zij is
over het grootst gedeelte van harm loop bevaarbaar. In
Belgie heeft de Sambre door kanalen gemeenschap met de
Senne en Schelde, en in Frankrijk worat zij door 't k anaal -der-Sambre met het kanaal van St.-Quentin
verbonden. Oader 't eerste fr. keizerrijk was Sambr een-Meuse een dep., dat no de prov. Namen met een
deel van belg. Luxemburg uitmaakt.
Sambnea, vi. op 't dl. Sicilie, NW. bij Girgenti ; met
handel in wijn, olijfolie en amandelen. 8680 mw. — Sambuces, d. in Midden-Italie, Toscane, 8 u. NNW. Florence. 5703 mw.
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Sanas., *omen of Mime., landschap in Ab
ZW. an Tip6, in de hoopte streek des lands, be:,:r
on
door Falasjas of Joden. De hfdpl. is An get k at; andere plaataen idja Sagonet of Segone t, aan de 0.aide van 'tgebe
tba-HaI,
;
en Gawsa, aan den weg
van Gonda n ear r.
Samos., fr. gem. en stadje, dep. Pas-de Calais, kant.hfd.A. arr. en 2112 u. ZO. Boulogne. 1980 inw.
Sanagaseurs, Sansigans, it. van Britsch Indid pres.
Madras, distr. ea 6 u. NW. Nellore.
Sauggorodlok, rum. mvl., gv. en 27 u. Z W. Kjev. 1000 inw.
feaustsseit, Sambed, vi. In Opper-Egypte, prov. en 41/3
U. ZO. Itsirdsje of Girgeh.
it. in W. Afrika, Senegambie, in 't rijk Bambara,
aan de Dsjoliba, 6 U. WZW. Sego.
litanalausd. nude ben. wady de kuststreek van Oost-Pruisen,
tusschen 't Trtsche en Koerisehe hair, aan weerszijden van
Brasterort, en ten N. van Koningsbergen; om zijn rijkdom
aan barnateen het //Para.:Ns van Pruisen" geheeten. In 1874
word or 175,000 kilo oppvischt. tat oud-griekeehe munten,
op de wegen near dit land gevonden, is gebleken dat barnsteen reeds in de vroege oudheid eon belangrijk handelsart. van doze streken was.
Samlesbury, vl. in Engeland, grs. Lancaster, kersp.
Blackburn; 14 u. 0. Preston. 810 mw.
Samminiato. of San-Nlininto, vi. in Toscane, prov.
en 6 u. WZW. Florence. 3500 inw.
Samoan-, Samoa- of Bamoa-Eilanden, ook Sehippers. of Navigators-, vroeger Boumans-Eilanden, (me
Bat testate), (fr. Isles-des-Navigateure ofdeBougainv ill e:, eil.groep in den Stillen oceaan, toeashen 13° 30' en 14° 30' Z.B., 168 en 173° W.L. Zij bestaan hoofdzakelijk nit 3 groote en 5 kleinere eil. waiter
g,ezamentlijke grootte op 125 m. geschat wordt:met een
bevolking van 60,0J0 zielen. Zij hebben een seer vruchtbaren bodem en zijn rijk in hoot. Tot hnnne prod. behooren kokosolie, arrowroot, gom-elastiek, purgeerkorrele,
gember, Yoffie, schildpadschalen, velerlet groenten, ook
veel hoenders, varkens, schoone vogeleoorten en visch.
Jaarlijks worden millioenen ponden kokosnoten near Europa en Amerika verzonden. De mw. overtreffen, near
men wil, in lichaams- en geestvermogens die van de meeste
andere austral. ell., en hechten in hnn handelsverkeer met
de Enropeanen meet waarde atm voorwerpen van wezentlijk
nut dan can opschik of benzelgoed. De grootste eil. zijn
P o 1 a of Sawai I, ruim 70 u. in omtrek ; Ma oena
of T oet 00111 a, in 't midden der groep, met de Moordbaai, in welke een gedeelte der manschap van La Perouse
werd omgebracht ; Oyolav a, door verscheiden kleine
eilandjes omgeven ; vender Op oe n, Leon e, Fan foci,
P late, Rose.
Afgezonderd van de groep, ligt W.waarts
het eil. W a 1 1 i s, bij welks bewoners het zonderling gobruik moot heerschen, om zich bij 't verlies van een bloedverwant een lid van den ringer af te kappen.
Eerst tn
1830 werden de Samoan-oil. door zendelingen nit Tahiti
bezocht, en tegenwoordig zijn er ook europ. zendelingen
vooral nit Engeland werkzaam. Sinds 1875 bestond er een
conatitutioneel koninkrijk, maar in 1877 zijn de eilanden
door V.S. van N.-Amerika geannexeerd.
Samochsvalowiteji, russ. mvl., gouv. en 3 u. Z.
Minsk. 1000 mw.
SamoZni, Saintoen, gem. in Frankrijk, dep. Haute Savoye; met een slot en 6 gewichtige jaarlijksche veemarkten. 2536 mw.
Samo. gitie, nude poor. van Polen, no grootendeels begitepen in 't rues. gouvernement Wilna.
Sainoieden-Land, nem, dien men gegeven heeft aan al
de N.lijke gmdeelten van Rusl. en Siberie, tusschen de Witte
zee en 110° 0.L., bevattende de groote mondingen der riv.
Petsjora, Obi en JeniseT. De bewoners dezer streken bezo rwserz nwd.e. rt?en
r ernt
e ne t lin
euwwi
a , mdmes ,w die t m
g:rudder de t r des ndz
trekndizchofdakelijmtacbopelsdirn
en aan de kusten met visacherij bezig houdrn. Zij zijrt
over 't algemeen van minder dan middelmatige grootte„
hebben een breed, plat en rond gezicht, kleine oogen breeden platten netts, mart, slnik hoofdhaar, weinig 'beardgroei en eon bruingele huidkleur. Hun karakter 18 van natore goedaardig; daarbtj zijn zij eerlijk, doch tevens tram',
veralaafd aan den drank en wellustig. Onder de yournaamate stammen onderacheidt men de WanoTete n, eon den
benedeu loop van den Meson, de Petsjora en den Obi ;
de Tysia-Igolei in 't gonv. Archangel ; de B h
r oetsj en tussehen den mond van den Obi en de Khatanga ens. Hun kleeding beataat dear, wean doze nog niet
voor vreemden invloed geweken is, nit korte rendierenhni• den, waarvan de harige zijde near bniten gekeerd is Ook
de woningen bestaan nit tenten van rendierhuiden yenvsardigd ; bij aommige stammen evenwel ook nit planken
hutten, met boomschors bedekt. Tot schoorsteen en yenMen client eon gat in den zijwand of beven in het dak, dat
des winters met eon stuk ja
i afgesloten wordt. Over 't
geheel heeracht in doze woningen de grootste onreinheid.
Het voedsel is uitaluitend van dierlijken aard ; brood, dat
bier en dear door Russische kooplieden word; aangevo,d,
geldt voor lekkernij en wordt seer spaarzaam gebruikt.
Zoowel het vleesch ale de visch worth rauw, gedroogd,
gezouten, gebraden of gekookt gegeten. Het Jachtgereedaschap bestaat nit pijl en bong, vallen, uitgezette knippen
en lgj sommige stammer' ook reeds nit geweer en barp000. De lenge eneeuwschoenen, dot noodwendig vereischte
voor aDo poolvolken, worden, evens's de samojeden-boot
en de • werpgereedechappen vervaardigd nit bout van iep,
honk- en lorkenboom. Kleederen vervaardigt de vrouw,
wier rang, ale bij elle natuurvolken, von beneden dies van
den man is. Zelfs worth zij ale ern onrein wezen besehouwd.
Wet het huwelijk aangaat, zoo is polygstmie wel geoorloofd, doch komt zij weintg vow, omdat de braidschat Deg
al van beteekenis is. Gesloten wordt het hnwelijk tusschen den bruidegotn en den vader der brnid of hare manneltike hloedverwanten. De koopprija voor de dochter van
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eon rijk stamhoofd bedraagt dikwijla moor dan honderd
rendieren, die voor eon arm kind echter weinig De godsdienatige voorstelling der S. verkeert nog in hare kindsheld. Hun opperste god is N o u m, de mbeschermer der
rendieren". Onder dozen staan sal van mindere goden, die
alien voor den gewonen mensch ongenaakbaar zijn; alleen
de Schamaan bait het vermogen hen to aanschouwen of
met hen te spreken. V'oor de gewone menscheu zijn nit
bout of steen gesr.eden afbeeldingen voldoende, in welken
vonm de goden ook met de rendierkudden worden medegevoerd. De dooden der S. worden in een seer vlak graf
gelegd, dewijI de doorheen bevrozen bodem het graven van
een diep graf niet toelaat. — Over de pleats, die de Samojeden ten opzichte van andere volken innemen, bestaat
verschil van gevoelen. De beroemde ethnograaf prof. AUquiet to Helmingfors, brengt hen, evenals at de 1§tiongool.
ache volken, tot den zoogenaamden altaischen of oeralaltalschen stem.
Samos., 1) turksch Soesa m, Sisa tn, of S o e ssam-Adass i), eil. bij de W.kust van Klein-Azie, tan
de Z.zijde der golf van Scala-Nueva, 12 u. ZW. Smyrna;
gr. 8 0 m., met 34,500 mw. volgens eon telling van 1875 .
Twee rijen van rotsige kalksteenbergen mopes door 't eil.,
en hunne hellingen zijn gedeeltelijk met wijngaarden, olijfboschjes en pijnboomen bedekt. De valleien ztjn vruchthaat.. zoodat en van bier veel koren en voortreffelijke moskaatwijn wordt nitgevoerd. Uit het mineraalrijk vindt
men or marmer, titer, lood, silver en amaril. De !morn.
plaatsen zijn Vath i, aan de Nabde met een goede haven, en Khora of Megal i-C h or a, bij de Z.kust,
eon gedeelte der plant, van 't Samos der oudheid. Het
oil. had weleer eon vermaarden tempel van Ju.no, waarvan
weinig of gem overblijfsels meer 't Was de geboortepleats van Pythagoras en den beeldbonwer Theodorna. In
den Klein en-Bogha z, een smalle street to.attchen Sa.
mooen 't vasteland, werden de vloot en 't leger van Xerxes veralazen op denzelfden dug, toes zijne krijgamactit
onder Mardonius to Plattea in Griekenland wend vernield.
be Samioten waren onder de eersten, die deel namen aan
den jongsten krijg roar de vrijheid der Grieken en het eil.
gedurende dien ganschen oorlog moedi,g tegen de Turken
verdedigden. — 2) nude at. van Cephalonie, aan de baai
van Samoa (een bocht van de 0.kust), nu een d. en distr.hfdpl., met eenige overblijfsels der oudheid in den or-trek.
Saenoseh, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. CroatieSlavonie. 2270 inw.
Samothraki, Samothraci5, (turksch S em en dr e k),
oil. van E.. Turkije, in de iEgeische zee, 4 u. NNW. In,
boos; gr. 11/3 0 m., met 500 kloeke maar arme mw. De
bergachtige grond, die zich tot 1609 met. boron de zee
verheft, brengt inzonderheid koren, olie, honig en was
voort ; men bereidt er oak veel marokkijnleder. Aan de N.zijde liggen de rulnen van 't oude Samothracie. — S amot raki is een der kleinere Ionische eil., 11/1 u. W. Corfu.
Samotsehin, (Samoczin, Szumazin), pr. at.,
pro.. Posen. regdst. en 11 u. WZW. Bromberg; met aanzienlijke wolindustrie. 220) inw.
Samozero, muss. nicer. gouv. Olonetz, 111/g u. WNW.
Petrozawodsk, 51/2 U. lang en 21/2 U. breed. Het outlast
zijn overtollig water door de riv. Sjoeja in 't nicer Onega.
Sampang. st. op 't 0.ind. eil. Madoera, 1 u. ZO. Ambalega, aan eon gelijkn. riv., die in Straat-Madoera valt.
Samper de-Calanda, sp vl., prov. Teruel, 111/2 u.
ZZO. Sayagossa ; met olietnolens. 288 )
Sampeyre, mvl. in N.-Italie, Piemont, prov. Cuneo, 4
u. WZW. Saluzto; mand.hfdpl.. aan de Varaita. 5600 inw.
Sampford, ben van verschillende plaatsjes in Engeland,
1), Great-, grs. Essex, 1 U. NNO. Thaxted. 880 inw. —
Little-, 't zelfde grs., 1 u. ONO. Thaxted. 375 mw. — 3)
Courtenay. gra. Devon, hi u. NO. Okehampton. 1100
inw. 4 ) Peverell, 't zelfde grs., 1 U. ONO. Tiverton.
785 inw.
Sampit, st. op Borneo, Banjermasing, ten de riv. Sampit, die zich in de Java-zee outlast. 18' Z.B.
Sampson, grs. der VS., Stt. N. Carolina ; met 16,500
mw. (12,157 in 184)); hfdpl. Clinto n.
Samar., eil. van Denemarken, tusschen Jutland en
Seeland, aan den Sams0e -Belt of dat gedeelte van
't Kattegat, 't welk in den Grooten-Belt voert gr. 2 0
m., met 6600 zeer welvarende inw. De grond is vruchtbaar en golvend. De room. plaattsen zijn het vi. N o r db y e op 't N.lijk schiereil.; Langone, eon los- en ladingaplaats ; Brundbye op de0.kust en Kolbye bij
de Z.kust. De N.punt beet Issehove d, de Z.punt
Hvidklinthage.
Samsoen, Samsun, Samsoun [Ainisus], st. en well.
van K1. Azie, paaj. Siwas, can de Zwarte zee, op 41 0 18'
N.B., 37° 22' 0.L. De geheele turksche bevolking bevat
omtrent 459 hnisgezinnen en dichtbij ligt eon d. met 150
christen-gezinnen. De bazars, hoewel klein, zijn wel voorxien, en de stad is eon bedrijvige stapelplaats voor het
koper en tin, de tabak en de landbouwprod. van 't bin.
nenland, die van bier in groote hoeveelheden near Conatantinopel gaan. Ook is zb eon aanlegplaata voor de stoombooten der oostenr. Donau-Compagnie, varende tuaschen
TAM,. Sinope en Trebizonde.
Samson 11 groot d. van Hongarije, gra. Bihar, 2112 u.
NO. Debreczin. 5000 mw. — 2) belg d.,..prov., arr. en 2
U. O. Names, aan de Marc. r. o.; met uzerwerken.
Samter (poolsch Szamotuly ), pr. St., poor. POWs,
regtht. en '6 u. NW. Posen, kr.hfdpl.,. aan den spw. van
dear op Stettin ; met eon slot. 4335 inw.
Samuel, d. in Portugal, pros, . Beira, distr. Coimbra.
2010 mw.
Sairoleottalt, at. en fort van Britsch Indie, pres. Madras, distr. on 8 u. ONO. Radsjamundry; met twee sonderlinge Hindoe-tempels.
Sala 'It Saian, gr. Av. van Oostenr.-Hongarije., poor.
ontspr. in de Kturthen, hr. Sambor, vloett nicest
NNW. tot Dynosr, irendt rich dear 0.waarts tot beneden
Przemyisl, en loopt clan weder NW.waarts or- zich na een
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Sanlop van rtiim 70 tr., 1 U. NO. Sandomir, T. in de Weichsel te werpen. Zij neemt 1. de Wislock, r. de Lubaczov en
Tarev op. - 2) riv. van hetzelfde rijk, prov. Stiermarken,
ontapr. op de pens van den illyrischen kreita Klagenfurt
en valt 3 u. Z. Cilly, boven Ratsehach, L in de San. Zij
neemt L de Paack op. - 3), [Tanis], verwoeste st. van Neder-Egypte, aan een arm van den Nijl, 4, j2 U. ZZW. Menzaleh.
San, afkorting van Sant 0, sp en ital., en So, port.
woord (voor one Sint of Heilig e), dat aan de . namen
van een gr. menigte steden enz. in Amerika, Spanje, Portugal en Italie voorafgaat. Die, welke men hieronder met
moeht vinden, zoeke men op 't volgende woord. - Sana,
Sanbornton enz. zijn achter de reeks der met San- beginnende te vinden.
Sar-Antonio, 1) st. in Venezuela, dep. Apure, aan eon
bbriv. der Apure, prov. en 32 u. 0. Varinas.. - 2) vi. in
Opper-Californie, 16 u. ZO. Monterey. 3) rev. der V.S.,
Stt. Tejas, valt on ten loop van 50 tot 6 U. in de baai
van Espiritu-Santo, 7 o. NO. Refugio. Aan hare . clever.
liggen Bejar en Goliad. - 4) -de-loa-Cuea, mejic. at.,
dep. en 21 U. Oajaca ; met overblijfsels der Azteken. -

5 ) eil. van de Carolinen in den Grooten oceaan, IV 10' N.B.,
en 163° 52' 0.L. - 6) het W.lijkste gedeelte der KeepVerdische eilanden, op 16° 26' N.B. rijk aan suiker, katoen„ green en ooft. - 7) -de-los-Banos, at. op het eil.
Cuba, ZW. Havana, met een stat. aan den spoorw. near
Guinea. 5500 in w.
San-Augustine, pro. der VS., Stt. Tejas, aan de 0.grens ; met 4000 inw.; hfdpl. San-Augustine.
San-. (Sao-) Scut., bras. mv1., prov. Alagoas, distr.
Porto-Calvo. 3600 inw.
San-Sernardo- 1) groep eilanden van Nieuw-Granada,
bij den ingang der golf van Morrosquillo en niet ver van
Kaap-San-Bernardo, 14 u. Z. Cartagena. - 2) ( S ii o-B.), bra..
St., prey. Ceara, aan de Russia, '20 U. ZZO. Ceara. 6000 inw.
San-Felipe. 1) it, in Venezuela, dep. Caracas, 17 U.
WNW. Valencia. 70.,0 iuw. Zij werd oorspronkelijk bevolkt door bewoners van de Canarische eil.; hare nabuurschap is seer vruchtbaar in cacao, koffie, mats en it'd. 21 fort in Centraal Amerika, Stt. Honduras, aan den GolfoDulce, op 15° 3' N.B., 89° l' 45" W.L. - 3) mejic. st .,
dep. en 111/2 U. N. Guanajuato. - 4 ) [Seetabis. later
xativ a, J a t iv a J„ sp. at, prov. en 12 1 /2 a. ZZW. Valencia ; bij de samenvloeiing van de Albayda, en den Guadarner. Zij heeft fabr. van linnen en wollen atoffen, aleook rota. ruinen met uitgebreide en prachtige overblijfeels van moorselie bouwkunst. 13,235 mw. Geb.pl. van
den schilder Jose Ribeira, bijgenaamd Espaiiolette. - Philips V deed de at. Jativa, om hear Tenet tegen zijne seek,
innemen en slechten, en gaf zijn eigen naam aan de herbouwde stad.
San-Felis, (S o - F.), bran. v]., prov. en 83 U. NNO.
Goyas, sun een bijriv. van den Maranhlio.
San-Felix-de-Guixola, of Guijo1a, sp. vi., prov. en
5 u. NNO. Gerona. 6800 mw.
San-Fernando, 1) st. in Chili, hfdpl. van 't dep. Colchagua, aan den Baneagua, r. o. 23 u. Z. Santjago.
2)
-de-Apure, et. in Venezuela, dep. Apure, aan den r. o.
der Apure, wear die de bevaarbare Portuguese opneerat,
20 u. Z. Calabozo. 6010 mw. 7° 53 11" N.B., 68° W.L.
3 -de-Atabapo, kl. nt. in Venezuela, dep. Caracas, pro?.
Guayana, niet ver van de verbinding des Orinoco's met
den Guaviare en Atabapo, 4° 2' 4S" N.B., 68° 10' 22" W.L.
- Be Serra-de-San-Fernando of Doirados
scheidt de bran. prov. Matto-Grosso van 't boliviaansch
gebied der Chiquitos, op 18° Z.B., 59 tot 60° W.L.
San-Francisco, 1) gra. der VS., Stt. Californie, bevattende het schiereil. tusschen de baai van San-Francisco
en den Stillen oceaan ; hfdpl. San -Fr encl. c o. - 2),
st. en zeeh. op de W.kust der V.S., Stt. Californie, hfd_pl.
van gen. grs.. can de gelijkn. baai op 37° 48' 5" N.B.,
122° '24' W.L. Gem. temp. in Jan. 491/2°, in Juli 58° Fehr.
De it. heeft hear naam te danken aan de vestiging (in
1771 van eenige Franciscanermonniken hier ter plaatse ;
zij bleef echter langen tijd onaanzienlijk en beset nog in
1540 slechts een drie- of viertal houten huizen. Vroeger
heette zij isY er b a- Bit en a", d. i. egoed gras", een
naam, thans n6g door een der stadswijken gedragen, en
eerst in 1847 door den tegenwoordigen naam S.-Francisco
vervangen. Torn Californie in 1848 aan de Unie weed afgestaan telde San-F. nog niet meer clan 30 of 40 huizen, maar
de ontdekking der verbazende goudschatten in hare nabijheid (zie California) deed hear weldra zoodanig aanwassen, dat men er in Sept. 1.49 reeds 500 huizen, tenten en
looteen vond, met eene bevolking van 5- tot 6000 zielen ;
regelmatige straten waren er aangelegd, alsook 3 havendammen, waaraan kleine achepen konden 'omen. Buitenaporig hooge prijzen werden besteed voor luchtige getimmerten van planken en zeildoek, of voor woningen van in
de zon gebakken steen en klei ; en ondanks de verbasende
duurte van bouwstoffen en handenarbeid groeide het getal der gebouwen toch zoo sterk aan, dat San-F. in 't begin van 1850 reeds een middelmatig groote stad was geworden, die reim 20,000 mw. herbergde in ruime en gemakkelijke, hoewel dan nicest van bout opgeslagen woningen,
afgewisseld door uitgestrekte, prachtig gemeubileerde hotels
en groote magazijnen, welker samenetellende deelen meest
langs Kaap-Hoorn of uit China waren aangevoerd. Onafgebroken ging die aanwas en bloei voort, totdat de st.
achtereenvolg-ens door 3 groote branden weed geteisterd,
die een groot gedeelte der houten getimmerten in de each
legden en onnoemelijke schatten aatt goederen, meubelen
enz. verslonden. nese vernielende branden echter gavett
aanleiding tot het optrekken van hechtere, bakateenen gebouwen, terwijl de at. tevens een aanzienlijke uitbreiding
kreeg door het dempen van ondiepe water-perceelen met
het zand der naburige heuvels, op hetwelk een Rental stevige gebouwen verrezen, terwijl ook aan de straten aanztenlijke verbeteringen werden toegebracht. Be eerste kerk
werd er gebouwd voor de Doopsgezinden en den 5en Aug.
1849 ingewijd ; op 1 Jan. 1853 telde men er reeds 18 ker-

ken,

WOATVall 2 aim de R. Kath. en de overige aan deProtestanten behoorden. Op laatstgenoemd tijdatip vond
men er verder: 20 bijzondere bankiershuizen, 4 badhuizen,
16 bakkerijen, 17 kapperswinkels, 42 ameden, 9 papierhandelaars, 33 schoenen- en laarzenwinkels, 28 vleeschhouwere, 59 timmerliedeu, 62 kleerenkoopers, 9 aardewerk- en
glaswinkela, 130 makelaars, 34 drogisten, 9 meubelmaga-

sijnen, 9 handelaars in zijden stoffen, 27 galanterie-winkels,
93 koekebakkera, 26 modemagazijnen, 26 scheepachilder.,
8 zadelmakers, 9 victualie-winkels, 24 poeliers, 23 kleermakers, 18 behangers, 40 uurwerkmakers en juweliersromtrent 60 geneesheeren, 153 advokaten, 5 dag- en 7 weekbladen en 30,000 mw. Door hare locale ligging met betrekking tot het goudgewest en vooral door hare heerlijke
besloten havenbaai, de ',Golden Gate", waarin de vloten
der gezemenlijke zeemogendheden van Europa en Amerika
veilig ten anker kunnen gattn, moet San-F. we) altijd de
groote zetel van den Californischen zeehandel blijven..
Reeds heeft zij em n uitgebreid handelaverkeer met alle deelen der aarde en is zoowel met New-York en andere Amerikaansche havens ale met Yokahama en andere handelssteden van 0.-Azie door geregelde etoombootdiensten
verbonden. In de 3 eerste maanden van 1848 waren te
San-F. niet meer dan een negental vaartuigen binnengeloopen I daaronder 4 van de naburige havens Montenegro
en San-Pedro), terwij1 van 1 Jan. tot 31 Oct. 1852 bier 827
schepen met 370,345 ton koopmansgoed binnen liepen, en
Cr in Dec. van dat jaar reeer don 200 schepen in de haven lagen. Gedurende de 4 eerste maanden na de ontdek-king van bet gaud weed te San-F. cone bijna 2 millioen
dollars stofgoud aangebracht en in 't begin van 1852 was
dit bedrag reeds geklommen tot 5 millioen per maand. De
aanvoer van edele metalen uit de mijnen van Californie
naar San-Fr. is inderdaad enorm. De jaarl. productie eller mijnen uit den omtrek, waar in 1875 ruing 18,000 Chineezen en 12,000 blanken werkten, wordt geschat op 20
mill. dollars aan gond, 3 mill. aan kwikzilver, 1 mill. sari
silver, 300,000 doll. aan lood, 80 )000 doll. aan knot, 100,, 00
doll. aan borax, 100,000 doll. aan koper, 50,0 0 doll. aan
asphalt, 10,000 doll. aan petroleum. Gedurende de jaren
1850-1875 wordt de goudproductie in Californie op een
milliard dollars gerekend. En deze gansche voorraad van
edele metalen vindt zijn weg in de eerste pleats naar S.Francisco, zoowel per stoomboot als langs den spoorw.,
om van bier, na eerst tot staven gesmolten of tot raunt
geslagen to non, over de geheele wereld verspreid te worden. In het muntgebouw van San-F., 1st eene inrichting
is van de V.S., worden jaarl. voor 15 ) /2 mill. dollars aan
goudstukken en 20 d. dubbele adelaars ) geslagen, vote
300,000 dollars aan goudstukken van 10, 5 on 211 2 dollar,
voor 29,000 doll. can tilverstukken van 2 , /, doll., voor 26,000
doll. aan kwartdollars, voor 19,000 doll. aan dimes I ilice
dollar ) en voor 3600 doll. can halve dimes. Daarenboveu
worden er thans zoogenaamde trade-dollars, zilverstukken
van een doll., in groote hoeveelheden geslagen vote den uitvoer near Japan en China. - Het verkeer in de ruime„
regelmatige, amphitheateragewija gebouwde stad is buitengewoon druk. Nagenoeg elle straten, de meest hellende
uitgezonderd, bezitten tramwegen, de drukste zelfs dubbele.
Om de sterke hellingen gemakkelijk te bestijp.. .en maakt
men gebruik van een kettingtrein, waarbij de dalende den
klimmenden teem n optrekt, lenge een ketting die in een geul
tusschen de rails loopt. De st is door de elkander rechthoekig snijdende atraten verdeeld in quadra's en ook landwaarts in is reeds een nog onbebouwd terrein voor de
toekomstige uitbreiding in quadra'a afgebakend. De gruntste bedrijvigheid heerscht can den baaikant der at. Vele
engelsche m. is de kade lang en door een groot aantal
werven of paalhoofden is de aanlegplaata voor groote en
kleinere schepen nog vergroot. In de at. heerscht de meeste
drukte in de Montgomery-, Market-, Kearny-, Caleforniaen andere hoofdstraten, die wedijveren in de prachtigste
winkels en bazars. De tegenwoordige bevolking van San-F.
bedraagt reeds 280,0110 mw. (.), waaronder afwisselend 10tt 20,000 Chineezen. Doze laatsten bewonen een afionderlijke wijk in het N.W.deel der st., waarheen niet gaarne de
blanken zich begeven ; want groot is de spanning ., die erin San-F. tusschen het gele en blanke man bestaat. Be
verbazende immigratie nit het overbevolkte China drukt nl.
in hooge mate de werkloonen. In 1849 verdientle em n goed
timmerman by. 16 doll. per dag, in 1851 10 doll., in 1853
7 doll., in 1856 6, thane 4 doll. Overige werklieden near
rato. De Chinees, die zich ale knap handwerk.man onderscheidt, maar ordelievend is en minder drinkt dan menig Yankee, is met de helft of 1/3 van dit loon tevreden.
Vandaar de mishandeling van den Chinees door den blanke
in mijnen, bij publieke werken, in fabrieken en het huisgezin. En dit wordt er niet beter op sinds in den leataten
tijd de booten der ePacifie-Company" bijna wekelijks nieuwe
emigranten nit het Hemelsche rijk komen aanvoeren, some
bi,j duizenden tegelijk. - In een stad met sulk een toevloed van vreemdelingen nit alle landen der wereld ontstaan allicht een aantal logementen en kosthuizen niet
het minst ook met het oog op de vele mannelijke en vrou(*)
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kend tegenover de andere hoofdsteden der Unie zijn hare

bevolkingscijfers gedurende de laatste jaren. Van 1860, '70
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896 San-Goncalo
welijke coelibatairs. Dit is in San-F. geheel eenig. Logementen met 2-, 3- en 400 kamers, ale het Occidental-,
Cosmopolitan-, Grand-Hotel, enz zijn dan ook niet zeldseam Daze sullen nog in de schadnw worden gesteld door
bet thans in aanbonw auntie npaleis-hater midden in de
stad, dat reeds in de verte boven alle andere gebouwen
•nitsteekt. Het neemt een geheel quadrat in en heeft behalye het sonsterrain seven verdiepingen, ieder van 100 dubbelkamers. Vtjf aelevators", vier voor personen en can

ogen

-Ione hoogste vve7drienp'ind
gnan
d nimet bew
tiar7n:Orgkezinnen eel dit grootste logement der wereld straks huisvesting
knnnen verleenenl — Be Baai-van-San-Francisco
atrekt zich, bij seer veranderlijke breedte, 11 tot 12 n. ver
landwaarts nit. Aan haren ingang, die zich 11/2 n. ver
tnsschen de bergreien van Californies knit nitstrekt en als
de Gouden-Poort (eGolden-Gate" ) bekend Inset, zij omtrent 1 n. breed. Tegenover dien ingang liggen in de baai
de eil. Alcatraz en Yerba-Buena. Aan de Natide heeft zij
door acne [street, welke veal near de Gouden-Poort gelijkt,
itemeenschap met de San-Pablo-baai, een bekken van 4 n.
in diameter, in 't welk Lich de vereenigde wateren van
den Sacramento en San-Joaquin, de 2 hoofdriv. van Caiifornie, ontlasten. Aan hare Z.ztjde neemt zij de riv. Guadaloupe op. — — 2) haven aan de W.kust van NederCalifornie, op 30° 45' N.B., 113. 40' W.L. — 3), (S o -F.),
groote en belangrijke riv. van Brazilie, ontspr. in de prov.
Minas-Geraea, op 20 0 Z.B., 47° W.L., vloeit N.-, NO- en
0.waarte, scheidende de prov. Bahia van Pernambuco, en
valt na een loop van 360 u. door 2 monden in den Attaut. oceaan, op 10° 24' Z.B., 36° 20' W.L. Hare vaart
wordt belemmerd door can reeks van prachtige watervallen te Paulo-Affonzo. 45 u. van haren mood, maar boven
due is zij tot tan de invloeiing van den Rio-das-Velhas
over 250 u. bevaarbaar, ook voor schepen van aanzienlijken diepgang. Haar voorn. bijvloeden aan den linkerkant
zijn de Paracatu, Urucuya, Pardo, Carunhanha, Ramalho,
Correntes en Grande, terwijl tangs den rechteroever zich
ontlasten de Januaria, Carunhanha, Xique-Xique, Santa-Pd,
Joaseiro, Boa-Vista en Penedo. — 4), (S a o - F.), kl. braz.
riv., prov. Santa-Catherine, valt in den Atlant. oceaan, tegenover 't gelijkn. eil., na een loop van 30 U. — 5) (S a o- F.),
in den Atlant. oceaan. door een smal kanaal gescheiden van de prov. Santa-Catharina, lang 6 u., breed 3 u..
net heeft een hfdpl. van denzelfien naam, gelegen op 26°
12' Z.B., 48° 43' W.L. — 6), (5 a o - F.), bran. vl., prov.
Bahia, op den achtergrond der Allerheilic ,en-baai, NNW.
van Bahia, op 12° 29' 10" Z.B., 36° 40'15" W.L. — 7)
-de-la-Mar, vi. in den mejic. bondstaat Puebla, door Huabes-Indianen met een eigen tat! bewoond. — 8) -de-laMontana, a. van de V.S. van Columbia (vroeger Nieuw'Granada ), prov. Panama. NO. Santiago. 5403 mw. — 9)
- de-Paula
(S a o - F. -de-Paul a), bran. at. prov.
Rio-Grande-do-Sul, aan den Rio-de-San-Gonzalva en in de
nabijheid der lagune Patos, 28 u. NW. San-Pedro. 9000 mw.
San-Goncalo, ( S a o - G.), braz. vl., prov. en 211/2 u.
NO. Rio-de-Janeiro, hfdpl. van een distr., dat vele vlek.ken en dorpen heeft en 10,000 low. telt.
San-Joiio, (S a o - J. ), I ) eil. in den Atlant. oceaan,
nan de kust van Brazilie, prov. Maranhao. — 2) braz. vi .,
Rio-de-Janeiro, aan den mood der gelijkn. riv. in den Atlent. oceaan, aan de N.zijde van Kaap-Frio, op 22° 37'
.Z.B., 42° 21' 56" W.L. — 3) -Amoro, id., prov. Bahia,
can den Paraguassa, r. o. — 4) -da-Barra, of -de-Pairahiba, id., prov. Rio-de Janeiro, 5 u. ONO. Campo., aan
de Parahiba, bij haren mood in den Atlant. oceaan. 2003
mw. — 5) -das-Duas-Barras, braz. at. en fort, prov.
Goyaz, can de samenvloeiing der Aragnay en Tocantins,
'92 n. Z.t.W. Para of Belem, — 6) -de-Cortes, bra.. vi.,
prov. Maranhao, Z. aan de Cuma-baai, met green-, katoen- en rijstbonw. — 7) -del-Rey, bra.. at., prov. Minas-Geraes, 23 u. ZW. Onro-Preto ; met levendigen handel. 6000 tow. — 8j -de-Maccahe. tie Macalio, — 9)
- do-Princips, braz. at., prov. Ceara, 52 n. ZZW. Fortaleza. 10,003 low. — 10) -de-Principe of -Marcos, bran.
•
prov. en 17 la WNW. Rio-de-Janeiro, can den Riodas-Araras, r. o. 60&) law.
San-Joaquin. IS ão - J.), bran. vi., prov. Para, aan den
Rio-Branco of Parima, 120 U. N. Barra-do-Rio-Negro.
San-Jose, 11 een der Parel eil., in de golf van Panama,
V.S. van Columbia, prov. Panama, 21/2 u. ZW. het eil. delRey, — 2) eil. in den Rio-Negro, vormende can gedeelte
-der grens tnsschen Brazilie en Venezuela. — 3) ell. in de
golf van California, :30 u. ZO. Loreto ; lang 7 u — 4) eil.
der V.S., Stt. Tejas, distr. en 5 u. ZO. Refugio, scheidende de baai van Aransas van Mejico. — 5) vi. in Urugnay, can de gelijkn. riv., die zich in de Ste-Lucia ontlast,
"7.! 11. NNW. Monte-Video. — 6) vi. in Bolivia, prov. Mojos,
can den Cobitu, I. o. 7) vi. in Ond-Californie, in 't
P.O. einde van 't schiereil. op 23° 3' 13" N.B., 109° 40'
-48" W.L. — 8) gem. en vi. van den Stt. Californie, V.S.,
hfdpl. van 't gee. Santa-Clara, in can der gezondste dalen
van California, 14 u. van San-Francisco. 9000 inw. De
kwikmijnen linen 6 U. ten Z. van bier. — 9) at van Brazilie, prov. Minas-Geraes, can de Bones, r o., 21/2 U. ONO.
Sao-Joio-del-Rey. 12,000 mw. (met het dietr.) — 10) bra..
vi., prey. en 181/2 n. NO. San-Paulo. 4000 mw. — 11)
id., pear. Para, can den Rio-Negro, 81/2 n. Z. het eil.
San-Jose [zie boven 2]). — 12) id., prov. Santa-Catharine, 11/2 n. N. Desterro. 5000 mw. (met distr.) — 13 )
-de-Bnenairista, it. van de Philippijnsche eil.„ op de W.lust van 't eiL Panay, waarvan zu de hfdst. is. 7(100 Mw.
— 14) -del-Interior, of -de-Costa-Rica, hfdst. van
den staat Costa-Rica, real& van den president der repnbliek, in 't midden van het mast prodnctieve distr., bijna

in • can reehte lijn twachenVunta-Arenas en .Matina, 41/.
,u. WNW. Cartago, de voorm. kfdat. Zji keeft sekoone
.straten, kanalen en fonteinen, en drijft aanzienlijken ban.
del. 18,000 tow. — 15) -del-Parral, mijnet. in MOW°,
dep. en 57 U. NW. Durango. 5000 mw., gedeeltelijk bezig
in de nabarige mijnen van San-Francisco. — 16) -de.

San-Luis
at. in 't binnenland van 't eil. Trinidad, W. Indie, vrocger de hfdst. van 't eil., 21/2 it. 0. de tegenwoordige hfdst. Spanishtown. 2000 mw. — 17) -do-Norte,
bras. vL, prov. en 11/2 u. N. San-Pedro-do-Rio-Grande,
tusschen de Atlant. see en de lagune Paton. 3000 tow.
(met het distr.)
San-Jnan, a] naam van vele amerik. rivieren: 1) riv.
van Centr. Am.erika, Stt. Nicaragua, dpor welke zich het
overtollig water van 't meer Nicaragua outlast in de Caribische zee, in welke zij valt bij de haven San-Juan del-riv' ,
Norte of Greytown, 23 u. Z. den mood der Blewfields
na een meest 0.waartschen loop, dien men op 26 tot 30
n. what. Ofschoon cii bier en daar korte snelstroomingen
heeft, is zij over 't grootst gedeelte van haar bedaarden
loop voor vaartuigen van 8 tot 10 ton bruikbaar en kan
nit zee can aanzienlijk eind opwaarts door veel grooter
schepen bevaren worden. In hear benedengedeelte zendt
zij vele takken at, waarvan de voorn. de Colorado is, belangrijk met betrekking tot het plan om de beide oceanen door een scheepakanaal te verbinden ( zie Panama).
— 2) riv. in de V.S. van Columbia, dep. Cauca, valt in
den Grooten oceaan door verscheiden monden, 10 u. NW.
Buenaventura, na een ZW.lijken loop van misschien 40 u.
— 3) tic. van Bolivia, Chiquitos-gebied, ontlast zich in
den Aguapehy. — 4 ) id., valt in den Pilcomayo, ZW. Zinti,
na een NO.lijken loop, die op SO tot 90 U. geschat wordt.
— 5) riv. in Mejico, prov. Coahuila Nuevo-Leon en Tamaulipas, valt in den Rio-Grande-del-Norte, on een 0.1ijken loop van ruim 4(1 u. — 6) riv. in de Plata-Staten,
vloeit van de Andes door het dep. San-Juan 0.waarts in
't meer Guauache.
San-Juan, 1)] naam van vele amerik. steden, vlekken
ens.: 1) vl. op Haiti, bij het midden des eilands, 23 n.
NW. San-Domingo. — 2 ) vi. in Venezuela, dep. Zulia, 7
U. W. Merida. In de nabijheid is een meer met overtloed
van koolzure soda. — 3) vi. in Centr. Amerika. Stt. en
5113 U. W. Nicaragua, ter plaatse waar een der ontworpen verbinding,skanalen zou eindigen. — 4) vi. in Mejico,
prov. en 30 u. W. Chihuahua. — 5) vi. in Tejas, bij den
Rio-Grande-del-Norte, 81/2 U. NNW. Santa-Fe. — 61 -Baptista of -Bautista, vroeger Willa-Hermosa, hfdst. van
de republ. Mejico, prov. Tabasco, aan de riv. Tabasco,
omtrent 20 U. van haren mood in de Caribische zee. Zij
is regelmatig gebouwd op een hoogte en heeft morsige
straten, maar veel hechte steenen gebouwen. Hare markten zijn ruim van levensmiddelen voorzien. 6300 tow. —
7) -Baptista, of Bautista-del-Pao, at. in Venezuela,
dep. en 32 u. ZW. Caracas. aan den Pao, een bijriv. van de
Portugnesa. — 8) -Baptisto-del-Rio-Grande, at. in de
republ. Mejico. prov. en 24 u. NNO. Coahuila. — 9) Capistrano, vi. en haven van Opper-Californie, aan den
Grooten oceaan, 16 u. NW. San-Diego. — 10) Chinanaeca,
vl. in Centraal-Amerika, Stt. San Salvador, dep. en ruim
4 n. N. San-Miguel. — 11 ) -de-la-Frontera, W.lijke grensprov. van de Plata-Staten, meest tusschen 30 en 32° Z.B.,
68 en 70° W.L., hebbende ten W. de Andes, ten N. het
dep. Rioja en ten Z. het dep. Mendoza. De grootte wordt
op 1845 0 m., de bevolking op 61,500 zielen geschat. Be
vlakte belt naar 't O, in 't ZO. ligt 't gr. meer Guanacache. 't Klimaat is dro
og, gematigd en gezond. Vruchten
en wijn zijn de hfd.art. van nitvoer. — 12) hfdst. van laatstgen. dep., aangenaam gelegen aan de gelijkn. riv. 40 u.
N. Mendoza. 8610 tow. — 13) -de-los-ILlanos, at.
' in de
V.S. van Columbia, prov. Cnndinamarca, prov.hfdst., can
den Guaviare, mint 18 U. ZZO. Bogota. — 14) -de-losRemedios, zie Remedios. — 15) -del-Rio, at. van de
republ. Mejico., prov. en 81/2 U. ZO. Queretaro, ass den
weg near Mejtco. 10,000 mw. (?), meest in de zilvermijnen
bezig. — 16) -de-Jue-bal, kl. at. van de Plata-Staten,
dep. en 17 U. N. San-Juan-de-la-Fronter. — 17) -del-Sur,
havenpl. in Centr. Amerika, Stt. en 7 u. ZW. Nicaragua,
can de gelijkn. baai, in welke 't riviertje San-Juan zich
outlast. In 1852 bestond zij nog uit slecht. 5') hostel'
huizen, alien door N.-Amerikanen bewoond ; thans een
bedrijvige havenstad. 11° 15' 57" N.B., 85° 52' 56" W.L.
— 18) -de-Nicaragua, of -del-Norte, nu Greytown,
at. in Centraal-Amerika, tot het Mosquito gebied behoo?elide (tie Mosquitia), can den mood der riv. San-Juan
in de Caribische zee, op 10° 55' 0" N.B., 83° 43' 0" W.L.,
in 1853 tot een vrijkaven verklaard. Men wil, dat zii de
beste haven op deze butt tusschen Kaap-Graciaa-a-Dios
en de Boca-del-Toro heeft en Teel gezonder is dan Chagres.
Iii bestond nog v66r can 25tal jaren nit slechts een 100tal verspreide, van rnwe planken gebouwde huizen, met
can bevolking van 450 zielen ; maar in den jongsten tijd
In zij aanmerkelijk nitgebreid en verbeterd. Zij voert hoiden, indigo en geniunt metaal nit, 't welk langs den SanJuan uit de V.S. van Columbia wordt aangevoerd. — 19)
-de-Ulna, aterk fort, dat de haven van Vera-Cruz in de
Mejic. Staten verdedigt en op een eil. een weinig NO.
die stad ligt.
San-Jima, c] 1) kaap, die de NO.punt van 't eil. PortoRico vormt. — 2) Z.punt van Vancouvers-eil., Britsch N.Amerika, bepalende ten W. de atraat van San-Juan-de-Fuca.
Sat-Leopoldo, (S to-L.), bras. vi ., pro.. San-Pedrodo-Rio-Grande, 11 n. N. Porto-Alegre. 4000 law. (met distr.)
San-Lnear, verschill. steden in Sinus* 1) -de-Barranseda, prov. en 3 n. NW. Cadiz, can den mond der
Guadalquivir. 20,000 low., die veel handel drijven in wijn,
olie en scout. Het is de haven wear Magellaan in Sept.
1619 uitzeilde op zijn eels om de wereid en wear diem
tochtgenooten 3 jeer later weer binnenvoeren. — 2) -deGuadriaaa, prov. en 6 it. NW. Huelva,Itan den Gnadriana,
tegenover Aleontin (Portugal). 2800 law. — 3) -la-Major,
prov. en I n. W. Sevilla. 3500 mw.
Sam-Lois, 11 tentraal prov. van de La-Plata-Staten,
tuasehen 32 en 34 0 Z.B . 64 en 67° W.L., meest omgeven

door de prov. Cordova, San-Juan
'
en Mendoza. Be opperylakte is grootendeela dor of met laag gewas bedekt. Be
N.lijke distr. sijn seller onbewoond ; door 't Z. loopen
rotaige bergen.
Klimaat is beet en droog. Er sijn eenige

San-Matheos
savermijnen, die op kleine schwa worden bearbeid. — 2)
of San•Lnis-de-la-Punta, hfdpl. van gen. prov., op 33°
22' ZB., 64° 45' W.L., met 1600 mw., die handel in pearden, hniden en pelterijen drijven. — 3 ) haven, ell. en zeed.
wan Tejas, diatr. Brazoria, 101,2 n. ZW. Galveston. — 4)
-de-la-Par., at. in de republ. Mejico, prov. en 13 U. ONO.
Guanajuato. — 5) •de-Maranhao, zie Maranhao. —6)
-Obiepo, vi. in den Stt. Californie, V.S., hfdpl. van 't gelijkn. gm , aan de kust tuaschen Santa-Barbara en Monterey, met een des winters onveilige haven. 1600 inw. —
0
7) -Potosi, prov. van de republ. Mejico, tusschen 21 40'
en 240 45 N.B., 98° en 101° 25' W.L., omgeven door de
prov. Zacatecaa, Guanajuato, Queretaro,,Vera-Cruz,'Tamanlipas en Nuevo-Leon, groot 900 0 m., met 525,000 mw.
De oppervlakte in 't W. bruit een gedeelte van 't Anahuac-plateau, in 't 0. is het land vlak en moeraesig. De
'worn. riv. zijn de Panuco, Tampico en Santander. Lanp
de oevers van den Pa.nuco wordt malt en eenige andere
granen geteeld. In de bergen zijn rijke mijnen, en zilver, eenig good, hniden en euiker zijn de voorn. producten. — 8) -Potosi, hfdst. van gen. prov., aan de bron der
riv. Tampico, 20 U. NNO. Guanajuato. Zij is regelmatig
gebouwd, fraai en zindelijk; in de beste straten zijn de
huizen van steen en twee verdiepingen hoog ; in de voorsteden zijn zi,j van in de zoo gedroogde steenen. De voorn.
gebouwen zijn een deftig gouvern.huis en veel schoone
kerken. Hare markten zijn wet voorzien, en zij drijft een
levendigen handel met de naburige dep. in hear eigen fabrikaten en in van buiten ingevoerde waren, waaronder
fransche brandewijn, wijnen, wollen stoffen en engelsche
gedrukte katoenen en ijzerwaren, N. Amerik. katoenen enz.
Haar bnitenlandsche handel wordt schier geheel door onderdanen van Spanje of de V.S. gevoerd. Het aantal low.
bedraagt met de voorsteden 40,000. De andere steden van
de prov. zijn Catorce, Valles, Guadalcarar
en Horcaeistas.
San-Matheos, (S a o - M.), braz. vi ., prov. Santa-CathaTina, 3 u. NW. Desterro, aan den Atlant. oceaan. 3600 jaw.
San-Paulo, (Sao- P.), 1) prov. in 't Z. van Brazilie,
tusschen 20 en 25° Z.B., 441/2 en 53° W.L., bepaald ten
0. door den Atlant. oceaan, ten W. en NO. door de riv.
Parana, die hear van Paraguay en de prov. Matto-Grosso
seheidt, ten N. en NO. door de provincien Goyaz, MinasGeraes en Rio-de-Janeiro, ten Z. door de La-Plata-Staten
en de provincien Rio-Grande-do-Sul en Santa-Catharina;
gr ten naastebij 950 0 m., met omatreeks 88,4000
hen bergketen, uit de Serraa-do-Mar en Cubatao bestaande, scheidt de smalle kuststrook van het uitgestrekte
binnenland, besproeid door de rivieren Rio-Grande, Tiete,
Paranapanema, Ibahy, Iguassn cnn., elle bijriv. van de
Parana en waarvan de eerst- en laatstgenoemde respectievelijk de N.- en Z.grens vormen. Be Iguapa is de eenige
riv. van belang, welke in den Atlant oceaan vloeit. SanPaulo is een der rijkste prov. van Brazilie. Hare prod.
zijn zoowel die van Z. Europa als van de tropische kliplaten, nl. rust, maniok, main, koffie, suiker, cacao, boomwol, tabak en mete aardappelen, met tarwe, rogge, heryen en perziken. Aan de oevers der Tiete weed eenige
jaren geleden eene Chineeache kolonie voor den theebouw
aangelegd; maar de plant wilde niet gedi sjen, en wat men
no meest gebruikt is Paraguay-thee. Allerlei soort van
vee is er talrijk. Good, zilver, ijzer, zwavel en velerlei
edelgesteenten behooren tot haren mineralen rijkdom. — 2)
at. en hfdpl. van gen prov., gelegen tusschen twee rivieren, die zich in de Tiete ontlasten, 63 u. WZW. Rio-de.
Janeiro. Zij is onregelmatig aangelegd ; de huizen zijn gedeeltelijk van steen, maar nicest van leem, 2 verdiepingen
hoog en van balcons voorzien. Onder de voorn. gebouwen
telt men de kathedraal, 12 andere kerken, verscheiden hotspitalen, het provinciale raadhuis (weleer een Jeznietencollegie) en 't paleis van den gouverneur. Zij is de zetel
van een aartsbieechop. heeft verscheiden hoogere scholen,
cok een kruidtuin. Hare omstreken zijn schilderachtig
, schoon en met tal van villas bedekt. 42,000 mw. Zij is een
der oudste steden in Brazilie, dear zij gesticht weed in 1554.
San-Romao, (S ao - R.), 1) bras. vl., prov. MinasGeraes, aan den San-Francisco, 1. o., op 15 0 22' Z,B.
Z600 mw. — 2) port. vi , prov. Beira, ZZO. bij Vieen.
San-Roque, (S S o - R.), 1) bran. vi ., prov. en 9 u.
NVZW. San-Paulo. 4000 mw. — 2 ) kaap op de 0.kust der
bran. prov. Rio-Grande-do-Norte, op 5° 37' 28" Z.B., 35°
16' O" W.L. — 3), (reeds minder joist vermeld op Roque
(San-),( fr. St.-Roch, versterkte sp at., prov. Ca ix.
omtrent 2 u. NNW. Gibraltar. 8000 inw. ZIj werd door
de Spanjaarden in 1704 gesticht, nadat zij Gibraltar verloren hadden en heeft dents een spaansch, deele een eng.
Noorkomen; want date de levensmiddelen hier veel goedkooper zijn dan in Gibraltar zetten vele eng. familien zich
bier metterwoon neder.
San-Salvador, 1) een der staten van Centr. Amerika,
kleinste, maar verreweg de beat bevolkte, beslaande
een kuststrook aan den Grooten oceaan, die van Keep Chi, quirin, in de baai van Conchagua of Fonseca, tot den mond
der riv. Paza, of van 87° 42' tot 89° bY W.L., reikt, en
bepaald wordt ten W. door laatstgen. riv., die hem van
Guatemala scheidt, ten N. en NO. door den Staat Honduras, en ten ZO door de baai van Fonseca. De grootte
bedraagt niet meer dan 340 0 m., de bevolking 482,50
inw. (1878). Lange de kust van Libertad tot Conchagua,
is de alluviale bodem vlak en laag, van Libertad tot
Sonsonate hooger, terwijI het binnenland door vele middelmatig hooge berggroepen is bezet. Bijna parallel met
de kust, op een afstand van 5 tot 6 u. staan de 5 zoogenoemde vulkanen Apaneca, Yzalco, San-Salvador, San-Vincente en San-Miguel, van welke San-Salvador en San-Miguel een hoogte van vermoedelijk 2500 met. lebben; de
Yule° is de merkwaardigste om zijn voortdurende weekzaamheid, terwijl de andere els uitgedoofde vulkanen beschouwd worden. Onder de rivieren is de Lemp a de
grootste ; zi,j ontspr. bij Esquipulas in Guatemala, maakt
een deel der grens tusschien Honduras en San-Salvador
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nit en valt een weinig ten W. van de baai van Jiquilisco in
den Grooten oceaan: voorts de Faze, en Sirama of San-Miguel, de Jiboa en een menigte kleinere. De voorn. prod.
zijn : beste indigo, malts, suiker, kale, cacao, tabak, boomwol enz en de zoogen. Peru-balsem, die alleen bier, can
een kleine streek tusschen Acajutia en Libertad, de //Bal.
sem-kust" geheeten, door afgezonderd levende Indianen
wordt ingezameld; voorts overvioedig en goed rundvee,
weinig schapen, veel zwijnen, kalkoenen, hoenders, maar
geen eenden of ganzen. De grond bevat good !in de mijnen van Capatillas), zilver (in die van Tobanco en Sociedad), koper, ijzer en loud, mato tengevolge van de burgeroorlpgen, die dit land zoo veel jaren achtereen geteisterd hebben, worden er nog slechts weinig mijnen bewerkt.
Ook de koophandel en de landbouw hebben door die aanhoudende onlusten ontzettend yen! geleden, zc,odat nit dit
door de natuur zoo rijk gezegend land nog slechts weinig
producten in den handel worden gebracht De staat weed
laatstelijk verdeeld in 4 dep., near de voorn. steden of
ncabeceras", nl. San-Miguel, San-Vincente, San-Salvador
Santa-Anna. De andere aanzienlijke plaatsen zijn Sonsonate, Cojutepeque, Sacatecoluca, Nunualco, Olocuilta, Apestepeque, Chalatenanga, Ahuechapam, Yzalco, Nahuisalco,
ens. Be voorn. havens zi,jn La Unio n, in de bani van
Fonseca., het eindstat. van den in aanbouw zijnden Honduras-epw., Puerto-del-Triumpho code haven
van La-Concordia; verder dereedevan Libertad,
op 13° 28' 40" N.B., 89° 14' 22" W.L., en die van A c aj 0 t 1 a, op 13° 33' 36" N B., 89° 42' 45" W.L.; de laatste,
in de nabijheid van Sonsonate, werd reeds in 1534 door
Pedro de A1varado hezocht. — 2) vroegere kfdst. van gen.
staat, 31 u. OZO Guatemala. Zij ligt tusschen woudrijke
hoogten in een wel besproeide vallei, is in haar tegenwoordigen toestand vrij wel gebouwd, heeft een menigte
goede openbare gebouwen en woonhuizen, die echter geen
van tile door bijzondere sierlijkheid of smaak nitmunten,
eenige fabr. van ijzerwaren en katoenen stoffen en is een
stapelplaats voor indigo en sulker. 46,oao mw. In April
1854 weed de nt. door een aardbeving zoo goed ale geheel
verwoest en in Maart 1873 opnieuw door een aardbeving
en een uitbarsting van den nabijgelegen vulkaan Yzalco.
13° 44' N.B., 89° 8' W.L. — 3) vl. in Ecuador, tan den
Payamino. een bijriv. van den Napo, 6 u. O. Avila. — 4),
of, bij de inlanders Guanahani, cog. Cat-island (Katten-eil.) een der Bahama-cit., Atlant. oceaan, 8 u. 0. Eleuthera, op 24° NB,, 74° 30' W.L.; lang 13 u., br. 11/2 u.
Aan de 0.zijde is het door riffen omgeven. 't Was bier,
near 't algemeen gevoelen, dat Columbus den 12 Oct. 1492
het eerst in de Nieuwe-Wereld voet tan land zette, schoon
volgens anderer meening hiervoor het tegenwoordige nil.
Watling moet aangemerkt worden. — 5) -de-Bahia, zie
Bahia. — 6) -Paquena of -Pequeno. eil. in de Bahamas, ten W. van San-Salvador. — 7) -el-Seco, vl. in Mejico, prov. Puebla, tan den spw. van Vera-Cruz near Mejico.
San-Sebastian, 1) (ff. St.-Sebastien), sterk bevestigde st en zeeh. van Spanje, prov. Guipuzcoa, op een
hi. schiereil in de golf van Biscaye, dat bij hoog water
een eil. wordt door de Urumea, over welke bier een lenge
brug ligt, 3 u. W. Fuenterrabia. Zij wordt bestreken door
hare citadel Mote op de naburige hoogte lJrtull. Sedert
hare verwoesting door brand en 't being van 1813 is zij
meest volgens een regelmatig plan herbouwd. Zij heeft
schoone pleinen, verscheiden kerken en kloosters, burgeren krijgshospitalen, en is, evenals hare citadel, goed van
water voorzien. Hare haven, gedekt door een steenen dam
en wet verdedigd, is klein ; maar de at. drijft grooten invoerhandel in cog. en fr. goederen en voert koren, wijn
eon. nit. 14,600 mw. 43° 19' 2" N.B., 2° 0' 5" W.L. — V66r
de 9de eeuw beetle deze St. Izuru n. Zij weed door de
Franschen bemachtigd in 1719, 1794 en 1808, van welk laatste jaar zij de at. behielden tot 31 Aug. 1813, ben zij door
het Anglo-Spaansche leger met storm weed veroverd. — 2)
at. en hfdpl. van 't Canarisch eil. Gomera, op de 0.kust ;
met een bevestigde haven. 1600 mw. 28° 5' 40" N.B.,
17° 8' W.L. — 3) vi. in Mejico, prov Cinaloa, tusschen
Mazatlan en Rosario. 2590 inw. — 4) at. in Venezuela,
prov. en 22 u. ZZW. Caracas ; met veeteelt. 5000 mw. —
5) twee plaatsen in Guatemala, respect met 3120 en 2900
mw. — 6), (SIo-S e bast i S o), cit. tan de kust van
Brazilie, prov. San-Paulo, door het diepe kanaal ToqueToque van de kust gescheiden ; met voortreffelijke tabaken snikerteelt ; maar zeer beet en ongezond. De hfdpl.
is het vl. Prince z a. — 71 vi. tegenover het pas genoemd eil., aan 't kanaal Toque-Toque en can den mond.
eener riv. 6000 mw. (met het distr.) — 8) -de-Bue-navista, st in de V.S. van Columbia, prov. Cauca, distr.
Choco, op de landpunt Arera, tan den 0.1ijken ingang
van de golf van Darien.
San-Tadeo, riv. van Patagonie, valt in de golf van
St.-Esteven, Grooten oceaan, en is, ofschoon slechts over
3 u. bevaarbaar, de grootste stroom ten Z. den Chiloearchipel.
San-Vieente, 1 ) (S a 0 - V. ), braz. st., prov. en 111/20.
ZZO. San-Paulo. Dit was de eerste at. die de Portugeezen
In Z.Amerika stichtten, en zij was lang de hfdst. van Z.
Brazilie. Nu is zij in verval en heeft slechts 600 inw. —
2) at. in Centr. Amerika, Stt. San-Salvador, dep.hfdpl., 12
U. 0. San-Salvador. 8000 inw. In haren omtrek zijn indigo- en tabak-plantaadjes en niet ver af de vulkaan SanVicente. — 31 at. in de V.S. van Columbia, prov. Cundinamarca. 2300 mw. — 4) sp. vl., prov. en 9 . /2 u. N. Badajoz ; met weverijen. 6888 mw. — 5) vi. in Portugal,
prov. Beira, distr. Castello-Branco. 220) tow. — 6) at. op
het cit. Madera, distr. Tunchal. 4300 mw. — 7) -de-laBarquera, sp. vl., prov. Santander, WZW. bij Santillana,
can de gelijkn. bocht. 3150 mw. — 8) -de-ia-Sonsierra,
prov. en NW. bij Lograo; met voortreffelijken wijn. 230) inw.
Sana, 1) Szanaa, Szannah, ook Senna, hfdst. van
Yemen, in 't ZW. van Arabie, in een schoone vallei, meer
dan 1200 met. boven de zee, 32 u. ONO. Hodeida. Zij is
door muren omsloten, die 1./2 u. in omtrek hebben. On-
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der hare meat baksteenen gebonwen gin twee hardsteenen paleizen van den imam, omtrent 20 rijk versierde
moakeeen, openbare baden en ran steenen brug over hare
boofdstraat, die bij mare regens onder water stitat. Zij
drijft voorniunelijk handel in kale en in het hnlsel
van, walk imitate art. hier hooger in pits staat den de
boon salve en in de it. bijna uiteluitend gebrnikt wordt.
Hare lamer-art. bestaan hoofdzakelijk nit mukgoederen,
pers. tabak, dadelen, garens en glaswaren. Hare bevolking
wordt op 55,000 skim gesehat, waaronder em n groot aantel Joden, die een belangrijken handel drijven op India,
Persie en Turkije. Ligging volgens Carsten Niebuhr op 41.
35', volgens Pringle op 44 0 5", volgens Cmttenden op_ 44°
31' 0.L. De at. worth door em n materleiding nit den omtrek van ilved water voorzien, heeft met vrnehtbaren grond
•en om syjn gelijkmatIgheid van cads beroemd klimaat,
zoodat ode bewcmers gem onderseheid kennen tussehen tomer en winter" (Ritter, Arabia'. Het regent in Juni, Juli
en Augustus, maar bijna nitskultend na zonaondergang.
Men heeft er in den laatsten tijd belangrijke rode opschriften gevonden. — 2) of Miiraftorea. et. in N. Peru, dep.
Trujillo, pro.. en 9 n. ZO. Lambayeene, aan ten kleine
gelijkn. envier en niet ver van zee gelegen.
Sanbornton, gem. en vi. der V.S., Stt. New-Hampshire, gra. Belknap, 6 U. N. Concord, lenge den spw. van
Concord op Montreal. 1300 mw.
Sane...se, onbewoond el, Ind. oceaan, litj de Nariendabaai, NW. Madagaskar.
Sancergue., fr. gem. en d., dep. Cher, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. Z. Sancerre, can de Voumoise. 1170 mw.
Sancerre, (Sacrum Csesaris of Saero-Csesarinuns], fr gem. en at., dep. Cher, arr.hfdpl., 71/2 U. NO.
Bourges, bij de Loire, 1. o.; met een gem.collegie, protest.
kerk, levendigen wijnhandel en in de nabijheid marmer
delving. 3600 mow. Geb.pl. van den maarechalk Macdonald.
Sancoins, Minconciumb fr. gem. en stadje, attn het
can. du-Berry, dep. Cher, kant.hfdpl., arr. en 4 n. NO.
St.-Amand. 3900 mw.
Sancreed, kersp. van Engeland, gm. Cornwall, 1 u.
WZW. Penzance. 1200 inw.
Sanda of Sanday, 1) een der Orkney-ell., Schotl., 3/3
U. ten Z. van N. Ronaldshay, lang 31/2 a., met 2053 mw.
Het heft de haven Kettleloft aan de ZO.- en Otterswick
arm de NO.kust. — 2) dl. der Binnen-Hebriden, gra. Argyle, ten 0. van Canna. 58 mw. in 1871. — 3) eilandje
aan de W.zijde van den ingang der golf van Clyde, met
een viturtoren op 55. 16' 30" N.B., 5' 34' 55" Z.B.
Sandakan, schoone baai van Borneo's NO.kuet, Sologebied ; met voortreffelijke reede en de havenplaatsen Towsoem„ Doejom, Loe, Boekean, Domandouny, Seagallis,
Tongloe-ly-loekoe.
Sandall-Magna, kersp. en vi. in Engeland, gm. York,
West-Riding, even ten Z W. van Wakefield. 51C0 mw. (in
het kersp.)
Sandan, 1) Sandow, pr, at., prov. Saksen, regdst. en
14 U. NNO. Maagdenburg, aan de Elbe, r. o. 2200 inw. —
2) mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen, kr. Pilsen,
NO. bij Leitmeritz ; met weverijen, kobaltgroeven en ten
zunrbron. 2700 mw. ( 3250 in de gem.)
Sandbaeh, eng. my!. en kersp., gm. en 7 n. OZO.
Chester, aan den Manchester-tak van den London-andNorth-Western-spw.; zijdeweverijen. 9700 mw. (in 't kersp.)
Sandbank. d. in Schotland, gm. Argyle, kersp. Dunoon
en Kilmun. 63 inw.
Sandberg, d. in Pr., prove Posen, kr. Kroeben. 795 mw.
Sandbuir, Sandbuur of Sandebnur, geh in de Ned.
prov. Drente, gem. Roden, kant. en arr. Amen, hof Leeuwarden. 40 mw.
Sand-Creek, vl. in de V.S., at. Indiana, grs. Decatur.
2030 mw.
Sandee of Sandecm, (Neu. en Alt.), (N o w y - en
Stray- S.), twee steden in Oostenr.-Hong., prov. Gallicie
1) hfdpL van den gelijkn. kr., 14 n. ZO. Krakau, tan den
Dunajecz; met een slot, gymnasium en hoofdachool. 11,185
mw., waaronder 1(4 Joden ; — 2) 2 U. ZZW. de vorige st.,
aan de samenvloeiing van den Poprad en Dunajecz ; met een
Klarissen-klooster en druk bezoehte markten. 3400 mw.
Sande-fjord, noorw. stadje, ambt Jarlsberg en Lourrig, 6 e. N. Laurvig. 700 mw.
Sandelbosch, Sandel- of Sandalbout-Eiland, ook
Sombo en Tjindano of Tjumba, 0.-in& eil., een der
Kleine-Soenda-eil., tot de ned. resid. Timor gerekend, ten
Z. van Flores' W.lijk gedeelte en daarvan door de 'street
Tjindina gescheiden ; lang 34 tt, op zijn breedst - 17 u.
Het is zeer vruchtbaar, dicht bevolkt en meet in vele opzichten near Java gelijken, doch de inwendige gesteldheid
van dit eil. is nog matte weinig bekend. De Z.kust is
steil, met vrij hoog kalkgebergte; aan de N.kust zijn enkale goede havens, zooals de Willemsbaai met het vi. La.
bays, Libaya of Padewawy, en de Beringabaai.

deals tot die van Thorn behoorende; kant Weert (?), arr.
Roermond, hof 's Hertogenbosch. 60 mw.
Sandgate, eng. gels. en kapelgemeente (achapelry"), grs.
Kent, aan 't Kansa', bij Folkestone; met bezochte zeebaden. 1900 law. Hier begint het "Military-Canal". dat
eiadigt in Cliffend (Sussex).
Sandbausess, Duitsch d. in 't groothertd. Baden, kr.
Heidelberg. 233J law.
Sandisofen, Duitsehe gem. in 't groothertd. Baden, kr.
Mannheim. 1840 mw.
Sandhurst, 3) eng. kersp. en d., gee. flecks, 11/3 U.
ZZO. Wokinghani ; met een hon. milit. collegie, rijschool
en observatorinm. 3200 mw. — 2) id., grs. en 3/4 u. N.
Gloeester, aan de Severn. 602 mw. — 3) id., grs. Kent,
aan de Rotherriv., 11/3 U. WZW. Tenterden. 1290 inw. —
4) vl. in Australie, kol. Victoria, distr. Loddon, aan de
Bendingo-Creek en aan den spw. van Melbourne near Echuca, van welke plats het 16 U. ZZW. gelegen is. In den
omtrek worden rijke goudmijnen gevonden. 1600 mw.
Saudi, at. in Britsch-Indie, Oude, 25 u. NW. Lucknow.
Zij is gelegen in een aangename streek en heeft een bazar.
Sandiacre, kersp. van Eng., grs. en 2 u. O. Derby. 1180 mw.
San-Diego. at. in de V.S., Stt. Californie, grs. SanDiego, 8,1 u. Z. San-Francisco, tan den Grooten oceaan,
met een goede haven. 303 mw
Sandigliano, gem. en d. in Italie, prov. Novara, arc.
Biella. 1200 mw.
SandHa, st. in Voor-Indie, pres. Bengaien, prov. Oude,
div. Cheetapoore. 5780 mw.
Sanding, Sandiang, 2 onbewoonde dl. bij Sumatra's
W.kust, bij 't ZO.einde der Nassau- of Poggy-eilandtn, tct
welke groep zij soms gerekend worden.
Sandlake. gem. en vl. der V.S., New-York, grs. Rensselaer, 3 u. ZO. Troy. 2650 mw.
Sandonair, Sandomirz. at. in Rad., prov. Polen, weleer
gouv.hfdst., aan de Weichsel, 1. o., 16 u. ZO. Radom. Zij
was vroeger de reaid. van sommige koningen van Poles, heeft
een bergslot, 4 kloostere, handel en jaarmarkten. 2400 mw.
Sanden, verechill. pl. in Engeland. 1) grs. Essex, aan
de riv. van denzelfden naam, een bijvl. van de Chelmer,
1/24U. ZO. Chelmsford. 510 mw. — 2) gra. Hens, 1 u.
NNW. Buntingford. 810 mw. 3) grs. en 1 ENO. Stafford, met stat. aan den North Staffordshire-spw. 580 mw.
— 4) gra. Berks, 1/4 u. ZZW. Hungerford. 850 inw. — 5)
grs. in Nieuw-Zuid-Wales, Australie, 30 , b° Z.B. en 152°
0.L., met de hfdst. Armadale.
Sandoway, at. van Britsch Indie, Bengalen, prov.
Aracan, hfdpl. van 't Z.lijkst distr., 12 u. ZO. het eil.
Tsjedoeba. 1503 mw.
Sandown, eng. fort en geh., eil. Wight, op de ZO.kust.
2300 inw.
Sandpoort, sic Zandpoort,
Sandridge, 1) kersp. in Engeland, grs. Herts, 1/2 u.
NNO. St.-Albans. 820 low. — 2 ) zeehaven van Melbourne,
1/2 U. Z. van die at., Australie, kol. Victoria. 4000 inw.
Sandrigo, d. in N.-Italie, Venetie, prov. en 2 u. NO.
Vicenza. 2000 mw.
Sandringham, kers'', in Engeland, grs. Norfolk, 3/4 u.
NO. Castle-Rising, met een resi(l. van den prins van Wales.
Mandating, kerep. in Schotland, grs. Shetland. 2800 inw.
Sandajore, Satajore, (mg. Sanjore, Sachore),
at. van W. Hindostan, gebied en 37 u. W. Odeypoor, aan
den weg van Radsjepoetana naar de golf van Cutch.
Sand-tajoe, Sandchou, at. van Chineesch Turkestan,
43 u. ZO. Yarkand ; met 1000 huisgezinnen.
Sandukli, kl. at. van Kl.-Azie, Anatolie. 19 u. Z. Koetaya,
2 n. Z.waarts liggen ruinen eener groote stad.
Sandusky, 1) grs. der V.S., in 't NW. van Ohio, besproeid door de riv. Sandusky, die in de gelijkn. baai valt;
gr. 14 0 m., met 26,000 low.; hfdpl. Lower- Sa ndnak y. — 2) st. en haven van Ohio, grs. Erie, aan de
Sandusky-baai van 't meer Erie, 2s o. N. Columbus. Zij
weed in 1817 naar een geregeld en schoon plan aangelegd
op eene groeve van voortreffelijken bouwsteen, waarvan
dan ook de meeste gebouwen zijn opgetrokken. Date zij
een der groote landings- en inschepingspunten is voor eel.
tigers tusschen de NO.lijke staten en 't Mississippi-dal en
tevens door tal van stoombooten en andere sehepen bezocht wordt, is zij snel tot wasdom en bloei gekomen.
Veal heeft dastraan toegebracht de aanleg van verscheiden
spoorwegen, die elkander bier ontmoeten ; door een van
daze is zij met Cincinnati, door een anderen met Newark,
Columbus en Zanesville verbonden, door nog andere met
andere steden. 13,000 jaw.
Sandweiler, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr., kant.
en 1 U. 0. Luxemburg. 800 inw. Het vormt met het d.
Hamm en eenige gala. de gem. Sandweiler. 1100
Sandwich, 1) eng. at. en ecinque-port", gee. Kent,.
tan de Stour, ruim u. van haren mond in de Pegwellheal, met een stet. aan den South-Eastern-spw., 11/4 u.
N. Deal. SO heeft onregelmatige straten met ouderwetsche
lruizen, 3 parochie-kerken, em n raadhuie, gevangenis, twee
htemitalen, een lat. school en een weinig handel. 3060 inw.
Zij was vroeger als Londens :welt van veel belong. In de
nabijheid ligt Richborough, het oude Thu tup iu m,
na welks verve' Sandwich in de 6e eeuw opkwam. — 2)
gem. der V.S., Stt. Massachusetts, gra. Barnstable, op CapeCod, 15 u. ZZO. Boston; met een goede haven, groote
glasfabr. en verscheiden bloeiende dorpen. 3694 mw. 3)
id., Stt. New-Hampshire, gee. Carrel. 12 u. N. Concord.
1854 law. — 4) aanzienlijke baai op de 0.kust van Labrador, met het el. Huntingdon aan den ingang. — 5) havenbaai tan de 0.kust van 't eil. Mallieollo, in den archipel
der Nieuwe Hebriden. — 6) kaap der NO.kust van NieuwHolland, op 't ell. Hinchinbrook; 18° 13' Z.B., 146° 19f
O.L. — 7) all. der Nienwe-Hebride.n. de Z.punt op ir 52,
LB., me SO' O.L. -- 8) eil. ten SW. van 't eil. NieuwIceland, in den arehipel Nienw-Brittannie; op 2° 50. 30 5
Z.B., 148° 59' 15" O.L.
Sandwich- of Sandwichs-Eilanden, ook Archipel-vas-ilawaii of Owyhee, eil.-groep in den Grootert

Sandetingen-Ambacht of Adriaaa-Pieters-Ambacbt, vroeger een zelfstandige ned. gem., doch studs 1855

aan de gem. Hendrik-Ido-Ambaeht toegevoegd, Z.HolL, kant.
Ridderkerk, arr. Dordrecht, ten Z. van Ridderkerk. 365 mw.
Sanderay-Island, een der Hebriden-eil., ten N. van
Schotland, *re. Inverness, kersp, en 1 u. B.V. Barra.
Sandershausen, d. in Heurhessen, 1 n. NO. Kassel. 750
mw. Gevecht tusschen de Fransehen en Geallieerden in 1758.
Sandersteben, at. van 't voretd. Anhalt-Dessau, 9 n.
W. Dessau; aan de Wipper; met non slot. 1945 inw.
Sandereveil, ind. at., Baroda, 101/3 U. ZO. Surate.
Sa ad era.. ille,diatr.V.S., Kentucky, grs. Fayette. 2600 mw .
Sanderde, Sandftrden of Zandwoort, ned. dorpje,
Fries', gem. Wijmbritseradeel. kant. en 2 a. WZW. Sneak,
arr. Leeuwarden. 90 mw. (met de buurt Rijp).
Sandford, Samford,1 1 gem. en vl. der V.8., New-York,
us. Broome. 33 n. ZW. -Albany. 2600 mw. — 2) id.,
Maine, gr.. York, 10 n. WZW. Portland. 2400 mw.
4. in Engeland, gas. Devon, 1 ,3 u. NW. Crediton. 1700 mw.
Sandfort. b. in de Ned. prov. Limburg, aan den weg
van Venloo near Maaseyk, deels tot de gem. Ittervoort,

Sansaria

Sandwick
oceaan, meest tusschen 19° en no 20' N.B., 155 en 160.
W.L., vormende een keten, die zich van 't ZO. near 't NW.
nitstrekt. Het grootste eil. is het ZO.lijksta Haw a it
of Owyhee; — NW. van dear volgt la o W i, Mow ee
of Maui en daarbij ZW. de beide eil. Tihoeroa of
Ka hvolawe en Lana i, en tusschen Kahvolawe en
Mowi het eil. Molokini; — NW. van Mowi het eil.
Molokoi of Moro-kai; — WNW. an dit volgt
Woahoe of Oahoe, — 1SW. vandaar A touai of
A towel (ook Sawai of Ka wai geheeten), waarbij
ZW. de eil. Lehoea, Nibaoe en Taoera of Kaoela liggen. Linn gezamentlijke grootte wordt op ougeveer 300 0 m. geschat; bun bevolkieg, door Cook ten rowate op 4 )0,000 geraamd, bedroeg volgens eene telling van
1832 slechts 130,313, volgens een andere van 1840 niet meer
dan 88,000 zielen ; een opgave van 1866 geeft 62,950, terwijl de laatate en meeet betrouwbare telling van 1878 ten
totaal van 57,9.15 aan het licht lieett gebracht. Z66 and

en bijna regelmatig neemt de bevolking der Oceanische
eilandenwereld sedert bun ontdekking in de vorige eeuw
af. Van laatstgenoemd cijfer behoorden er in 1870 ruim
17,000 op Hawaii te hub' (46,0111) in 1632), 12,100 op Maui
135,000 in 1832), 20,000 op Oithoe (.'9,700 in 1032), 5300 op
Kawai (11,000 in 183). Naar de nationaliteit waren de
57,905 mw. in 187i samengesteld nit 44,00 inboorlingen
(Kanaken), 3420 mestiezen, 5920 Chineezen, 1f8) Amerikanen, 881 Engelschen, 440 Portugeezen, 275 Duitschera, 85
Franschen, 70 vreemdelingen van andere nationaliteiten.
Be grond verheft er zich tot ten aasizienlijke hoogte, en
op Hawaii zijn verscheiden werkzame vulkanen. o. a. op
de NO.kust de Mauna-Kea (ewitte berg") van 4300 met.
hoogte, en daartegenover de Mauna-Loa (egroote berg"),
van 3760 met., die op den 12 Sept. 1852 zoo geweldig uitbarstte, dat de lava in 24 u. tijds 3 mijlen ver afvloeide.
Een dergelijke uitbarsting herhaalde zich in 1863. Merkwaardig is deze Mauna-Loa om zijn ontzettend grooten brater, die een middellijn moet hebben van meer dan 5000 met.,
d. i. een uur gaans. 't Klimaat is zeer gezond, met gematigde regens en zeekoelten; de gemiddelde temp. is 75°
Fahr., terwij1 de uitersten 60 en 88° zijn. De bodem is in
de hooglanden beter geschikt voor de veeteelt dan your
den landbouw ; men oogst hier evenwel schoone tarwe, en
de valleien brengen borne, auiker, boomwol, tabak, cacao,
arrowroot, moerbezien, jams, zoete aardappelen en tarro of
taro [arum maculatum, macrorrhizon] voort, nit welken
laatsten bolwortel de eilanders bun hoofdvoedsel, p o e geheeten, bereiden; de suikerteelt slaagt bier vooral uitmuntend. Vroeger was het saudelhout een belangrijk product,
maar de wouden zijn al te epoedig gedund en nu west er
maar weinig. Zeer talrijk zijn er de paarden, schapen,
gwijnen en hoenders. Honolo el o e, de lifdst., op 't eil.
Oahoe is een belangrijke stapelplaats voor den Landel van.

nevarende naties en staat in de laatete jaren door geregelde stoomvaartdiensten in gemeenschap met San-Fran-

alle

cisco (dour der rein 81/i dag., Sidney (21 dagen) en Auckland op Nieuw-Zeel. (16 dagen). Tevens vormt zij in de
Imitate jaren het belaugrijkste atation en stapelplaats voor

de cachelot- of potvischvangst. Zij is behalve handelaha.
ten ook residentie en is geheel in Europeeachen trant gebouwd. — Cook ontdekte dem ell. in 1773 (nadat zij reeds
in 1542 gezien waren), en benoemde ze near zijn beschermSteer, lord Sandwich, eerste lord der admiraliteit, hoewel
ook de aan de inboorlingen ontleende naam van Hawil-Ar-

chipel in gebruik is gebleven. Toenmaals had elk eil. een
eigen opperhoofd„ maar Tamehamaba, die van 1784 tot 1819
regeerde, vereenigde al de ell. onder zijne heerschappij. Ziin
zoon Riho-Ribo of Tamehamaha II. weed door de Meth°.
disten tot het christendom bekeerd en schafte sOle afgodendienst in zijn rijk af. In 1820 vestigden sick op deze
eil. verscheiden zendelingsposten en tegenwoordig wordt er
het christendom scbier algemeen beleden. Slade 1851 onder de bescherming en 't gezag der N.-Amerikaansche Unie
gesteld, aloot de boning van de Sandw.-eil. 10 Juli 1861
een verdrag van vriendschap, bandel en scheepvaart met
de koningin van Groot-Brittanje en Iceland. (Zie verder
op de bijzondere art. der voorn. eilanden.) — 2) of Sandwieb-Land, eil.groep in den Z.lijken Atlant omen, ten
ZO. van de groep Nieuw-Georgie, tusschen 57° 10' en 59°
34' Z.B., in 1775 door Cook ontdekt. Zki bestaan nit 5
groote en eenige kleinere eil., die sonder plantengroei,
steeds in nevelen gehuld en met eeuwige sneeuw bedekt
aim. Men heeft bier vaak het schouwtooneel van 't zuider-

licht, dat volkomen aan 't noorderlicht gelijk is. De N.lijkate eil. van dezen kl. arcbipel zijn de Candlemas- of
Lichtmis-eil., iets Z.lijker ligt Saunders-eil., terder Montague, Bristol, en 't Z.lijkste is Thule.
Sandsviek, kersp. in Schotland, gra. Orkney. 1150 low.
Gemidd. temp. in Juni 54°. Jan. 381/1° Fahr.
Sandy, 1) kersp. en gem. van Engeland, gra. Bedford,
aan de lyel, 314, u. NW. Biggleswade. 2.40 inw. — 21 gem.
der V.S., Stt. Ohio, gee. Tuscarawas. 141) mw. — 3; id.,
zelfden St., gas. Starko. 1600 inw. — 41 ell. in de zee der
Antillen aan de bust van Mosquitia, op 14° 44 N.B., 82°
5' W.L. — 5) een der Hebriden, aan Schotl. W.kust, gra.
Inverness, met een goede haven. — 61 heal ass de NO bust van Nieuw-Zeeland, eil. Eabeinomouve. — 7), of
*Sig-Sandy-River, riv. der VS., ontspringt in Virginie,
vloeit meest N.waarts langs de geese van Virginie en Kentucky en valt 1. in den Ohio en Catlesburg in Kentucky,
na een loop van 37 u., waarvan zij er 15 bevaarbaar is.
— 7), of LittIe-Sandy-River, id., Kentucky ontspr. in
't gra. Lawrence, vloeit 0. tot Louisa, dan N., en valt bij
Greenupsburg I. in den Ohio. — 8) bijriv. van den Tennessee 1., in Kentucky.
Sandy-Creek I) gem. der V.S., New-York, gra. Oswego,
aan 't meer Ontario, 2 u. N. Pulasky. 270.) inw. — 2) id.,
Pennsylvanie, gm. en 3 n. N. Mercer. 20 ,0 mw. — Sandy-Bill. d. der V.S., New-York, grs. Washington, aan
den Hudson, 1. o., 14 U. N. Albany; met veel fabrieken.
240J mw. — Sandy-Lake, gem. der V-S., Pennsylvania,
gm. Mercer, aan de 0.grens. 1556 mw. — Sandy-Mount,

iersch d., Leinster, gee. en % n. ZZO. Dublin, aan de
Dublin-baai ; om zijne zeebaden bezocht.

Banfire, Ital. vl., Piemont, prov. Coni, circ. en 3 u. W.
Alba ; met een schoon slot. 1800 mw.
Sanfront„ Ital. at., Piemont, prov. Cool, circ. en 21/e
0. W. Salim°. :5000 low. (met de gem.)
Sanga, aanzienlijke versterkte at. van Japan, ell. KioeSloe, distr.hfdpl., a. de Simbara-baal, 16 u. NO. Nagasaki.
Zij is goed en regelmatig gebouwd en van grachten doorsneden, en heeft een schoon palm en porselein-fabriek.
Sangalbos, d. in Port.,prov. Beira, distr. Aveiro. 2300 mow.
Banyan", at. in Britsch-Indie, prea. Madras, distr. en 5
Nellore.
Sangannner, st. in Indie, pees. Bombay. 9930 inw.
Sangamon, ) riv. der VS., die met hare talrijke bijrivieren de schoonste en vruchtbaarate deelen van Illinois
besproeit en tusschen de gm. Cass en Mason L in den
Illinois valt. — 2) grs. in Illinois, met 46,6)0 inw.; hfdp1.

Springfield.
Sangao staat op de W.kust van Borneo, 0. Pontianak,,
sedert 182S aan de Nederlanders onderworpen.

Sangara, staat of land in 't NW. van Hoog-Soedan,
Mandingo-Land, tusschen Kissi, Baleva, Amana en Wassub o ; hfdpl. Kank a n.
Sangerberg, d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen,

2340 in w.

Sangerfield, gem. der VS., New-York, grs. Oneida, 5
u. ZZW. Utica. ::600 inw.
Sengerhauaen, pr st. pro,. Saksen, regdst. en 9 n.
WNW. Merseburg, kr.hfdpl., aan den voet van den Harz en
aan de Gonna; met 2 kasteelen, weverijen, looicrijen, potterijen, veel schoenmakerij, salpeterziederijen en in de nabijheid een kopersmelterij met em n vitrioolziederij. 9)21 mw.
Sangerville, gem. en vi. der V S., Stt. Maine, gm. Piscataquis, 20 u. NW. Augusta. 120 I mw.
Sangir, Sangier, 0.ind. eil. tusschen Celebes en de
Philippijnen, de N.punt op 3° 46' NB , 125° 17' 0.L., nau
schatting met 12,000 mw., verdeeld in eenige kl. rijken,
waarvan Kandahar en Taboekan de voorn. zip. He hfdpl.
is Taboekan, aan ten gelijkn. baai. Het eil. behoort
tot de groep der S a ngi r- eilanden, die zich N.waarts
Tan Celebes NO.punt uitstrekt en nit 40 tot 50 41. bestaat. waarvan Bejaren, Tagolanda en Sian de tooth. zijn.
San-Giusto, St. in Midden-Italie, prov. en circ. Macerata. 3000 inw.
Sangkoi, Song-ca, of Tonquin-Rivier, riv. in Achter-Indie, ontspr. in de chin. prov. Yan-nan, vloeit ZW.waarts en vat na een loop van wel 170 u. in de golf van
Tonquin door vele monden, tusschen 21 en 21 0 N.B., 106
en 107° O.L. In hear bovengedeelte beet zij Ho-ti-Kian g.
• Sangora, nest. van Neder-Slam, aan een baai op de
Waijde der golf van Siam, 26 u. ZO. Ligor, op 7° 15' N.B.,
101 0 W.L. Zij wordt in maleische, siameesche en chineesche
wijken verdeeld, is meest van baksteen gebouwd en heeft
op de naburige hoogten vele pagoden. Zij voert ijzer, ge-

droogde krabben en peper nit.
Sangro (Sagrus], riv. in Zuid-Italie, prov. Chieti en
Aquila ontspr. ZO. het meer Fucino en cult na een N.en Nthijken loop van 181/e u. in de Adriat. zee, 3./2 U.
ZO. Ortona.
Sangamon, at. in Mandsjoerije, petit. Klein, a. d. rechteroever van de Songari, op 4tP28' N.B., 129(d42' O.L. 10,000 inw.
Snugness, [Samosa], sp it., pent. en 7 u. Z(). Pamplona, aan den Aragon; met weverijen. 3500 mw.
Sanguin, Snngsvin, riv. van Opper-Guinea,
valt in den Atlant. oceaan, omtrent 34 U. NW. Kaap-Palmas. Aan haren mond ligt een gelijkn. pleats, weleer
hfdst. van een kl. staat, wear de Nederl. en Engelschen
faktorijen hadden.
Sanguinetto. I at. in N.-Italie, prov. en 5 u. ZZO.
Verona, tueachen Legnago en Mantua. 2600 low. — 2) kL

riv. van Midd.-Italie, die in 't meer van Perugia, aan de
N.zijde valt. Men boudt hare oevera tour het hootdtooneel der slachting in den veldslag Tan Thrasymene, en
van dear hear naam.
Sanilae, gm. van de VS., Stt. Michigan. 14,561 low.
Sanisval, at. in Indie, pre.. Bengalen, pent. Pendajab.
90 )0 mw,
Sankanier, at. van Z.-Indie, gebied en 29 n. ZZO. Sattarah, aan den Goetpoerba.
Sanksolong, at. op Java, resid. Madioen.
Signiori, vl. op het eil. Sardinie, prov. en 9 n. NNW.
Cagliari, distr.hfdpl. 3350 low, ( met de gem.)
Sannoio, ft. gem. en d. dep. Seine-en-Oise, arr. en via
2650 inw.
'
U-NO.Versail,bjdSn;.o
Sanok, at. in Oostenr.-Honganje, Galicie,
eau
den San, 11 u. ZW. Jaroslavi ; met een burgrutne. 4400 inw .
San-yo. Sangpo en Saari', gr. riv. van Tibet, ontspr. bij 39° 40' N.B , 82° 0.L., dicht bij de bronnen vaa
den Setledsj en de Goggra, en vloeit 0.waarts voorbkj Sjigat. en Sjigatzoengar. Zij neemt een menigte bijriv. op.
Men heeft haren loop tot op den 93. O.L. onderzocht, en

meent, dat zij verder wordt voortgezet in den Dihong, eta
der hoofdarmen van den Brahniapoetra.
Sanqubar, schot. vl. en kerep., grs. en 7 u. NNW.
Dumfnes ; met veel fabr. van wollen, katnenen e. a. stoffen, en in de nabijheid steenkoolmijnen. 3040 mw.
San-Quirieo, d. in Midd.-lialte, prov. Sienna, circ.
Montepulciano, aan de boven-Ombrone. 1960 inw.
Samsun, at. van Cents. A frika, Haoessa, 0. van Kategoem, op 12° 20' N.B., 12° 0 L.
Sanaanding, twee at. van Cents. A frika : 1) etaat Bambarra. aan de Dsjoliba. 6 u. NO. Sego. Men wil, dat zij
een nitgebreiden lutndel drijft en 10- tot 11,000 mw. heeft.
Hier ging Mungo Park in 1805 aan boord van zijnen schoener ow de riv. af te dalen. Andere handelssteden langs de
Dejoliba zijn Bammakoe, Koelikora, Yama, Yamina, Maraboe. Semi en Silla — st.t Woelli, aan een
van den Senegal, op 13° 40' N.B., 13) 15' 0.L.
Sansaria, mv1. in Centr. Amerika, Stt. en 0. Guatemala, distr. Sansaria, w.rvan Guaataloya de hfdst. is.

900

San-Secondo

San-Seeendo, gem. en mvl. in N.-Italie, prov. Turijn,
circ. en 1/3 U. ZZW. Pinerolo. 1860 mw.
eil, in de Adriat. zee, aan de kust van Illyrie,
ills U. M. het eiL Lossini.
SamosSas, vi. op 't eil. Majorca, Balearische-eil., 41/s
U. ONO. Palma. 3213 mw,
$anta of Farina, 1) it. in N, Peru, dep. en le% U.
0. Trtijillo, rov.hfdst., bij den mood der r v. Sant a,
die een NW. **ken loop an wet 60 u. heeft en in den Stilinn oceaan vait, tegenover de Santa-eilan dj e s.
Banta, (het vrouwelijk wooed van Santo -, S a n
Heilige), vooropgaand wooed bij de namen van vele plasteen
In Z.-Europa en Amerika. De hieronder niet opgenomene
=eke men op 't volg. wooed. — Santagn:, Santander,
• antaaailla, ens. zijn achter de reeks der met Santabeginnende to vinden.
Santa-Anauetmia, Ital. at., prov. en 2 n. ONO. Napels,
anis de golf van Napels, beroemd, even als de bijgelegen
steden Somme, Tone-del-Greco en Ottojano, wegens den
bier wassenden wit* uLacrymase-Christi". 8000 mw.
Santa-Anna of -Ana, 11 (somtijds ook Sonsonate
geheeten), at. in Centr. Amerika, Stt. en 7 n. WNW. SanSalvador, hfdpl. van een depart. Hare omstreken brengen
indigo en de beste sulker van 't land voort. 12,000 inw. —
2) kl. st. in Bolivia. dep. Beni, aan den Mamore bij de
invloeiing van de Yacuma, 8112 u. Z. Exaltation. — 3) at
in Z. Peru, dep. en 23 U. NW. Caw°, aan de Quillibamba,
in een schilderachtige vallei van 14 u. lengte. — 4) brat.
mvl., prov. Matto-Grosso, 81/s u. ONO. Cuiaba. 4000 inw.
(met het diatr.) — 5) of Villa-Nova, id., prov. Santa.
Catharine, 6 u. NO. Laguna. 2000 mw. — 6) id., prov.
San-Pedro-do-Rio-grande, urn den Sine, N. Porto-Alegre.
1400 low. — 7) kl. bras. oil., prov. en 11 a 12 n. ONO.
Maranhao, bij de kust. — 8) bra.. eil., prov. Goyoz, gevormd door 2 armen van de riv. Araguay, lang 60 u., be.
11 a 12 u. — 9i gre. der V.S., gebied Nienw-Mejico, met
5000 mw. — 10) -de-Chaves, hfdst. van 't port. eil. St.Thomos, in de golf van Guinea, aan can schoone beam op
de NO.zijde van 't oil. Zij bestaat nit omtrent 500 honten
huizen met eon fort en de read. van den port. gouverneur. — 11) -de-Cnenea, dezelfde ale Cuenca 3).
Santa-Barbara. 1) vl. n Venezuela,
i
prov. Orinoco, aan
den 1. o. van den Orinoco-stroom, tegenover de invloeiing
van den Ventuari. — 2) brae. vi , prov. Minas-Geraes, 81/.
n. NNO. Onro-Petro. 4000 inw. (met het distr.) — S a n.
ta-Barbara is ook eon naam van de Abrolhos,
zie ald. — Zie ook Barbara (Santa-).
Santa-Cruz, at. op Luzon. W.kust, Philippijnen, 32 n.
NNW. Manila. 5400 inw. — Sir voorte Cruz (Santa.).
Santa-Cruz-de-la-Sierra, 0.1ijkste en grootate prov.
van Bolivia, tuaschen 15 en 21 0 Z.B., 58 en 65° W.L., hebbende ten 0. Brazilie en can de andere zijden de prov. Beni,
Cochabamba en Tarije. 70,000 mw. De grond is meest vlak
golvend, of wordt besproeid door de riv. Ubahy en RioGrande of Gnapey, en is ale bedekt met nog ondoorzochte
wouden. Tot de prod. behooren suiker, koffie, cacao, rijet,
boomwol, honig en indigo, en men gelooft, dat het land
rijk can mineralen is ; maar beschaafde aamenwoningen
van menschen Min nog maar dun over de prov. verspreid.
De voornaamste plaatsen sijn San-Lorenzo-de-Frontera,
Santa-Cruz, Santiago, San-Juan-Bautista en Concepcion.
Santa-Enlalia, vi. op 't oil. Inca, Balearische-Eilanden 3220 inw.
Santa-Fe, 11 prov. der La-Plata-Staten of Argentijnsche
republiek, tuaschen 30 en 33. Z.B., 61 en 62° W.L., ten
NU. van de riv. Parent, die or van de prov. Entre-Rios
scheidt, ten Z. bepaald door de prov. Buenos-Ayres, en ten
N. en W. door zoutwoestijnen gescheiden van de dep. Santiago en Cordova. De grond is meest een vlak terrasland,
met grits of minosa's bedekt. Regen valt or seer zelden.
Hoofdprod. stin rundvee en paarden. De room. riv zijn
de Salado en de Tercero of Carcaranal. — 2) hfdat. van
gen. prov., can den Salado, 21/1 u. NW. Parana, of Bajadade-Santa-Pd. 10,500 mw. — 3) eiL in bovengen prey.,
tueschen den Salado en de Parana, lang 14 U. gemiddeld
2. u hr., hebbende de st. Santa-Ft can zijn N.- on 't fort
Espiritu-Santo can sun Z.einde. — 4) .sp. vi., prov. en 11/s
U. W. Granada. 5108 inw. — 51 of so.t..ite-ao-so..
110-ranciaeo, hfdat. van 't gebied Nieuw-Mejico, in de V.S.,
en hfdpL van 't gelijkn. gra. an St.-Augustine. de oudste
St. der Dole, ale ninde in 15;10 gesticht, aan den Chichito,
eon bidriv. van de Rio-Grande-del-Norte, in cone groote,
geheel door bergen omslotene, boomlooze vlakte, op 35 0
, 6" N.B., 1060 2' 3" W.L., ongeveer 2100 met. haven 41
den zeespiegeL Hare hulzen, van //adobes" of in de son
gebakken steel' gebonwd en van eene verdieping, hebben
van buiten eon plomp, onbehatiglijk veorkomen, doch skin
van binnen gemakkelijk ingericht ; de voorn gebouwen
eijn 't hotel van den gonverneur; het tolhuis, de kazernen,
't gereektsbof on de twilit tape'. De st. is eon belangrijke
markt year den handel tusschen de V.S. en Mejico en toyeas eon station voor den overlandhandel tusschen California en de 0.1ijker staten der Unie.
Santa-Helena, brag. vl., prov. Maranhao, WZW.
Guimaraes.
bras. vL, prov. on NO. San-Paulo.
Santa-Juasa, eil. ran Z. Amerika. Chili, dep. on 11 U.
OZO. Concepcion, in de riv. Biobio. Ben fort daarop word
in 1601 door de Aranceniers verwoeat.
'Santa-Lazia,, bras. vi., prim en 34 u. OZO. Goyaz. 3000
law. (met het distr.)
Banta-Rita, bran. mvl., pray. Minas-Geraes. ZO. SaoJoilo-del-Rei. 5800 tow. (met het diatr.)
Santa-Se, bran. vl., prov. Bahia, comarca-kfdpL, aim
den San-Francisco, r. ce, op 10° 30' Z.B.
Santa-Teela, d. en fort van Uruguay, aan de bras. grins,
37 U. WNW. San-Pedro-di-Rio-Grande.
-Santa-Teveza, • 1) fort in Uruguay, can den Atlant
ocestan, bij de bra.. groin, 27 n. NO. Moldonado. — 3) -dejemes, mvi. in Venezuela, dep. Apure, eau de Meta, 13
U. •W. hare vereeniging met den Orinoco.
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Santa-Trinita, 1) d. on fort in Oostenr.-Hongarije;
prey: Dalmatia, kr. on 1/2n. ZW. Cattaro. — 2) -de-Cava,
abdij in Midd.-Italia, Napels, prov. en 1 u. NW. Salerno.
St weed in de 9e eenw gesticht on is seer rijk in kunstwerken.
!Ungava, vi. in 't Z. van 't sp. eiL Majorca, ZZO. h&j,
Campos, aan de zee. 4200 mw.
Santander. 1) sp. prov., grenzende ten N. sin de golf
van Bisear en aan de andere Wen omgeven door de provincies Brseaye, Burgos, Palencia en Oviedo; met 242,000
bow. In hair hJijk gedeelte loopen de Cantabrische bergen, van welke de Besaya, Pas ens. near see vloeien. Op
de kust liggen de havens Santander on Santona, die teveno,
met Santillana en Reynosa, de voorn. steden sea. — 2,
[Poeta* Blendinin], st. en hfdpl. der gen. prov., schilderachtig gelegen op cone in de golf van Biscaye uitetekende kaap, 15 U. WNW. Bilbao. Zij heeft eon kathedraal,
2 andere kerken, 3 hospitalen, een gevangenis, colleaje,
schouwburg on baden en is een bedrijvige handelsst. Hare
mime, we' beschutte haven heeft een fraaie kaai, en sij is
eon der voorn. markten voor den aanvoer near Madrid. Zij
voert nit Castiliaaneche tarwe, meel, aanzienlijke hoeveelheden wol, liner (near Engeland on Belgie) enz. In de naburige bergen zijn milde tizermijnen, en de omtrek heeft
overvloed van toren, fruit en rundvee. Eon spw leidt
van S. op Mar-del-Rey, 16 U. ZZW. Valladolid, Segovia
en op Madrid. 41,600 mw. In 1808 weed zij door de Franschen ingenomen en geplunderd. — 31 riv. in de Mejic.
ataten, dep. Tamaulipas valt in de golf van Mejico, 32
U. N. Tampico. Aan hak liggen de eteden Nueva-Santander on Soto-la-Marina, lit) weike laatste n.j een groote riv.
nit het N. opneemt. Zij ho-ft eon sanzienlijke grootte,
moue hare vaart wordt aan heron mond veel belemrnerd.
— 4) Santander (Nieuw.), zie Nuevo-Santandsr.
Santanilla of Zwanen-E:land, (eng.Swan-Island)
2 oil. van de Caribische zee, sin den ingang der baai van
Honduras, 43 U. N. de Mosquito-knot.
• Santarem, 1) [Sealable, Praeoidium Julium], port.
st . en rivierh., prov. Estremadura, diatr.hfdpl., can den,
Tang. r. o., 15 0. NNO. Lissason. Zij ligt op eon henvel
on wordt in 3 ,,barrios" of wijken verdeeld: de Maravilla
op eon henveltop, de Ribera aan de 0.1ijke holing en de
Alfange can de rivier. Zij heeft 2 lat. scholen, vole kerken
en kloosters, met verscheiden paleizen, die nu schier in
pnin liggen, maar van hare vorige groutheid getuigen, teen
het hof in de 15de eeuw hier ten verblijf hield. Hare omstreken zijn hoogst vruchtbaar ea zij drijft een levendigen
handel met Lissabon, waarmee zij door eon spw. verbonden
Is. 9400 Mw. — 2) et. in Brazilie, pros. Part , can den r.
o. van den Tapajos, bij diens samenvloeiing met den Amazonen-stroom, 17 u. ZW. Montalegre. Hare voorn. gebouwen zijn het fort en de parochie-kerk. Cacao en medicinale planten zijn de hfd.art. van haren handel. 10,000 mw.
— 3) kanaal in W.Indie, tusschen de Groot-Bahama- on
de Salt-Key-banken, op 24° N.B., ;V W.L. Het is 11 tot
12 U. breed.
Santee, riv. der YS, Z. Carolina, ontstaat nit de eamenvloeiing van den Congaree en Wateree, vloeit ZO. en
valt in zee door 2 monden, 5 u. beneden Georgetown. Zij
is in elk seisoen over eon lengte van 80 u. bevaarbaar.
Santenay, fr gern en d., dep. COte-d'Or, arr. en 21/..
U. ZW. Beaune; met minerale bronnen. 1510 mw.
Santerno, riv. van Midd.-Italie, Toscane en de voorm.
Kerk. Stt., valt in den Po-di-Primaro, 3. als n. NW. Ravenna.
Santerre, onde afdeeling van Frankrijk in 't voorm.
Picardie. nu deck dep. Somme, deels dep. Oise.
Santhia, at. in N.-Italie, Piemont, pray. Novara., circ.
on 31/s u. NW. Vercelli, mand.hfdpl. aan 't kanW,_ dat
van hier near Ivrea inapt. 5300 w. Hier ontv ing Karel
de Gr. geschenken van Haroen-al-Rasjid en van Amoerath,
eon afrik. moorenvorst. Onder 't eerste fr. keizerrijk was
zij de hfdpL van 't dep. Sesta.
Santhoven, belg. gem. en d., prov., arr. en 3 u. O. Antwerpen, kant.hfdpl. 1100 mw.
Santi-Batsjoslly, (cog. Santi-Bachully),aansienlijk ommunrd vl. van Z.-Indie, gebied vu Maissoer
(Mysore), ruim 1 U. NW. Seringapatam.
Santillana, (Coneana], sp. vi ., prey. en 41/1 u. W.t.Z.
Santander; met eon kl. haven can de golf van Biscaye.
t112 Mw.
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Saatjago, Santiago, San.Jago, (d. I. 'Sint-Jacob"),
a] eilanden, rivieren ens. van dien mum: 1) rivier in
Ecuador, prov. Assugy, valt in den Amammen-stroom to
Santiago, eon weinig ten W. van San-Borja. — 2) id., prov.
Imbabura, valt in de Saldinas-baai, 14 n. NO. Einneraldas,
na eon NW.lijken loop van 22 U. — 31 k1. riv. van Cents..
Amerika, Stt. San-Salvador, valt in den Stillen oceaan
6 U. W. Sonsonate. — 4) riv. in Mejico, de zelfde als
Rio-Grande 4). — 5) grootate en Z.lijkete der -KeepVerdische'ell. Admit. oceaan, op 15 0 N.B. 23° 40' W.L.;
2 n.3I/
met 17.000 mw. De grand is boog,
lang 10 n., breed
on in 't midden verbefe zich de berg St.-Antonio tot 2260
met. Er wordt moor korai gebonwd clan eigen gebrnik
vereischt; de andere hfd.prod_ stin kofile, sulker, indigo,
boomwol, tropische vruchten en Menders. Tot de voorn.
-art. van nitvoer behooren de op het eil. vervaardigde katoenen stoffen, muilezels, mut on orseille. De hfdpi is
Porte-Prays, sin de Z.kust, en 2 n. W. van dear ligt de
st.Ribeira-Grande of Santjago, met eentleine
haven en 600 buisen. — 6) hasp on haven aan de W.huat
van. 't Philippijusche ell. Limos.
Saatjago, :b] gewesten, steden, vlekken ens. in Amerika "
1), (San-Giacomo-n el-Chil i), prov. van Chili,
Inseam 33 in 34° Z.B., 70 en 72° W.L., ten N. door de
pitiv: Aconcagua en ten Z. door Colchagna begrensd; greot
400 0 m. met 3654100 mw. De htd.riv. is Mayptt. Het
beret de titeden Santjago en Valparaiso. In de Andes, sin
de 0.grens stint de vulkaan Santjag o, 14 1 15 u.
NO. de gelijim. stad. 2) bidet. van Chile, on hfdpl. van
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de gen. prov., aan den Maypocho of Topocalma (een
fly. an den Maypu), 17 n. OZO. Valparaiso, waarmee het
door een spw. verbonden is. Zij ligt op een hooge
ling en is door een zwaren muur omringd. In den luster van hare openbare gebonwen doet zij veel voor Lima
en Buenos-Ayres onder, maar zij overtreft die beide ver in
zindelijkheid en is tevens een der gezondate en aangenaamate hfdst. in Amerika. Zij is seer rege1matig aangelegd;
de httizen zi,jn Incest van dine verdieping, van buiten wit
aangestzeken, met roode pannen gedekt en condom binnenplaatsen gebouwd. Aan het hoofdplein staan de kathedraal„
het paleis van 't gouvernement, hotel van den stadsregent, de gevangenis, 't gerechtahof en een groote fontein,
die 't grootst gedeelte der st van water voorziet; elders
vindt men de munt, de monsulado", waarin de senaat, het
nationaal congres en het handels-tribunal hunne zittingen
honden, het tolhuis en een fraaien schouwburg, Verder
een nog zeer ouderwetsch ingericht krankzinnigen-gesticht
(I/Casa-de-Orates") en een flunk, pas onlangs voltooid etedelijk ziekenhuie, dat aan al de eischen van den tegenwoordigen tijd beantwoordt. Bijna al de openbare gebouwen dragen de sporen van de schade, bun door herhaalde
aardbevingen toegebracht. Be kloosters zijn zoowel talrijk
ale prachtig, xnaar den Jezunen-collegie is in een nationaal collegie veranderd en een tweede dient no tot landsdrukkerij en bibliotheek, welke laatste vele duizenden boekdeelen en kostbare MSS. bevat. Santiago heeft 3 wdl
voorziene markten. Haar naaste omtrek is vruchtbaar,
goed bebonwd en prijkt met tal van villa's wijn- en boomgaarden, achter welke uitgestrekte weilanden liggen. De
bevolking wordt op 129,500 (150,000 met voorsteden ) zielen geschat (1872). 33° 26' 30" Z.B., 70° 41' 36" W.L. —
Deze at. werd in 1541 door Valdivia gesticht. — 3 ) et. in
Ecuador, prov. Assuay, aan den Amazonen-stroom. wear
die de riv. Santiago (zie boven a) 1) ) opneemt, ten W. van
San-Borja. — 4) vi. in Bolivia, prov. Santa-Cruz, bij de
braz. grens, 54 U. ZW. Chiquitos. — 5 ) at. in Paraguay, bij
de Parana, 17 u. WNW. Itapua. — 6) vl. in de republ.
Mejico, prov. Jalisco, bij den Rio-Grande-de-Santiago. 161/ 2
-de-Alanje, kl. at in de V.S. van U.ZOAcaponet—7)
Columbia, prov. Istmo, 26 u. W. Veragua. — 8) -de-AtitIan, tie ond. Atit1an. — 9) -de-Cotagayta, tie Cotagayta. — 10) -de-Cuba, zeest. en weleer hfdst. van Cuba,
nu de hfdpl. van de 0.1ijke afdeeling des eilands, aan de
riv. Santiago, 2 u. van haren mond aan de Z.kust, op 19°
55' 9" N.B., 750 50' W.L. Zij is wel gebouwd, met wijde
straten en meest steenen huizen, maar is wegens hare
door bergen omsloten ligging ongeaond. Hare voorn. gebouwen zijn de kathedraal, verscheiden andere kerken, een
collegie, een hospitaal en vele kloosters en scholen. Zij is
de zetel van een aartsbisachop en de regd van een gouvergeur, die in burgerlijk en politick gezag onafhankelijk
is van den kapitein-generaal van Cuba. Hare haven, mina
1 u. lang, is goed beschut, wordt door verscheiden forten
verdedigd en heeft diepte genoeg voor linieechepen. In
handelsbelangrijkheid volgt Santiago onmiddellijk op Haver. en Matanzae. Zij had menigmaal door aardbevingen te lijden en werd o. a. op 20 en 21 Augustus 1852
daardoor vreeselijk geteisterd. 36,800 mw. — 111 -de-laaAktalayas, at. in Nieuw-Granada, prov. Bocaya, 20 n. ONO.
Bogota. — 12) -de-1a.-Montana., vi. in Nienw-Granada,
ZO. van Cuenca, aan de samenvloeiing van den Santiago
met de Tunguragua — 13) -de-las-Vegas, binnenlandsche
stad op Cuba, 4% U. Z. Havaim. 6500 mw. — 15 ) -dela-Veja, tie Spanish-Town. — 15) -del-Estero, centrale prov. van de La-Plata-Staten, tusechen 27 en 30° Z.B.,
61° 30' en 65° 40' W.L., omgeven door de prov. Tucuman,
Catamarca, Cordova en Santa-Fe; gr. 3285 0 m., met
132,8i0 law. Zij bevat 2 welbebouwde streken longs de
rivieren Salado en Dulce, die geede oogsten van tarwe en
main, alsook wat cochenille, honig, was, suiker en indigo
opleveren. Vee is er overvloedig. Men maakt er ponchos
(zekere mantels), dekens en grove zadeldekken tot nitvoer
naar de naburige dep. De voorn. steden zijn Santiago en
Matara. — 16) -del-Este, (d. i. Oost el ij k) et. en
hfdpl. van pasgen. prov., aan den Rio-Dulce, r. o., 36 tit.
ZZO. Tucuman. 7800 Mw. Zij werd in 1562 gesticht. —
17) -d.-los-Caballe-ros, st. op Haiti, N.1llk gedeelte,
aan de groote Yaque-rivier, r. o., 3) u. 0. Cap-Haitien.
12,000 law. — 18 ) -de-Veragua, tie Veragna.
Santjago, c] steden, vlekken en.. in Spanje en Portugal 1) -da-Calatrava, sp. vl., prov. en W. bij Jean.
1100 law. — 2) de-Cacem, port. vi., prov. Estremadura,
bij de kust, 10 u. ZZO. Setubal of St.-Ubes, aan den voet
eener hoogte, waarop een kasteel staat. 3200 mw. — 3)
-de-Compostella, [Brigantium, in de middeleenwen
Camptia-Stellae], sp. st., weleer de hfdst. van Galicid,
prov. en 91/2 U. WZW. Comfit', can den Sar en de Sarela,
zetel van een aartsbisschop en metropolis der ridderorde
van St.-Jakob-van-Compostella. Zij is gebouwd rondom
hare vermaarde kathedraal en heeft een groote menigte
arcaden en fouteinen. De genoemde kathedraal heeft een
modernen gevel en overblijfsels van 't oorspronkelijk gebouw nit de 9de eeuw; zij bestaat uit 2 kerken eene bovenkerk, can den ouderen Jacobus, en eene beneden- of
onderaardsche kerk, aan den jongeren Jacobus gewijd ;
iedere van hare zijden staat over een openbaar plein, op een
van welke men het bissch. seminarie vindt, alsmede een
grout hospitaal, door Ferdinand en Isabella in 1504 gesticht, ten gerieve van de tallooze bedevaartgangers, die
deze stad bij voorkeur bezochten en nog bezoeken, sedert
op het einde der 9de eeuw de oude sage weder te berde
kwam en geloof vond, dat Spanje de werkkring van den
jongeren Jacobus en Santiago de plaats van zijnen dood
was geweest. Naar het bewijs ispaanech: PeCompostella"), dat
den pelgrims na het vervullen banner godsdienstplichten
wordt uitgereikt, is de stad too geheeten. Laatstgenoemd
plein dient tevens tot een perk voor stierengevechten. De
at. heeft nog een aantal andere hospitalen, veel kloosters
2 collegiale en 15 andere kerken en een universiteit, wearmede al de vroegere collegiee an vereenigd zijn; ook zijn
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or eenige fabr. van kousen en mutsen, katoen, hoeden en
leder, maar de mw. vinden meest hun bestaan in de vervaardiging en verkoop van rozekransen, heiligen-beeldjes
en dgl., en in de verdere voordeelen, die de vrome bezoekers aanbrengen ; terwijl de wegeu, die herwaarts leiden,
nog onlangs in zoo slechten staat waren, dat zij nauwelijks eenig handelsverkeer mogelijk maakten. Thane is de
St. door een spw. met de knet (havens van Padron en Carell) verbonden. 24,200 mw. Gem. temp. in Jan. 49° in.
Juli 70° Fair. — 4) -de-la-Espada, sp. vi., prov. en 21 u.„
NO. Jaen, in 't hoogst gedeelte der Sierra-de-Segura. 5730 mw.
Santa-, de dus beginnende namen zoeke men op 't volg..
woord of wel under San-.
Sanionaischel, (pooltich Z an omye l), pr. stadje, prov.,
regdst. en 51/1 u. ZZO. Posen, kr. Schroda. 1370 mw.
Santoita, versterkt sp stadje, prov. en 41/2 u. Santander, op een schiereil. in de golf van Biscaye. Zij heeft een
arsenaal, kazernen en militaire magazijnen, ankersmederijen en eon haven, die linieschepen toelaat. 4428 mw. Zij
weed in 1809 en andermaal in 1823 door de Franschen bezet.
Santorin, Sant-Erini of Degirmenlik, [Thera],
oil. van den Griekschen archipel, pray. Thera, 4 u. Z.
het eil. Nio. 't Is halvemaanvormig, 3 th lang en 21/3 u.
op zijn breedst; gr. 2 0 m., met omstreeks 13,200 inw.
De grond is doe, maar noeste vlijt heeft hem toch vruchtbear weten te maken en veel gerst, boomwol, wijn (Mal.
vezy ! ) en vijgen doen voortbrengen. De voorn. berg is
een kalksteen-massa van 680 met. hoogte. De bodem ia
meest van vnlkaniachen oorsprong, en vulkanische verschijnselen komen dikwijls op dit eiland en in de nabijgelegen ell. Thermia, Aspronisi, Palaio-, Neo- en Mikrokaimeni (”Kaimeni" = de verbranden) your.
Santos, 1) zeeh. van Brazilie, pro, en 10 u. ZZO.
San-Paulo, waarvan zij de haven is, aan de N.zijde van
't eil. Engua-Guacu. Hare haven laat groote schepen toe,
en zij drijft een aanzienlijken nitvoerhandel, vooral in suiker. 8000 mw. 23° 55' Z.B., 45° 19' W.L. Zij is een der
oudste cur. nederzettingen in Bruin& — 2) (1Loo), sp,
vl., prov. en 10 u. SO. Badajoz, atm de Ndijke helline. der
Sierra-Morena; stet lakenwevenj an een kopermijn. 6100
'
mw. — 3) (Los), at. van Nieuw-Granada, prov. Istmo,,
aan de W.kust der golf van Parita, ZZO. Parita.
Santvliet, Zandvliet, belg. gem. en d., prov., arr. en
3 u. NNW. Antwerpen, met ver van de Schelde. 1200 mw.
Sanvie, fr gem. en d., dep. Beneden-Seine, arr. en 111/2
U. N. Havre; met veel steenbakkerijen. 5200 inn'.
Sanzais, fr gem. en vl., dep. Vienne, arr. en 6 u. SW,
Poitiers, Ran de Vonne. 1700 low.
Sanyassieotta, it. van Britsch Indie, pres. en prov.
Bengalen, distr. en 23 u. NW. Rungpoer, bij de greno
van Sikkim.
Soozo, vl. in z.-itaiie prov. Salerno, 4 a. N. Policas-tro, 3200 mw.
Saona, eli. bij 't ZO.einde van HaTti en daarvan
echeiden door urn ondiep kanaal van 3 u. breed.
Saonara gem. in Italie, prov. en cure. Padua. 2560 inw,
Saone, (ital. Sonn a), [lat. Arar, in de middeleeuwen
Segona„ Satacona], fr. riv., ontspr. in 't Z. van de
Vogesen (Voegea ), bi,j Vlomdnil , vloeit lenge Port-sur-Sa6-.
ne Gray (hier bevaturbaar), Auxonne, St.-Jean-de-Losne,
Cha
lon, Macon, Trevoux en Lyon, en valt bij laatetgen,
et., na eon loop van 65 n. r, in den Rh6ne. Zij heeft, gelijk reeds Caesar op zijn reizen in Genie opmerkte (*),
eon buitengerneen tragen loop, neemt r. de Tille, Grone,
1. den Orignon, Daubs, de Seine, Reyesouese en Veyle op,
en heeft door kanalen gemeensehap met den Rijn, de
Yonne en de Loire.
Saone (Haute-) of Opper.Sabne, dep. in 't NO. Yam
Frankrijk, gevormd nit een gedeelte der oude prov. Franche-Comte, omgeven door de dep. Vogesen, Opper-Marne,
COte-d'Or, Jura en Doubs ; gr. 118 0 m. met 308,000 law.,
hfdpl. Vezoul. De grond is in 't NO. becl
ekt met uitlooper. van de Vogezen en over 't geheel bergachtig ; hij
wordt besproeid door de Saone en eon menigte van hare
bijriv., o. a. den Orignon, die dit dep. van Doubts en Jura
acheidt. De bodem is in de valleien vrij vruchtbaar en.
brengt meer dan toereikend koren voort; de wkjnen zija
van ordinaire qualiteit; eon vierde van het dep. is met
bosschen bedekt, die voortreffelijk hoot voor de marine.
leveren ; andere prod. zijn hennep, oliezaden, beetwortelen,
vruchten en vooral kersen. De veeteelt is van belang, zoo
ook de mijnbouw, die vooral ijzer, mangaan, steerikool en
bouweteen opbrengt. Onder de minerale bronnen is die
van Luxenil een der best bezochte van 't ?kik. De Wale,
trie bepaalt zich meest tot den mijnbouw en de meted.
bewerking, de fabrikatie van glaswaren, fayence en gemeen
aardewerk, katoenspinnerijen en -weverijen, wij- nen, stoke.rijen van brandewijn en kirschwasser. Het dep. wordt vet,
deeld in 3 arr. (Gray, Lure en Vesoul), 28 kant. en ssa
gem. Het is begrepen in 't reason van 't hooge gerechts.
ho? te Besancon en behoort tot de 7de militaire divieie„
Saone-et-Loire, dep. in 't 0. van Frankrijk, gevormd
nit eon gedeelte der nude prov. Bourgogne gelegen tarsachen 40° 10' en 47° 10' N.B., omgeven door 'de dep. Coted'Or, Nièvre, Allier, Loire, Rhone, Ain en Jura ; gr. 161
0 m., met 614,000 inw. — hfdpl. Macon. De berg- en
henvelaehtige grond wordt van 't Z. near 't N. doorloopen.
door de lage keten der bergen van Charolaia en door den
C6te-d'Or, die urn scheiding maakt tusschen het stroom-gebied van den Rhone en dat van de Loire. Hij wordt
besproeid doer de Loire met den Arroux, de Bourbinoe en
Arconce en door de Saone met de Seille, den Doubs, de
Dheune en Gr6ne. Het Canal-du-Ceatre verbindt de Saone,
met den Arroux en de Loire. Een zesde van de uppervlakte is met boech bedekt green west er ter nauwernoo4
toereikend, maar wijnen, en daaronder zeer gezochte, zijn.
(a ) De Belle. Gall. I. 12. Flumen eat Arar, quod perfines Hteduorum et Sequanorum in Rhodanum infinit e,
incredibili lenitate, ita ut °culla i
utram partem float, judicari non possit,
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er in overvloed; andere lifd.prod. zijn aardeppelen, kennep, oliezaad, beetwortels en vruchten. De veeteelt is eausienlijk vooral vindt men er veel varkens en sehapen.
• it het saineraalk wint men yea steenkolen en neer,
en jodenlion, school. mariner, ,albast, bout, en
NtrIbtan en 'Ana. -Ostler ,de mina*, wateren sijn die van
Bourbon-Laney het meest in trek. De voora. bronnen van
bestaanstin de wijnboner en veeteelt; andere nijverheids•
prod..zijn glee, aardewerk, pannen, Innwasd, haren vloer.
kleeden, wollen dekens, papier, horlogies enz. Levendige
handel, vooral in wijnen van Macon. Het dep. wordt verdeeld in 5 arr. (Antun, ChOilon, Charolles, Lonhans en
Macon), in 50 kant en 530 gem. Het is begrepen in 't
ressort van 't hooge•gerechtahof te Dijon ea behoort tot
de Bete milit.
Saorgio, at. in Frankrijk, dep. Alpes-Marltimes of ZeeAlpen, arr. en 7 u. NO. Nizza, aan de Roya. L o. ; met
ten versterkt slot, dat den pas van den Col-di-Tenda beetrijkt. 3356 inw.
Sawn. fr. gem. en vi., Dr6me, arr. en 7 n. van Die. 1600
mw. — Sap (La). id, Orne, arr. en 6 n. NO. Argentan.
Saowlie, et. van W. Hindostan, gebied en 5 u. N. Baroda.
Sapan-Tagh„ hooge berg van Aziat. Turkije,_ pasj. en
111/, U. NW. Wan, aan de N.zijde van 't meer Wan. 3000
met. boven het vlak der zee.
Saparoetna, ned. adsist. resid. in 0.-Indie, resid. Amboina, Molukken bevattende de eil. Honimoa, Noessa-Laut
'
eat deel der kust
van Ceram. Zie vender Monintoa.
- Sapata, 11 kl. eil. in de Chin. zee, 26 u. Z. liaap-Padaran (Chochinchina), op 10° 4' N.B., 109° 10' O.L. — 2)
-nil. bij de W.kust van Borneo.
Sapateh, at. op Sumatra's W.kust, land Barnes.
Sapeote, kerep. in Engeland, gra. Leicester, aan de Soar,
1 U. 0. Hinckley; met minerale bronnen en baden. 600 mw.
Saphoein (St..). twit. d., kant. Vaud of Wendt, distr.hfdpl., can de N.kust van 't meer van Geneve, 21/2u. OZO.
Lausanne; met een slot en wijnbouw. 570 mw.
Sapi. Sapy 1) etraat in den Soenda-archipel, tusschen
't eil. Komobo' 0. en Scembawa W. Zen gelijkn. pleats
ligt daarin op 't nil. Scembawa in een diepe baai, met
haven en handel. Tueschen Soembawa en Floris ligt het
tilandje S a p i.
Sapienza. Sapentza, een der kleine r,rieksche eil.,
bij Morea's ZW.kutst, 112 u. Z. Modon; lang 11/3 U. , b,
L. Het geeft de goede haven Porta-Long a.
Sapieeyzki, Sabiestyeki, stadje in Rutland, prov. Pogouv. Augustowo, can de Memel, 1. o., 8 ,/2 n. NNO.
Maryampol.
Sapiaang, gebied in 't Land-der-Bataks, can Sumatra's W.kust ; met ten gelijkn. vlek.
Sapoedi, 0.ind. eil. Soenda-Archipel bij Madoera's
oorende. 74.0, mw.
.0.kust, tot Soemanap beh
Saponara, 1) (d i-Grumento), at. in Z.-Italie,
prov. Potenza, distr.hfdpl., 3 U. ZO Manico-Nuovo. 2620
tn... De aardbeving van 16 Dec. 1857 werd hier zeer hevig gevoeld. — 2) (V illa-Franc a), d., prov. en cite.
Messina. 3196 inw.
Sapony, vi. in de VS., Stt. Virginie, grs. Dinwiddie. 2100 mow.
Sapoajok, Saposehok, Sapojok, rues. at., gouv. en
17 u. SO RiSnan, kr.hfdpI.; met weverij. 2800 inw.
Sappada, d. en gem. in italic, prov. Belluno, cite.
Auronzo. 1150 mw.
Sappemeer, aanzienlijk nederl. d. en gem. in de prov.
Groningen, kant. Zuidbroek, arr. Winschoten, hot Leeuwarden; aan 't Winschoter-diep, met belangrijke scheepstimmerwerven, amederijen, touwslagerijen, kalkbranderijen
e. a. industrie. Verder zijn middelen van bestaan koophandel, landbouw en veeteelt. De grond bestaat grooten-deals nit afgegraven hoogveen (dalgr.) en diln.visch zand.
't Aantal mw. bedraagt 4800, meerendeels Ned. Herr., (600
Doopsgez., 680 R. Rath., 310 Afgesch., 80 Ise.) De pleats
.dagteekent uit het begin der 17de eeuw. Ala gem. omvat
zij ook de omliggende bunrten Kleine meer, Achterdiep,
-Jagerswijk en gedeelten der burger- en Trips-compagnie.
In 1868 ward er een spw. langs gelegd van Groningen near
Winschoten, N.-Schans en de Penis. grenzen. Than. zijn
-Cr plannen aanhangig om hear ter verbinding met de naburige plaatsen ook van een stoomtram te venetian.
Ssqoperten, kersp. in Engeland, gra. Glocester, 1 1/2 n.
-WNW. Cirencester. WO law.
Sere:, (Sipross), nivl. in ZAtalie, prov. Salerno, 114
it. O. Policastro, met can haven aan de golf van dezen
meant. 1850 mw.
Saran...6y, riv. van Brasilia, in 't Z. der prov. Minas.
Geraes, vloeit NW. en valt L in den Rio.Grande of Parana,
na een loop van 60 u. Aces hare oevers ligt het • 1 e k
Sapucah y, 52 a. SW. Ouro-Petro, met 3003 low.
Saquarom a et. van Brasilia, prey. en 8 u. 0. Riode-Janeiro, bij' den Atlant. oceaan aan 't meet Seguegema. 7000 low.
Saralleat of Iliodoeo, [ilerenne], riv. van Klein Azle,
Anatolie, ontapr. in den Moerad-Dagh en valt na can W.lij.
Ana /pop vaa 50 II. in de golf van Smyrna, 3 u. NW. Smyrna.
Saracens -(11sioestlial, at. in Z.-Italie, prov. Cosenza,
lila n. WOW. -Cassano. 3800 invr.
Sairageosa. Zaragoza, [SaldnIsa, Camaro* Anszusen], sp.. St., habit. der prey. Saragossa en van 't oude
koningrijk Aragon, aan den Ebro, die hear in 2 deelen
ecbeidt,( Welke &or ten schoone laymen brag verbonden
zijn.•rtiim 50 n. NO. Madrid, 44 n. W.t.N. Barcelona, met
weike steden het door era spw. verbonden is. V6Or de ge•denkwaardige oorlopranzpen, die hear in 1808-1809 trofft n waren hare kerken de prachtigste van geheel Spanje

as 'Portugal. Haar Yoorn gebonw is de kathedreal van
Nuestra.fienora, del-Piler"„ door gaaseh Spastic vermaard
dat vale -pelgrinss herom hear wonderdadig
waarts lokt: Be universiteit in 1474 gestieht, geldt near
°neer hare Yerdere weten.
rangorde ale de 3de in
sehappelijke inriehtingen telt men een Much. seminarie,
inaie der schoone knnsten, can ceconomisch ge.en saa—

Saratov
noetsehap en een openbare bibl. Hare fabr van leder,
Alden en wollen stoffen zijn in verval; maar z drijft nog
leap den Ebro een aanzienlijken handel in landbouwprodaoten. Aantal mw. in 1877: 84,500, tegen 67.400 in 1860
en 40,600 in 1845. Gem. temp. in Jan. 4i°, ia Juli S50
Fehr. — S. la seer owl en werd, near men meent, gelijk
soovelt andere steden in Spanje reeds door de Phceniciers
gesticht; een menigte overblijfsels getuigen van hear tour.
mange belangrijkheid. In Jan. 1809 namen de Franachen
de at. in, us een being van 8 maanden, waarbij don Jose
de Palafox door zijne heldhaftige verdediging zich eeu on.
verwelklijken lanwer vloclit.
. Saraiek, rase. et., gonv. en 10 u. WNW. Rjasan, distr..
hfdpl., can den Orter; met 8 kerken, een citadel en wil
bezochte markten. 570) low.
Sarakino of Periateri, ell. van den Griekschen archipel, Sporaden, onmiddellijk 0. Rilidromi, law, 2 uren.
'Amerika,
Saransaeca, rivier van Nederl. Guiana,
ontspr. aan de N.lijke belling der Sierra-de-Tumucururaque
in 't SW. van Fransch Guiana, vloeit N.waarts door de
gelijkn. a(deeling van Nederl. Guiana en valt na een loop
van 60 tt. in den Admit. oceaan, S1/2 u. W. den mond
der Suriname.
Saramon, fr. gem. en stadje, dep. Gen, kant.hfdpl.,
air en 3 1 /2 U. ZO. Anch. 120 mw.
Saranac, 1) gem. en vi. der VS., New-York, gin.
Clinton, 41/2 n. W. Plattsburg. 3800 mw. — 2) tie. in
New-York, ontstaat uit de Sar a nac-m eren in 't
Z. van 't gin. Franklin en valt in 't meet Champlain te
Plattaburg, na een NO.lijken loop van 16 u.
Sarangpoor, et. in Br. Indie, distr. Aldemau, 25 u. SO.
Lucknow 9000 law.
Saesnesk, ram at., gonv. en 20 a. N. Penn, distr.hfdpl. ,
andesmvloigrSaneIs.Erzij
Sept. 1852 geheel een prooi der vlammen werd, had zij
meest houten hnizen, 2 kathedralen, zoutmagazijnen, fabr.
van seep en leder, verecheiden jaarmarkten en 14,i0J mw.
Sarapilly, et. van Britsch Indie, pres. Madras, dist.
en 3 u. Z. Nellore.
Sarapi,ni, tie. van Centr. Amerika, bijriv. van den SanJuan-dc-Nicaragua en een room. kanaal van gemeenschap
tusschen Costs-Rica's binnenland en de Caraibische zee.
Sarapoel, rues. at., gouv. en 56 u. ZO. Wintka, aan de
Kama. Zij wordt door een fort op een naburige hoogte
bestreken, heeft een kathedraal, grout zoutmagazijn. fabr.
van zeep en leder, en is het middelpunt van een grooten
handel in timmerhout en masten. Hare gr. jaarmarkt wordt
ieder jaar door meet dan 20,000 personen bezocht. 73)0 law.
Saraewati, riv. van W. Hindostan, ontapr. bij Aboe,
in 't gebied van Dejoudpper, vloeit ZW. voorbij Poettoen
en Rhadoenpoer en valt in de golf van Cutch, na een loop
van 80 u. Zij is den Hindoes neilig.
Saratoga, 1) grs. der VS., in 't 0. van New-York,
tusschen de riv. Hudson en Mohawk; gr. 38 0 in.. met
51,600 inw.; hfdpl. Ball.ton-Sp a. -- 2) gem. en vL
In gen._,grs., 9 u. N. Albany. 4400 law. Hier gaf de ge.
neraal Burgoyne zich op 17 Oct. 1777 can 't amen. leger
over. — 3) fraai meet in 't zelfde gin., lang 21/2 u. hr. 1/2
u. — Sarotage-Springs, gem. en vi. in 't zelfie gra.,
rubs 9 u. N. Albany, een der beroemdste badplaatsen der
V.S. Er On bier binnen em n afstand van 10 minuten 10
a it minerale bronnen van zeer verschillenden card en geneeskrachtig gebrnik, welke in 't schoone sieizoen vele duizenden herwaarts lokken. Men vindt er veal groote, prachtige hotels en logementen. bpenbare badhuizen, verscheiden kerken, scholen enz. 6000 mw. .
Saraton, 1) gouv. van 0. Rnsland, dat zich v66r 1851
uitatrekte tusschen 48° 10' en 53° 18' N.B., 42° 30' en 51 0
20' 0 L. en teen can oppervlakte van 3525 13 m., met
1,718,600 mw. had; doch waarvan bij ukase van 6 (18)
Dec. 1850 twee distr. (Nikolawsk en Novoesenski), semen
groot 95) 0 m., met 327,831 mw., zijn afgenomen om die
bij het toen nieuw gevormde gouv. Samara te voegen,
terwiji bovendien nog een coder gedeelte van Saratov, gr.
450 0 in. met 43,111 law. bij 't gonv. Astrakan getrokken is, zOodat het nu slechts 2125 0 m., met 1,750,000
low. heeft. De pond is in 't W. henvelig en in vele ourden Truchtbaar; maar het 0. is een nitgestrekte woeste
steppe. Be hfd.riv. is de Wolga, die hier de Seen, Tereschka, Serpa, Maloi.Irghiz en Jeroeslan opneemt, tering'
de Karai, Khoper, Tern, Mervieditza near den DOD, en
de Bolkhoi-Oesen en Madoi-Oesen near den Oeral vloelen.
De voorn. maven spn Elton -en Jorkosje-Oaero, waanan
het eerste jaarlijks ollweer 18,000 tonnen zont oplevert.
Men tacit at groota:-eelheden rogge, tame, haver,
gierst en erwten, ook aardappelen, vlas, hennep, tabak,
hop. meloenen an drniven. De veeteelt en sehapenfokher4
worden es op groote wheal gedreven, eveneens houdt men
es veal bijen en zijdewormen. De visscherijen in de Wolga
leveret' veal op, en er wordt nest groote hoeveelheid re.
mutes Tisch en kaviaar uitgevoerd. be voornasmifte mi.

neralen zijn coat, molensteenen en titer. De .fabr.indtstrie
brengt as hasten-, katoenen- en wollen stoffen, ',omen en
mntsen, ijzerwaren, laden en aardewerk wort; oak zijn es
veel koremmolens-en branderijan. De lemmas beaten nft
Tataren Kalninkken, Hirghizen ew Dultsehers, welke Matate in groo
ten getale aan de Wolga-boarden gekoloniseerd
zijn. — 2) versterkte at. en kfdpL Yen yen. roue., eau- de
Wolga, r. o. 128 n. ZO. Moskon. Zij bestaan nit ten bo.
yen- en bet:tidal-et., ft meest van bout rebound, heeft
lath. r. kath. grieksch-gennieerde kaftan, een masks.,
eenige klooeters, sea schema nieuw aartabissch.
groote gouyern.gebonweit, een nitgestrekten bazar, vele
hospitalen, nan collegie e. a. echelon, sea reestelijk seminaries met ongeyeer SOO stud., fiabr. van katoenen moan,
ziiden bourse, biennia, !wrier's% leder, tabaltjtonw en
aardeirerk, sem .ideitgieter& Imenwerben, beanderijon,
azijnmalterijen ens. Door haoegiis tan de Wolga an
tusschen Astrakan, -Weaken en ItisAnit-Novgorod is zij de
natal van een nitgebreidern handel. veal .koloniale wares
en Yreeinde fabrikaten In en toren, gesonten cinch, bullies
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en vee nit; ook beeft zij 3 belangrijke jaarmarkten. 85,200
mw. in 1878.
Sarawak of Sarwa, it. van 't Birma-gebied, AchterIndie, Pegoe, aan den Irawadi, 1. o., hide. van 't distr.
Sarawadi, 23 u. NW. Bangoen.
Sarawak, Serawak. , landstreek van Borneo, op do
N.kust des oil., bij de 'W.zijde, tinschen 1 en 2° Z.B.,
1090 40' en 111° 40' O.L. bepaild te,u W. en Z. door 't
geb. Krimbang en besproeid door de riv. Sarawak en hare
bijwateren; de hfdpl. is Sarawak, vroeger Soet sj in,
aan de beido oevers der riv. 12,000 law., waaronder 150
Chineezen. Eer Sir James Brooke hier in 1841 door den
Salt= van Broenei ale radja weed erkend, had de pleats
niet meer dan 1500 mw. De coon van gen. Brooke regeert
op dit oogenblik nog op 't gel), van Serawak.
Sarasvan, 1) prov. van Beloedsjistan, meest tusschen
28° en 30° 20' N.B. 64 en 67° 40' 0.14., hebbende ten
N. Afghanistan, ten 0. de prov. Cutch-Gundava, ten Z.
Dsjhalsuran en Mekran, ten W. de woeatijn van Beloeclajiatan. De grootte wordt op ruim 700 0 m., de bevolking
op 60,50-1 zielen geschat, De oppervlakte is meest bergachtig en woest ; de berg Toekatoe in 't N. verheft tick
tot ongeveer 3400 met., en de prov. bevat het hooge tafelland van Kelat; maar zij heeft eenige vruchtbare valleien, zoo als die van Shawl en Mustong, die koren, pentvruchten, meekrap, tabak en uitmuntende vruchten wortbrengen. De voorn. plaatsen zijn Sarawan, Quetta en
Mustong. - 2) hfdst. der gen. prov., 28 u. W. Kelat, bestaande nit omtrent 500 humeri, omsloten door een aarden
wet, en gelegen in een dorre streek.
Sarblingstein, mvl. in Opper-Oostenrijk, Miihlkr., eau
den Donau, 8 U. ZO. Freistadt.
Sarbogard, gem. van Oostenr.-Hong., grs. Stuhlweissenburg. 3500 tow.
Sareedo, gen, en d. in Italie, prov. Vicenza, circ.
Thieane. 1525 inw.
Sarcelles, gem en d. in Frankrijk, dep. Seine-et-Oise,
arr. Pontoise, kant. Ecouen. 1180 mow.
Sarclet, d. in Schotl., gm. Caithness, kersp.Wick.318 tow.
Marconi, (1. in Italie, prov. Potenza, circ. Lagonegro.
1130 mw.
Sard, 1) vi. in W. Hong., cop, Somcigy, 3 a WNW. Kaposvar. — 2 ) of Saard, Sardu, vi. in Transsylvanie of Zevenbergen, cora. Unter-Weissenburg, 11/e u. NNW. Carlsburg.
Sardara, d. op 't eil. Sardinie, div. Cagliari, 61/e u.
ZO. Oristano. 2580 tow.
Sardinia, gem. en vi. der V.S., New-York, grs. Erie,
U. ZO. Buffalo. 180 mw.
Sardinia, (Sandaliotia, Ichnuoa, Sardinia, bij de
Ouden; Ital. Sardegna], groot eil. in de Middell. zee en
wel in dat deel ervan, dat Tyrheensche of Toscaansche zee
genoemd wordt, ten Z. van Corsica, van 't welk het door
de 23/4 u. breede street van Bonifacio is geaeheiden; gelegen tusschen 35 0 51' 50" en 41° 15' 42" N.B., 8° 3' 39"
en 9° 50' 30" 0.L., op 38 u. afstands ZW. van 't naaste
punt (Keep Argentaro) van 't ital. vasteland. Gr. 442 0
m., met 666,000 mw. (1878), verdeeld over 9 steden, 32
vlekken en 30 dorpen In 1871 bedroeg de bevolk. 621,0130,
in 1362: 588,000, in 1858: 573,000, in 1843: 547,000, in
1839: 524,000, in 1825: 470,000; ten tijde der Romeinsche
heerschappij 1,2115,000 tow.); hfdst. Cagliari. De grond is
over 't geheel bergachtig: in 't N. etaan 't Nurra- en het
Limbara-geb., in .1 binnenland de Marghine- en Coceanobergen, in 't Z. de Cundozzini, Corona, Murgioni, en Genargentu ; de lactate is de hoogste van 't cii. (18)0 met.)
en is tot in 't midden van Juni met sneeuw bedekt. Aan
de W.zijde liggen uitgestrekte vlakte-n ; die van Budduso
ligt rnim 900 met. boven de zee. De Tirso of Oristano is
de grootste riv. van 't eil., ontapr. in demi vlakte en vloeit
Waraarts naar de Midden. zee; andere kleine riv. zijn de
Turritano of Torres, die tick bij Porto-Torre a, een
haven en vi. can de NO.kust, in de golf van Sassari werpt,
welke golf ook de Coghinas can hare 0.zijde opneemt; de
Orosei en Fiumendosa, die aan de 0.k ust, en de Mannu
eh Mulargia, die aan de Z.kust in net vallen. Be schoonate en vruchtbaarste vallei is die van Campidano, tusschen
de golven Cagliari en Oristano. Meren heeft het eil. niet,
imaar wet eon menigte kustpoelen of lagunen (estagni")
moerassen. De knot is vol insnijdingen en vormt nitmnntende havens; die van Cagliari is eon der beete van de
Middell. zee. De voorn. golven en baaien zijn Cagliari en
Isola-Rosa in 't Z., Orosel in 't 0., Oristano en Algheri
In 't W. en Lasaari in 't N. Rondom Sardinie liggen een
aantal kl eilanden. o. a. Asinara, bij 't NW., Maldivento
v66r de golf van Oristano, San-Pietro en San-Antioco bij
't ZW., Serpentara bij 't ZO., Arguillastro in de golf van
Ogliastro op de 0.kust, en Tavolara. Ratzoli, Caprera en
San-Magdalena bij de NO.punten. 't Klimaat is zeer ver.anderlijk; op de hoogste bergen blijft de aneeuw 6 A 7
maanden van 't jaar liggen ; dot zomers hebben vaak langdurige droogten pleats on dan worden vele streken buttongemeen ongezond door de malaria of koortswekkende moeraslucbt. Zeer regenachtig is de maand Februari, terwijl
Maart buitengewoon koud ken zijn. In April heerschen
hevige winden, die de ontwikkeling der planten in den
wog staan en doze tot Mei doen vertragen. In Met on
Juni zijn mist en neve' menigvuldig. De zomerhitte begint eerst in 't midden van Juni en in Juni on Juli hoerwhen windstilten, die zeer voordeelig zijn voor de koraalvisscherij aan de W.kust. In Oct., Nov. en Dec. brengen
ZW. en NW. veel regen. Karakteristieke winden zijn nit
het NW. de mistral met verschroeiende hitte, dock in
'I begin vochtie, en nit het 0. de Levan t, vreeselijk
heftig en minstens 3 dagen, gewoonlijk ecbter cone week
aanhoudend on met zijn vochtige hate het geheele lichaam
4loordringend. Onweders zijn zeldzaain en aardbevingen
onbekend. Reeds bij de Romeinen stond het klimaat van
.lit cit. .66 sleeht aangeschreveu, dat .zij zware misdadi.gers herwaarts verbanden ; toenmaals was 't echter tegelijk
wor hen een graanschuur, en no tegenwoordig mag
net op mere dan gewone vruchtbaarheid bogen; dock 't

ontbreekt or aan goede cultuur van den bodem, en bohoorlijke wegen zijn or nog mace weinig. Een derde der
oppervlakte is dor on steenacbtig; de wooden zijn er uitgestrekt en geven good timmerbout, en tarwe, gent en
erwten wooden uitgevoerd; de wijnbouw wordt nicer en
moor belangrijk; de olijfolie is van mindere qualiteit;
zijde wordt or elechts in kleine hoeveelheden gewonnen ;
tabak meer. De gewone huisdieren zijn er klein en van
middelmatig res. Van de melk der geiten en schapen wordt
veel kaas gemaakt en dem is een belangrijk art. van uitvoer. Men vindt er een groote menigte herten, recite, wilde
zwijnen en vossen, ook het muffeldier of wilde steenazhaap,
on de vellen der hazen, konijnen. marten en vossen woeden uitgevoerd. De tonijn., sardijn- en koraalvisseherijen
zijn van groot belang. Het eil. bout rijke mijnen van
toed, ijzer. zilver e. a. mineralen, dock tot nog toe worden zij slecht ontgonnen; alleen eenige loodmijneu ziju in
bewerking genomen. Kolenmijnen heeft men in 1851 gevonden in 't ZW., nabij Iglesias. Ook zijn or minerale
bronnen. Het fabr.wezen is nog weinig ontwikkeld. Voor
de adminiatratie worth het eiland, wider bet bestuur van
den kon. van Italie, verdeeld in twee prov., Cagliari in
het Z., en Sassari in het N. Doze zijn onderverdeeld in
negen devisies, die genoemd worden near hunne hfd.steden : Alghero, Nu.oro, Ozieri, Sassari en Tempio in Sassari;
Cagliari, Iglesias, Lauusei en Oristano in Cagliari. De
godsdienst is uitsmitend r. kath. Er zijn 2 universiteiten:
to Cagliari en to Sassari. In elk d. is een lagere school.
— Sardinie weed gekoloniseerd door de Karthagers, wien
het door de Romeinen in de Punische oorlogen ontrukt
word. Na den vat van het Westersche rijk kwam het achtereenvolgens under de macht der Vandalen, Gothen en
Mooren. Tegen 't etude der i2de eeuw was 't eene bezitting der republieken Gonna en Pisa. Later, in 1297, kwam
het can Arragon en bleef can die kroon tot het bij den credo
van Utrecht, in 1713, can Oostenrijk weed gegeven, welke
mogendheid het reeds in 1720 met den hertog van Savoye
voor Sicilie verruilde. Dit oil. was het eenig gedeelte van
't Sardinisch gebied, dat niet van 1798 tot 1814 under de
heerschappij van Napoleon I. geraakte, en de beide Itoningen Karel-Emmanuel en Victor.Emanuel hebben gedurende die 16 jaren bier hunne residentie gehad.
Sardinia (voorm. Koninkrijk- ), (ital. Sardegn a,
fr. Sardeigne, op. Cerdeila of Sardenal, ook
Sardioche-Staten (fr. Etats-S ar de s) genoeind,
een der vroegere (tot 1859) staten van Z. Europa, in 't N.
van Italie, bestaande nit twee voorname deelen, die omtrent 56 u. van elkander verwijderd lagen, nl. het bovengen. oil. Sardinid in de Midden. zee, naar 't welk
het koninkrijk den naam voerde, en het W.lijks vasteland
van Opper-Italie, dat tusschen 43 40' en 46° 47' N.B., 5°
38' en 10° 7' O.L. lag en bepaald weed ten N. door Zwitserland, ten O. door 't Lomb. Venet. koninkrijk, Parma en
Modena, ten Z. door de Middell. zee en ten W. door Frankrijk. Dit vasteland-gedeelte omvatte het hertd. Savoye,
't welk thans als twee dep., Savoye en Hante-S a• o y e, bij Frankrijk behoort, het get. Nina, dat no het
Fransche dep. Alpes-Maritimes uitmaakt, de vorstendommen Pieniont, Saluzzo en Montferrat, de node republ. Genoa en het W.lijk deel van het vroegere hertogd.
Milaau. De grond van dit continentaal gedeelte is over
't algemeen bergachtig, overdekt met verschillende takken
der Alpen, zoo alt de Zee-Alpen, de Cottische-, Grajischeon Penninische-Alpen en bovendien door de Ligurische
Apennijnen; de hoogete toppen zijn Monte-Pelvo, MonteViso, Mont Cents, Mont-Blanc, Mont-Rosa en Mont-Simpins, die, zooals haast ounoodig is op te merken, thane gedeeltelijk tot Frankr. on Zwits. behooren. Deze verschill.
bergtakken omsluiten een menigte sehilderachtige, zeer
vruchtbare vaileien, die door em n aantal bijriv. van den
Po en Rhone besproeid worden; de voorn. daarvan zijn, in
't strooingebied van den Po, die van Domo-d'Ossola, Sesia,
Aosta en Susa, en in dat van den RhOne de valleien van
Channouny, Annecy, Claambery St.-Jean-de-Maurienne. Tot
den Rheue, die in 't NW. de gross tegen Franke. vormde,
behooren bier de bijrivieren Arve en Isere ; tot den Po
de Matra, Tanaro en Stura, Clusone, Dora Ripeira, Ore°,
Dora-Baltea, Sesia, Agogna en Ticino of Tessin, terwij1
de Var ( waarvan een gedeelte des r. o. tot Frankrijk behoorde) en de Magra zich in to Midden. zee werpen. Het
meer van Geneve en Lago-Maggiore (met de Borromeniehe
eilanden) behoorden gedeeltelijk, to meren Annecy. Bourget on Orta geheel tot dit gedeelte van het rijk. De ternperatuur verschilt near gelang van de hoogte des gronds;
zij is koud in de bongo Alpendeelen en wordt to ocherper naarmate men meer nadert tot de eeuwige sneeuw,
die de bergen op een gemio.delde hoogte van 2900 meters,
bedekt; maar aan de zeekust en op de Z.lijke belling der
Apennijnen is zij bijna gelijk can die van Napels (66 tot
68° Fehr.), terwijl zij in de vlakte van den Po nicer met
die van Frankrijks centraal gedeelte overeenkomt. Over
't geheel is de bodem bijzonder vruchtbaar en brengt eon
groote verscheidenheid van gewassen voort. De vlakke
streken des lands hebben overvloed van granen, rijst, ooft
en moeskruiden; de bergoorden, vooral Savoye. brengen
niet veel court, maar hebben daarentegen eon goede veeteelt, terwijl toes or ook gemzen on enkele steenbokken
vindt; olijf bouw hebben alleen de kuststreken ; wijn
wordt overal, doch niet woe den uitvoer, gewonnen ;
kastanjes, vlas en hennep zijn in toereikende hoeveelheid
voorradig ; het hoofdprod. is echter to zijde, waarvan
jaarlijke vote eenige millioenen wordt vocrtgebracht.
Gewichtig is ook de vangst van tonijnen on sardijnen
can de knelt. De minerale producten bestaan in ijzer, ailver, loud, koper, zwavel, mange., kobalt, albast, schools
marmer, terpentiju, tout enz.; ook treft men or veel minerale bronzes, meest zwavelvvateren. aan, onder welke
die van Chambery, Aix, Evian, Cour-Majeur, Acqui, Valdieri, Vinadio de worn. zijn. Behalve tot den mull bouw,
die hier levendiger dan ergens elders in Italid is, bepaalt
de industrie zich hoofdzakelijk tot de vervaardiging van

905

6

Sardis

Sarthe

sijden. wollen, katoenen en linnen stoffen, papier, koraalwerk, wapena, kristelglas, gerafilneercee sulker
ens. De voora. kevens van uitvoer ZQD die van Genoa,
Nina en Porto Maurizio, tarwial de bandel over land meeat
van Genus nit over de nalourige Alpenpassen (Cents, Genevre, Gr. en XL Bernhard, Simplon, enz. ) gust. — Bet
koni k r ij k Sardini welks oorsprong en eigenlijke kern in Savoue is gelegen, word achtereenvolgens
vergroot door de annexed* (ten gevolge van hnwelijk en
aankoop) van Pientont, het grs. Nizza en Asti. Montferrat, ea' den l van Ilidean en 't eil /Heine welk laatste
eehter in 172, tegen 't eil. Sardinie verruild weed ; terwijl het eindelijk, nadat het van 1798 tot 1814 een deel
van 't Prausche Rijk had nitgenutakt (de evenwel bore-n.
aan 't slot van 't laatste art.), in 184 nog met de nude
republish Genus en het eiland Capraja vergroot we-rd.
In 1855 ,trok Sardinia in den Kriatoorlog. vereenigd met
Frankrijk en Engeland, partij tegen Rualand. — In April
1859 vielen de Oostenrijkers het Sardinisch gebied binnen
door een tocht over de Ticino, hetgeen ten gevolge had,
dat, na versehillende overwinningen door Sard. en Franke.
behaald, Lom.bardije btj Sardinia gevoegd weed, tenet' Savoie en Nice els sehadelooestelling voor de verleende
In 1861 aan Freaky. werd afgestaan. In 1861 ontving honing Victor Emanuel bij bealnit der Kamera voor rich en
zijne nakomelingen den titel van Honing van Italie.
Sardis, Sard.e, (nu S a r t), verwoeste at. van Klein
Aiie, Anatolie, in de oudheid de hfdet. van Lydie, aan den
N lijken vent van den berg Tmolus, 14 u. NO. Smyrna.
Hare akropolis heeft colder den invloed van stroomende
wateren en aardbevingen de zonderlingste gestalten aangenomen. Op den top liggen uitgestrekte overblijtselen van
een kasteel, de eGernsia" of 't hula van Croesus gebeeten,
en op een' afstand van 1/4 U. liggen enkele eporen van nun'
grooten tempel van Cybele.
Sardoal, port. vl., prov. Extremadura, distr. Santarem,
11/3 U. NO. Abrantes, in een vruchtbare streek. 395 ) inw.
Sara, gem. en d. in Frankrijk, dep. Basses Pyrenees,
arr. Bayonne, cant. Espelette. 204 mw.
Sarego, gem. en d. in Italie, prov. Vicenza, circ. Louie°. 2570 inw.
Serena, versterkte st. van Britsch Indie, pre.. Bengalen, poor. Allahabad, 7 n. ZW. Kolpie.
Narendi, st. in Britsch-lndie, prey. Oude ; 26° 16' NB.,
81 0 5' OL., 6000 inw.
Sarepta, 11 versterkte rase. et., gone. Saratov, aan de
Serpa, bij hare vereeniging met de Wolga, 41/2 u. Z. Tzaritzin. Zij weed in 1765 door em n kolonie an duitsche
Hernhntters gesticht, is bet middelpunt van een menigte
kolonien der Moravische broeders geworden en heeft verscheiden scholen, een whittle en fabr. van katoenen, zijden en wollen etoffen, kousen en mutsen. tabak en snuif.
4500 mw. — 21 oude at. van Syrie, lie Sarfend.
Sarre-Send, d. van N. Ferule. pixie. Azerbidsjan. hfd.pl. can het distr. Hoesjelroed, ZW. Miens. In de nabijheid liggen 2 verwoeste sterkten, duidende, zoo als men
reneger meende, de pleats aan van 't oude Canzac a,
't welk echter later gebleken me een te zija met TakhtiSoleiman. )7 u. van hier.
Sarezzano, gem. in Italie, prov. Alessandria, rim. Tortons. 1200 inw.
Sarezzo, gem. en d. in Italie, prov. en circ. Brezzia.
1400 mw.
Sarfend, Sarfand. Soerafend, [Sarepta, het Zarpbat
der H. S., 1 Hon. XVII.,vs. 9], gr. d. van Palestina, pas.
Acre, op een heuvelhelling bij de Midden. zee, 3 u. SW.
Sidon of Saida. 't Voorn. gebouw der pleats is em n moskee,
gpbouwd over de vermeende plek, wear eens Elia huisde en
de won der weduwe nit den dood opwekte. S. watt ondtuds
eermaard om zijne wijuen. Under de kruisvadera weed
zij tot den zetel van een' bisechop verheven. In de nabudge- heuvels eijn reel nitgeholde graven.
Snegams, twit. stadje, kant. St.-Gallen. distr.hfdpl. 2 u.
SO. Wallenstatt; met een hooggelegen bergslot en in de
nabilheid zwavelbaden. 1055 mw.
Sarge, fr. gem • en vl., dep. Loir-en-Cher, arr. en 4 n.
NW. Vendome. 1,6(K) raw.
Sarhamt,. at. van Britseb India, pres. en prov. Bengalen,
diatr. en 11/2 U. W. Moersjidabad.
Sari. 1) gem. in Hongarije, gas. Pesth. 3100 mw. — 21,
of S.-d'Oreino fr. gem. en d., dep. Corsica, kant.hfd.'
975 mw. — 3) hfdst. der perz
pl., rh n. van Ajaccio.
prey. Mazenderan, 6 U. 0. Balfroesch. In 1822 weed hare
bevolking op 30- tot 40,001 zielen geschat ; doch in 1s30
wend zij zoodanig door de cholera ontvolkt, dat er te
tutuwernood 300 tow. overbleven. Ook in 1s36 wend de
stad door dezelfde ziekte geteisterd. Thane schat men het
Rental mw. weder op nagenoeg 35,000. Zij is omsloten
door een graeht en aarden wal, die voorzien is van hoekige baksteenen toren& maar slecht onderbouden wordt.
• arineiia, sp. vi.. prov. en 7 1 /2 n. ZO. Huesca. 3260 mw.
Saringbur, ind.st., Berar-gebied, I8 u. W. Soembhoelper.
Sark. 1) of Sereq, ern der aan Engeland behoorende
Hantud-Eilanden, 2 u. 0. Guernsey en 3 n. NW. Jersey,
op 49° 25 N.B., 2° 22' W.L.; gr. 1/40 m., met 540 inw.
Het bestaat nit 2 hooge schiereil., door een smile landstrook vereenigd. Men vangt san de kust reel gevogelte
en Tisch, en °planse zijn en eenige voordeelige koper- en
zilvermijnen ontdekt. — 2) kl. riv. in 't schot. grs. Dam
fries. die eta gedeelte der gases tusschen Engeland en
Schotl. vomit en in de Solway valt.
Sarkad, amyl. in 0.Hougarije, comm. Bihar, 91/, u. SW.
Grosz-Wardein te midden van moerassen. 7400 mw.
Sarkbolm,kl.' musn eil. in de golf van Riga, SW. Pernau.
Sarlarditasa, belg. gem. en d., grow. 0.Vlaanderen, arr.
Ondenaarden, kant. Geertabergen (Grammontl. 1700 law.
Sarlat, fr. gem. en at., dep. Dordogne, arr.hfdpL, aan
de Sarlat, 9 it. ZO. Perigueux. Si.) -beet een bandels-tribunal, gem..collegie, bissch. seminarie, papiermolens en
handel in notenolie en vee. Finelon wend bier in 1651
gab. — 6250 mw., waarvan 3330 in de atad.

Sari. (Nagy.), of Welke-Ssarltahy, myL in Honprije cam. en 3 n. Z. Bars, aan een bijriv. der Gran.
tatia,Sarasatenland, Sarinatisebe laagviakIliban
te, wide benamingen voor Rtusland, de imitate ook tegenwoordig nog seer algemeen gebruikt.
Samna**, d. in Little, prov. en care. Piacenza 2830 mw.
• ormatta, Sormtatta, 0.ind. eil. tusschen Timor en
Tiator-Lant, op 8° 10' 'LB., 128° 45' 01., in omtrek 81/2 u.
Sareaki, stadje in Rusland, prov. Pole-n, gouv. Lublin,
61/2 n. NNW. Biala. 8* jaw.
Smarm at. in Midd. Italie, prov., circ. en 6 u. ZZW.
Macerate. law.
Scene, Sarnia.. of Sarnossa, pr atadje, prov., regdst.
en 14 u. Z. Posen kr. Kroeben, bij de Dombrozna. 1,810 inw.
Saraess, zwit. vi., kant. Unterwalden, hfdpl. van Obwalden, eau de Aa, wear deze nit het Same-r-meer treedt
en sen den meet van Landenberg, 3 n. Z. Lucern. Het
heeft twee kloosters en op "t raadhuis eenige schilderijen
met een alto-re-hero-model van Zwitserland. 3,72.) mew. —
Het 11( eer •a n- Seen e mm, ten Z. van 't vl., is 1 u. lang
en ruim 11 n. breed, en wordt dooryloeid door de nit het
niece van Lacern komende Sae ner -A a.
Sarnia, at in Britsch N.-Amerika, Dominion of Canada,
prov. Ontario, gra. Lembton, a. d. St. Clairriv., bij het
Huronmeer en aan den Grand Trunk- en Great-Westernspoorw. 298., mw.
Bernie°, vi. in N. Italie, prov. en 41/2 u. OZO. Bergamo, wear de Oglio nit het Itteo-meer vloeit. 1,700 inw.
Sarno, Accrue [Barnum], It. in Z. Italie, pro, en
31/., U. NW. Salerno, kant.hfdpl. Hi de bran van den Sarno
[Sarnia]. Zij heeft een kathedrtial, een oud kasteel, eenige
zwavelbaden en fabr. van papier en koperwaren. 15,400 inw.
Hier wend een slag gelevere tusechen de troepen van den
Byzant. keizer Justinianns en de Gothen die met de nederlsag der laatsten en den val der Goth. heemchappij in
ItaljC eindigde.
Sarntbal, gem. in Ociatenr.-Hongarije, prov. Tirol en
Vorarlberg. 2680 mw.
Saronno, vl. in N. Italie, prov. en 4 u. NW. Milaan.
6500 mw.
Barna, (Nagy. of Groot.), bong. mei. corn. Same,
aan de Tama, ,1/3 u. NNW, Eperies ; met de schilderachtige ruinen van het slot 'Samos, weverijen en looierijen.
3000 ins. — 2) -Patak of Saros-Nairy.Patak, hong.
mei., corn. en 4 u Z W. Zemplin, aan den Bodrog, r. o.;
met een vervallen slot, protest. collegie met een rijke bibl.
en mineralien-kabinet, een r. kath. boofdechool en lakenfabr. 54 , 0 inw. — 3) (Golf-yan-), [Sinus Maas], golf
van de Engelsche zee. Europ. Turkije, van den Hellespont
gescheiden door 't schiereii. van Gallipoli, lang 11112 u.,
br mm u. Daarin liggen de Saros -eil an dj e s.
Sarowy of Sereki, at. in NW. Hindostan, gebied en
18 u. W. Odeypoer.
Sarpa, rues riv., ontspr. in 't gouv. Astrakan, en valt
na een N.loop van ..0 U. in de Wolga, 4 n. Z. Tzaritzin.
Sarraborg, st. in Noorwegen, gone. Smaalebnen, a. d.
Glommen. 3000 mw.
Sarpy. grs. der V. S., att. Nebraska. 2930 mow.
Sarralbe. fr gem. en et., dep. Moezel, kant.hfdpl.,
en 2112 u. ZZW. Sarreguemines of Saargemtind, aan de
samenvloeiing der Sarre of Saar) en Albe; met vee) vervaardiging van papiermache-doozen. In de nabijheid zoutbronnen. 3800 mw.
Sarranee, fr. gem en d., dep. Neder-Pyreneeen, arr. en
2 n. Oleron, aan den Gave-d'Aspe. 1210 inw.
Sarre...Ain, fr gem. en d., Opper-Pyreneen, arr. en 4
5. OZO. Bagneres ; met overblijteels van yestingwerken en
een door de Tempeliers gebouwde kerk. 1000 inw.
Sarre, riv. in Franke., de Saar.
Sarre, it. in N.-Italia, prov. Turijn, mire. Aosta. 1216 mw.
Sarreal, at. in Spanje, prov. Lerida, 7 u NO. Mont.
blanch. nabij de Francon. 2490 intr.
Sarrebourg: zie Saarbarg.
Sarregnemtnes zie Saargenailad.
Sarni*. 1) sp. vi., pray. Gailicie 4 u. ZZO. Lugo. 700
'
mw. — 2) sp. d., prov. Catalonie, WNW.
bij Barcelona.
3750 mw.
Sarriaas, fr. gem. en stadje, dep. Vancluse. arr. en 11/4
U. WNW. Carpentras. 3000 law. 0300 in de at.)
Barrio., ap. mvl., prov. en 41h n. ZO. Teruel. 2170 mw.
Sarroeb, gem. en d. in Italie, prov. en elm Cagliari
Sardinie. 1138 haw.
Stirrola, fir gem. en d., dep. Corsica, kant.hfdpl., arr.,
en 2 u. van Ajaccio. 700 law.
Sarrowly, hind. it., Oude, 14 1 /2 n. NW. Goruckpoer.
Saraina of Robison, it. in Midd. Italie, prov. Pont,
heeft een kathedreal en was we-leer de zetel van een bitsschop. 3200 mw. Geb.pl. van Plautus.
Sara Poteries, d. in Frankr., dep. Nord, arr. Avesnes.
2400 mw.
Sarstedt, pr. et., pro.. Hannover, landdr. en 2 n. NW.
Hildesheim, eau de Innerste; met perkantentfabr. 2250 law.
Sar.Szt Miklos. gem. in Oostenr.-Hongerije, coin.
Stuhlweissenburg. 2 )00 inw.
Sart, belg. gem. en d., pear. Luik, arr. en 2 n. SO.
Verviers • met wolspinnerij. 2201 mw. — Gen.*. gem. en
d. bee-ft Belgie in Name-n, arr. Dinant en Namen, en in
Brabant, arr. Nivelles. — 21 naam van een geringe pleats,
die 't beroemdc Ss rdes (sieald, ) der oudheid vervangt. —
3) pers. it; in Mazanderan. — 4 name, dien men soots
aan de riv. Bagoelet fPactolns] geeft.
prov. Siena, 1 1 /e u. WZW.
in Midd.
Sarteano
Chiusi; met' een kasteel in minerale baden. 4500 law,.
Sedert 1825 zijn hier een menigte etrarische graven geopend.
Sartesse, Sartena, fr. gem. en it., dep. Corsica, arr.hfdpl., 6112 U. ZZO. Ajaccio. 4360 law. (3120 in de stad.)
Seethe. I Martha], fr. riv., °Map?. in 't dep. Orne,
arr. Mortagne, bespeoeit dit dep. en slat der Seethe en der
Maine-en-Loire, vloeit langs Aleneon, Beaumont-le-Vicomte,
Le Mans, Sable en Chkteanneuf, en valt na een loop van
45 u., wearven aij er 20 bevasrbaar is, 1. in de Mayenne,
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boven Angers. Zij neemt r. de Vegre, I. de Ruisne en den
Loir OP. - 2) fr. dep., gevormd nit gedeelten der oude
prov. Maine en Anjou, tueschen 47 32' en 48° 32' N.B.,
omgeven door de dep. Orne, Mayenne, Maine-en Loire,
Indre-en-Loir, Loir-en-Cher en Eure-enLoir; grout 118
0 m., Met 446,600 mw. — hfdpl. Le Mans. De meest
vlakke, slechts bier en daar met lege heuvelen bedekte
grond wordt besproeid door de Seethe en hare bijriv. Loir,
Httisne, Vegre en Erve, en is zeer eruchtbaar, vooral in
de valleien. Voortbrengeelen zijn green, wijn van ordinaire qualiteit, veel cider, 'feel aardappelen, hennep en
hoot; schoone en talrijke rtinderen en sehapen, veel gevogelte, vooral ganzen en kippen; ijzer, glanskool, marmer,
lei en.. De vrij beperkte fabr.industrie levert nicest wollen
stoffen calicots. papier, glas en aardewerk. Het dep. wordt
in 4 arr. (Mamers, Le Mans, La Fleche en St.eerdedd
Calais), in 33 kant. en 38d gem. Het is begrepen in 't
resaort van 't hooge gerechtshof te Angers en behoort tot
de 4de milit. divisie.
Sartilly, fr gem en d., dep. Kanaal of Manche, kant.hfdpl., arr. en 2 U. NW. Avranches. 1290 mw.
Satirana, mvl in N.-Italie, Piemont, prov. Pavia, 3 n.
ZW. Mortara. 3600 inw. (met de gem.)
Sartori'', eil. bij Noorwegeus W.kust, stift en Me n.
'W. Bergen, lang ti u., br. 2 u.; met het vlrk S a n
Sarnd, gem in Oostenr.-Hong., corn. Heves. 235 c inw,
Sarule, d. op 't eil. Sardinie, prov. Sassari, 2/3 u. ZZW.
Orani. 1409 inw.
Sarum (Old-), [Sorbiodunum], weleer een belangrijke st. en bissehopezetel in Engeland, grs. Wilts, ruim
U. N. Salisbury, mane undo den tijd van Hendrik VIII
allengs sehier gebeel verlaten, zoodat men op hare pleats
nu slechts een geltucht met een enkele hoeve vindt. —
New-Sarum, zie Salisbury.
Sarun, met Tsjumparun. distr. van Britsch Indie,
pres. Bengalen, hebbende ten N. Nepal, ten W. het distr.
Goruckpoer, ten 0. Tirhoet en ten Z. de rivieren Goggra
en Ganges, die het van Gbazipoer, Sjahabad en Patna scheiden; gr. 2-10 0 m., met 2,063,800 mw. De riv. Gunduck
besproeit het midden van dit distr., en ten Z. van deze
riv. vindt men een der vruchtbaarste en bloeiendine streken
van Indie. Prod. zijn rijst, tarwe, mats, gieret e. a. granen,
papaverzaad, boomwol, hennep, indigo, our, suikerriet,
tabak, reel fruit en groenten. De voorn. plaatsen zijn
Tsjoepra (Chupra), Bettia en Maissy„ en te Hadsjiepore
en Revelgondsje worden groote jaarmarkten gehonden.
Sarungpoer. st . van Centraal Indie , Gwalior-gebied,
aan de Kali-Sinde, 151/5 u. NO. Oedsjein. Zij staat under
Britsche bescherming.
Sarvar, of kothburg [Sabaria). mil. in Oostenr.Hongarije„ prov. Hong., corn. Eisenburg„ niet ver van de
Raab, 6 u. OZO. Gans; met een kasteel en potaschfabr.
2389 inw. In 152; weed bier de eerste boekdrukkenj in
Hongarije aangelegd.
Sarvia, riv. in Ooetenr.-Hongarije, ontspr. in 't Bakonywood, corn. Stuhl-Weissenburg, vloeit Z.waarts, neemt
den Sio op en valt na em n loop van 18 n. te Baja in een
Donau-arm. In haren boven loop vormt zij emu gedeelte
van het S arvizk an a al, dat 10 a 11 u, lang is.
Sary-Sissk, een landstreek in Russisch Azie, gonv.
Akmollinsk.
Sareana, gem. en st. in N.-Italie, prov. Genoa, ere.
Levanto, mand.hfdpl., tusechen de ii,. Magra, en de grew;
van Modena. Zij heeft een kasteel, een kathedraal van
carrarisch mariner, een collegie en een achouwburg. Hare
voorn. veatingwerken zijn nu in openbare wandelingen herschapen. 9600 mw. (5600 in de st 1 Geb.pl. van Pans Nikolaas V. In hare nabijheid liggen de rteinen van L u n a.
Sar zan et ta is een naburige sterkte. Saereau, fr gem. en stadje, dep. Morbiban, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. Z. Venue., op em n schiereil., dat de golf van
Morbiban helpt vormen. 14,600 low. t waarvan 12,540 in
de stad,) Zij was de nude residentie der hertogen van
Bretagne. Geb.pl. van Le Sage.
Sarzedas, port. myl. prov. Beira, 3 u. W. CastelloBranco. 3865 low.
Sashaeh, d. van Baden, Middenrijnkr., 5 u. ONO. Straatsburg. 1200 mw. Eene pyramide bij dit d. wijst de plek
aan, wane Turenne op 27 Juli le75 gedood weed.
Sasi, st. en meer op 't Moluksche eil. Ternate.
(Utak. meer van Z. Rnsland, prov. Bessarabie, distr. en
10 u. ZW. Akerman, 41/2 0. lang en I u. be. Het neemt
den Kogilnik en eenige andere riv. op en heeft met de
Zwarte zee gemeenschap door den N.lijken Donau-arm.
Saskatchewan, (eenelle stroom"), riv. van Britsch N.
Amerika, ontspr. in de Rocky-Mountains of Rotsgeb. bij
re
115 0 WI,., nit 2 hoofdatroomen, de eene op 49 de ande
op 53° 30' N.B. Dem bronrivieren vloeien meest 0. tot
aan hare vereeniging op ongeveer 53 0 20' N.B., 105 0 W.L.,
van wear de riv. Pen boehtigen loop heeft tot aan haren
mood in 't meer Winnipeg. Zij geeft harm n naam aan een
nitgestrekt gewest, dat door omtrent 12.0J0 Indianen bevolkt wordt. Het klimaat van het dal S. is seer gezond,
hoezeer de winterkoude streng is. In 1860 heeft men er
kool- en ijzermijnen ontdekt.
Sa•put, b. in de Ned. prov. Zeeland, gem. Schoondijke. 120 mw.
Sasnie, at. van Britsch India, pres. Bengalen, Bovenprov., dietr. en 10 u. NNO. Agra.
Sassano, twee my'. in Zuid-ltalie: 1) prov. Salerno, 1
U. ZO Piano. 4709 inw.; — 2) prov. Molise, 2 1 /2 u. ONO.
lsernia. 164 c low.
Sassari, Sasser, [Turrio Libissonis], st. van 't ell.
hfdpl. der N.lijke prov. op de NW.zijde, aan de
riv. Turritano, 3 u. van haren mood in de golf van Sassari Zij is door wallen met torens omsloten en heeft een
kathedraal. 23 andere kerken en verscheiden kloosters, een
gr gouvern.huis e. a. openbare gebouwen, em n universiteit
met ,n kl. museum, openbare bibl. en ongeveer 16 , stud.;
een geesteliik seminarie, openbaar hospitaal, winkels en
logementen als die van Cagliari, en vrij levendigen han-

del in tabak, olie, vrtichten ens. Hare haven. Porto.
Torre a, ken slechts kl. sehepen opnemen; de grootere
moeten op 20 minuten afstands op de reede ten anker
gaan. Dicht bij de st ligt de fontein Roselle, een overvloedige, rijk met beeldwerk versierde brou. In 1855
heerschte bier in buitengewone mate de cholera, die de et.
grootendeels ontvolkte. 32,000 mw. (met de gem. en haven) 40 0 43' 33" N.B., 8° 35' O.L. — Be prov. Sassari bevat de circ. Sassari. Alghero, Ozieri en Tempio. — De
Golf- van-Sassar I, 6 u. 1. en 10 U. be., ontvangt
de riv. Turritano en Selena.
Sassello, st. in Noord-Italie, prov. Genoa, circ. Savona. 45.0 inw.
Sas...nage, fr. gem. en vi., dep. Isere, kant.hfdpl.,arr.
en 1 it. W. Grenoble, met goede keesbereiding. 150
Sansenay, fr gem en d., dep. Sa6ne-et-Loire, arr.
Chalons. 10 ii low.
Sannenherg, pr. mv1., prov. Westphelen, regdst. en 5 n.
NO. Miineter ; curt era slot en oliefabriek. 1300 inw.
Sassendorf, pr. d., prov. Westphalen, regdst. en 4 n.
NNO. Arensberg; met een gr. zoutwerk. H40 iow.
Sasnenheim, 1), in de wandeling ook Sansem genaamd, ned. gem. en d., prov. Z.-Holl., kaut. Leiden, arr.
en ho;' 's Gravenhage; aangeoaam gelegen aan den streetwee van Leiden op Haarlem ; met een here., een Clie geree en een r. kath. heck en eenige schoone buitenelaat/Jen. Reeds in de 9de eeuw vindt men de plants vermeld
als Sasheim en Sahsingenheim. Het aantal low. bedraagt
1200, die in landbouw„ veeteelt, boom- en bloemkweekerij
hun middel van bestaan vinden. Ruim 700 wonen in de
kom van 't dorp. — 21 d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant. en 11/3 U. NW. Eseh-aan-de-Alzette ; met een
fraai kasteel. Met de d. Belveaux, Ehleringen en Solenvre, benevens 't geh. Arsdorf vormt het de gem. Sense nh e i m, die ten naastebij 1200 inw. telt.
Samisen., Saseno, Sasino, Sasso, [Sasoni• Insula],
eil. in de Adriat. zee, bij den ingang der baai van Aulona,
aan de kust van Albenie.
Sasneram, nt. van Britsch Indie, pres. Bengalen, prov.
Behar. div. Patna, distr. Sjahabad, l2 u. ZO. Benares. 24°
57' N.B., 84° 4' O.L. 't Is een groote pleats, gedeeltelijk
van steen gebouwd, bevattende het mausoleum van SjierSjah, die den keizer Hoemayoen alt Hindoetan dreef. In
hare nabijheid ligt de heilige waterval van Deocoen d.
21,000 cow.
Sassetta, gem. en d. in Italie, prov. Pisa, nine. Volterra. 950 low.
Sassinoro. gem. en d. in Italie, prov. Benevento, nine.
Serreto-Sannita. 1540 low.
Sasslav, st. in Rusland, goon. Volhynie, aan de Gorin,
20 u. VVZW. Jitomir. 7800 low.
Sasso, mv1. in Zuid-ltalie, pray. en 3 1 12 U. ZW. Potenza. 1750 inw.
SasomeorvarioienSassofeltrio, gem. en steden in Italie,
prov. Pesaro-e-Urbtno, circ. Urbino. 286 c en 1550 mw.
Sassoferrato, [Juficuni], myl. in Midd.-Italie, prov.
en eire. Ancona, in de Apennijnen, 2 u. NW. Fabbriano.
7700 maw. (1090 in de stad). Geb.pl. van Barthole en Nic.
Perotti.
Sassosn, st. in Oostenr.-Hong., prov. Gallicie. 3111inw.
Sassuolo, vl. in Noord-Italie, aan de Secchia, r. o., 3
U. LW. Modena. 6250 inw.
Sastago, sp. vi ., prov. en 11 U. ZO. Saragossa, aan de
Ebro en den mood van 't Keizer-kanaal. 3086 inw.
Sas-van-Gent, (fr. Sas-de-Gand., ned. gem. en
plattelandstadje, prov. Zeeland, kant. Ter-Neuzen, err. Middelburg, hof 's Gfavenbage. Het ligt 12/3 u. ZW. Axel, Ran
't kanaal van Gent near Neuzen, nabij de belg. grens. en
ontleent zijn naam en oorsprong aan de Sluis of S a s,
die bier indertijd door de bewoners van het nude Gent
wend aangelegd voor de scheepvaart op de Hoot of Westerschelde. De 1150 mw., grootendeels r. kath., bestaien
van landbouw. handel, scheepvaart en eenige industrie.
Sinds April 1869, torn de spw. Gent—Ter Neuzen geopend
werd, waarvan later zijtakken naar Eecloo en Lokeren zijn
aangelegd, heeft de st in welvaart veel gewonnen
Sasvar, Saesin. thoogii. Schloss ber g), hung. mv1.
en bedevaartplaais, cum. Neutra, 4 u. Z. Skalitz ; met een
gr chits- en katoendrukkerij en bleekerijen. 29 cc mw.
Sate of Sam, de hoofdstroom van den Indus bij zijn
delta in Scinde ; hij vett in den oeeaan door den Kockiewara-mond op 24° 2' N.B. en 67° 32' 0.L., 41/3 u. Z. Bander-Vikhar en is 903 wet. breed.
Satadoe, staat van W. Afrika, Senegambie, ottgeveer
op 13° N.B., 12° W.L., omgeven door Bamboek, Bondoe,
Konkodoe en Dentilia. De hfdst. S at adoe ligt aan 't
Z.einde, aan de riv. Faleme.
Satahong, st. van Nepal, N. Hindostan, hfdst. van een
radjaschap, 30 u. WNW. Khatmandoe.
Sataldsie of Farsa, OPharsalia], vi. in Thesulie,
can een N.waarts loopende belling. 6 u. Z. Larissa. Op
eenige hoogten ten 0. van hier sloegen de Romeinen onder Quintus Flaminius de Maeedoniers under Philiepus.
De vermaarde slag van Pharsalus, waarin Cwsers troetien
die van Pompejus em n volkomen nederlaag toebrachten,
viel your op de vlakte, die onmiddellijk aan dear stad grenat.
De riv. Seta ldsje is een bijrivier der Salympria.
Sataliah, Satalieh of Adalia, Antalia, [Attalen.
zeest. van K1. Azie, Anatolie, sandsj hfdel., can
de golf van Sataliah (Midden. zee), 14 u. N.t.O. KaapKhelidonia. Zi,j ligt amphitheaterse ewijs aan den voet
eener hoogte, waarop hear kasteel5 staat, en heeft yenscheiden moskeeen, kerken, baden en karavanserais, met
een menigte overblijfsels van oude gebouwen en eel' ki.
fort, door twee havendammen besehermd. Hare nabuurechap is vruchtbaar, mean ongezond. 8(.00 low. 6° 52'
2" N.B., 30° 45' 0" 0.1. — Eaki- of Oud-Adali a,
het nude S i d e, ligt ongeveer 11 u. 0.waarts. — De G 1 fvan-Sataliah strekt zich uit van Kaap-Khelidonia
ten W. tot aan Kaap-Alaya of liever tot Kaap-Anamoer,
pasj.
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Satan°, mv1. in Russ. Polen, gonv. Podolie, aan den
Podhorse, 1. o 15 n. NNW. Kamanetz 3500
Sitter, zwea. stadje, lin en 7 u. ZZO. Falun; met een
schoone kerk en raadhnis en minerale bron. 1000 mw.
Sat.-Anna, =lunge streek van 't gr.hertd. Oldenburg in
N.-Duitschland, near de greet van 0.-Friesland gekeerd ;
3 u lang en 1 U. be., besproeid door de Boven-Leda 10he
en Marks, die te zamen de Sater-Eems Tomes). De
schaarsche en afgelegen be's:liking, met ten in vein opzichten Oud-Friesch karakter, stamt near de overlevering
a( van eenige Friesche hnisgezinnen, die in de 13de eeuu
(1277) 1,0 een overstrooming van den Dollen nit Groningerland near het Oldenburgsche zonden gevlucht nun. Langzamerhand komt ook deze streek nit hear isolement te
voorschijn, vooral nu ands een pear jaar het spoor van
Leer near Oldenburg er langs loopt. Men vindt er slechts
een enkel dorp en een pear gehuchten.
Ontitharra, at. van den Pendejals,aan den Rave,
met verseheiden Ikl. torten, op 31° --N.B. en 73° 20' O.L.
Softness, (eng. Satgoong), [Ganges Iltegia), et.
van Britach Indie, pens. ea prov. Benaelen, distr. en 1 U.
NW. Hoeghly; weleer de resid. der koningen van Bengalen.
Satbessay, gem. v. Fr., dep. Ain, arr. Trevonx. 7600inw.
Satigny, at. in Zwitaerland, kant. Geneve, can den r.°ever van het meer. 1250 mw.
Satillien, gem. en vi. in Fr., dep. Ardeche, kant.hfdpl.,
arr. en 31/2 u. NW. Tournon; met weverijeu. 2261 mw.
Satimangalum, et. van Britach Indie, prov. Madras,
distr. en 111/2 U. NO. Coimbatoer. Zij heeft een wijdvermaarden tempel van Visjnoe en in haren omtrek wordt
veel boomwol geteeld.
Satan, et. van de V.S. van Columbia, prov. en 19 U.
NO. Tunja, bij den Galinew.
Satirana-Loneeilima, gem. en d. in Italie, prov. Pavia,
circ. Lomellina. 4000 mw.
Satkhira, at. in India, pres. en prov. Bengalen, div.
Calcutta. 9000 mw.
Satorallya-Ujehely, mvl. van N. Hongarije, hfdpl.
van 't cont. Zemplin. aan den beroemden wijnberg H egyally a, 2112 U. WZW. Zemplin; met een piaristencollegie en gymnasium. 1000 mw.
Satpoera- of Sautpoerst-Bergen, uitgestrekte bergrij
in Centrael Indie, tuasehen de rivieren Nerboedda en Tapvormende de grens
ty, op 21° 30' N.B., 74 tot 78°
usachen het Bombay-district, Candeisch en 't gebied van
Indore, en bijna geheel door Bhiels bevolkt.
Satpeer, bergnas, die over den Himalaya in K1. Tibet
voert, 31/2 u. ZW. Iskardo, op 35° N.B., 75 4' O.L.
4100 met. hoog.
Satriano, twee vi. in Zuid-Italie : 1) prov., circ. en
41/, u. Z. Catanzaro. 2500 mw. — 2, id., prov. en 21/2 u.
AVM. Potenza ; weleer bissch.zetel.
Satftnema, aanzienlijke at. van Japan, hfdpl. der Z.lijkate prov. van 't nil. Kioesioe, op webs ZW.kust de B aaivan-Satsoema ligt.
Sattara. Satarah„ 11 staat van Indie, welter subsidiair tan de Engelschen, maar nu begrepen in 't presid.
Bombay, door 't welk het schier gebeel ingesloten wordt,
terwijl het in 't ZW. aan Portugecsch Indie grenst en een
korte kustlinie aan den Ind. oceaan heat; geleren tunschen 16° .20' en i8 0 30' N.B. ; 73° 30' en 76° O.L. Be
W.Ghates vormen de grena ten W.; de riv. Kistna vloeit
door 't midden en maakt tevens met de Bierna een gedeelte
der grens uit. De room. plaatsen zijn Sattara, Kolapoer,
Punderpoer, Bedsjapoer en Sawuntwarry — 2 I hfdst. van
gen. mast, 161/2 u. ZZO. Poena, aan den voet van een
steilen heuvel, waarop een fort ligt, dat, hoewel van natore sterk, in 1673 door Sevadsji, in 1690 door Aurungzeb
en in 1818 door de Engelachen werd ingenomen. Zij heeft
een fraaie kerk, door het Eng. gouv. opgericht. 23,000 mw.
Sattegaul, versterkte at. van Z. Indie, gebied en 15 u.
WZW. Maistmer Mysore).
Sattunga, hi. eil.groep in., de Aland-eil., 0.zee, behoorende tot het gouvernement Abo in Finland.
Satulnsare, d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bukowina.
2050 inw.
Saturnia. prov. van Japan met omatr. 6- b. 700,000 mw.
Satur (St..), 1) fr. gem. en d., dep. Cher., arr. en li g
NO.Sancer,dLoi1.20lw
Saturnia, Ital. d. en badpl., Toseane, 2 n. N. Mandan°.
Saturnia (St..), 1) fr. gem. en d., dep. Cantal, arr. en
2 n. NO. Murat. 1300 inw. — 2) id., dep. Cher, arr. en
6 n. ZW. St.-Amand. 1450 mw. — 3) id., den- PuY-de ilrff. - 4) id.,Dame,r.n2UZClot150
dep. Aveyron, arr. en 6 n. N. Millen. 11011 mw. — 5) -deSechaud of St.-Sorlin-de-Siehand, id., dep. Bane(len-Charente, arr. Saintes. 1510 mw. — 6) -alu-Hois, id.,
zelfde dep., arr. Rochefort. 1200 mw. — 7) -les-Apt, id.,
dep. Vaucluse, arr. en 11/2 n. N. Apt. 2200 mw. — 8)
-les-ALvignon, id., zelfde dep., arr. Avignon. 1700 mw.
Sau of Save, [Sayne], riv. in Oostenr.-Hongarije.. een
der voorn. bij.riv. van den Donau, ontapr. in de Karnische
ien
sealisit kJt.i.ar
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stroomt door Kroatie, vormt de grens ttisschen
Slavonie en Turkije en valt na een loop van 160 U. in
Belgrado r. in dew Donau. Zij neemt r. de Seritut, den
Isonzo, Laibeehorrit, de Knipe, •Unna, Verbas, Ukrina,
Zelina, Illova, va en Bosauth op. Van bares mond
tot can de invloeung der Kulp& is zij voor vaartuigen van
150 tot 200 ton bevaarbaar. Ken tak der Alpen scheidt
N.waarts hear stroomgebied van dat der Bran of Drave. —
In 't ZW. van Frankrijk, dep. Opper-Garonne en Gera,
vloeit eene andere riv. S a v e, die on een NO.lijken loop
van 19 U. I. in de Garonne valt, ruim 4 it. NW. Toulouse.
Saabsume, fr. gem. en d., dep. Landes. arr. en 2 1 /e u.
0. flax ; met minerale bronnen. 1200 low.
Saueej. (Ell, sp. mv1., prov. en 13 n. ZO. Sevilla.
2800 mw.
Sand (St..), fr. gem. en d., dep. Dordogne, arr. en 2
•
U. 0. Nontron. 2200 inn'.

Sandra, [Seders], fr riv., dep. Loir-en-Cher, vloeit
voorbij Salbris 'en Romorantin en valt r. in den Cher
boven Selles.
d. in Noord-Itall e, Venetie, prov. en j1/ 2 a.
Sudrige,
ta
NO. Vicenza. 2000 War.
Snuffles (St..), fr. gem. en d., dep. Somme, arr. en
2 a: Z. Amiens. 13 ,10 low.
Saugatuck, mvl. in de VS., Sit. Michigan, gra. Allegheny. SOO low.
Saugerties. gem. en vi. der VS., New-York, gra. Ulster, 3 u. N. Kingston, aan den Hudson. 11,000 inw.
Sancues, fr. teas. en stadje, Opper-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 5 U. WZW. Le Puy. 374 1 mw. (2000 in de st.)
Saugur- I of Sagurl, en-Nerboedda (Gebied- van.),

wi,jd nitgestrekte landstreek, die 't ZW. van 't britsche
presid. Bengalen uitmaakt, bevattende het hoogste gedeelte
van het tafelland van Centraal-Indie, in 't welk de Nerboedda, Wainegunga, en de Cane, Bone e. a. bijriv. van den
Dajoemna en Ganges hare bronnen hebben ; gelegen Misch= 210 16' en 250 15' N.B., 76° 53' en 52° 51' 0.L.; gr.
1400 0 m., met 1,600,aV mw., sanest Hindors. Be menigvuldige claim zijn seer vruchtbaar in allerlei granen,
in vrnchten, zijde, was, gom eon. ; ook de veeteelt is er
van belang, en het mineraalrijk levert ongekende manna's
Ozer, steenkolen, lei en lithographischen steen. Be voorn.
steden zijn Saugur, Damoh, Dsjabbalpoer, Seoeni, Hoodingabed, Baitoel (die alien hfdpl. van gelijkn. distr. On),
Gurrah-Warrah, Tajawparrah„ 3Iundlah, Bellary en Tsjandiah. — Saugnr. distr.hfdpl. in bovengen. gebied, ligt 26
u. NO. Bhopaul. 23° 5i' N.B. en 78° 49' O.L. 44,000 mw.
— Saugur-Eilat.d, ligt in 't distr. Sunderbunds, in de
riv. Hoeghly, 17 u. ZZW. Calcutta. Het heeft een ijzeren
vunrtoren en 10,000 mw.
Saugus, gem. en d. der V.S., Massachusetts, gm. Essex, 2 o. ZW. Salem. 2300 mw.
Sauk., fr. gem. en vi., Charente-Inferieure, k ant.hfdpl.,
aan de Sendre, 4 u. WZW. Saintes. 2890 inw. (22 .0 in de at.)
Sauk, 1 ) gm. der VS., Wisconsin ; met 25,000 mw.
(4000 in 1850, 102 in 1840); hfdpl. Prairie-du-Sac.
— 2) kersp. in lerland, Ulster, gm. Down, 1/ 2 U. NO.
Downpatrick. 1250 mw.
Saalgau, wurt. st., Donaukr.„ ambtahfdpl., 10 U. ZW.
Ulm, aan de Schwarzach. 4000 mw.
Saulge (St.-), 1) fr. gem. en stadje, dep. Nievre, kant.hfdpl., arr. en 5 u. NO. Never.. 2500 raw. — 2) fr. gem.
en d., dep. Vienne, arr. en 1 u. Z. Montmorillon. 1260 inw.
Saulheim (Nieder-). mvl. in Hessen-Darmstadt, prov.
Rijnhessen, 3 u. ZZW. Mainz. 246 . mew,
Saulieu, [Sidilocum, Sedelaueum], fr. gem. en at.,
dep. Cote-d'Or, kant.htdpl., arr. en 41/2 u. ZZW. Semur.
Zij heeft een gem.collegie, openbare bibl. van 1200 boekdeelen, handels-tribunal, fabr. van wollen stoffen, ijzerwaren, hunt, katoen,garen, leder era., en drijft een levendigen handel in landbouw-prod. 3700 mw. Geb.pl. van
Vauban in 1633.
Sault, 1) fr gem. en at., Vaucluse kant.hfdpl. arr. en
5 u. ONO. Carpentras. 2610 mw. ( 1600
'
in de st.) — 2)
-de-Navailles, fr gem. en d., Neder-Pyreneen, arr. en 2
U. NO. Orthez. 1300 mw.
Sault-de-Ste.-Marie, 1) naam eener snelstrooming
(erapid") in de riv. Ste.-Marie, die in de V.S. het Opperof Superior-meer met het Huron-meer verbindt. Het waterverval is hier 7 meters over een afstand van omtrent lu
minuten. 2) d. in Michigan, aan de Zaijde der gen.
snelstrooming. 't In een vermaarde pleats vent de vischvangst. Be schepen, die de riv. opkomen lossen bier, om
weder sum het begin der snelstrooming telade
n. Men vindt
bier eenige groote hotels, verscheiden kerken, een rechthuis,
een gevangenis, een fort en em n snel toenemende bevolking.
Saulve (St.-),. gem. in Frankrijk, dep. Nord, arr. Valenciennes. 2230 inw.
Saute, 1) fr. riv., ontspr. te rencey ( Opper-Marne) en
ontlast n i ck na een WNW.lijken loop van 15 u. r. in de
Marne, beneden Vitry-le-Francais I Marne). Zij neemt den
Ornain op. — 2) fr gem. en vi., Opper-Satme, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. W. Lure. 1350 inw. — 3) -les-Chartreux, fr.
gem. en d., Seine-en-Oise, arr. en 2 n. NW.Corbeil. 1000 mw.
Saulitures,Saussures, fr. gem. en vi., Vogesen, kant.hfdpl., arr. en 3 u. OZO. Remiremont. 3756 mw. in de
gem. in de stad 2009.
Saitbutis-le-Potier, fr. gem. en d., dep. Cher, kant.hfdpl. arr. en 21/g U. Z. St.-Amand. 700 mw.
Sas lagoir, fr. gem en d., Nord, arr. en 3 U. NO. Cambrai (Kamerijk 1; met cichorei-fabrieken. 2400 mw. in de
gets., 301 in de stad.
SaUmur, [Segors. Salmurium], fr. gem. en at.,
Maine-en-Loire, arr.hfdpl., 8 u. ZO. Angers aan den 1. o.
der Loire, over welke twee schoone bruggen liggen, en
aan den spw. van Tours near Nantes. Zij heeft em n bandelstribunal, gem.collegie, openbare bibl. van 12,000 bockdeelen, schonwburgzaal, rijachool„. kazerne, bezienswaarde
kerken, vondelings- en krankzinnigen-hnis, stark kasteel,
velerlei fabr. en levendigen handeL Stoombooten varen
van bier 2maal daags op Nantes en Orleans. 12.600 law.
Geb.pl. van Mme. Dacier. — Le Saumurois was vaar
1789 ten der 8 hi. fr . gonvernementen, waarvan Sanmnr
de hfdst. was. 't Is nu verdeeld tusschen de dep. Maineen-Loire, Indre en-Loire en Vienne.
Saunders. 1) eil. in den Laken Admit. oceaan, bij
Sandwich-Land, op 57° 52' Z.B. 2V 24' W.L., in 1775 door
Cook ontdekt. — 2 kaap der 'NO.kust van 't ell. Georgie. op 45° 53' Z.B. 170° 56' O.L. — 3) hasp van NienwZeeland, op de 0.1auit van 't Middeneiland, ten Z. van
Port-Otago. — 4) grs. in de V.S., Sit. Nebraska. 4600 mw.
Saungi, it. in Britsch Indie, distr. Sultanpoor, prov.
Mule, 20 U. SO. Lncknow. 4000 law.
Seurat, fr. gem. en utvl., Ariege, arr. en 4 n. ZZW. Foix,
met hydraulische sag•erijen en minerale boon. 3530 mw.
(1496 in 't vlek
Saumemenil, Sauxemesuil, fr. gem. en d., Banaai
(Manche), arr. en 1 1 /2 u. N. Valognes. 2100 mw.
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Sauter's..., fr. gem. en d., Gironde, arr. en 2 1 /2 U. NW
Banta; met seer gezochte witte wijnen. 920 inw.
Saadibur, et. in Britsch India, pres. Madras, distr.
en 111/2 U. W. Arcot. — Sautneir. id., pres. Bellolen,
ZW. gebied, 9 U. NNO. Blichpoer.
ffnutour, belg. gem. en d., prov. Namen, arr. DInant,
kant. en 1,2 u. ZZO. Philippeville; weleer versterkt.
Canvagere (La), I ) fr. gem. en d., Orne, arr. en 3 u.
ONO. Domfront. 2t00 inw. — 2) fr geh. bij Lyon, aan de
Saone, I. 0.; met zijdefabrieken. 700 mow.
Mauve fr. gem. en at., Gard, kant.hfdpl., arr. en 61/,
U. 0. Le ' (igan, aan de Vidourle; met een protest. kerk,
katoenfabr. en een intermitteerende bron. 230 ) low. (2100
in de stad). — Edit u. 0. ligt het geh. en kasteel Florian,
wear Florian in 1755 werd geboren.
Sanvent (St..), fr gem. en at.. Vienne, arr. en 5 u.
ZW. Poitiers. f890 mw.
Sauvee•(St..), fr gem., dep. Pay-de-Dome, arr. Iswire. 2225 inw.
Sanvetat (La), twee vi. in 't fr. dep, Lot-en-Garonne:
1) arr. en 2 1 /2 U. 0. Agen. 1510 mw.; — 2) arr. en 3./2
u. 0. Marmande, aan den Dropt. 3000 inw. — 3) gem. en
vi. in 't dep. Gem, arr. en 2 1 /2 U. ZW. Lectoure. 1250 low.
Sataveterre, 1) fr gem. en stadje, Aveiron, kant.hfdpl.,
arr. en 6 u. ZW. Rode., aan den Sezert. 18,0 (ow. — 2)
id., Gironde, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NNW. La Reole.
840 mw. — 3) id., Neder.Pyreneen. kant.hfdpl., arr. en
31/.' u. ZW. Orthez, aan den Gave-d'Oloron. 1400 inw. —
4) id., Lot-en-Garonne, arr. en 6 u. NO. Villeneuve. 1700
inw. 51 fr gem. en d., Opper-Garonne, arr. en 1 1 /2 u.
ZW. St.-Gaudens. 201:5 inw.
Sauveur (St..), 1 ) belg. gem. en d., prov. Henegouwen,
arr. en 4 U. NO. Doornik of Tournay; met spinnerij en
weverij. 2300 mw. 2) fr. gem. en d. Loire, arr. en 4
U. TO. St.-Etienne. 1900 low. — 3) id., Opper-Satine,
'
arr.
en 1 , /2 U. NNW. Lure; door een brug over den Breuchin
met Luxeuil verbonden. 140.1 mw. — 4) fr geh. en badpl.,
Opper-Pyreneen, gem. Luz. 50 (nw. — 5) -en-Puisave,
fr gem. en stadje, Yonne, kant hfdpl., arr. en 6 u.
Auxerre, bij den Loing, 1. o. 1600 mw. — 6) -1Lendelin,
fr. gem. en d., Kanaal (Manche), arr. en 1 3/4 u. N. Coutances. 2560 mw. — 7) -sur-Douve of -le-Vicomte,
fr gem. en st., zelfde dep., kant.hfdpl., arr. en 21/, u.
ZZW. Valognes. 28 o inw.
Sanwert, Salwert, ned. d., prov. Groningen, gem.
Adorp, kant. en 11/4 u. ZW. Onderdendam, arr. Groningen,
hot Leeuwarden. 380 mow.
Sausvur, st. in NW.Hindostan, gebied van Odeypoer,
15 u. TO. Adsjemir.
Sauxil1anges. fr. gem. en nt., Puy-de-DOme, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. NO. Issoire, aan de Crouze. 2040 low.
Sanzay-le-Potier. fr . gem. en d., Cher, kant.hfdpl.,
arr. en 2 n. Z. St.-Amand. 6q0 low.
Sauze-di-Ceeana en frOUIX, gem. en d. in NoordItalie, prov. Turijn, circ. Susa. 1080 inw.
Sattae of S.-Wauseaie, fr. gem. en mv1., Deux Sevres,
kant.hfdpl., arr. en 4 u. ZO. Melle. 1750 low.
Summon, fr. gem. en d., Morbihan, arr. en 9 u. Z. Lomet een haven op Belle-Isle. 1460 low.
dent, met
Sara, 1) nt. in Znid-Italie, pray. Lecce, rice. Tarente,
U. W. Manduria. 4530 inw. — 2 ) of Sauveh, pen. et., prov.
Irak-Adsjemi, in em n vruchtbare vlakte, 20 u. ZW. Teheran.
— 3) at. op 't Japanscbe ell. Nipon, 14 n. NO. Kioto.
Savage-EH...den, 1) groep in den Grooteu of Sullen
Oceaan, op 19° Z.B., 169° W.L. Het voornaamste is 81/a
U. in omtrek, dieht met bout bezet, en weed door Cook
in 1774 ontdekt. — 2 ) verscheiden groepen eilandjes in
Britsch N.-Amerika, aan de N.zijde der Hudsons-straat.
Savalan, berg van 4000 met. hoogte, aan het ZW.uiteinde van de Kappische zee.
Sa%e1)a-1a-1111nr, 1) tech. van 't eil. Haiti, aan de baai
van Samana, N.kust, 4 U. ZW. Samana. — 2) zeeh. aan de
Z.kust van Cuba.
Savanilla, havenplaats aan de hunt van de V.S. van
Columbia. prov. Magdalena, aan een der mondingsarmen
van de Magdalena in de gelijkn. baai van de Caribische
zee, 17 u. NO. Cartagena. 't Is een plaats met hoogst gunstige Jigging, zoodat zij erns een der gewichtigste havens
van Columbia ml worden. De uitdieping van em n kanaal
van bier naar Baranquilla en de oprniming der hindernissen op de bank voor den mood der baai zal daaraan vooral
bevorderlijk zijn. Reeds voert zij aanzienlijke hoeveelheden tabak, katoen, home en andere producten nit.
Savandroog, sterke vesting in Zuid-lndie, prov. Mysore, 5 U. WZW. Bangalore.
Sa vannah, 1) riv. der V.S. van N.-Amerika, tnsschen
Georgie en Z. Carolina, ontstaat uit de samenvloeiing der
rivieren Tugalo en Kiowee, 30 u. boven Augusta, vloeit
ZO.waarts en valt in den Atlant. oceans door den TybeeSound op no N.B., on een loop van 141 u. Zij is tot de
werven van Savannah voor groote brikken en tot aan Augusta voor stoombooten bevaarbaar. — 2) at. en tech. der
V.S., Stt. Georgie, hfdpl. van 't pro. Chatham, aan de Savannah, r. o., 3112 u. van harm n mond. 2. u. WZW. Charleston. Den- grootste nt. van den staat ligt op een zandvlaUte, omtrent 12 met. boven den rivierspiegel, en is in
de laatste jaren zeer in gezondheid verbeterd door de natte
rijstcultuur in de lage moeraslanden der nahuurschap te
vervangen door den drogen rijstbouw, alsmede door beteren bouwtrant e. a. maatregelen der stadsregeling Zij is
regelmatig en fraai aangelegd, met straten, die elkaar
rechthoekig snijden en om de andere een openbaar plein
heb ben . Deze pleinen, 0 tot 20 in getal, din, even ams
de straten met lommerrijk geboomte beplant en met grasperken versierd. De gebouwen zijn van hout. van bak- en
van hardsteen, en velen daarvan munten door schoone
bouworde en sierlijk voorkomen nit. Vroeger warm n verreweg de meeste huizen van hoot, maar sinda de verschil(rode btanden, die de stud troffen, vooral sedert 'lien van
torn 463 gebouwen in de asch gelegd werden met
een verlies van 10 mill. gl. aan eigendom, is zij incest van
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bakateen weder opgebouwd. Onder de voorn. openbare gebonwen telt men het rechthuis, de gevangenis, de beura,
het amenaal, de Unie-kazernen, een markthuia, vele achoone
bankgebouwen, een ',academy", een achouwburg, een boapitaal, een armhnis en andere inrichtingen van weldadigheid. Onder hare 14 kerken is de granieten IndependantPresbyteriaansche-kerk een van de prachtigete gebonwen
der at. Het monument ter eere van Greene en Pulaski
is van wit marmer. Lungs den riv.oever staan de magazijnen, van 3 of 4 verdiepingen hoog. De door twee forten
verdedigde haven is em n der schoonste op de Z.kust der
V.S., en ecliepen, die niet meer dan 4 meters diepgang
hebben, kunnen tot sour de werven opkoraen; zij is de
stapelplaata voor de meeste producten van den staat, to
voert vooral aanzienlijke hoeveelheden boomwol, tabak, rijst
en hoot uit. Verschillende stoombootdiensten onderhou.
den geregelde gemeenschap met Augusta, Macon, Charleston, New-York, Darien en Florida. Spoorwegen loopen
naar Macon, in 't hart van den staat. Charleston en alle
andere voorn. plaatsen in den omtrek. In 1 ,70 bedroeg
de bevolking 28,3 .0 zielen. De beu. Iigt op 30° N.B., 80°
50' 6" W.L. — 3) gem. en vi., New-York, gm. Wayne, 3
U. 0. Lyons. 1700 in w.
Savelli, d. in Zuid-Italie, prov. Catanzaro, rice. Co.
trone. 4140 mw.
Savenay, fr gem. en st.. Beneden-Loire, arr. hfdpl.,
6 u. WNW. Nantes, aan It Moere, I u. van den r. o. der
Loire. Zij drijft aanzienlijken handel in vee en zout. 2805
mw. (1400 in de stad).
Savendonk, geh. in de ned. prov. N.-Brab., gem. Boxtel.
Savennieres, fr. gem. en d., Maine en Loire, arr. en
2 1 /2 u. ZZW. Angers, aan de Loire, r. o. 1350 mw.
Saveutheizn, d. in Belgie, pros. Brabant. 2020 inw.
Saverdun, fr gem. en St., weleer vesting, Ariege, kant.hfdpl., arr. en u. NNW. Pamiers, aan de Ariege, 1. o.
MS I mw. Geb.pl. van pans Benedict. XII.
Saverne fransche benam. voor Zahern, vroeger tot
. Beneden-Rijn. behoorende, doch sedert den
Frankrijk, dep
Duitach-Franschen oorlog van 1970-71 tot Duitschl., rijksl.
Riots Lotharingen; 6 u. NW. Straatsburg.
Saviano. mai. in Zuid-Italie, pros. Caserta, 11/2 u. ZW.
Nola; met belangrijke zijdewormenteelt. 67 )0 inw.
Sawichisat,st. in Busl., prov. Pol en, gouv. Radom. 299
Saviese, at. in Zwitserl., kaut. Wallis of Valais, diet,
Bitten of Sion. 2010 mw.
Savigliane. (fr. Savi 11 i a n), versterkte st. in N..
Piemont, prov. Coni, circ. en 2 1 /2 u. 0. Saluzzo,
mand.hfdpl., tusschen de riv. Maira en Grana. Zij is goed
goed gebouwd en heeft een met arcaden omrin,1 plein,
een schoone poort in den vorm van een triumfblog, een
Benedictijner abdij en verscheiden kloosters, alsook fake.
van wollen, zijden en linnen stoffen en een levendigen
handel in see. 16,801 low. De Franschen sloegen hier de
Oostenrijkers op IS September 799.
Savigaae, S..les.lEglissee, fr gem. en d.. Dordogne,
kant.hfdpl., arr. en 3 u. NO Nrigneux. 960 mw.
Savignano, 1) mvl. in Noord-Italie, pros. Forli, aan
den lEmiliaauschen weg, 21/2 u. TO. Cesena; met een
openbare bibl. 4500 mw. — 2: id.,. Zuid-Italie, pros. Avellino, 21! ii. WZW. Bovino. 4110 low.
eque, fr. gem. en d., Sarthe, arr. en
Savigne, 1) .I'Er
2 u. NO. Le Mans. 200 low. — 2) ..ous-le-Lude, id.,
zelfde dep., arr. en 11/2 u. ZW. La Fleche. 1500 inw.
Savigno, gem. en at. in Italie, prov. en rice. Bologna.
4601) inw.
Savignore, st. in N.-Italie, pros. en eirc. Genoa. aan
de Scirivia, mand.hfdst.; met een verst. kasteel. 3880 low.
Savisny.. 1) fr. gem. en d., lndre-en-Loire, arr. en
11/2 n. WNW. Chinon. 15(') irew. -- 2) id., Loir-en-Cher,
kant.hfdpl., arr. en 4 WNW. Vendome, aim de Braye,
C. o. 3000 inw. —• 3 ) .en.Revernaont. id., Babe-en-Loire,
arr. en 21/2 u. ONO. Louhans. 2501 ma, —4, -1,16Tie.,
fr gem. en vi, Kanaal blanche), arr. en 2 u. Z. Mor.
tam. 1400 inw. — 5) -sone-Beanne, fr gem. en d., Cate('Or, arr. en 1 U. N. Beaune; met uitmuntende wijnen.
19)0 low. — 6) -sur-Orge, id., Seine en Oise, arr. en 2
U. van Corbeil; met een station aan den spw. van Parijs
naar Orleans. 1000 mw.
Sevin (St.-), 1) fr. gem. en d., Gironde, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. 0. Blaye. 2350 inw. — 2) id., Isere, arr. en
3 tt. W. La-Tonr-du-Pin. 2200 mw. — 3) fr. gem. en stadje,
Vienne, kant.hIdpl., arr. en 21/2 u. N. Montmorillon, aan
de Gartempe, I. o. :500 inw. — 4) fr. d., Opper-Pyreneen,
arr. en 1/2 n. ZZO. Argeles; overblijfsels van een mom.
fort en een Benedictijner klooater. 700 inw.
Savinee, gem. en d. in Frankrijk, dep. Hautes-Alpes,
arr. en 11/2 u. ZW. Embrnn. 1107 low.
Savindroeg, sterk hetivelfort van Z. Indie, gebied van
Maissoer (Mysore), 6 n. WZW. Bangalore; in 179: door de
Engelschen zonder 't verlies van een enkel man ing.,enomen, ofschoon men het vroeger sour onneembaar hield.
Sovinieo (Si..), fr. gem. en vi.. Beneden-Charente,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. ZW. St.-Jean-d'Angely, aan de
Charente, r. o 3200 mw.
Sevin, riv. in Noord-Italie, pros. Forli, salt na em n
N.lijken loop van 15 u. in de Adriat. zee. 3 u. ZO. Ravenna. Het d. Savio ligt 11/2 u. van haren mood.
Saviore,gem. in Ital., pros. Brescia, circ. Breno. 1150 inw.
Saviour (St..). kersp. van het eil. Jersey, in het kanaal aan de NW.kust van Frankrijk. 38S0 inw. — Ook ligt
em een d. van denzelfden naam op het Guernsey, aldaar. 950 low.
Savora, d. op het eil. Sicilie, pros. Messina, bij de
0.kust, 21/3 u. NNO. Taormina. Het is bekend door zone
wijnen. 2600 mw.
Sava', (of Savo-, Sanyo-, Sawoe.) Enanden,
groep eil. van 0.-Indie, behoorende tot de nederl. resid.
Timor, tuescheu Timors ZW.einde en Sandelhout-Eiland,
m., met 38,000 low. 't Voornaarnste ell.
samen gr. 81/9
49"
der groep is Groot -Sav oe (de N.spits op 1.°
Z.B., 12V 5' 0.L.), dat vruchtbaar is en voornarnelijk was,
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sandelhout en eetbare voge1oestje4 ttitvoert. Het is verdeed in de 5 voratendommen : Theo or Tem°, Leal of
Liad, Seba, Regekoena ea Massara, elk bestnurd door een
radsm, onder toezicht van het nederl. gouvernement.
Mutate ell. zije Benj o war ten WZW., en 8 I einSa•oe ten ZO. van Groot-Savoe.
Savvegaa, d. in N.-ttalie, prov. UdIne, circ. San-Petroal-Natisone. 11320 Low.
Savona, (Sawn of Sabata], at en zeeh. in N.-Italia,
pro,. Genus., hfdpL der gelejkn. cite., aan de Micidell. zee,
WZW. Genus. Zij is door muren omsloten,. beeft eeu
kathedraal met vele andere Foote gebouwen en is de derde
mad van de zoogen. Rivi er a- di- P onent e. Hare
haven wordt gevormd door een in zee uitstekenden ateenen dam of mob, en is wegens de ophooping van slijk en
zand aan haren mood vrij moetelijk van toegang. Hare
fabr leveren zijden atoffen, ijzerwaren, aardewerk en zeep,
en zij drett een levendigen handel In oranje-appelen en
citroenen, welke in den (=trek groeien. De voltooiing van
den Mont-Cenis-apoorw, waardoor zij met Turijn, Lyon en
andere steden in moor directe .erbinding is gekomen, heeft
op haren bloei een belangrijken invloed geoefend. Het
aantal mw. bedroeg in 1878: 26,500 (met de gem.) De Franachen bemachtigden S. in 1809 en maakten ze tot hfdpl.
van het dep. Montenotte. Napoleon I. hield bier patio
Pius VII. van 1809 tot 1812 in gevangenachap. Geb.pl. van
de pausen Sixtus IV. en Julius II.
Saemsja, gem. in Otuttenrijk-Hongarije, prov. Bustland. 2200 mw.
Saeoule, gem. en d. in N.-Italie, Piemont, prov. Tarijn,
circ. Susa. 1570 inw.
Savonnierea fr. gem. en d., Indre-et-Loire, arr. en
2 u. Z. Tours. 1200
'
mw.
Saeey, gem. en d. der V.S., Massachusetts, grs. Berkshire, 4 u. NO. Pittsfield. Het d. wordt ook Sa•oyHollo w geheeten. 1200 inw.
Savoye [Sabaudia, Sapaudia) ; vroeger ale hertd. eon
deel van 't kon. Sardinie, thans, ainds 1860, bij Frankr. inge101; gelegen tusschen '45. 4' — 4o. 24' N.B. en 3. 16' —
43' 0.L. Begrensd ten N. door 't meer van Geneve en het
Zwitsersche kanton van dien naam, ten 0. door 't Irma.
Wallis of Valais, ten ZO. door Piemont, ten Z. door de
dep. Hautes-Alpes en Isere, ten O. door de Rhetne, die het
scheidt van het dep. Ain; 146 Ml. van N. naar Z., 119
kil. van 0. near W. met een bevolking van 550,000 mw.
Hfdst. Charnbery. De grond is eeer bergachtig. De bergketens der Pennijnsche, Grajische en Cottische Alpen staan
op de 0. en Z.grenzen, met den Mont-Blanc, den kleinen
St.-Bernard, Mout-Iseran en Mont-Cenis, en zenden over 't
geheele land talriike vertakkingen uit, die meest enge, maar
schooue, goed bebouwde, grazige dalen vormen. Groote
vervroestingen hebben vaak in deze dalen door de lawinen
of sneeuwvallen pleats. Savoye behoort tot het stroomgebied van den Mane en wordt ook besproeid door de
Dranse, Arve, Fier, Saviere en de Isere. met den Arc. De
voorn. meren zijn die van Annecy en Bourget. De bodem
is over "t geheel onvruchtbaar en brengt ti nauwernood
toereikend koren voort. Veeteelt is de hoofdtak van besta. ; in de besehutte streken wordt ook who gewonnen. Tot de mineralen behnoren ijzer, koper, zilver, loud,
marmer, gips en steenkolen. De minerale bronnen van
Aix, be Chambery, ten beroemd, en de zoutbereiding wordt
er op gToote schaal gedreven. De bewoners, Savoyaards
genoemd, zijn over 't algemeen arm en velen van hen trekken in hunne jonge jaren naar Frankr. en elders, om er ale
roarskramers, echoorsteenvegers, huisbedienden enz. een
fortuintje to maken, waarmede dan later near hunne bergen teruelteeren. Hun rechtschapenheid en braafheid zijn
sereekwoordelek geworden. — Savoye beantwoordt aan de
provincien door de Romeinen AI p es-Gr a ia e en P e nninae genoemd, waar men de Allobrogea, de Centrones,
de Nantuates en de Veragri vond. Na deel te hebben uitgemaakt van het Rom. rijk en dat van Karel den Groote,
kwam S. in 888 bij Transjuraansch Bourgondie, terwill
het door Koenraad den Saner in 1027 bij het Duitsche rijk
gevoegd weed. Na talrijke veranderingen weed het in 1860
door den knit. van Sardinie Itie boven under dit artikell
aan Frankrijk afgestaan, ern atatand die door eon yolks.
stemming beveatigd werd. Onder Sardinisch bestunr weed
het verdeeld in de volgende provincien: Eigenlijk-Savoye
(hfdpl. Chambery1„ Opoer-Savoye (hfdpl. l'Hopital of Al.
bertville-en-Confians ), Chablais (hfdpl. Thenon), Faueigny
( hfdpl. Bonneville). Genevese (hfdpl. Annecy), Manrienne
( hfdpl. St.-Jean-de-Maurienne) en Tarantaise (hfdpl. Motttiers Het hertd. Savoye was de kern van 't kon. SardiOnder 't eerete fr keizerrijk weed daaruit het dep.
Mont-Blanc en een gedeelte van 't dep. Leman gevormd.
Sedert 1860 vormt het de beide Franache departementen :
Savoye en Haute-Savoye. Het eerste, Z.lijker gelegen, telt
26%36.t mw., heeft tot hfdst. Chambery en wordt verdeeld
in vier arrondissementen : Albert-Ville, Chambery, Montiers, St.-Jean-de-Maurienne; kantons, 327 gemeenten;
het behoort bij de 14e legerafdeeling. heeft eon eartabiaschop en eon gerechtshof to Chambery. Het tweede, in 't
N. gelegen bevat 273,S00 inw.„ heeft tot bfdst. Annecy,
'
wordt verdeeld
in 4 arrondisaementen, Annecy. Bonneville,
St.-Julien, Thou..- 28 kantons, 314 gemeenten ; bet be hoort tot de 14de legerdivisie en beeft eon bisacbop to
Annecy. Beide dep. to ragmen hebben eon universiteit te
Chambery. Ben spw. verbindt laattagen. tied met Lyon,
Grenoble, Annecy, Geneve en (door middel van den Ire justunnel1 met Torus, welke imitate bean de kortste Terbinding vormt tusschen Yards en Zuid-ltalie, red., wearom bierlangs de maildiensten near Brindisi on Suet vervoetel worden.
Saeran, Sawn-an. mvL in Rutland, prov. Polen, ram
Podolie, aen den Bog, 7 u. NO. Balta. 1009 law.
Saasa 11 St. van NW.lijk Hindostan, *clued Odeypoer,
u. Z. Tsjitoer. Zij is dour muren otualoten. — 1) of Sa%way, twee 0.ind. dorpen : het eetre op de N.kiat van Ceram, het andere op de ZO.kust van Tenor.

Scandinavie
Sawaii of Pala. het grootste eil. van den Samoanarchipel of de Schippers-eil., en tevens het W.lijkste en
rijkste van de genes ; 20J0 met. boven de zee; lang 14 tot
15 n., grootste breedte 8 tot 9 u.
Sawbridgewortb, kersp. van Engeland, grs. on 3
ONO. Hertford, met eon last. aan de Cambridgelijn van
den Great-Eastern-spoorw. 2840 mw.
Pianist, poolsch stadje, gouv. en 11 u. 0. Lublin. 6 10 intr.
Sawloy. kersp. van Engeland, grs. on 3 U. OZO. Derby,
aan de Trent, met eon slat. non den Midlandepw. 43 -)0 inw.
Sawoon Sawatn, at van NW.lijk Hindostan, gebied
van Odeypoer, 2 n. LW. Moenaasa.
Sawoenawari, Sawuntwarree, st. van Indie, pres.
Bombay, gebied ran Sattarah, bij de knit van Malabar,
811, u. N. Goal 16. N.B., 74. O.L.
Sassestost, kersp. van Engeland, grs. Cambridge, 11,e U.
WNW. Linton. 1750 law.
flawtry, drie vereenigde par.'s in Engeland, gm. en 2
U. NNW. Huntingdon, tezsunen 1400 mw.
Sax, Malaria], sp. vl., prov. en 8 u. NW. Alicante ;
met branderijen on korenmolens. 2810 maw.
Sazkjobing, stadje en tech. eau Denemarken, op 't eil.
Laaland, op den achtergrond toner baai, die een goede haven vorna ; met eon gymnasium. 1410 low.
Saxmandbam, eng. invl. en kersp., gra. Suffolk, 6 u.
NO. Ipswich. 1310
Saxon, st. in Zwitaerlaad, tent. Valais of Wallis,
distr. Martigny, aan de Boyce-RhOne ; met vermaarde jodiumbronnen. 1610 law.
Saybrook, gem. en vl. der VS., Connecticut, gm.
Middlesex, aan den mond van den Connecticut en aan den
spw. van New-Haven near New-London, 12 u. ZZO. Hartford. De gem. bevat de drie kerap. Saybrook, W e s tb rook en Essex. 420J mw.
Sayda, stadje in 't kon. Saksen, regdstr. Dresden, kr.
Freiberg. 1612 inw.
Saymbrumbacum, Saymbrambacam,st. van Britsch
Indie. presid. en 5 U. W. Madras.
Says', pr. mvl., Rijnprov., regdst. en kr. Coble= ; met
eon voortreffelijke schildergalere in het slot. 1100 inw.
Saypan, Seypan, (sp. San-Jos e). eon der Mariannon-oil., op 15. 19' 45" N.B., 146. 0.L.; met een goede
haven aan de W.zede, Cantanhitola geheeten.
Sazawa, riv. in Oostenrek-Hongarije, prov. Bohemen,
ontspr. bij het d. Radostin, kr. Chazlau, en valt na eon
NNW.leken loop van 27 u. 1. in de Moldau, 8 ti. 0. Praag.
Sacks, Sadaka, vi. in Oostenr..Hongaree, prov. Bob'.
men, kr. Bidschow 8 u. 0. Praag. 3201 mw.
Scaer, fr. gem. on vl., Finistere, kant.hfdpl. arr. on
31/., U. NNW. Quimperle; met een papierfabr. 4800
bile.
'
Scafati, mv1. in Zuid-Italie. prov. Salerno, aan den
Sarno, 2 u. W. Nocera. 10,500 inw.
Scala, 1) mv1. in Zuid Italie, prov. Salerno, distr.hfdpl.,
21/3 U. W. Salerno, aan de golf van Salerno. 14.)o inw. —
21 id.., prov. Cosenza, op een hoogte, 11/1 u. SW. Cariati.
19'10 inw. — 3) vl. in Midd.-Italie prov. en 6 u. WZW.
Florence. 1600 mw. — 4) vl. op de Zdkust van 't oil. Cyprus.
Scala-Nowa. (turksch K oesc b-A d as si), rairapolia],
se on zee', van Klein-Azie. Anatoiie, in het diepst der
golf van Scala-Nova, 11 u. Z. Smyrna, waarmede zij sinds
kort door een spoorw. verbonden is. Haar voorn. gebouwen zen de moskeeen, khans en openbare baden. Zij dreef
van nude eon gewichtigen handel met Egypte on Saionica
(Thessalonica). 20,4,00 mw. — De Gol f-van-Scal aNova is 13 u. lang van 0. tot W. gemiddeld 51/2 u. be.,
on bevat het oil. Syssam of Samos.
Sealby„ kersp. en vl. in Engeland, get. York, N. Riding, 2/3 u. NW. Scarborough. 1940 mw. 690 in 't vl.).
Scaldaaola, gem. en d. in Z.-Italie, prov. en circ. Paola.
1180 mw.
Scalea, [Talao], vi. in Zuid-Italie, prov. Cosenza,
distr.hfdpl., 6 u. W. Cassano. 2840 inn ,.
Scaleogbe, gem. en vi. in Noord-Italie, Piemont, prov.
Turin, circ. en 2 u. 0. Pinerolo. 4410 intr.
Sealetta, vl. op het dl. Sicilie, aan de 0.kust, prov.
on 4 u. Z. Messina. 1100 inn'.
Scalford, kersp. in Engeland, grs. Leicester, 3/4 u. ONO.
Melton-Mowbray. 55•inn'.
Scalloway en Wester-Notall, schot. d. op het Shotlandsche eil. Mainland, kersp. Tingwall, op den achtergrond
der Scalloway-baai ; met eon goede haven. Het was vroeger de hfdpl. der Shetlandsche oil.
Scalps, twee eil. der Hebriden, Schotland, het cone 0.
bij 't oil. Skye, het andere aan den ingang van EastLoch-Tarbet.
Scamander of Xantbus, Into Boenarbaaji-Soe),
riv. van KL Azie ontapr. bij het d. Boenarbasji, onmiddellijk beneden de pleats van 't onde Troje, vloeit NW.waarts,
zich uitbreidende in een menigte poelen, en vats in de
Ageische tee en de riv. Simois of Meader door verscheiden
kanalen, die reeds in bongo oudheid gegraven nun. Zej
neemt haren oorsprong nit eenige bronnen die een temp.
van 63 tot 64. Fahr. hebben, 't welk aanleiding gaf tot
de beschrijving door Homeus, Ilias XXII, 149-112.
Scammonden at. in Engeland, gee. York, W. Riding,
Huddersfield. inn'.
'
kersp. en Ili, n. W.
Scandal., d. in Z.-Italie, prov. Catanzaro, circ. cetrone.
1430 inn'.
Scandiano, gem. en vl. in Noord-Italie, pro,. ReggioEmilia, 3 1 /, u. LW. Modena- aan de Secchia. 7750 inn'.
(1170 in de stadi.
Scandinavia, klassieke naam nit de oudheid en middeleeuwen, ter aanduiding van het N. europ. schiereiland
Zweden en Noorwegen, soma zelfs met inbegrip van Deneniarken Hi3 is ontleend aan den naam der nude prov.
Soandi a, het Z.lijkst gedeelte van het tegenwoordige
Zweden, waervan Sean i 6, Sehone n, I nu de line
Malmoe on Christiansted) eon afdeeling was. Het ligt tusschen 51. 10' 71. 11 1 N.B., zijnde eon nitgestrektle id, gee
lijk aau den afstand van Falsterbo, bij 'hue', tot de N.kaap,
of nagenoeg 250 mijlen. Zie Aloorwegea en Zweden.

Scandolara
Seandolara, (itavara), 1) gem. in N..Italie, prov.
Cremona, circ. Casalmaggiore. 2146 mw. — 2) IR p ad' 0 gli ol, prov. en cite. Cremona. 1280 mw.
Scandriglia, gem. in Midd.-Italie, prov. Umbria, cire.
Rieti. 2540 mw.
Scants, zwit. d., kant. Grattwbunderland, Opper-Engamw.
din 8 u. ZO. Chur.
din,
1) it. en schilderachtig meer in Z..Italie, 3 u.
ZZW. Sulmona. 2630 mw. — 2)id., 3 1 /2 U. ZO. 't meer Fucino.
Seano.di-Mlontiferro„ d. op 't eil. Sardinia, prov. Cagliari, cire. Oristano. 2090 mw.
Scanzano my!. in Midd.-Italie, prov. en 31/2 U. ZO.
Grosaeto. 5060 mw. — Scanzano, id., prov. Napa., fraai
gelegen bij Caatel-a-Mare. 2 09 mw.
Meaux°, d. in N.-Italie, prov. Bergamo. um minw.
Scapezzano, d. in N.-Italie, prov. Ancona, circ. Siniglacia. 2500 low.
Scnpoli. gem. en d. in Italie, prov. Compobasso, circ.
Isernia. 1300 mw.
Sear, berg in Ierland, reinster, gra. Wicklow, 3/4 U. N.
Laragh. 7000 met. hoog.
Scarawalsh, baronie in Ten., gra. Wexford. 20,0,0 mw.
Scarba, een der Hebriden, bi,j 't N.einde van Jura, en
daarvan gescheiden door den gevaarlijken maalstroom C o ry-chrechan of Corryvracken. 500 met. bovende zee.
Scarborough, 1) rug. at., zeeh. en kersp., gm. York,
N.Riding, aan de Z.lijke helling eener kaap in de Nsee en
aan den North-Midland-spw., 101/2 u. NO. York. Be stad
heeft door hare straten, die van zee steil oploopen naar
een verwoest kasteel op em n hoogte, em n zeer treffend voorkomen. Hare voorn. gebouwen zijn, behalve de kerken
en kapellen, //Trinity-house", een hospitaal voor zeelieden
der koopvaardij, een nette achouwburg en het sierlijk root.
dorische museum van een philos. genootschap. Hare lat.
school is een stichting nit de Stir eeuw. De st. drijft
,e1 kusthandel, ook visscherij, voert veel timmerhout in
en lokt des zomers vele bezoekers tot zieh. f5,000 low.
De vuurtoren op 54° 17' N.B., 0° 23' 5" W.L., gem. temp.
in Juni 59°. in Jan. 38° Fahr. 2 ) voorn. plaats van 't
britsche Wind. eiland Tobago, op de 0.kust, 2 u. NO.
Milford, op 11 0 6' N.B., 60° 30' W.L. - 3) gem. en d. der
V.S., Maine, gra. Cumberland, a. den At!. oceaan, 3 u. LW.
Portland. 170 mw. — 4. of Gabert-Eilanden, tie aid.
Scarcliff. kersp. in Engeland, grs. Derby, 11/2 u. NNW.
Mansfield. 590 mw.
Scarda en Scardiaza. twee eilandjes van Oostenr.Hong.,. prov. Dalmatie, hr. Zara: het eerste tusschen de
eil. Premuda en Isto ; het andere 1 u. W. Pago.
Scardona of Skardin, (slav. R. a b), vervallen at. van
Oostenr.-Hongarije, prov. Dalmatie. kr . Zara, 2 u. NNO
Sebenico, aan de Kerka, r. o. Zij is de zetel erns bisschops en was weleer van veel gewicht. S20 t inw. Onder
de Romeinen was zij de hfdst. der prov. Liburnia.
Scarena, vi. in N.-Italie, prov. en 21/2 a. NNO. Nina,
mand.hfdpl., aan den Paglion. 1250 mw.
Scarisbreck, vi. in Engeland, gra. Lancaster, kersp. en
/4
rt. NNW. Ormskirk. 2200 low.
3
Searle, twee parochies in Engeland : 1) (N or th ), gin.
en 2 u. WZW. Lincoln. 580 mw. — 2) (S out h), gin.
Notts, 11/2 u. NNO. Newark. 410 inw.
Scarmagno, gem. en d. in N.-Italie, prov. Turijn, circ.
Ivrea. 1015 mw.
Scarnafiggi, my!. in N.-Italie, Piemont, prov. Cuneo,
11/., U. NO. Saluzzo. 3200 inw. (met de gem.)
Seaming, kerep. in Engeland, gm. Norfolk, 1/2ii. WZW.
Oost-Dereham. 600 low.
Scarp of Scarpa, em n der Buiten-Hebriden, Schotland,
NW. bij Harris. 't Is een rotsberg van gneiss, 1 u. lang.
300 met. hoog.
Scarpa d. in Italie, prov. en circ. Rome. 1240 inw.
Scarpanto of Karpatho, Kodoje. Kodse, Koje,
Warpath...), turksch eil. van de Middell. zee, 8 n. ZW.
Rhodus ; lang 8 1 /2 u., br. 2 1 /2 U. De bergachtige bodem
heeft ijzer en marmer tot hfd.prod. Het heeft verscheiden
havens,waarvan P or to-Grando of Ely m b o op de
W.kust aan 't N.einde lig,t het d. Scarpant o, en
op de 0.kust de hfdpl. A vdem o. — N.waarts bij Scarpanto ligt 't eil. Scarpa th o n.
iv.' ontspr. in 't dep. Pas-de-Calais, vloeit
Scarp... fr. r
0. voorbij Arras (Atrecht), Douai, Marchiennes en St.Amand, en valt on een loop van 18 u. 1. in de Schelde
te Mortagne, op de grens van Belgie.
Scarperia, vi. in Midd.Italie. prov. en 41/2 u. NO. Florence ; met fabr. van mesaen en kleine ijzerwaren. 6000 inw.
Scarrif, mvl. in Ierland, gm. Clare, aan de Scariffriv.,
2 u. NNW. Killaloe. 740 mw.
Scarrington, kersp. in Engeland, grs. en 21/2 U. 0.
Nottingham. 640 inw.
Scatary, ell. van Britsch N. Amerika., bij de 0.kuat van
't ell. Cape-Breton, op 46 0 N.B., 59 0 41 W.L.
Scawbry, kersp. in Engeland, gm. Lincoln. met een
stat. aan den Manchester. Sheffield en Lincolnshire-spw.,
)/2 WZW. Brigg. 15S0 law.
Sceaux, fr gem. en stadje, dep. Seine, arr.hfdpl., 11/.,
u. Z. Par*. waarmede het door een spw. verbonden is.
Er is een porselein-fabr. en een groote veemarkt voor de
behoeften der hfdst. — Colbert bouwde bier een kasteel,
dat in de eerste omwenteling werd vernield en waarvan
alleen de oranjerie met een gedeelte van 't park is overgebleven. 2280 mw.
Seem!, it. in Z..ltal., prov. Chieti, chic. Vasto. 3700 low.
Scey-sur-Saone, fr. gem. en d., Opper-Satme, kant.- •
hfdpl., arr. en 3 U. WNW. Vesoul. .800 mw.
Schaafheim mvl. in Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg, kr. en 21/2 u. ONO. Dieburg. 1600 inw.
Schaafstfidt, pr it., prov. Saksen, regdst. en 3 u. WNW.
Nurse burg. 2480 inw.
Si•haial.ineer, drooggelegd water in de ned. prov. N.Rolla nd. gem. Wormer, ter grootte van 65 H.A. 30 low.
Schaapsbulten, geh. in de ned. prov. Groningen, onder het 41. Farmsum, gem. Delfzijl.
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Schaapskuil, drooggelegd meer in In prov. N. Holland,
gem. Harencarspel.
Schaapatal, geh. in de prov. N.-Brab., gem. Brakel c. a.
Schadeck, d. in Pruisen, prov. Hessen-Nassau, hfdpl.
van de gelijkn. heerlijkheid, aan de Lahn ; met ten bergslot. 451 mw.
Schadewijk of Schaaik b. in de Ned. prov. N. Brab.,
gem. Eersel. 150 inw.
Schadijk, b. in de Ned. prov. Limb., gem. Horst. 140 inw.
Sehaerbeek, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Binsse. kant. St.-Josse-ten-Noode, aan de Senne, r. o. 5,0' 0 low.
Sehae.berg, ned. gem., prov. Limburg. kant. Heerlen,
arr. Maastricht, hof Hertogenbosch. Zij bevat het d.
Scheidt, de geh. Lichtenberg en Palenberg en* 't kasteel
Schaesberg. 1220 mw., die meest in landbouw bun be.
staan vinden.
Schafa of Schaffern, mvl. in Oostenr.-Ilongarije, pro,.
Moravie„ hr. en 4 u. WNW. Znaim. 125 inw.
Schaffhausen 1) N.lijkst kanton van Zwitserland, geheel aan de N.zifde van den Rijn, die het van de kantons
Zurich en Thurgau scbeidt, en verder omgeven door 't gr.hertd. Baden ; groot 5,3 0 m., met 39,355 inw. in 18,8,
tegen 37,; 20 in 187 • en 35,3 0 in 0.'50, waaronder slec' to
em n paar duizend R. Kath.; al de overigen Protestantsch. Hit
wordt verdeeld in de 6 distr. Schaff hausen, Stein, Rheyat,
Ober- en Unter-Klettgau en Schleitheim, van welke het
distr. Stein ,:eheel afgezonderd ligt. De grootendeels met
lage ber,y;en bezette grond is over 't gelteel vruchtbaar, inzonderheid de Klettgau, en levert doorgaans meer dan 't
your de volksvoeding benoodigde koren op. lie transitohandel is van belong, en de ladst. is een voorn. stapelpl.
voor den handel tusschen Z.-Duttschland en Zwitserland.
Wijn- en akkerbouw zijit de hoofdtakken der industrie.
De sours. steden zijn Schaffhausen en Neukirchen. Bit
kanton werd in 1;0, te gelijk met Bazel in 't Eedgenootschap opgenomen. — 2) lifdst. van gen. kanton, aan den
r. o. den Rijns, 61/, U. NO. Zdrich, waarmede zij, evenala
met Bazel en Constanz door een spw. verbonden is. Zij
is door nude wallen omsloten en heeft nog een citadel op
een naburige hougte, op de plaats eener oud-rom. sterkte.
Hare huizen zijn ouderwetsch en van zouderlingen bouwtrant ; 't voorn. gebouw is de Munster, een groote kathedraal van 't jaar 1052. Zij heeft een collegie, een stadsbibl.
met de boekverzameling van den bier geboren geseidedschrijver Jolt. von Muller, een monument voor dien geleerde, drie badhuizen aan den Rijn en (abr. van katoenen
stoffen, gegoten staal, vijlen en messewerk. Zij heeft
stoombootgemeenschap met bijna alle havens aan het nicer
van Constanz. 11,000 inw. — De vermaarde w ater v al.
van den R ij t hoogte met.) is op een kl. u. afatands`ZW. de at., bij Laufen.

Schaf.tadt, vl. in Pruisen, prov. Praises, regdstr. en
kr. Merseburg. 2530 mw.
Schaft, ned. d., prov. N.-Brabant, (rem. Borkel-en-Schaft,
'
kant. en 3 u. Z. Eindhoven, arr. enhof
's Hertogenbosch.
. en,
. et .
20s
1) kant. der ned. prov. N.-Holland, arr. Alkmaar, hof Amsterdam, omgeven door de kantons den Melder en Alkmaar en door de N.zee en de Zuiderzee; verdeeld in 13 gemeenten. — 2 ) ned. gem., hfdpl. van gen.
kant., 3 1 /4 u. N. Alkmaar, met een ruim marktplein, een

geref. kerk, ss,arin fraaie tomben zijn, een r. lath. kerk,
wees- en armhuizen en wel bezochte markten. Sind.
1865 ligt het aan den spw., the Am,terdam met 't Nieuwe
Diep verbindt. De 3060 inw houden zich hoofdzakelijk
met landbouw, veeteelt en eenigen handel bezig en behooren voor de grootate helft tot de ned. herv. kerk (8 0 r.
lath., 120 doopagez.) Omstreeks 1400 low. wonen in de
kom van 't dorp. — 3) geh. in de prov. Utrecht, gem.
Linschoten,. pold. Schagen-en-den-Engh. Met de Vinkebunrt 185 low.

Schagerbrug, d. in de prov. N.-Holland, gem. Be Zijpe,
waarvan het het middelpunt nitmaakt. 30 mw.

Schagerwaard of Wit...neer, een in de 17de eeuw
drooggeiegde polder ter grootte van 127 HA., behoorende
bii de gem. Haringcarspel.
Schaghticoke. gem. en vi. der VS., New-York, gra.
Rensselaer, 3 U. N. Troy. 3200 mow.
Schalk, b. in de prov. Z.-Holl., gem. Leerdam. 185 low.
Schakerluo, b. in de prov. Zeeland, gem Tholen. 160 inw.
Schaki, at. in Rusl., prov. Polen, golly. Suwalki. 350 I inw.
Schmitt!, pr. d., prov, Westphalen, regdst. en 91/2 u. N.
Mtinster, aan de Ave.

Schalkau, at. in Saksen-Meiningen, Oberland, ambt
Sonneberg, aan de Itz,. 2 u. NW. Neustadt. 1650 mw.
Schalkhaar. geh. m de ned. prov. Overijsel, gem. Diepenveen. 40 inw.
Schalkowit. (Alt-), pr. d., prov. Silezie, regdst. en
3 u. NW. Oppeln. 2280 low
Schalkwijk, 1) ned. gem. en d., prov. Utrecht, kant.
en 2 u. W.t.N. Wijk-bij-Duurstede, arr. Utrecht, hof Amsterdam ; met een geref. en een r. kath. kerk. Het heeft
een station aan den Bp w. Utrecht—'s Hertogenbosch. 1180
mw. (met 3 geh.) — 2) (Ztaid.), ned. geh., prov. N.-Holl.,
arr., kant. en 1 u. Z. Haarlem. 200 mw.
Schalluinen, geh. in de ned. prov. N.-Brabant, gem.
Baarle-Nassau, kant. Tilburg, arr. Breda.
Schal.una of Schal.um, ned d., prov. Friesland. gem.
Franekeradeel, kant., arr. en 2 u. 0.t.N. Harlingen, arr.
Leeuwarden. 170 low.
Schandau, Saks. at., kr.dir en 6 u. ZO. Dresden, aim
de Elbe, r. o.; met een w61 bezocht bad. 330 inw. Men
kan S. als de hfilpl. van aSakaisch witserland" beschouwen.
Schandel, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch,
kant. en 11/2 u. ONO. Redingen, gem. Useldingen.
Schandeloo, b. in de ned. prov. Limburg, gem, Arena
en Velden. 268 low.
Schank's-Eaand, op 6.25' Z.B., 168° 0.L.. Still. nee....
Schano, naam van 4 geh. in Nederl. a) in Gron., gem.
Termunten hi in N.-Brab., gem. Tilbnrg, Cl id., poi.
Raamsdonk, d) id., gem. Werken en Sleenwijk.
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Scharisetraat, b. in de Ned. prov. Limburg, gent. Wederweert. 108 mw.
- Sehao-labag, at. in China, prov. Tsche-kiang, aan de
Haagtsebes-baai, 30° N.B. en 120° 30' O.L. 600,000 low.
Sehappeahmat, geh. in Zeeland, gem. Axel.
polder in de prov. Zeeland, gem. Roc.kan
are,
ksisrri.i.. groot.
filelluspenhok, gob. in de prov. Gron., gem. 8lochteren.
Selsaipmedsoek, b. in de prov. Zeeland, gem. Reschke• elle„ kant. Hoist, arr. Middelburg. 100 low.
Schardasw, nod. d., poor. N.-Holland, gem. Beets, kant.
on 1 14 0.. ZZW. Hoorn, arr. Alkmaar, hot Amsterdam ;
verdeeld in N.- en Z.-Sehardam.
Selhardiseg, et. in Opper-Oostenrijk, bake., 2 102 u.
ZZW.. Passau, aan den Inn, r. o. Zij wordt door eon stork
kasteel serdedigd en word in 1809 door de Franschen gebombesdeerd. 2960 low. — In de nabiabeid ligt Mari a.
Bronnentk al, eon minerale bron met eon badinrichting.
Scharendkike, d. in de Ned. prov. Zeeland, gem. Elkenee, kant. en arr. Zierikzee. hof 's Gravenhage. 210 mw.,
meest zoogen. poldergasten, die aim de seedijken werken.
Scher', geh. in de prov. Friesland, gem. HemelumerOldephaert en Noordwolde. 140 mow.
Scharf...art, d. in Pruisen, pony. en regdst. Paten,
kr. Samter. 1020 mw.
Scharf..., b. in de prov. N.-Brab., gem. Waspik. 104 low.
Schermer, ned. d., prov. Gron., met Harkstede tot de
gem. Slochteren behoorende, 11/, u. NW. Hoogezand. 460 low.
Scher. of Scheer's, b. in de ned. prov. Limburg, gem.
Beer. 220 mw.
Scharuegou(um of Goutum, d. in de prov. Friesl.,
gem. Wijmuritseradeel, kant. Sneek, arr. en hof Leeuwarden. Het is gebouwd op eon hooge terp en beef; eon
herv. en chr. geref. kerk. Met het geh. Nyeklooster tell
het 520 mw.
Schareit. [Port* Claudia], d. en bergpas in Tyrol,
a u. NO. Innsbruck, atm den Isar ; het tooneel van vele
gevechten tuaschen de Tyrolera en de Franschen in 1809.
Scharr..., geh. in de prov. Petrel, gem. Doniewerstal,
kant.Leirmer, arr. Heerenveen, hot Leeuwarden. 70 6, 8 mw.
Scharwoode 1) ned. d. (Z wart ker kj e), N.-Holl.,
gem. Avenhorn, 'kant. en 3/4 u. ZW. Hoorn, bij de Zuidersee. 300 low. — 21 (N.crd-), id., zelfde prov.. kant., arr.
en 1314 u. N.t.O. Alkmaar. 720 low. — 3) (Zuid-). id.,
zelfde prov., arr. en kant., 114 u. Z. het vorige d. 80,)
Te zamen vormen de bride mutate de gem. Noord- en
Zuid-Scharwoude.
Sehdaeborg of Segeevar, Ion. vrijst. in Zevenbergen,
hfdpl. van den Schassburger-stoel, in 't Saksenland, can
den Grooten-Kokel, 7 n. OZO. Neumarkt. Zij bestaat nit
eene boron- en eene beneden-st., waarvan de eerste veraterkt ia, heeft eon luth. gymnasium, een Franciskaner
kloester en weverijen, en drijft eon uitgebreiden handel.
In 18 ,2 is bier eon monument voor den ruse. generaal Skariatine opgericht. 8200 inw. (meest Saksers. )
Schattau, mvl. in Oostenr.-Hongarije, poor. Moravie,
11/2 u. ZZW. Znaim. 1800 mw
Schat.lar. mvl. in Oostenr.-Hongarije, pony. Bohemen,
hr. en 9 u. N. Keniggratz. 1900 mw.
eichauenetein, d. in Beieren, regdistr. Oberfranken,
kr. Naila. 1317 mw.
Schaumburg, voormalig, sinds lang vervallen slot, ook
Schauenburg geheeten, in de Penis. prov. Hannover, tuaschen Rinteln en Oldendorf, op eon hoogen berg
can de Weser. Het gaf zijn naam can het vroegere graa f▪ c h. Schaumbur g, waarvan Rinteln de hfdst. was
en dat eon grootte had van 6 a 7 0 mijlen.
Schaumburg-Lippe of ILippe-Riickehurg, voretd.
In NW.lijk Duitschland, r. van de Weser, grootendeels omsloten door de penis. poor. Hannover en Westphalen, terwill nog een kleiner gedeelte van 't gebied 1. van de Weser, geheel afgezonderd van 't andere, in Lippe-Detmold
ligt ; gr. 8 0 m. met 33,300 mw. Het hoofdgebied roomde weleer eon bestanddeel van 't oude grs. Schaumburg,
waaeom die naam dan ook in den stij1 der adininiatratie
steeds dien van Lippe vooropgaat. De grond is heuvelig en
wondruk in 't Z., vlak in 't N., wear het Stehibuder-meer
ligt. Hij wordt besproeid door een menigte beken, die
near de Weser vloeien.
Eileen en Stadthagen eon minerale bronnen. De mw., merit Luth., houden zich hoofdzakelijk met landelijke industrie en met de linnenweverij
bezig. De 'morn. plaataen zijn Backeburg, de hfdst., en
Stadthagen.
Schaveren, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Epe,
kant. Apeldoorn, arr. Zutphen. 12i low.
rechayk. ned. gem. en d., N.-Brabant, kant, On, arr.
en hot 'a Hertogenboech, 11/2 U. W.t.Z. Grave. 1542 mw.
(meet 4 geh.)
Schenk, at. in Rusland, gouv. Tambov. 6800 mw.
gem. in 't kon. Saksen, kr.dir. Zwickau.
496. mw.
Scheeesda, 1) ned. d., prov. Groningen, kant. en 11/4 0
0. Znidbroek, arr. Winachoten, hof Leeuwarden ; son het
Big- en Winschoterdiep en aan den hoofdweg van Groninc
onnaakde Pruis„Bi
eroelz.%
e atindb: 1.
. ook atm den epw.
868
, levendige greenhandel, eenige steen- en pannenbakkerijen on anderen
fahr.arbeid. 1000 law. Met de d. Eexta, Nieuw-Scheemda
en Westerlee, benevens refuge gob., vormt het de gem.
Behr emd a, die 4450 mw. tell. Onder de hiertoe behoorende geh, •behoort Heiligerle e, vennaard in
's lands historic door den op £3 Mel 1568 tusachen de spaanache en staatache troepen geleverden veldslag, in welken,
behalve het spaansche legerboofd Aremberg, ook Adolf van
Nassau smouvelde, voor wien bier eon fraai, in 1968 vernleuwd gedenkteeken prijkt. Ben stoomtram sal biniten
hoot S. met de omliggende plaateen eau het rijke Oldantbt,
Winschoten, Beene, Finsterwold, Oostwold en Midwolde in
nadere verbinding stellen. — 2 ) (Illiessw-) of Scheemde,
filamrik. id., tot de gen. gem. behoorende, 1 a. N.t.W.
Scheemda. 730 low.

Schellenberg
Illehoonsderzywaag, b. in de pony. Groningen, gem.
&Amanda. 390 mow.
• isimpoc, 1) wart. stadje, Donankr., hfdpl. van eon gelijkn.
rules I U. OZO. Sigmaringen. 1085 inw. —
2) De Selmer, Kell. in de Ned. prov. Drenthe, gem. Koev0rden, Ns de gross van Drenthe en Overijsel, aan den
weg van Koevorden near Gramsbergen. Prin. Maurits had
bier in 1591 API hoofdkwartier en in 1672 werd het betrokken door den bisschop van Munster.
Seheereu, thoogd. Scharen ), naam, dien men in
Zweden, Noorwegen en Finland aan de zoo talrijke rotseilanden, klippen enz op de kusten dier landen geeft.
(Van daar de zoogen. eScheerenvloot").
Scheggiti, gem en d. in Midd.-Italie, pros'. en circ. Perurgie. 1310 mw.
Scheibe, distr. in Oostenr.-Hongarije„ prov. Beneden
Oostenr. 43,000 low.
Seheibenberg, at. in 't kon. Saksen, kr.dir. Zwickau,
ambt. Annaberg, 11/2 U. 0. Schwarzenberg; met kantklopperij, pottefabr. en bergbouw op ijzer, zilver, kobalt
enz. 2440 mw.
Scheideck, zwit. berg, kant. Bern, in 't Oberland, 21/ 2
U.ZBrien;hog1975mt.bvendzDaro
voert eon druk gebruikte pas tu.sschen 't Grindelwald-dal
en'tHaeli-land.—De Kleine-Scheideck of Wellgem n -Alp is eon berg ten ZW. van den vorigen, tusschen Lauterbrunnen en Grindelwald.
Scheid of Scheidt, ned. d., prov. Limb., gem. Schaesberg, kant on 1 1 /2 51. ONO. Heerlen, arr. Maastricht. 67,) inw.
Seheiding of Scheet, b. in de Ned. poor. N.•Brab., gem.
Drunent bent. Waalwijk, arr. en hof 'a Hertogenb. 120 mw.
Scheardeld, d. in Beieren, regdstr. Middenfranken, kr.
Scheinfeld. 1240 mw.
Schelagokoi, kaap van Azie, in de N. Donee, can de
NO.kust van Siberie, op 70° N.B. en 171. 0.L.; in 1878
door prof. Nordenskjeld op zijn reis om Azle met de ',Vega'
aangedaan.
Schelde. (fr. Escan t, mg. Scheldt), [Scaldis],
riv. van Frankrijk, Belgie en de Nederlanden, ontspr. in
't fr. dep. Aiene, to Beaurevoir, 2 n. ZO. Le Catelet, vloeit
in Frankrijk longs Vaucelles, Cambrai of Kamerrijk (wane
zij bevaarbaar wordt I, Bonchain, Valenciennes en Conde,
in Belgie voorhij Tourney of Doornik, Oudenaerden, Gent,
Dendermonde en Aetwerpen, en treedt in 't nederl. gebied
tegenover 't fort Bath op Zuid-Beveland, wear ztj zich in
2 armen splitst, van welke de Z.lijke, die W eat er Schelde of Hont geheeten wordt, W.waarts stroomt,
de oil. Z.-Beveland on Walcheren ten N. van ZeeuwschVlaanderen ten Z. scheidt on voorbij Vlissingen in de N.zee valt; terwijl de N.lijite arm onder de Damon van Kee
ker ak en Bergsche-Die p, voCir hear afdamming ten
behoove van den Zeeuwach-Brabantschen spoorw. (1808,
tusschen de ned. provincien N.-Brabant en Zeeland stroomde, om zich voorbij Bergen-op-Zoom andermaal in 2 armen to verdeelen. Van doze laatste armen loopt de Z.lijkeonder den naam van Ooater-Sc he 1 de tusschen Z.
en N.-Beveland ten Z., on Tholen, Duiveland en Schouwen
ten N. en stort zich door de Roompot en Hammen in de
N.zee ; de N.lijke bleef tot 1858 onder de namen van
Eendracht en Sleek tueschen N.-Brabant en Zeeland been loopen en ontlastte zich dan in het Krammer,
terwijl hij tevene door verschillende kreeken om St.-Philipsland vloeide (Mosselkreek I. Sinds 1858 evenwel is St.Philipsland, evenals Z.-Beveland, aan den 0.kant met de
vaste wal vtrbondcn. Van hare boon tot aan Gent is de
richting der S. meest NNO., van Gent tot St.-Amant O.
van bier tot Antwerpen beurtelinge N. en 0. on van Antwerpen tot aan hare aplitsing NW. Haar geheele lengte,
lenge den stroomdraad, wordt op 75 u. gerekend, van welke
zij or moor dan 60 bevaarbaar is. Haar voorn. bijriv. zijn
1. de Cojeuil, Scarpe Lys en Durme, r. de Selle, Ecailon,
Heine of Heinle, Dende
r en Rope!. Door kanalen is zij met
de Somme, Seine en Loire en met de worn. belg. steden
verbonden. Onder het eerste fr. keizerrijk gat de Schelde
baron nasal aan 2 fr depart., waarvan het cone, d e p. d e
l'Escaut of dep. der Schelde gelegen was tusschen de dep. Monden-der-Schelde, faide-Nethen, Dyle,
Jemmapea on Lys, en tot hfdpl. Gent bad; terwill het
andere,Bouches-de-rEacaut of Monden-derSc held a, gevormd was nit de eilanden der prov. Zeeland (Zeenwsch-Viaanderen behoorde tot het eerstgen. dep.)
en Sliddelbnrg tot hfdpl. had.
Scheiderode en Scheidewi rdeke twee belg. gem.
on d., prov. 0.-Vlaanderen, arr. Gent, kant.
Oosteneele;
'
het eerate met 1000. het andere met 2091. mw.
Scheleetadt, Schelestat, Seleetat, Sehlettetadt,
vent. stad in het Duitsche rijksland Elsas-Lotharingen,
distr. Neder-Eleas, kr.hfdpL, am den Ill. I. o., en aan den
apw. van Straatsburg op Bezel, 71/2 u. ZW. Straatsburg.
Reeds van nature stork door de hear omgevende moeresson, word zij door Vauban met vestingwerken voorzien.
Eli heeft velerlei fabr. on drnkken handeL 8920 mw. — S.
ligt op de pleats van 't oude Elsebus, dat door Attila word verwoest. Het verglazen van 't aardewerk werd
bier op 't dude der 13de eenw uitgevonden.
Sehelklingem, wont. it., Donankr., 31/2 n. W. trim, aan
de Awl); met de achoone bergruIne Klingenstein. 1110 law.
Scholl* 1 ) belg. gem. en d., poor. en arr. Antwerpen,
kant. Contieh„ aan de Schelde, r. o. 1300 law. — 2; b. in
de Ned. prov. Overijsel, gem. Zwollerkerspel. 140 mw.
id.. pro, 0.-Vlaanderen, arr. Dendermonde,
koint. Wetteren, can de Schelde, r. o. 1600 mw.
Schellemberg, 1 ) at. in 't kon. Saksen„ kr.dir. Zwickau, son de belling senor hoogte. waarop het slot AngustenbuTg stoat, aan de Zschopaut 2 U. O. Chemnitz ; met
weveruen en vlasmarkten. 1911 mw. '2) beier. mvl , h r.
Opper-Beieren, 2 u. ZZW. Salzburg, aim de Achen ; met
eon slot. 909 mw. Marlborough along bier de Beierschen
In 1704. — 3) d. in Zevenbergen, hij Hermannstadt; hist.
merkwaardig door den slag van 1599, waarin Andreas Bathori geslagen en op de vlucht vermoord word.
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Sehellingwozatle, ne& d., prov. N.-Roll., gem. /tansdorp, kant. en arr. Amsterdam, 3 n. Z.t.W. Edam. 240 inw.
Schellizikhosst, ned: gem. en d, kant. en 1 n.
O. Hoorn, arr. Alkmaar, hof Amsterdam ; bij de Zuiderzee. De 6 it 700 Mw. (de geh. Munnikei en de Gonw meegeteld, vinden hun -bestaan in veeteelt, suivelbereiding en
landbouw.
kant en abi, U.
_Schelluirea, ned. gem. en d.,
W. Gorinchem, arr. Dordrecht. hof's Gravenhage, 350 inw.
Schenaisitz, (S elmeez-Bany s), kon. vrnst. in N.
Hongarije, grootate en beroemdste Indust. des lands, corn.
Honth, .aan de beek Schemnits (die r. in de Eipel vat),
724 met. boven de see, tusschen hooge bergen, op seer oneffen grond, 13 u. N.t.O. Gran en 23 n. ONO. Freeburg.
Zij heeft een vermaarde akademie voor 't mijn- en honkwezen, in 1760 door Maria-Theresia gesticht, met een laboratorium, rijke kabinetten ens.; een evangelisch gymnasium en verachillende andere scholen, eenige schoone kerken, den beroemden berg van Calvarie, fabrikatie van seer
gezochte pijpekoppen en in haar ver uitgestrekt gebied
aanzienlijke goud, silver-, lood-, koper-, ijzer- zwavel-,
n menaraenik- en andere mijnen, die jaarlijks duizende
schen bezighouden. Al de keizerlijke mijnen sijn bier met
elkander verbonden en vormen in hare gansche uitgeatrektheld een onderaardachen weg van omtrent 1 ti. lang. Onder in de mijnen vindt men de schacht van Josef IL, een
prachtig werk van 33/4 met. hoog en ruim 3 met. breed,
reikende van Schemnitz tot de vallei van Gran, 3 u. ver,
en zoodanig aangelegd, dat het en als kanaal en als spw.
kan gebruikt worden. In de Leopoldschacht is een waterzuil-machine, door welke het mijnwater uit een diepte van
340 met. won't opgevoerd. De at. telt met hare voorsteden Dillen, Hodriez, SchUttersberg, Steffelsdorf of Stefoor een zijtak is zij
folto en Szigliszberg 19,010 i boor
sedert kort verbonden met den Hongaarschen spoorw. die
,
over den zoogen. Jablunkapas (in de Beskiden) Breslau
Ratiborn en Kremnitz met Weenen en Buda-Pesth verbindt. Men verwarre deze at. niet met de fabr.st . C h e mnit. in 't kon. Saksen.
Scheadelhekc, belg. gem, en d., prov. 0.-Vlaanderen,
arr. Oudenaarden, kant. en bij Geertsbergen. 1250 inw.
Schenectady, 11 grs. der V.S. in 't 0. van New-York;
m., met 21,600 inw. hfdpi. Schenectad y. —
gr. 9
u. NW. Albany, aan
2) it- en hfdpl. van gen. gr8.,
den Mohawk en aan 't Erie-kanaal, alsmede aan de spoorwegen van Albany en Troy near Buffalo, aan welken zich
hier de spw. van Whitehall lean 't meer Champlain) over
Saratoga-Springs aansluit. Zij weed oorspronkelijk door
Nederlanders in 1620 aangelegd, ia thans vrij regelmatig
gebouwd, heeft een aantal kerken, het aUnion-college", in
1785 gesticht, verscheiden andere hoogere seholen, eenige
banken, fahr. van katoenen stoffen, tabak, tapijten, machinerie, leder en papier, ijzer- en kopergieterijen en stoomkorenmolena. 12,000 inw.
Schenhe1dijk, b. in de prov. Z.-Holland, gem. 'a Gravendeel. 3 a 400 Mw.
Schenkenachaa. pr. vi., Rijnprov.. regdst. Dt1ssel. Kleet, aan den Rijn, 1. o." welNNW
dorf, kr. en 3f
ear beveatigd. 250 mw. Op een eil. in den Rijn, G r afenw e rt h geheeten, ligt het no vervallen fort Schenkenschane, dat in 1586 door den vermaarden Maarten
Schenk aangelegd -en in 1635 door de Spanjaarden, in
1636 door de Nederlandera, in 1672 en in 1794 door de
Franschen veroverd ward. — Een gehucht Schenke nschans ligt in de prov. Friesland onder het dorp Deinum, gem, Menaldumadeel, op een kwartier nurs afstand
van Leeuwarden.
Schermbeck, pr. mvl., Rijnprov. regdst. Dusseldorf, 3
U. NNO. Dinslakeu, aan de Lippe. A60 low.
Schermeisel, pr stadje, prov. Brandenburg, regdat.
Frankfort, 31/2 NNO. Sternberg. 800 iow.
Schermer. 1) beter Schervneer, Schermeraneer, een
der aanzienlijkste N.-hollandsche bedijkingen, meest tooschen Heer-Hugo-Waard, het N.holl. kanaal en den Eilandspolder of 't Schermereilan d. groot 4441 bond. Zij
weed in 163t drooggeIegd, wordt door de Noordervaart en
verschill. wegen clooraneden en bevat de dorpen Noor den Zuid-Scherme r, tot verschillende gem. in 't
kant. Alkmaar behoorende; het eerste, of B e d ij k t e
Schermer, 1 U. OZO., het andere 1 n. ZZO. Alkmaar.
—2) Groot- of Nieuw-Schermer, ned.d., N.Ho!!., kant., arr. en 13/4 U. OZO. Alkmaar, op het Schermereiland. 420 mw. Het behoort tot de gem Z.- en N.Sc hermee r, die nog het dorpje Driehuize n, met
150 inw. en gedeelten van de dorpen N.- en Z.-Schermer
in de Schermer bevat en 1800 mw. telt. — Het Sche rmermeer of de Eilandapolder is can polder
ten 0. van de Schermer en ten W. van de Beemster, behoorende deels tot het arr. Alkmaar, deela tot het arr.
Boom, en hevattende de gem. Graft, de Rijp, Z.- en
Schermer en Sehermerhorn.
Schermerborn, ned. d., N.-Holl., kant., arr. en 2 n.
OZO. Alkmaar, in 't N. van 't bovengen. Schermereiland;
met een groote kerk, een raad- en een weeshuis en veel
doorvoer. 890 mw. Het vormt met gedeelten van de buurt
W.Mijzen en het d. N.-Schermer de gem. Sc hermerhorn en West -M ij z e n, die 1310 mw. telt.
Schernberg, vi. in Schwarzbu,-Sondershausen, ZW.
bij Sondershausen ; met veel reehaael. 1000 low.
Schernik, (poolsch Ca ernik I). pr stadje, prov. Posen, regdst. en S u. SW. Bromberg, aan de Welna. 300 inw.
ned. d., Zeeland, kant. en 11/2 u. W.t.N.
Tholen, arr. Zierikzee, hot 's Gravenhage, eau den Pluimpot, die tot haven dient. Bet vormt met het geh. Westkerke en de b. Gorishoek en Schoondorp, de gem. Sche rpeniss e, die 1380 inw. telt.
Seherpenzeell, 1 ) ned. gem. en d., Gelderl., kant. Amersfoort, arr. Utrecht, hof Amsterdam, aan den straatweg
van Arnhem op Utrecht en Amersfoort '• met een adellijk
hula, weverijen en wolkammerijen. 1390 mw. — 2) ned.
d., Fries!., gem. W.-Stellingwerf, kant. en arr. Heerenveen,

• hof Leeuwarden. 450 Mw. — 3) pr. d., Rijnprov., recast.
Aken, kr. Geilenkirchen. 900 mw.
Scherweiler, gem. en d. in het Duitsehe
ElsasLotharingen. 114 U. NW. Sehlettstadt. 2800 Mw.
Scherwolde of Seheersvolde. b. in de Ned. prov.
()verbal, gem. Steenwijkerwold, kant. Steenwijk. 644 maw.
Scher...gen, at. in Zwitserland, kant. Thurgau, diet,.
Gotlieben. 1480 low.
Scheeehkejew, at. in Rusland, gonv. Perm. 5380 inw.
Scisesolita, S;ho•slita, beier. at. kr. Opperfranken,
hfdpl. van een landgericht, it. NO.' Bamberg. 1250 mw.
Soltettens ned. d., Prima. gem. Wonseradeel, kant. en.
'
3/4 U. NW. liolsward. 195 mw.
Scheveningen, ned. seed. en badplaats in Z,-Holland,
gem., kant en arr. 's Gravenhage, waarmede het door een
breeden, statigen rij- en wandelweg (ale 'a Gravenhage),
alsmede door can kanaal verbonden is. Gebouwd Mugs
het duin der N.zee, is het dorp, dat vroeger bij kerhaling
van de woede der golven in lijden had (met name in de
jaren 1470, 1530, 1538, 1546, 1551, 1570, 1575 I in de imitate
Jaren aanzienlijk verfraaid en vergroot en telt no verscheiden regelmatige straten met flinke huizen en gebouwen.
Men heeft er een geref. kerk met een marmeren monument
der familie Heemskerk, een r. kath. kerk, met 2 marmeran beelden, een evang. kapel voor buitenlandsehe badgasten, een oude-mannen- en -vrouwenhuis, een weeshnis,
scheepstimmerwerven, een kon. paviljoen ten N. van het
d. en wat hoogerop het schoone, wel ingerichte Stedelijk
Badhuis, dat in 1823 gesticht weed. Andere badinrichtingen
vindt men in het hotel Garni, het door Corn. Outshoorn
gebouwde Oranje-Hotel, ens. Behalve 't vertier, dat de
menigvuldige bezoekers van heinde en verve aan deze plaats.
geven, vinden de mw. hun hoofdbestaan in de viescherij,
die bier met tal van pinken en andere visebbooten gedreven wordt. Met de kustvisscherij echter was het in de
jongste ti,jden niet best gesteld„ waardoor in het huisgezin
van menig visscher weinig welvaart heerscht. Ann de plannen, in den laatsten tijd beraamd, om S. door een nienw
kanaal en door can haven op groete schaal aangelegd,
nieuwen bloei te bezorgen, is tot nog toe geen nitvoeringgegeven. Evemnin aan de wenschen van hen, die meenen.
dat uitbreiding en verfraaiing van de pleats als zeebad
dringend noodig is om met goed gevolg aan de concurrentie van Ostend. Blankenberghe, Zandvoort en andere badplaatsen het hoofd te kunnen blijven bieden. 8000 mw. Het
kustlicht staat op 52° 6' 16" N.B., 4° 11' 20" O.L. — S.
Is de geb.pl . van Adriaan Cornelis., bekend als schrijver.
van het ”Visboeck" dat blijkens een H.S. op de koninkl.
biblioth. in 1577-1580
door hem geschreven ward. (Gen.
'
Adr. Cornelis.. lei zich in S. nitsluitend op de kennis dervieschen toe en putte voor zijn trboeck" nit alle werken,
destijds over dit onderwerp te verkrijgen. Daardoor bekleedt
het in de Nat. Historic eat belangrijke plants.; Het incest
is S. historisch bekend door 't vertrek der Stadhouderlijke
famine 18 Jan. 1795 en door de terugkomst van Prins Willem
van Oranje, 30 Nov. 1813. Ter herinnering aan laatstgen..
feit is op de pick, wear de ontscheping pleat* vond, in Aug.
1865 een gedenknaald onthuld, dicht bij het kustlicht.
Schiavi, 1) vl. in Z.-Italie., pros-. Chieti, op een berg
bij den Trigno, 7 u. ZZW. Ii Vasto. 3800 mow. — 2) id.„
prov. Caserto, 1 U. ZZO. Sora. 1801 mw.
Sehiebroek, ned. gem . Z.-Holl., kant. N°. 2 en arr.
Rotterdam; met de buurt Aan-den-Kleiweg.
'
370 mw.
Schiedam, 1) kant. der ned. prov. Z.-Holl., arr. Rotterdam, bevattende 4 gem.: Delfshaven, Kethel, Overschie
en Schiedam. — 2) gem. en at., hfdpl. van gen. kant.,
aan de Maas en de Schie (gegraven vaart, die van Delft
naar Overschie en van daar in 3 richtingen naar Rotterdam, Delfshaven en Schiedam loopt), 1 u. W. Rotterdam,
met een station aan den spw, die van daar over 's Hate
ens. naar Amsterdam loopt. De at. is goed en regelmatig
gebouwd, van grachten doorsueden, en voorzien van eene
bevallige wandeldreef, de Plantaadje geheeten. Zij beet
3 pent. kerken, van welke de Groote of St.-Janskerk een.
hoogen toren met seer goed klokkenspel bezit, terwijl de
Gasthuiskerk mede voor de lath. gem. dient; 2 achoone
r. bath. kerken, eene kerk. der zoogen. Jansenisten en
can bedehuis der Israelieten. Onder de overige gebouwem
onderscheiden zich het St.-Jakobs-gasthuis, het raadhuis,
de beurs, het gebouw Musis Sacrum, dat tot vergaderplaata
van verschillende genootschappen, tot societeit, concerten schouwburgzaal dient, de Hoogere Burgerscheol, het
gymnasium ; de St-Jorisdoelen, de waag. het stada-ziekenhums, het geref. en r. kath. weeshnis, het zoogen. proveniershuis buiten de at., ens. Bovendien bezit S. verachillende inrichtingen voor wetenschap, kunst, onderwija en
liefdadige instellingen. De voorn. tak van bestaan der mw.
is de jeneverstokerij met de daarmede in verband staande
neringen en bedrijven, als kuiperijen, kurkensnijderijen,
ens.; alsmede de graanhandel. Het aantal stokerijen bedraagt meer den 250, die te zamen jaarlijks ongeveer 30,u 0
last of 900,000 H.L. koreu verbruiken. Met den afval van
het fabrikaat der branderijen, de zoogen. apoeling, worth.n
runderen en varkens gemest, terwijl Sevens een zeer levendige handel worth gedreven in gist, welke suede in
de branderijen gemaakt wordt. Van de overige fabrieken
verdienen nog melding: mijnmakerijen, bierbrouwerijen,
touwalagerijen, scheepstimmerwerven, een sleephelling met
atoomvermogen, een loodwitrnakerij, ijzergieterij, linnenweverij, een fabriek van gasmeters, glasblazerij, stearinekaarsen-, vermicelli-fabriek, ens. Niet weinig brengt ook
de uitgebreide handel aan de welvaart der st. toe. In 1878
werden er 435 schepen in- en 395 uitgeklaard. Zij heeft
23,000 mw. ( 21,000 in 1875, 15,010 in '00, 12,600 in '50,,
12,000 in '40, 11,500 in '30, 9)00 in 15110). Door de wet
van 22 Dec 1867 is het grondgebied van S. aanmerkelijk
vergroot, dam' toen de gem. Owl- en Nieuw-Mathenesse,
een deel van Kethel en een deel van Vlaardinger-Ambacht
bij Schiedam werden gevoegd. — 3 I (P oeloe-Ob i„
”Aardappel-eiland"), 0.ind. eilandje op de reede van Batavia, ten N. van Onrust. — De Schiedamsche-

Schleiz

912 Schiefbahn
Bilanden zijn een groep van 3 kL ell. in de zee van
Flores, 115 U. N. Flores.
"
Pruisen, Ronprov., regdatr. DasSoblielbsdam, gem.
eel&K, kr. Gladbaelt. In2800 law.
• ehlamallieei, berg In Sebotland, grs. Perth, 1 u. ZO.
Kinloeb-Rannoch; 1100 met. boven de zee.
• ehiolandi, namn van een aanzienlijk gedeelte der ned.
prov.
gelegen touch= DeMand, Ribland, de Maas
en den Ihel.
Sebieron (Niesier.), d. in 't gr.hertd. Luxemburg
arr. kant. en 1112 U. ZW. Diekirch, gem. Ettelbruck, aan
de ;th
en., r. o.
Sehierling, it. in Nederbeieren op een eil., gevormd
1860 urn.
door de Groote-Laber, Oft n. NW. Platfenberg.
'
Sebiermonnikoos, ned. ell. hi de N.zee, behoorende
tot de prov. Friesland, kant. Dokknm, arr. en hof Leenwarden, waarvan het eene grietenij of gem. vormt, tegenover de Lauwerzee, omtrent 1 U. van de Friesche knit,
van welke het door de Wadden gescheiden is; groot 1060
bund. met 1100 mw. Men vindt er het d. Oosterb nren z. aid.), eenig bouwland, grazig weiland met goad
rundvee, twee bakens of kapen, een reddingsboot, goede
reede, maar geen haven. Het plan bestaat om dit ell., even
als reeds met Ameland geschied is, met den vasten wal
te verbinden, door de bedijking der Lauwerzee en ten dad
der Friesche en Groningsche Wadden. Vischvangst en
acheepvaart waren vroeger sneer bloeiende middelen van
bestaan dan tegenwoordig Men heeft er een zeevaartk.
school, die in 187-, ruim 69, in 1878 nog 47 leerlingen telde.
Van 1638-1844 was S. in het bezit van de familie Staehonwe, In la/date:en. jeer weed het aangekoeht door den tegenwoordigen eigenaar van 't ell., Mr. J. E. Banck.
Schierl. at. in Zwitserland, kant. Orisons of Granw- Inderla,ist.Bn-Lgard1739mw.
Schierateln, schoon d. in Pr., prov. Hess.-Nassan, aan den

ambt en I n. ZZW. Wiesbaden; wijnbouw. 1900 mw.
Schietecoven of Sehietekoven, b. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Ulestraten. 90 a. 100 mw.
Schievelbein. Schiefelbein, pr. it., prov. Pommeren,
Tegdat. en 10 U. ZW. Koslin, kr.hfdpl., aan de Rega, I. 0.;
met een slot en weverijen. 5600 mw.
Schifferatadt, d. in Rijnbeieren, 2 n. NNW. Spiers, bij
-den spw.tak. die Spleen in verbinding stelt met den spw.
van Lndwigahafen op Nettetadt. 3000 mw. De Franschen
eoegen hier de Oostenrijkers in 1794.
Schifflingen. d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant.,
gem. en 1./2 it. ONO. Esch-aan-de-Ahette. 700 inw.
Schiffsveiler. gem. in Protean, Rijnprov., regdst. Trier,
hr. Ottweiler. 34 91 mw.
Schifnano, d. in Italie, prov. en tire. Como. 1950 inw.
Schijndel, Schindel, ned. gem. en d. N.-Brabant.
kant. Veghel, arr. en hof 's Hertogenbosch ; 11/2 u. ONO.
Boxtel. Nieuwe kert, schoon raadhuis, leerlooierijen,
bronwerijen en jaarlijksche veemarkten. 5,113 mw. (met
een menigte geh.) Geb.pl. van den zeeheld Jan-van-Amstel
it 1669), wiens grafterk can opschrift van Vondel heeft.
Schilberg, 1) d. in de Ned. prov. Limburg. gem. Echt.
170 mw. — 2) geh. in des. prov., gem. Noorbeek. 59 inw.
— 3) id. id., gem. Slenaken. 70 mw.
&shill (Nieuwe en Outle), d. op het N.-Boll. ell.
Texel, met eenige scheepvaart en visscherij. 800 mw.
Schild, Sehildau, pr stadje, prov. Saksen, regdst. en
111/2 U. ONO. Merseburg, kr. Torgau. 1411 mw. Dit plaatsje
bezit in Duitsehland een soortgelijke vermaardheid als het
Abdera der oudheid in Thracie of als Kampen ten onzent
(hoezeer dan ook ten onrechte).
Sehildberg, 1) (poolsch Ostrzesso w),. pr. it., prov.
regdst. en 24 ti. ZO. Posen, kr.hfdpl. 3000 inw. — 2) of
Schimberg. vi. in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravie, kr.
en 10 n. NW. Olmetz. 2000 mw.
Sehilde, belg. gem. en d., prov., arr. en 2 n. ONO. Antwerpen. 1050 mw.
Fschildezehe, pr. vL, Westphalen, regdst. en 6112 U.
ZW. Minden, aan de An; met weverijen. 335) low.
Schildorn, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. Neder°oaten, 2200 low.
Schildpadden-Eiland, (cog. Turtle-Ialand), 1)
ell. van de Fidsji-groep, Stillen Oceaan. — 2) eil. in den
Ind. Oceaan, tot de Zuidweater-eil. van Banda behoorende,
op 5° 15' Z.B., 127° 33' O.L. — 31 of Galapago a. ale
bij laatatgen. wooed. — 4) (Dajala-Dsjoeling),
ell., Java-zee, bij het Soenda-ell. Madoera. —
Sehildpadden- of Schildpada-Eilanden, 1) of Togiss,
(Lind. eil.groep, tot Celebes behoorende, in de baai van
Tomini. 't Zijn 23 door klippen en riffen omgeven nnbevvoonde ell., waarvan de voorn. nun Togia, Tawen en Rood.
— 21 id., tan de bust van Nieuw-Guinea, ten W. van 't
eil. Missowal of Waigamme. — 3) eil.groep van W.-Affirm,
Sierra-Leone-knit, ten W. van 't ell. Sherboro. — De
Sebildimula-Raaai, (eng. Turtle-Bay) ligt aan AMka's W.knat, Benguela, een weinig den N. van de KleineVischbaai.
Sebald...01de, ned. d., prov. Groningen, gem. Sloehteren, 11/2 U. NNO. lloogezand. 380 low. (maar met een 6tal
onderhoorige gehuchten veel weer.)
'Selhithniard, ned. d., peer. Friesland, gem. Baarderadeel, kant., arr. en hof Leeuwarden. 30 mw.
Sehillereiorf, I ) 4. in Mecklenburg-Strelits, 2112 u. W.
Neu-Strelitz. — Schniersiage, pr. d. in Hannover, landdr.
Luneburg, ten Z. van Celle.
Mielaillernb•ide, gab. in de Ned. prow. Limburg, gem.
Ittervoort, kant. Weert, arr. Roermond. 65 taw.
Sehilikehnaa gab. in de prov. Groningen, gem. Winston, knot. Onderrdendam. 75 taw. .
Seisitomrio, awl vanital14, jaw. Beriemo. ChM. Clusons.
Sobibtoteia, et. in Balms, Boeanrijnbi.- atm de Rind&
die bier de Schiltach opneemt, 4 U. SSW. Freudenstadt.
1470 mw. — illebilterm of Manor, vi. in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravil, kr. en 3 U. NW. Snaps. 1100 law.
Schilt-en-Rerg. b. in de prov. N.-Br., gem. Erp. 240 low.
Schiitigkeina, Sehiikeo, gem. en d. In het Duitsche

Reksland Elsas-Lotharingen, Neder-Elsas, 1/1 n. N. Streetsburg. 49..0 inw.
• oblomsert, Sebnesmert, ned. gem. en d., prov. Limburg, arr. Maastricht, kant. en 1 u. ONO. Meermen. 1416
low., mamma 228 In het dorp.
zed. d., pent. Fried., arr. Leeuwarden, kant.
a. Berlikum, gem. Menaldumadeel. 115 mw.
enrttlf
a
alobiosNm., ned. d., pry. Limburg, kant. Heerlen, arr.
Maastricht, 11/4,11 Z. Sittard, aan de Geleen. Met de d.
Puth an Sweykknizen, benevens can 8tal gab. vormt het
de gem. Schinne n, die 2088 mw. telt.
Sehia-oraeatl, ned. d., prov. Limburg, kant. en 1 u.
N. Galpen, arr. Maastricht, hof 'a Hertogenbosch, aan de
GeuL 100 law. Met eenige gab. vormt het de g e m.
Schin-op-Genl, die 420 mw. telt.
Sehisveld. ned. gem. en d., pore. Limb. kant. Heerlen, arr. Maastricht, 11/2 n. OZO. Sittard. 1 00 mw.
Seltiozonch, swit. d., kant. Aargau, aan de Aar, ruim
1 n.ZW.Brugg. 1230inw. De baden van Schinznach
of Habsburg zijn de beroemdate en drukst bezochte
van Zwitserland. Het groote badhnis bevat 16) baden, be*evens een praehtige zail, waarin dikwijla 500 personen
met elkander den maaltijd houden. De bezoekers dint meest
Franschen. De temp. der swavelig-zonte wateren is 60° Fahr.
Sickle at. in N.-Italie, Venetie, prov. en 4113 U. NW.
Vicenza, 'distr.hfdpl., aan den Timanjo; met fabr. van wollen
stoffen en in de nabijheid load- en ijzermjnen. 66 '0 inw.
Sehipbeek, 1) ned. mart, peer. Overuse', gedeeltelijk
lange de grenzen van Gelderland. — 2) b. in de peer.
Overtsel, gem. Diepenheim. 200 low.
Sehipboeg, b. in de prov. Drente, gem. Anloo. 120 low.
Sehipemita, d. in Oanenrijk-Hoagarije, prov. Bukowine. 2680 mw.
Sehiphorat, b. in de prov. Drente, gem. De Wijk. 350 low.
Schipleidee, ned. gem. en d., prov. Z.-Holl., kant. en
1 U. zrw. Delft, arr. ea hof 's Gravenhage. 1000 low.
Schippenbeil, pr. at., prov. Pruisen, regdst. en 10 n.
ZZO. Konigsberg, aan de Alle en Guber. 3224 low.
Schiegiavvelde, Saks. stadje, reg. en kr. Bautzen ; tan
den 1. o. van de Spree. 2645 low.
Schirnseek, gem. en d. in het Duitsche Rijksland Elsas-Lotharingen, Beneden-Elsas, 5 U. NO. St.-Did, aan de
Brnche. 3900 low.
Schirsvind, pr. grensst., .prov. Pruisen, regdst. en 51/2
U. ONO. Gumbinnen, tan de Szeschuppe, tegenover de
poolsche grensst. Neustadt. 1420 low.
Sehitomir, Jitomir, Zitomir, at. in Rusland, gottv.
Volhynie, aan den 1. o. van den Teterev, bijvl. van den
Dnjepr, 23 n. ZW. Kiev. 38,201 low. Aanzienlijke handel
in landbonwprod., zont, katoen-, linnen- en lederwaren.
Schivenbeil, pr. stadje, prov. Pommeren, regdat. Koslin, kr. Schivelbein. 6000 low.
Schivenoglia, gem. in Italie, prov. Mantua, circ. Revere., 1680 low. .
Schkeuditz of Skeuditz, pr at., prov. Saksen, regdst.
Merseburg, bij de Elster, met een station aan den spw.
van Leipzig naar Halle. 4450 low.
Sehkolen, Schkohlen, pr. at., prov. Saksen, regdst.
en 61/2 u. ZZW. Merseburg. 1921 low. — Sehkopau,
pr. d. regdst. en N. Merseburg, aan de Stale.
Sehla
ckenwald, Sehlaggenwald, (Stawkow),st.
in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen, kr. en 11h u. ZO.
Ellbogen. 3301 low. — Schlackensverth, ( Ostrow),
id., kr. en 2 u. NO. Ellbogen ; met een slot en park en
gymnasium. 1700 low.
Sehladen, pr d... prov. Hannover, landdr. en 2 n. OZO.
Hildeaheim, aan de Ober en den spw. near Brunsw. 1900 low.
Sehladming, Schlanzing, mvl. in Oostenr.-Hongarije,
prev. Stiermarken aan de Ens, 10 n. WZW. Rottenmann;
met wijubouw. 980 low.
Schism, Shiny, at. in Owdenr.-Hongarije, prov. Bohemen, hfdpl. van den kr. Rakonits, 6 n. NW. Praag; met
een Franciskaner klooster en steenkoolmijnen. 4200 low.
d. in Prnisen, prov. Hessen-Nassau, 2
U. WNW. Wiesbaden; met beroemde gezondheidsbron en
badinrichtingen. 7450 low.
Sehlanigoinherg of ZeneTizogorak, of Snsepeogorrik,
mijust. in Siberie. gay, Tomsk, door takken van den Altai omsloten, 50 n. ZZW. Barnanl. 5000 low.
Schleestadt, pr. d., prov. Saksen, regdst. en 61/a u.
WZW. Maagdenburg. 2150 low.
Sehleraelti of.1.0peritn, mv1. in Oostenr.-Hongarije,
prov. Moravia, kr. en 2 a. OZO. Brtinn. 1830 low.
Schlawn of Slaw., pr. stadje prov. Silezie, regdat.
en 13 mm. N. Liegnitz, aan 't gelijkii. meer. 880 low.
Sichlawe, pr. at, prov. Pommeren, regdst. en 61/,u.
ONO. KOslin, kr.hfdpl., aan de Wipper, die bier de Mot=
opneeint; met weveru en houthandeL 5560 low.
fiehinwentnitn of filaweaniik, pr. navl., prov. Silesia,
kr, Kneel. aan de Klodnits, hfdpl. van can getijkn beer.
lijkheid; met een prachtig slot en park en een uzerfabriek.
Sehlebnaels, gem. in Pruisen, Rijnprov., regdst. Dusseldorf 2150 inw.
Schlegel, pr. d., SllealO, reest. en lZ'z U. ZZW. Breslau; een V. bath. seminarie voor craderwOzers. 3680 low.
Sehleidem. pr. mel., Rijnprov., regdst. en 7 mm. SO.
Aken, kr.hfdpL, mu de Orloff, in de Eifel; met wererijen. 496 law. Geb.pL van den geschiedschrover Job.
Philippeon I Sleidanne I S ehleisskoiso, baler. d., sy, U. N. Mtinchen; met een
gr. ken. dot en schildergalmt. 500 low.
Seklekkal, gem. en d. in. het Duitsche RUksland Ems.
Lotbalngen, Neder-lassa, 2 a. van Weissenburg. 21100 low.
• .kI.khadni, it in Zwitserland, kant. Schafhausen,
atm AM Ifer, mar Baba. 91411 law.
lieldeita, hoof& an amid. at. van 't vorstd.
Reesoilehleits of K. Jones.. Buie, inn de Wiesenthal, 7 n.
SW. Gera; met eon lat. school, een seutinarie roar onderwgzera, de bezienswaarde bergkerk met de valid. groeve,
bierbrouwerijen, weverijen en levendigen handel. 4495 low.
bide nabijheid ligt bet Tonal. lustslot Heinrichsruh.

Schlettau
Sehlettuu, salts. at. kr.clir. Zwickau, ambt en 2 U. OZO.
-GrUnhain, atm de Zschopau. 2599 mw.
Sehlettatadt, et. in Eisas-Loth., zie bij Seise
Sehlesseinger, pr. st., prov. Saksen. regdst. en 10 u.
-WZW. Erfurt, kant.hfdpl., aan de Schleuse ( bijriv. der
'Werra r. ); net een oud kuteel, gymnasium en fabr. van
wollen en katoenen stoffen, loodwit„ papier enz. 3560 inw.
Sehliiehtingeheien„ (poolech S z 1 ic h tyn go w 0), pr.
stadje, Posen, kr. en 2 U. ZZW. Fraustadt. 9 )0 inw.
Schlieber. pr. stadje, prov. Sakaen, regdst. Merseburg,
.6 u. NO. Torgau ; met hopbouw en vlashandel. 1862 ism.
Sehliengen, mid. in Baden, Bovenrijnkr., ambt en 11/4
U. ZZW. Millllaeim. 1200 inw. In 1796 werden de Franschen bier door den aartahertog Karel geslagen.
Schiinderman.cheid, d. in 't gr.hert. Luxemburg, arr.,
kant. en 2 u. NNW. Diekirch, gem. Bouracheid.
Schlite, et in Hessen-Darmstadt, pro, Opperhessen,
kr.bfdpl. aan de Altfell die bier Schlitz beet en in de
), 111/, u. ONO. Giessen; met een kasteel en
Fulda salt
park, nog 4 andere kasteelen, een achoon hospitaal, miueraal-bad en weverijen. 2574 mw.
Schlochan, Sehlochow, gr. et., prov. Pruisen, regdst.
en 18 U. W. Marienwerder, aan een meer. 3240 mw.
Schloppe, Ipoolsch Sc.] op p a), pr. St., prov. Pruieen,
regd8t Marienwerder, 5 u. ZW. Deutsch-Krone. 2156 mw.
Sehlotheine, my!. in Schwarzburg-Rudolstadt, aan de
Rutter, 4 U. ZW. Sondershausen ; met een slot. 19 )0 mw.
Sehliachtern, et. in Pruisen, prov. Hessen-Nassau, reg.distr. Kassel, 9 u ONO. Hanau; met een gymnasium en
norrnaal-school. 2600 mw.
Sehluekenau of Sehlottenau, St. in Oostenr.-Hongerije, prov. Bohemen, kr. en 101/2 U. NNO. Leitmeritz; met
we! weverijen. 4400 inw.
Seim I
burg, 1) vereterkte ruse. se , gouv, en 6 U. 0.
St.-Petersburg, distr.helpl., aan de uitvloeiing der Newa
nit het Ladoga-meer. Zij is voor een goed deel van hoot
gebouwd, mane heeft een keizerl. paleis, een ge chitsfabr.
en veel handel met de hfdst. Op een eil., dicht voor gez. gde uitvloeiing, ligt de nude vesting, die de Zweden
Net e bo rg noemden. 6030 mw. — 2) pr. myl., prov.
Westphalen. regdst. en 4 ) /2 U. NNO. Minden, bij de Weser ; met een slot. 1180 mw.
Sehliieeelfeld, beier. stadje, kr. Opperfranken, 4 u.
ZW. Bamberg.. 667 mw.
Schwandribach. waterval its Zwitserl., kant. Bern, in
. 't Oberland, 2 u. Z. Lauterbrunnen.
Schinalkalden st. in Pruisen, prov. Hessen-Nassau.,
regdstr. Kassel, krifdpl., aan de samenvloeiing der Schmalh aide en Stille en aan den voet van den Quester-berg,
waarop de Wilhelmsburg etaat, 3 u. N. Meiningen. Zij is
door dubbele wallen omsloten en heeft 3 voorsteden, 2
kasteelen, getee en luth. kerken, een gymnasium. een handwerkschool, uitgebreide fabrikatie van steal- en ijzerwaren,
vooral in de Weidenbrunner-voorst. ook laken- kousenweverij en een gezondheidsbron. 64312 mw. Merkwaardig is
S. wegens het bier in 1531 door de protest. vorsten gesloten verbond, bij welks vernieuwing in 1537 Luther de
zoogen. Schroalkaldisehe artikelen opstelde. —
Schmalkalden. is een tuvl. ten NO. van de vorige at.
en tot Sakseu Gotha behoorende, met 93 huizen.
SchmaIlenberg, pr stadje, prov. Westphalen, regdet.
to 5 /t u. ZZO. Arnsberg, aan de Lenne. 1382 mw.
beier. my!., kr. Opperpalts-en-Regensburg, aan de samenvloeiing der Lautrach en de Vile;
-met een slot, 3 kerken, brouwerijen e. a. industrie. 900 mw.
Schmiedrberg, 11 pr. at., prov. Silezie, regdst. en 9
U. ZZW. Liegnitz ; met veel linnen- en damast-weverij,
garen- en linnenhandel. 43 )6 inw. — 2) id., prov. Saksen,
regdst. en 111/2 u. NO. Merseburg ; met een vitrioolwerk
in 't naburig d. Mosch w i g. 2831 mw. — 3) my!. in
Saksen, kr.dir. Dresden, 4 u. ZW. Pirna. 513 mw. — 4)
bob. d., kr. en 61/2 U. WNW. Saatz; met lood- en nicer3101 mw.
Sehmiedefeld, 1) pr. d., prov. Saksen, regdst. en 8 u.
.ZZW. Erfurt, in het Thtiringerwoud ; met fabr. van ijzerwan-n, porselein en muziek-instrumenten. 1680 inw. —
) salts. d.„ kr.dir. Bautzen, N. bij Stolpen. 501 mw. —
3) d. in Saksen-Meiningen, vorstd. Saalfeld ; met een vi. trioolwerk. 650 inw.
Schnsiegel, ( poolsch S zmygie 1), pr. st., .prov.,
regdst. en 10 u. ZZW. Posen ; met weverijen. 2894 taw.
Schnifilla, SehmolIn, st. in Saksen-Altenburg, aan de
Sprotta, 2 u. ZW. Altenburg; met looierijen. 6392 muse.
Schnablnitz of de Berg.tadt, (Szolmenok),stof
bergvl. van N.-liongarije, cost. Zips, 6 u. ZZO. Leutschau;
met de hoogste mijn-directie your Opper-Hongarije, eene
munt voor kopergeld en bergbouw op zilver, koper, ijzer,
-en zwavel. 2700 mw.
Schnvottseifen Schmuckseifen, pr. d., prov. Silezie,
regdst. en 61/, u. ZW.
'
Liegnitz ; kousenfabr. 2480 inw.
Schnackenburg, pr. vi., prov. Hannover, landdr. Leneburg, ambtshfdpl., 31/2 u. 0. Lachow, aan de Elbe;
scheepvaart. 900 mw.
Schnaith. wurt. mv1., Jaxtkr., opperambt Schorndorf;
met voortreffelijken wijnbouw. 2000 mw.
Sehnnittach, beier. mvl., kr. Middenfranken, 1 u. NNO.
Lauf. 1600 mw. In de naboheid ligt de bergvesting R °then b er g of Rot tenb erg, nu een gevangenis.
Schneeherg (S n eeuw ber g), naam van verscheiden
bergen in Duitschland, o. a.: 1) in 't Reuzengebergte, insoche:: Pruiss. Silezie en Bohemen. 5f u. ZO. Glatz. — 2)
in Neiier-Oostenrijk, 12 U. ZW. Weenen hoogete top 2164
met. — (Sn isnik 1, een van de hoogste toppen der
Julisehe Alpen, 12 u. 0. Triest. — hoogste top van het
Fichtelgeb., in den beier. kr . Opperfranken, bi,j de bob.
urns, 4 u. NO. Baireuth.
Sehneeberg, 1) saks. st., kr.dir. Zwickau, 6 u. ZZW.
Chemnitz. Zij heeft fabr. van goad- en zilver-boordael,
katoenen stoffen en chemicalien, en in de nabijheid belatelrijke mijnen van zilver, kobalt, ijzer en.. 771(i mw. —
2) beier. d., kr. Opperpalts-en-Regensburg, bij SchOnsee.
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Schneekopf, hoogete kruin van het Thfiringerwoud in
Gotha, hoog 975 met. - Sehneekoppe of IlLiesenkoppe,
hoogete kruin van het Reuzengebergte, 4 U. W. Landshut,
hoog 1609 met.
Schneidemiihl. (poolach P i 1 a), pr et., prov. Posen,
regdst. en 15 U. W. Bromberg, aan de Kt1ddow ; met een
kasteel en fabr. van laken, kant, hoeden en inter. 11,570
haw. (4010 in 1850).
Schnellewalde, pr. d., prov. Silezie, regdst. en 8 n.
ZW. Oppeln. 2450 mw.
Schneprenthal, d. in Sawn-Coburg, aan den 0. voet
van 't Thuringerwond, even ten Z. van Gotha, bekend door
het instituut van den opvoedk. Salzmann t 1811), waar
o. a. de geograaf Karl Ritter zijn eerste opleiding untying.
Sehney, Schnei. beier. d., kr. Opperfranken bij den
'
Main ; met een grafelijk slot en poreelein-fabriek. 1200
mw.
Schnierlach I fr. L a-Po utr is p e ., gem. in het Duitsche Rijksland Elsas-Lotharingen, Opper-Elsas. 2500 inw.
Schnin, ( poolsch Zn in ), pr stadje, prov. Posen,
regdst. Bromberg, kr. en 3/4 u. Z. Sehubin. 1800 inw.
Sehodack, gem. en vl. der VS., New-York, gm. Renseelaer, aan den Hudson, I. o. 4 u. Z. Troy. 50 10 inw.
Schoelieberg, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Huibergen. 90 mow.
Sebtift1and, zwit. d., kant. Aargau, aan de Suren, 2 n.
Z. Aarau ; met fabr. van lint en zijden etoffen. 105
Schoharie, 1) gra. der VS., in 't 0. van New-York ;
gr. 29 0 m., met 33,340 tow. in 180 (32,358 in 1840, 33,500
in 185 ) ). — 2) gem. en d., hfdpl. van gen. grs., aan de
Schoharie (een bijiiv. van den Mohawk), 81/2 u. W. Albany. 3000 mw.
Schokken of Schocken, ipoolech S k ok i), pr. stadje,
Posen regdst. en 13 u. ZW. Bromberg. aan den Kl. Wartha, 33e mw.
Schokland, nederl. eil. in de Zuiderzee, prov. Overijsel, gem. en 2 u. NO. Kampen, veer het Zwolsche diep,
bijna 1 u. lang van Z. tot N. en slechts weinige minuten
breed. Het is door zijn lege ligging zeer aan overstroomingen blooteesteld. Men heeft er, of liever, men had er
vroeger 3 buurten Emm eloor d of de N o or d e rb uur t, Ens of de Molenbuurt of Middel.
buurt en Oude-Kerk of de Zuiderbuurt, die
tot 1859 semen de g e m. Sc hok land uitmaakten,
welke eenige honderden mw. telde (610 in 185 0. Vischvangst was het hoofdmiddel Yin bestaan. Doch in 1859
zijn de woningen der ingezetenen veiligheidshalve van regeeringswege onteigend en gesloopt, ten gevolge waarvan
de genoemde buurten verlaten werden. Titans bewonen
alleen eenige ambtenaren aan de haven en op den vuurtoren het eiland.
Scholes, at. in Engeland, grs. York, W.-Riding, kersp.
Kirkburton, 11/2 U. Z. Huddersfield. 995 mw.
Schtillbroun twee d. in Baden, Middenrijnkr., het
eene in 't ambt Ettlingen,
met 650 mw.; — het andere in
'
't ambt Pforzheim, met 400 mw.
SchOmberg. 1) of Schonberg. (Ssumberk), et.
in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravie, kr. en 8 u. NNW.
Olmetz; met weverijen en vlasbouw. 4R00 mw. 2) pr.
at., prov. Silezie, regdst. en 10 u. WZW. Liegnitz ; met
weverijen. 2246 mw. — 3) of Schemberg, wurt. et..
Schwarzwaldkr., 2 u. NO. Rottweil. 1495 mw.
Selionach, 11 d. in Baden Bovenrijnkr., in 't Zwarte' mow. — 2 ) Schen:sick
Wood, 1/e u. NW. Tryberg. 1700
wort, d., Neckarkr., I n. ZO. BOhlingen; weverij. 1900 tow.
Sehonsu, 1) st. in Baden, Nederrijnkr., aan de Stetnach, in het Odenwoud, 11/2 n. ONO. Heidelberg; door
verdreven Proteetanten uit de Nederlanden en Frankrijk
gebouwd. 1999 mw. — 2) id.. Bovenit nkr., atabtshfdpl.,
aan de Wiese, in 't Zwarte-Woud, 4q2 u. Z. Freiburg; met
gr. katoenspinnerijen en weverijen. 1435 mw. Daarbij ligt
de bedevaartplaats SchOnenbach of SchOnenbuC h e n. — 3 ) pr. at., prov. Silezie, regdst. en 5 n. ZW.
Liegnitz, kr.hfdpl., aan de Katzbach; met wolweverij.
1518 mw. — 41 (Groan - ), saks. d., kr.dir. Bautzen, 2 u.
WNW. Zittau, beroemd om zijne damastweverij. 5750 tow.
— 5 ) d. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen, bij de
badplaats TOplitz, mede met badinrichtingen en met eene
burgruine. 1800 inw. — 6 I oostenr. d., Unter-Wienerwald
kr., aan de Friesteig en bij Baden, met een slot en park,
dat een bezitting was van den voorm. koning van Westphalen, Jerome Bonaparte. — Nog 8 d. in Saksen 11 in
Pruisen, 7 in Beieren, 1 in Keurhessen, 1 in Saluten-botha,
sic onbeduidend, dragen denzelfden naana.
Sehonauwen, ned. geh., prov. Utrecht, gem. Houten,
3 u. W.t.N. Wijk-bij.Duurstede; vroeger een zeIrst. gem.,
doch bij de wet van 27 Juni 1857 bi,j Houten gevoegd. e29 mew,
Schenbaeh, I) it. in Oostenr.-Hongar!je, prov. Bohemen, kr. en 8 u. W. Ellbogen; met weverben en fabr. van
muziekinstrumenten. 2630 tow. — 2) d. in Baden, Seekreite, NW. Urach.
Schonberg, 1) et. in Meklenburg-Strelitz, in 't vorstd.
Ratzeburg, aan de Maurin, 3 u. ZO. Lubeck ; met een slot
en linnenweverij. 3 ,40 inw. — 21 pr. at., prov. Silezie,
regdst. en 14 u. WZW. Liegnitz, aan 't Rothe-Wasser; met
weverijen en een minerale bron. 1396 mw. In de nabijheid liggen de fabr.dorpen Geb ha rd adore Fried e rad or f en Gei bsdo r f. — 3 1 me!. in Pruisen, prov.
Sleeswijk-Holstein, 3 u. ONO. Kid, bij de 0.zee. 1500 mw.
— Ben menigte dorpen in Duitschland, in.. in Pruisen en
Saksen, dragen mede dien naain. • Zie ook Sehomberg.)
Seib:inborn, gem. en at. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Bohemen. 2400 mw.
Schonbrunn. 1) gem. en d. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Bohemen. 205
— 2) d. en keizerl. paleis in id., prov.
Neder-Oostenr., , /2 u. ZW. Weetten; met ens grootecb park,
een diergaarde, een schildergalerij, zeer schoonen kruidtuin en veel andere merkwaardigheden. Het is de gewone
zomer-residentie van 't keizerlijk hof. Ook Napoleon I.
had er zijn hoofdkwartier in 1006 en 1309 en teekende er
den vrede met Oostenri(k i4en Oct. 1809. Zijn won, de
hertog van Reichstadt (Napoleon II. ) sleet en eindigde
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Ilk? Ojai vreugdeloos leven. Adger 8. ligt bet d. B e tsendor f, mede met een keizerl. slot en tnin.
• ebileadort, gem. in Oosteur.-Hongarije, prov. Bong.,
grs. Testes. 2210 mw.
• elatisebeek, 1) pr. it., prow. &keen, revisit. en 3 u.
ZZO. Maagdenburg, waarmede ski door een spw.verbonden
is, atm de Elbe; met een seer aanzietzlijk zoutwerk, dat
1000 menschen bezig houdt, en een gr. chantsehe fabriek.
12,330
2) pr. d. prov. Brandenburg, nest. PotsBerlijn. 11500 inw.
1114ehtliseberg (Alt- en Neu.), pr. d., pro. Brandenburg, regdst. Potsdam bij Berlpn; met eon gr. kruidtnin,
tuinbouwechool, boonikweekerij en veel lustkaiten der
Berlibers. 3000 mw.
Seboneek, 1) of flikarsesvo, pr. at., prov. Pruisen,
regdst. en 6 U. ZZ'A Dantsig; met ran ouct slot, dat nu
tot zoutmagazijn dient 2642 inw. — 2) sake. it., kr.dir.
Zwickau, 3 n. ZO. Plane.. 3266 inw., waaronder reel koen houthakkers. — Behoneeken
lenbranders, mu
is run myl.
Rijnprnisen, regdst. en 8 n. NNW. Trier;
nabij den Eifel. 1250 inw.
Sehonefeld, gem. in Saksen kr.dir. Leipzig. 3100 mw.
Ook draagt een der moment. van 1:eips. dezen naam. 5600 inw.
Sellaiinenberg, et. in Zwitserland, kant. Zurich, distr.
Horgen. 1480 mw.

dat met gen. van Noon de wereldreis tel hebben gedaan ;
de stadawsag min den Dam; de voorm. stadsdoelen t era
frail gebouw can 't Plantsoen, nu voctr Institunt ingericht.
Ook is or eta inliehting: de artillerie-instruetie-comNigale, Thu in 1878 rnim 100 militairen onderwijs ontvingen. De booidtakken van bests n zijn gond- en silverBleeder& koperslagerij„ koekbakkerij en de handel in hennep, karts en boter, terwijl de vroeger hier zoo voordee3800
lige salnnisseherij theme weinig meer beteekent.
hew., waarvan 24,0 Her.. 800 R. Katie., 170 Chr. Geref.
en verder eenige Israel..' Lath. en Doopsgez. — 't Was
bier, dat Albrecht Beyling in 1425 zich den naam van
Nederlandschen Regulus verwierf.
Sehoonoord, nienw ned. d., pray. Drente, gem. Sleen,
op de beide van Edereveld, tegen 't veen van Noordsleen
en Odoarn, wastrYai op 16 Jan. 1854 de grondslag is gelegd. Het Oranjekanaal loopt en langs. 480 mw.
Sehooneesweeri, Behoendersvoerd, ned. gem. en
d., 5.-HolL, kant. en 11/2 u. Z.t.O. Visnen, arr. Tiel, hot
Arnhem. Met de buurt den Diefdijk telt het 860 mw., die
hen bestaan vinden in veefokkerij en landbouw.
Selmer ('t), 1) b. in de Ned. prov. Friesland. gem.
Doniawerstal. 100 mw. — 2) of Sehoorstraat, b. in de
Ned. prov. Limburg, gem. Nederweert. 142 mw.
Sehoorisee„ M. Es co rnai x), brig. gem. en d., prov.
0.Vlaanderen, arr. en 1 u. Z. Ondenaarden. 2300 mw.
Sehoorl, ned. d., N.-Hell., kant., arr. en 13/4 u. NNW.
Alkmaar. 105 (nw. Het vormt met het d. Groet, de b.
Bergen en de geh. Camp. Aagdorp, Bnitenduin, Bregdorp,
Catrup en era gedeelte van de buurt Schoorldarn de ge m.
S choorl. 1250 mw. Het Schoorlerdnin wordt ale het
hoogste aangemerlt van gebeel Holland.
Sehoorldant, - b. in N.-Holl grootendeels tot de gem.
Schoorl behoorende ; aan weerszijden van 't N.-Holl. kanaal.
Sehoorveld, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Maasbree. 170 inw.
Seboot, 1) b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Strijp.
225 mw. — 2) id., id., gem. Veldhoven. 75 mw. — 31 id.,
rev. 5.-Roll., gem. Hazerswoude. -- 4) id., prov. Overusel, gem. Vollenhove.
Sehooten, 1 ) belg. gem. en d., prov. en an. Antwerpen,
kant. Eeckeren. 2000 inw. — 2) of Schoten, of Scheeten-en-Gelauchten, ned. gem., kant., an. en N. bij
Haarlem, hof Amsterdam. 700 mw.
Sehopfheina, 1) st en ambtszetel, in Baden, Bovenrijnkr., 7 n. Z. Freiburg. aan de Wirer ; met tabs% van
papier:, kettingen, ijzerdraad, leder en tabak. 2687 mw. —
2) d. in Baden, Middenrijnkr., 1 1 /2 u. Z. Offenburg.
Sehoppenstede, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem.
Deldon. 80 inw.
Sehoppenatedt, Scheppenstedt, st. in 't bertd. Brunswijk, can de Altman en den spw. near Maagdenburg, 3 u.
0. Wolfenbtittel; met weverijen. 3241 mow. — Schopping... pr. d., Westphalen, regdat. en 5 u. NW. Munster.
Scher°, ned. d., Zeeland, kant. en 1 314 U. Zo.t.O. Goes,
an. Middelburg, hof 's Gravenhage, nabij het kanaal van
Hansweert en den Zeeuwsch-Brab. spw. Met het geh.
Vlake vormt het de gem. Schore-en-Vlake, die
700 mw. telt.
Sehorik of Sehoordljk. b. in de prov. N.-Brabant,
gem. Budel. 210 inw.
Schornderf, wurt. et en opperambtshfdpl., Jaxtkr., can
de Hems, 41/2 u. 0. Stuttgart. Zij heeft een hon. slot en
veel industrie. 4200 mow. Hint. merkwaardig door de belegering der Franschen van 1698, die door den moed der
Schorndorfer vrouwen afgeslagen wend.
Schot (Het) of Oesenachot. geh. in de prov. Gron.„
onder het dorp ter Apel, gem. Vlagtwedde, kant. en arr.
Winschoten ; met een 20 a 30tal mw.
Sehoterland, grietenij of gem. der ned. prov. Pried.,
kant. en arr. Heerenveen, hot Leeuwarden. Zij wordt ingesloten door de. gem. Lemsterland, Doniawerstal, Beakerland, Aengwirden, Opsterlend, 0.-Stellingwerf en W.-Stellingwerf, is 15,249 H A. groot en bevat i2,600 inw.„ die hurt
bestaan vinden in landbouw, veeteelt, veenderij en eenige
fabr.arbeid. Er behooren toe era deed van Heerenveen en
de dorpen Nyekorne, Ilornstenwaag, de Compagnie van
Jubbega-Sehurega, de Knijpe, Oudeschoot, Nyeschoot, MG.
dam, Katlijk, St.-Jansga en Delfstrahnizen.
Beholland, (cog. Scotland, fr. Ecosse, sp.Escocia, ital. Iscozzia en Sensual, [lat. Caledonia, Stia, Britannia-Barbara], N.lijk gedeelte
van Gr. Britanje, gelegen, your zoo ver het vasteland betreft, tusschen 54 0 38' en 58° 41' N.B.. 1 0 45' en 6° 14'
W.L.; de eil. er bij gerekend, tot 60° 51' N.B. en 7 0 44'
W.L. Het wordt van Engeland gescheiden door een golvende lijn der Cheviot-henvels in 't midden, door de Tweed
ten 0. en door de Solway-golf ten W. De Naee bespoelt
de O.-, de Atlant. zee de W.kneten. De breedte des lands
wisselt at van 50 tot 30, 15 en 10 n. Het grootate gedeelte
der oppervlakte is onregelmatig verdeeld tusechen berg en
dal, met mane seer weinig vlakke streken. Slecbts op eene
enkele pleats, n.l. tusschen de Clydemonding en de Firth
of Forth, strekt sick onafgebroken een laagvlakte van zee
tot zee 'nit. Dit is de lege. sleehts 10 a. breede isthmus,
mufti de Romeinen ter beechutting tegen de invallen
der rime bergyolken nit het N. de oVallum-Antonini"
bouwden, en waardoor in later tijd het Clydelutnaal gegraven is. De kusten, vooral de W.kust, sun menigruldig
en diep ingekerfd, en vormen een greet aantal ((order,
straten, kapen, eilanden en schiereilanden. Op de 0.kust
vindt men de golven (efirths") van Forth, Tay, Moray of
Murray en Darnoch op de W.1ntst de gotten van Solway,
van Clyde, de beaten en boehten ("lochs") van Fine,
Linnhe, Loehy, Canon, Broom e. a. De voorn. kanalen of
straten zija de firth van Pentland, die Gr. Britanjea N.punt van.de Orkney-eil." Beheld*, at de Meth can &hotlands NW.kust. Schotland wordt verdedd in de Laaglanden (vLowlands"), bevattende het gedeelte ten Z. van den
Tay en het lege land langs de 0.- en NO.kusten; en in
de Hoogianden (eHighlands"), waartoe de midden-, W.lijke-
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Sehonensverth of Rellowerth, [Clara IPIVerila],
zwit. mv1., kant. Solothurn, can de Aar; met ran in de
13de eeuw geaticht koorheerenstift. 800 inw.
Schonewalder, pr. at., pray. Saksen, regdst. Memoburg, met via.- en wasmarkten. 1144 mw.
Schenfeld, at. in Oostenr.-Hongarije, .prov. Bohemen,

kr. en 11/2 ZZO. ElIbogen; met weveru en tinmijnen.
324) mow. — In Pruisen dragon nog 16, in Saksen 6 onbednidende dorpjes dien naam.
Sehoefelta, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant.,
gem. en 1/2 u. Z. Mersch, aan den Mamer.
Schiinilies. pr at., prov. Brandenburg, regdet. Frankfort, can de ROrike, 3 u. WNW. Soldin. 3;52 mw.
Sehoegato, bier. st. Opperbeieren, hfdpl. van een
landgericht, can den Leek, I. o., 111/2 n. ZW. Mtlnehen;
met een slot, weverijen en fabr. van musiek-instrumenten.
1786 inw. Tusechen bier en Weilheim ligt de hooge P e is en berg of Peissenber g, met eene sterrewacht.
Sehonhausen, 11 pr d., prov. Saksen, regdst. en 10 U.
NNO. Maagdenburg, XI de Elbe. 1650 mw. — 2) (1Vieder-),
id., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam, 1 n. N. Berlijn,
waarmede het door eene lean verbonden is. Hier ie een
ken. lustslot en park.
Sehonheide. Sehonhaide, sake. d. kr.dir. Zwickau,
Si/2 u. W. Schwarzenberg, het grootete 'd. in 't Ertsgeb.;
met fabr. van blikwaren e. a. •industrie. 4590 inw.
Sehonhef, 1) d. in Oostenr.-Hongarije, pro, Silezie, kr.
en 4 u. WNW. Teschen. 1201 mw. —2) id, prov. Bohemen,
kr. en 2 1 /, U. ZW. Saute; met een slot en beroemd park.
Schonhofee, beier. d. kr. Opperealts-en-Regensburg,
aan de Leber. 2 U. W. Reegensburg. 450 inw.
SehonheIthaueen, gem. in Pruieen, prov. Westphalen,
regdetr. Arnsberg. 300 mw.
Schonholserenveilen, at. in Zwitserland, kant. Thurgau, distr. Tobel. 1150 inw.
Schoningen, at. in 't hertd. Brunswijk, 6 u. ZO. Brunswijk, aan den met der boschrijke bergketen Elm; met een
soutwerk en bruinkooldelving. 6540 mw.
Seb6alanke, (poolsch Tr z cionk a), pr. et., Posen,
regdst. en 19 n. ZW. Bromberg. 4052 mw.
Sebonlinde, mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohrmen, kr. en 9 n. NNO. Leitmeritz; met groote weverijen,
garenfabr. en handel. 4801 mw.
05.1.6.P.0. gem. in Oceitenrijk-Honsarije, prov. Kantland. 2520 inw.
&chow..., 1) beier. at., kr. Opperpalts-en-Regensbnr&
can de bob. gnus, 4 U. NO. Neuburg. 166 mw. — 2)
ipoolsch Kowalewo), pr. mvl., prov. Pruisen, regdst.
Marienwerder, kr. en 4 U. NO. Thorn. 1200 hew.
Iliehonstadt. pr. d., prov. Saksen, regdst. Erfurt, 1 n.
NW. Langensalza. 700 inwSekonatein, (wend. Sehost a nl„ mv). in Oostenr.Hong., pro*. Stiermarken, kr. en 3 u. NW. Cilly. 2200inw.
Sehontbal, 1) huh. vl. kr . en 9 u. NW. Pilsen. 600
erpalte-en-Regensburg, 3 n.
mw. — 2) beier. d, kr. Opp
NNW. Chain. 500 mw. — 3) wurt. d., Jaxtkr., 21/.2 U.
WNW. Kanzelean ; met een onde abdij, nu ern staatadomein,
met em n evangelisch sentinarie. In de schoone abdijkerk
is het end van Gilts von Berliehingen en familie. 150 inw.
Schnneentd,gem. en veretrooid d. in Baden, Bovenrijnkr.,
ambt SchOnan; hfd.zetel der fabr. van etroowaren. 1800 inw.
filehonsvaide, 11 at. in Preteen, prove SileemS, regcladrOppeln, kr. Term. 2640 mw. — 2) id., regdstr. Breslau, kr.
Frankenstein. 2235 inw.
Sehooleraft, at. in de VS., Stt. Michigan, grs. Kalamazoo. 220 low.
Sehoembeek, Sehoonebeek, ned. d., prov. Drente,
gem. Dalen, taut. Kramer, arr. Amen, en 5 n. OZO. Iloogeveen, can 't Schoonebeker-Diep. 670 inw. (met de ondrib. bunrt Nienw-Schoonebeek.)
Illehosnadijke; ned. gem. en d., prey. Zeeland, kant. en
1 U. NO. Octetburg, arr. Middelburg, %of 's Gravenhage ;
met ran wadi. graanmarkt. 1768 inw. (met onderh. geh.)
fieheenhoven, 1) kant. der ned. pro.. 5.-Boll., arr.
Rotterdam, bevatt. 12 gemeenten: Antmerstol,,Bergambacht,
Berkenwonde en Acbterbroek, Gouderak, Hasetrecht, Krimpen a/d Lek, Krimpen aid Lien, Lekkerkerk, Onderkerk
Sehoonhoven, Stolwijk, Willige-Laagerak en Sevender. — 2) gem. en et., hfdpl. van gen. kant„ 5 u. O. Rotterdam, met eat haven aaa de Lek, r. a.. over welke riv.
• ran penteveer beeft. Bare veers. gebottwen An: de
St.-Bartholoutensekerk der Geref.„ met een *mien toren
en het grstf van den bier geboren Olivier van Noort, den
eersten Nederlander, die eene refs otn den aardbol gedaan
beeft; het stadhuis met verscheiden hist. merkwitardigheden, en met een klokkeepel, gegoten van era stuk kanon,
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Schotland .
en NW.lijke streken behooren. - De Grampian-bergen, beginnende met Ben-Nevis in den ZW.hoek an Invernessshire, doorsuijden de gansche breedte des lands tot aan
de 0.kusten in Aberdeen-shire en vormen met bonne nitloopers een nitgeetrekte keten. waarvan de hoopte toppen zijn: de reeds genoemde Nevis (1345 met., tevens de
hoogste berg van 't vereeuigd koninkrijk ) en de Ben-Macdhni (1335 met. (*).) De diepten of dalen tusechen de
bergen, met de namen astrath", //dale" en stglen" aangeduid, zijn meestal met diepe, langgerekte meren gevuld.
Want al reikt gees der Schotache bergen tot het gebied
der eenwigdurende sneeuw, zoo blijven tech op enkele
plaatsen, die ook des zomera slechts weinige uren door
de son beschenen worden, kleine hoeveelheden sneenw liggen. Gedurende ten groot gedeelte van het jeer valt in
de hooglanden geen regen, raaar enkel sneenw en dat wel
in seer groote hoeveelheid, zoodat ze niet end geheel verdwijnt. Dit overvloedige water verzamelt tick your een deel
in de venen en moerassen en mit de meren (illochs") en
de dalen. Bedoeld, centrale alpgewest reikt Z. tot den Tay
en N. tot de °even van den Moray-firth; de groote vallei
van 't Caledonisch-kanaal scheidt het in tweeen ; maar
eene voortzetting dier zelfde bergen strekt zich ook door
Sutherland-shire nit, om in Kaap-Wrath te eindigen. Graeiet, porphyr, primaire leisteen, marmer en kwarte, hier
en daar met metaaladeren, vormen de schichten van dit
gewest, terwijl de nude roode-zandeteen-formatie de dalen,
alsmede de kusainie ten Z. en N. der Grampian-bergen,
beslaat. Het midden-gedeelte van S., van St.-Andrews tot
St.-Abb's-head, bevat de groote steenkoolbedding, terwijl
een ander kooldistrict zich tot in Berwickshire en een
deel van Roxburgh uitstrekt. Kalk en ijzersteen worden in
deze steenkoolgewesten, looderts in de grauwak-formaties
van Leadhills, silver in de Ochil-ber,gen, en hood, antimoram en mangaan in de primaire bergen der Grampians
aangetroffen. In het uiterste NW. vindt men Laurentiaansche gesteenten. De Cheviot-bergen scheiden S. van Engeland. ,,Woest, streng en somber is het voorkomen van
bet Schotsehe hoogland. Terwijl de Alpen van Zwitserl.
hun frissche weiden en dennenwouden hebben, is het
grootate deel van 't Caledonisch bergland bedekt met sombere heidevelden en venen ; he mist, die bijna altijd dem
bergen bedekt, last de toppen nu eens voor den dag komen, terwij1 hij ze dan weder verbergt, waardoor het
landschap jets spookachtigs krijgt. De eenzaamheid geeft
aan deze natnur een grootsch karakter. De aarde schijnt
er dood te zijn, maar van iederen top ziet men donkere
wateren naar beneden stroomen onder een voortdurend
kletteren, schuimen en bruisen. Wanneer iemand weten
wit hoe de aarde er uitzag op den eersten scheppingsdag,
dan beklimme hij den kalen, woesten Ben-Nevis of een
anderen top der Grampians. Men staat hier op een uitgestrekte hoogvlakte, overdekt met losse steenen, in de
grootste wanorde door elkaar geworpen. Elk spoor van
plantengroei zoekt men te vergeefs; zelfs geen sprietje mos
ontkiemt op 't kaal gesteente." - De rivieren van S. zijn
talrijk, maar niet zeer lang, en vorrnen een aantal natuurlijke schietstroomen, watervallen en meren ; de voorn. zijn
Tweed, Forth, Tay, N.- en Z.-Esk, Dee, Don, Spey, Deveron, Loasie Findhorn, Ness, Conon, Brora, Helmsdale en
Wick aan 'de 0.zijde, de Nitb, Annan Dee, Cree, Ayr,
Boone, Clyde aan de Z. en W.zijde. Onder
'
de talrijke
meren, waarvan vele om hunne schilderachtige schoonheid
een groote vermaardheid bezitten, zijn de voorn. Loch-Lomond, Loch-Tay, Loch-Ness en Loch-Maree, voorta Katrim,
Leven, Erich, Oich, Shin, Naver, Awe, Lochy en Laggan.
De eilanden bestaan hoofdzakelijk nit de groepen der Orkneys of Orkaden, der Ilebriden en der Shetlands (zie die
art.). 't Klimast is in 't W. en Z. IRO zacht, maar vochtig en vol nevel en mist, z66, dat de oude Celten can de
vier elementen van aarde, lucht, water en vunr nog den
mist am s het vijfde toevoegden ; in de centrale hooge streken is het koud en gunr in de 0.1ijke vlakten en Lowlands sneer liefelijk, hoewel
' er de lente aan kille 0.winden
is blootgesteld. In de Lowlands is de zomer niet zoo
beet, maar de winter over 't geheel minder kond dan die
van Engeland. De gemidd. temp. op het vasteland is 47 0,9
Fahr. ; de meeste regen valt op de W.kusten, waar de jaarl.
regenval gem. 3500 m.M. bedraagt, tegen 600 m.M. op de
0.kust. De centrale W.- en NW.lijke districten van S.
zijn meer voor de veeteelt, he valleien en vlakten in de
0.- en Z.lijke distr. nicer voor den landbouw geschikt.
Be alluviale gronden van Stirling, Falkirk en Gowrie, de
vlakten der Lothians- en van Clydesdale gedeelteu van
Fife-, Berwick- en Roxburgh shire in 't Z. en Morax- en
Ross-shire in 't N. skin de vruchtbaarste en best bebouwde
oorden van het koninkrijk, waar al de gewone landbouwprod. geteeld worden. Be Flora van Z.-Schotl. gelijkt in
hoofdtrekken op die van Engeland; er zijn omtrent 3230
inheemsche planten. Men vindt er vele pimboaschen, zoowel door he natuur als door de kunst geplant, en de gewone vruchtboomen willen er wdl gedkjen. Be wilde dieren komen er met die van Engeland overeen. Berk- en
sneeuwhoenders zijn overvloedig in de moeraslanden ; zalmen en forellen in de rivieren en meren ; haringen, kabeljauwen, achelpdieren e. a. visch in de omringende zeeen.
Yooral condom de klip van Rockall in 't NW.) wordt
veel kabeljauw gevangen. - Be fabrikatie van katoenen,
linnen en wollen stoffen wordt in het Zuiden op groote
schaal gedreven; de waarde der jaarlijks voortgebrachte
katoenen alleen wordt op. nicer dan 80 mill. gerekend.
Be steenkool- en ijzerdelvmg, de scheepsbouw, de vervaardiging van rijtuigen, van glas- en steenwaren, het atoken
van whisky zijn verder de voorn. takken der industrie.
( 5 ) Het schier bij alle bergnamen vooropgaande B e n
of P e n (Ben-Attaw, Ben-Lomond, Ben-More, Ben-Laseers) beteekent in het Celtisch Ybergtop". Men vindt
het evenzeer terug in P e nninische Alpen, Ap e nniinen,
en in andere eens evenzeer door de Celten bewoonde bergIanden van Ridden-Europa.

Door het gansche land zijn in alle richtingen nitnumtendor
wegen, en spoorbanen verbinden thane de verst verwijderde
plaatsen. Zelfs de moeielijke paeseu van den Grampianketen (Killicrankee e. a.) zijn van spoorwegen voorzien,
ter verbinding van Perth en Dundee met Inverness e. a.
steden van het hooge Noorden. Be aanzienlijkste kanaleu
zijn die van Forth, Clyde, Union, Crinan en Caledonie. S. wordt verdeeld in 33 aconntiee" of 'rehires", welker usmen, grootte, bevolking en hoofdplaatsen de volgende tabel aangeeft.

Grastochappen.

Grootte Bevolking
in 0 m•

Hoofd- of
voorn. plaatsen.

Z. Schotland.
Dumfries.
.
Kirkcudbright,
Wigtovrn,
Ayr,
.
.
Bute,
.
Renfrew,
Dumbarton, .
Lanark, .
.
.
Stirling, .
Linlithgow, .
Edinburgh, .
Peebles, .
.
Selkirk, .
.
Roxburgh, .
Berwick, .
Haddington, .
Fife, ,
Kinross, .
.
Clackmannan,
N. Schotlfted.
.
.
.
Perth,
Forfar of Angus,
Kincardine, .
.

Aberdeen,

.

.

Banff,
.
.
Elgin of Moray, .

Nairn, .

.

Inverness en eil.,
Argyle en cit.,
.
Ross-and-Cromarty
en eilanden,
Sutherland, .
Caithness,
.
Orkney, /
Shetland,
•
•

47,4
40,3
21,6
49,2
12,1
10,7
12,2
44,5
23,6
5,7
16,8
15,0
12,5
33,7
20,8
12,8
22,1
2,3
2,1

74,800
41,850
38,890
200,800
17,000
217,000
58,800
765,400
9%200
40,650
328,380
12,330
14,0(49
54,000
36,400
37,700
160,81)0
7,200
23,800

Dumfries.
Kirkcudbright.
Wigtown.
Ayr.
Rothsay.
Renfrew.
Dumbarton.
Lanark.
Stirling.
Linlithgow.
Edinburgh.
Peebles.
Selkirk.
Jedburgh.
Greenlaw.
Haddington.
Cupar.
Kinross.
Clackmannan.

124,2
42,0
18
92,6
30,5
39,5
9,4
197,2
149,8
139,2

127,809
237,500
34,700
244,700
62,000
43,690
10,250
87,500
75,700
81,000

Perth.
Forfar.
Stonehaven.
A berdeen.
Banff,
Elgin.
Nairn.
Inverness.
Inverary.
Tain.

84,8
29,0
62,4

-24itg()(0)

Dornoch.
Wick.
63,0

Kirkwall.

Totaal . 1,425,00 3,360,000
(*)
( 5 ) Bit was de totale bevolking in 1871, gelijkstaande
met 2300 mw. op dale 0 in. Volgens den census van 1876
bedroeg het bevolkingscijfer 3.527,800, terwijl de nitkoutst
der telling van 1879 ruim 3,627,000 beliep. (In 1861
3,062.300, in 1851: 2,888,700, in 1841: 2,620,200, in 1801:
1,599,000 mow.)
Bekend zijn de eenvoud, vroomheid, moed en andere dengden van den Bergschot. Hij is trotsch op zijn verleden
en, met name de eenzame dalbewoner, gehecht aan voorvaderlijke zeden, gewoonten en kleeding. Het eigenaardige
Schotsch kostuum bestaat uit de groan. geel of rood gemite (rok of schort), scharlakenroode kousen met
witte ruiten, lederen schoenzolen met riemen aan den voet
bevestigd, de gestreepte ',plaid" of omslagdoek, bevallig sin
het lijf gealagen, de blauwe mute met lange wuivende veer
en een groote, met koorden en kwasten versierde lederen
tasch van otter- of vossenvel, ter berging van geld, tabak
en andere benoodigdheden. Evenvrel geraakt in den laatsten tijd deze nationale dracht nicer en meer uit de mode.
- Be r. kath kerkleer weed in 1550 in Schotland afgeschaft en de calvinistisch-presbyteriaansche vorm van kerkbestuur daarvoor in de plaats gesteld door John Knox.
Sedert 1712 hermit het recht van collatie bij de kroon of
bij bijzondere personen, welk recht in 1741 aanleiding gaf
tot cone scheuring in de kerk. In 1834 weed dit recht bij
de ,,Veto Act" der Algemeene Vergadering gewijzigd; doch
daar het parlement deze acte verwierp, zonderden rich in
1843 andermaal 470 geestelijken af en vormden de zoogen.
',Free Church" of Vrije Reek. De andere Separatisten, no
',United Presbyterians" (Vereenigde Presb.) genoemd, maken eeu talrijk lichaam nit, en vormen met de nieuwere
e. a. Dissenters omtrent 2 ,3 van de gansche bevolking ; ook
zijn er r. kath., vooral nit ferland afiromstig, en een klein
getal Episcopalen. Men telt in S. 5 universiteiten, verscheidene theol. collegien, scholen your de medicijnen, eon
aantal "academies" e. a. scholen, terwijl elke der 1023
',parishes" of kerspels een gem.school heeft. Men rekent,
dat nagenoeg 14./a der bevolking onderwijs ontvangt. Caledonia was de nude naam van S., en de vroegste
bewoners waren Celten ; maar op verschillende tijden hebben zich bier kolonien van teutonischen oorsprong nedergeset; de zoodanigen waren vermoedelijk de Picten (omstreeks de 3de eeuw) en de Attacotti of Scoti uit •
Iceland, verscheiden eeuwen later. Dese laatsten gaven
hunnen naam aan 't geheele land. Be NW.lijke gedeelten
van S. zijn nog door het celtische ran bevolkt. Het gedeelte ten Z. van de Tay en Clyde en de geheele 0.kust,
met Caithness, is saksisch en scandinavisch. De centrale
oorden zijn eon mengsel van saksisch en celtisch. Bet Ersisch of Gaelisch, do teal der oorspronkelijke Celten, wordt
nog in de hooglanden gesproken. De nude schotsche taal
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Schotland •

is eta verwant teutonisch dialect; sij is nu meest ver•
drongen door het nienwere Engeleek, maar sal steeds voortleeen in de werken van Rasnsay, Burns en Scott. — B.,
weleer eel& onatbanl“.Nk koninkrijk, were In It103, toes de
seliotsehe kOnIng Jaeobu VI. ook den ong. trona belches,
met rageland vereentgd, en in 1707 had er ems legjalattete
untosamensmelting der beide rijken plants. Volgens
verdreig wordt het land in 't Hoogerknia vertegmwoordiga
(Ainedre"), nit het gansebe Ilthaala der sehot&NIT HI
eche pairs gekozen, terwijl de grasfschappen 30 en &toteroughs" 23 (v66r 1832 slechts 15) leden near 't Lagerhuis
zegiten. ( Ste yerder Iteittneje, Beitt ..-Ellandess.)
Schiedam" (Niensvi, ale Illova-Scotia.
Obilmeterebewines, b. in de Ned. prey. Drente, gem.
Znitiwokle. i mw.
Schott..., at. in Hessen-Darmstadt, prey. Ovperkessen,
ambtshfdpl., aan de Nidda en den voet des Vogelsberg;
met een Mid alot en weverijen, 5 u. OZO. Giessen. 1986 mw.
Schatz, et. in Zwitserland, kant. Luzern, dietr. Willanti. 1365 few.
Schouten 1) ell. bij de 0.knet van Van-Diemens-Land
of Tasmania: onmiddellijk Z. het schiereiL Freycinet, begrepen 4D 't distr. Oester-baai, welke het ten G. helpt
bepalen; lang en breed ruim 1 u. elk. — 2) groep eiL in
den Stillen oeeaan, bij de NO.kust van Nienw-Guines, •66r
de Geelvinks-baai, op 4° Z.B. en i44 0 0 L. De oppervlakte
is bergachtig. Het grootste is Mysory. Zij werden in 1616
•
door den nederl. zeevaarder Schouten ontdekt.
Schousvbroek, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Strop. 170 mw.
Schouvreiler, Schuweiler, d. in Luxemburg, kant.
en 1/2 n. ZZW. &palm, gem. Dippach. 353 few.
Schouvren, 1) ned- etl., het 14.1Okste der ifeemscheeil., bepaald ten W. door de N.zee, ten N. door het Brouwers-havensche-Gat en de Bieningen of Grevelingen, ten
0. door het smalle Dijkwater en de nieuwe haven van Zierikzee en ten Z. door de Hammen of den mond der Oosterschelde. Door deze wateren wordt het ten N. van 't ell.
Goeree-en-Overflakkee, ten 0. van Duiveland en ten Z. van
N.-Beveland geecheiden. Het is van W. tot 0. 41/2 u lang
ea van N. tot Z. gemiddeld 13/4 U. breed, en beslaat een
oppervlakte van nagenoeg 17,500 ILA. is lage grond wordt
gedeeltelijk door duinen (In welke zich veel konOnen ophouden), maar meest door aware dijken tegen de zee beschermd, is vruehtbaar in allerlei granen, via., oliezaad en
nmekrap ; ook vindt men er goed rundvee, reel gevogelte,
eieren van zeevogels, vette paling, zout en ook °esters.
Het eil. bevat de beide steden Zieriksee en Brouwershaven en 14 plattelandsgemeenten, waaronder Haamstede,
Renee., Dutvendijke, Sonnemaire, Dreischor en Noordgouwe, gezamenlijk bevolkt met 20,000 zielen, waarvan ongeyser 3/6 tot de geref. kerk behooren. Aan de W.punt
vindt men een vijftal vuurtorens. — 2) geh. in de Ned.
prov. Groningen, gem. Leen., tot welke gem. ook de
Schouweneter-polder behoort.
Schraurd, ned. d., Friesl., gem. Wonseradeel, kant. en
1 1 /4 u. WNW. Bolsward, arr. en hof Leeuwarden. 280 inw.
Schrantherg, wnrt. st., Schwarzwaldkr., 31/2 u. WNW.
Rottweil; met Ozerwerken, papiermolens enz. 4575 mw.
Schranat (De), b. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Leeuwarderadeel, onder het d. Huizum, dock ale 't ware
een voorstad van Leeuwarden. 240 mw.
•Scheaplau, pr stadje, prov. Saksen, regdst. en 41/3 n.
NW. Mereeburg ; marmer- en bruinkoolgroeven. 1780 inw.
Schrattenthal, stadje in Oostenr.-Hong., prov. NederOostenrijk, kr. Kornenburg, 3 n. ZZW. Znaym. 475 inw.
Schreckhora. een der hoopte toppen der mit. Alpen,
in 't Berner-Oberland, tusschen den Finsteraarhorn en Wetterhorn, op 46 0 35' 26" N.B. en 7 0 21' 0.L., hoog 4115
meter. Hij werd het sent in 1842 door Agassia en Desor
beklommen.
Sehreiberschau, pr d., prey. Silesia, regdst. en 10 a
ZW. Liegnfts; een ,reer verapreid gelegen plants of liever
ems distr., dat nit tat van dorpjes en geh. bestaat, waervan
de huizen aan den voet van den hoogeu Reiftrager in het
Zaeken-lal en bijtelegen valleien vetstrooid liggen. De
3700 mw. onderecheiden zich door hunne Induetrie In glassen houtwaren. In den omtrek vindt men den Z a elt en
en Kocher-water•aL de rotswand der Rabensteine en de Zuckerschaale, eenateen vanwel
100 centenaars zwaarte, die onbewegelOk op een vlakte van
slechts 2 0 voet rust.
Schreme, vi. in Oostenrijk-Hcmgarije, prov. Neder-Oostedrijk, hr. Krema, 1 n. ONO. Gmend, aan de Lannits;
met katoen- en glasfabrieken. 2100 law.
Schrieusheins, mvl. in Baden, distr. Nederrijn, hr. Mannhelm. u. NNW. Heidelberg; met papier- en tabaksfitbrieken. 3000 inw.
Schrijversbeide, d. in de Ned. prov. Limburg, gem.
Heerlen. 120 mw.
Schrinent. Ipoolech See em), pr. et., prey., regdst. en
61/2n. 5160. Posen, kr.hfdpl., op een eil., door de Warthe
gevormd ; Met greanmarkten. 6380 inn,.
Debris.% geh. in de Ned. prov. Friesland, gem. Baerderadeel, muter -het d. Oosterhttens.
Seinneheenbemoess, beier. at., hr. Opperbeieren, aan de
Pane, 41/n u. ZZW. Ingobtadt; met een slot. 2701 inw.
SelleMek, d. in Baden, Middenrijnkr., aan den Rijn, 2
u.N. Carisruhe; met de haven L e op olds ha fe n, expeditiehandel en stoombootvaart. 700 law.
- Schroda,_(poolach Barad a), pr. at., peer., regdat. en
51fg U. SO. Posen, kr.idtp14 met 4 jaarmarkten. 4190 mw.
Sehroeppel, gem. der V.S., New-York, pa. en 41/1 to.
ZO. Oswego. 3987 law.
d. in 't galtertd. en arr. Luxemburg,
kattl.. eft 11/4 a. NNO. Mfteel, gem. Nommen. 150 law.
.fildhAneta, gem. 'der V.S., NM-York. gnu. Essex, 5 a.
N. Alimony, *an 't neer Schnook., dat door de riv. Schroon
in den Hudson afeloeit. 1930 mw.
Sebtechehreheseisin at. in Reeked, Poke, gonv. Lublin. 4370 mw.

Schwachat
•Schteehusehin, at. in Resland, Polen, gonv. Lomsha.
4290 law.
• ehabelbsels, it. in Zwitserland, kant. Schwyz, distr.
311Caseita 1066 law.
(poolsch S z ubi n), pr. at., prov. Posen,
reedit. en 4 a. SW. Bromberg, kr.hfdpl. 334i in,
Sninmellent, belg. gem. en d., prov. Limburg, arr. Remelt,
bona Hereit-la-Ville. 900 mw,
- Seibutsessuasse, d.• in Finland, Ian Wilborg, 5 u. NNO.
Serdopel. PM law.
Sebultsuselep of Wisschoteralep, trekvaart van
Groningen near Winschoten.
• ehnia of Chunia. et. in Rusland, gouv. en 15 u. NNO.
98Ss mw. Het heeft wollen-, Hence- en zeepind.
Sekuhler of Seamier, d. in de Ned. prov. Limburg,
gem. WOlra. 136 law.
-911einaltin, pr. stadje, prov. Posen, regdst. en 3 u. ZO.
Bromberg, aan de Weichsel. 800 inw. Daarbij het d.
Schnlitser-Stadthollander en de kolonie
Schnlitzer-Schloss-Hollander.
Sekuirstet, ph. in de lied. prov. N.-Roil., gem. Castrienna 80 it 90 law.
Sehusalserig, I) vi. in Oosteur.-Houprije, prov. Boisemen. kr. en 2- n. ZZO. Chrudim. — 2) id., prov. Illyrie,
Litria, 6 n. SW. Fiume.
Schnols &duals, voikrijkste d. van Neder-Engadin,
Zwitserlani, lama Grauwbunderland. aan den Inn, 1. o.,
3 U. ZW. Martinsbrack ; met minerals bronnen. 1200 low.
Schupfheins, Schaptheim, swit. d., kant. en 41/. u.
ZW. Lucern ; met een bedevaartskcrk. 2832 mw.
Sehurega of Sehuringa, b. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Scuoterland; vroeger ten zelfatandig dorp met eene kerk.
Selharesrou-Iserg, ook Terschasrea, b. in de Ned.
prey. Limburg, gem. Hoensbroek. 153 inw.
Sebilariag (De), b. in de Ned. poor. Z.-Holland, gem.
Numansdorp. 240 inw.
Sehusseurie4, wurt. mv l. Donaukr., 2 u. NW. Waldeee,
' bronnen ontspr. en bij Geaan fe Schussen (die nit 2
mtinde in den Bodensee valt); met een !morn. abdij. 600 mw.
Schutsloot, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Wanneperveen. 330 mw., die bun bestaan vinden in veenderij
en vischvangst.
Schutt, 2 Donau-eil. in W. Hongartje: 1) de Gro ot e Schutt (hong. Cs al ok 0 ), tuaschen den Neuhauelerarm van den Donau en den hoofdstroom, reikende van
Preisburg tot Komorn, lang 15 u., breed 4112 u.; — 21 de
K 1 e i ne-S c h ti t t, aan de andere zijde van den D.nau,
omeloten door dice stroom en den Wieselburrer-arm, strekkende van beneden Presburg tot Raab, lang 8 u., breed I u.
Beide zijn tnoerassig, mane zeer vruchtbaar.
Schutteuholress, (8 tts 5 i co e), at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen, kr. Prachim, aan de Wottowa, 4//2.
U. ZO. Klattan. 5100
Schutterthal en Schutterwald, 2 d. in Baden, Middenrijnkr. : het lete aan de Schist ter (die 1. in de Kinzig ,; 1/2 u. ZW. Offenburg. 1100 mw.; — het 2de 1
u. ZZW. Hohengeroldseck. 9 ,0 inw.
Sehiitterf, pr at. pine. Hannover, landdr. Osnabrack,
te, 3/3 u. NO. Benth.eim; met een
kr. Lingen, aan de Vech
perkatnentfabriek. 19o.
St-heists-Jug.. d. in 't gr.hertd. Luxemburg, kant., arr.
en 13/4 u. 0.t.N.Luxemburg.
380 mw. — Me , eenige geh.
'
vormt het de gem. S C hut tr in gen, die 1000 inw. telt.
Schuyler, 11 grs. der V.S.. Illinois, aan de riv. Illinois,
met 17.500 mw. tegen 10,400 in 1850, en 7000 in 1840;
hfdst. R n a hv ill e. — 2 ( id. in 't N. van Missouri;
met 8850 mw.; hfdpl. Lane a e r. — 3) gem. in NewYork, gra en 2 u. W. Herkimer. 18,900 low. tegen 4500
In 1850. — Schuyierville, is een d. aan de Hudeon-riv.,
10 u. N. Albany.
Schuylkill, 11 riv. der V.S., Pennsylvania, ontstiutt in
't gm. Schuylkill nit 3 hfd.takken, breekt door de Blauwebergen, vloeit ZZO. en valt in de Delaware, 2 u. beneden
Philadelphia. na een loop van 40 n. , weary= atj door hanaliseering 31 U., el. tot Port-Carbon, bevaarbaar is gemaakt. Schepen van 300 tot 40 ) ton varen hear op tot de
werven van Philadelphia. Verbazend vest steenkool en petroleum wordt tangs deze riv. vervoerd, die door een kennel met de Susquehanna gemeenschap heeft. — 2) grs.
In Pennsylvania. bevattende Port-Carbon; gr. 31 0 m.
met 123,000 inw. (62,212 in 1850, 29,072 in 1840); hfdpl.
Or wick sb ur g. — 3) gem. in Pennsylvania, gra.
Chester, 22 U. 550. Harrisburg, 1600 inw. — SehuyIkiIl
Haven is een vi. loan de Schnylkill-riv. en aan 't Schuylkill-kanaal, in 't gm. Schuylkill, 16 u. NO. Harrisburg.
De West-Braneh-spw. loopt van bier near de koleumijnen
eau den vent van Broad-Mountain. 29140
Schuman, it. in Meeklenburrachwerin, he-Ed. Gfletrow,
antbtahfdpI., aan de Waroow, 3 u. Z. Rostock ; met een
odd slot en looierijen. 3840 law.
Selherahaele, baler. it.. km. Middenfranken. hfdpl. van
sea landitericht, aan de Schwabach, 21Is a. ZZW. Neuronberg. 't Is see aanzienlOke fabr. at. en de hfdaetel van
naaldenfabrikatie; sob heeft zij gewichtige fake. van kousee, katoenen en indica stollen. gond- en silver belegael,
papier, speelkaarten, tabak ens. Men vindt em 3 kerken en
1 synaeoge, era sehoone *Mein op de markt, sea tuchthula en Industrie-school. Haar krenkainnigen-gesticht is
In 1846 naar Erlangen verplaatst. 7160 inw.
Schsvalbesitz, wabenic e), mvL in Oostena-Honpate, prey. Moravia, km. en 7 it. ONO. Braun, aan een
bOriv. der Bums& 1400 law. In Juni 1852 woedde bier
eon ontsettende brand, waarbij sneer den 150 huizen in
de mock gelegd werden.
Schwabluir, at. in Beieren, Opper-Beieren, kr. Mikaebela 7270 bow.
Schronalssmilkselmm, helm. eavl., kr. Swaben-en-Nenburg,
aan de Sinkel en den spw. op Augsburg, 4 it. ZZW. die at.;
met keens*. en wolwevert. 2580 law.
Selsevalhotedt, pr. mv1., prey. Skeswijk-Holatein, sk
U. ONO. Frederikstad, aan de Treats. 800 intr.

Swaigern
&lbw&chat, Sehweehat Schwochat, my]. in Neder()Wear. 2 u. ZO. Weeneu, aan de S eh w ac ha t, Ibijriv.
van den 'Donau, die de Triesting en Lifting opneemt). Het
heeft een gr. katoendrukkerij en daarbij een monument
voor den overwinnaar der Turken 16831 Johan Sobieski,
koning van Polen. 3683 mw. Niet ver van hier ligt het d.
Schwadorf,Schwandorf of Schweehat-Seltwandorf,,
aan de Fischa, met een zeer gr. katcenspinnerij en 1800 mw.
Sehwaigern, 1) Sebweigern, wort. et ., Neekarkr., 2
U. W. Heilbron ; met een schoon slot en park. 2000 mw.

— 21 vl. in Baden, Nederrijnkr. 1 u. W. Mergentheim.
boven bij' Langenschwalbach,
Sehwalbach,
Schsommendingen.tt. in Zwits., kant. Ztirieh. 1540 mw.
fiebwisinden, 1) zwit. d.. kant. en 1 n. Z. Glarus, aan
de Linth ea Sernft. 2510 mw. — 2 ) id., kant. Bern, bij
't Brienzer•meer.
tichwandorf, beier. et ,. regdst. Opperpalts. kr . Burglengenf, aan de Nab, 4 u. Z. Amberg; met brouwerijen. 4083 inw.
Schwanebeek, pr at., prov. Saksen, resdat. en 7 n.
ZW. Maagdenburg; met vlas en konijnbouw. 2870 inw.
Schwanenstadt, Schwanstadt, Schwanastadt,

stadje in Oostenr.-Hongarije, prov. Opper -Oostenr. aan de
9 ,0 inw.
Agger, 1. o., 8 , /3 u. ZW. Linz; met katoenweverijen. (6
Schwantau, mvl. in Oldenburg, vorstd. en 1 u. N. Litbeck. aan de Trave; met belangrijkejaarmarkten. 1630 inw.
Daarbij ligt bet d. It ek au of R a t ko w, hist.
merkwaardig door de capitulatie, die Butcher hier op 7
Nov. 1806, daags DA de bestorming van Lubeck, met den
fr. veldbeer Bernadotte (later kon. van Zweden sloot.
Senwarza, 1) riv. in Oostenr.-Hongarije, prov. NederOostenrijk, die zich met de Pitten vereenigt om de Leitha
te vormen. — 2) riv. in denzelfden stsat, prov. Moravie,
die de Zwittawa en Littawa I. en de Iglawa r. opneemt
en bij Auspitz, 3 U. Z. Selowitz, in de Thaya valt. — 3 )
of Schwarze, riv., die in den keurhess. kr. Schmalkalden ontspr. en bij Meiningen r. in de Werra vloeit. — 4)
riv. i Schwarzburg-Rudolatadt, ontlast zich 1. in de Seale.
— 5) pr. mvl., prov. Saksen, regdst. en 10 u. ZW. Erfurt,
aan de Schwarza. 1200 inw.
Sehsviirzach, 1) naam van eenige beier riv., waarvan
zich eene in de Nab, em n tweede in den Main, em n derde
in de Altmtihl, em n vierde in de Rednitz ontlast. — 2)
schoon vi. in Baden, Middenrijnkr., ambt en 13/, u. NW.
Buhl. bij den Rijn. 12 ,0 inw.
Schwarzan, 1) mvl. in Oostenr.-Hongarije. prov. Neder-Oostenvijk. aan de Schwarza, 71/2 u. W. Wiener-Neustadt ; met em n glasfabriek. 21.0 mw.
Sehwarzhaseg. em n der Thilringsche staten in MiddenDuitsehland, bestaande nit twee van elkander geacheiden
deelen: de Oberherrschaft en de UnterherrS che f t. Dr eerste ligt aan de Naijde van het ThUringerwoud, tusschen de maks. hertogdommen en 't pruiss.
regdst. Erfurt of tusschen 50° 34' en 50° 55' N.B., 11° 1'
en 11° 33' 0.L., wordt besproeid door de Seale met de
Schwarza, Ilm en Gera, en is een vrij row, woudrijk
bergland met vruchtbare en schoone dalen — de tweede
ligt otntrent 8 u. NNW. van de eerste, en is bijna geheel
door de pruiss. prov. Saksen in.gesloten, palende zij in 't
ZW. aan 't Saksen Coburgsche ambt Volkeroda en in 't ZO.
aan 't Saksen-Weimarsche ambt Oldisleben. In dew Unterherrachaft staan de woudrijke gebergten Hainleite en
Kyffhtinser; maar zij heeft ook de schoone, vruchtbare
”Goldene Aue" en de riv. Wipper en Helbe. De prod.
zijn : veel granen, yours! in 't Unterland, veel vlas, veredelde schapen, hoot,. wildbraad, koper, tier, kobalt,lood„
vitriool, salpeter, alum, gips.. marmer, albaat, kaik, zandstern, porseleinaarde, bruinkool, zout (bij Frankenhausen).
De industrie houdt zich bezig met vlasspinnerij, linnen-,
wollen- en katoenweverij, lbw.- en potaschziederij, pik-,
zwartael- en vitrioolbranderij,iizeramederij en -gieterij, vervaardiging van glee, porselein, papier, hmttwaren en muziekinstrumenten. — Be beide heerlijkheden zijn ataatkundig serdeeld in twee ongeveer even groete vorstendommen,
nl. Schwarzburg-Rudolstadt en Schwarzburg-SondershanNen. — Het familie-slot Schwarzburg ligt in SchwarzburgRudolstait, Oberherrechaft, 21/. .u. ZW. Rudolatadt, o
een steile rots, can welker voet het dor p Schwarzbur g ligt, can de Schwarza, met 600 inw. — 1) Schwarzburg-Rudolstadt bezit van de Oberberrschaft, met de
hfdst. R udols tad t 12,29 0 m. en van de Unterherrachaft met de stad Fr an lt en ha use n, 3,23 0 m en
telt dus in 't geheel 15,57 0 m., met eene bevolking in
1880 van 80,140 mw., d. i. nagenoeg 4600 op dent 0 m.
Dit vorstd. splitst zich in de &miner' Ehrenstein, 11m,
KOnitz, Leutenberg, Paulinzella, Rudoletadt, Schwarzburg,
Seebergen (elle in de Oberherrachaft). Frankenhausen en
Strausberg, benevens de proostdij Schlotheim in de Unterherrschaft). De vont van Radolstadt is sedert 1816
door landsteaden in zijne macht beperkt. — 2) Schwarzhur..-Sondershauaen bezit van de Unterherrschaft, met
de gidat. S onder a h auee n, 8,91 0 m., en van de
Oberherrschaft, met de at. Arnstadt,6,53 0.,, 20.dat het geheele vorstd. 15,44 0 m., met 71,083 mw. telt
(1 Jan. 1810) of ongeveer 4750 inw op eene 0 m. Het
omvat de ambten Ebeleben, Keula, Klingen, Schernberg,
Sonderahausen in de Unterherrschaft), Arnstadt en Gehren ( in de Oberherrschaft). De vorst van Sonderahausen
regeerde tot 1841 onbeperkt, dock sedert dien tijd zun
landstenden ingevoerd.
Schwa...eosin, vl. in Pruisen, prov. Posen. regdst.
Bromberg, kr. Gnesen. 1590 mw.
Schwarzenbach, 1) -an-der-Saale, beier mvl., hr.
Opperfranken, 11/2 u. ZZO. Hof, waarmede het door een
spw. verbonden is. Het lieeft em n slot, een iizersmelterij in
de nabijheid en katoenweverijen. 3795 inw. — 2) -antWalde, id., zelfden hr., 11/2 u. ZW. Naila; met een slot
en weverijen. 1100 mw.
Schwarzenherg, 1) saks. st ., kr.dir. en 5 u. ZO. Zwickau, arnbtshfdpl., am n bet Schwarzwasser, I. o.; met een
hasten], kantklopperij, draadtrekkerij en in 't naburige
Er 1 a een der gr. ijzerveterijen van 't land. 3510 mw.
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— 2) at. in Zwitserland, kant. Lucern, aan den voet van
den Pilatusberg, 1330 low.
Schwarzonegg, verstrooid zwit. d., bent. Bern, 1 1 /1 u.

NO. Thnn, aan aardstortingen blootgeateld. 2600 mw. (kersp.)
Schwarzenfeld, beier. d., hr. Opperpalta, aan de Nab.
4 U. OZO. Amberg ; spiegelfabr. 1100 mw.
Schwarzwald, d. I. Zwarte-Woud, (fr. P or ItNoire, eng. Black-Forest, ital. Foreata-Nera).
[ZW.lijk gedeelte van de Hereynia Silva der Romeinen),.
berggewest van ZW. Duitschland, in 't gr.hertd. Baden en
het W. van Wurtemburg, tusschen 47.' 30' en 49° 30' N.B.,
70 40 en 9° 0.L., scheidende het stroomgebied des Rijns
van dat van den Neckar. 't Is merkwaardig om zijne uitgestrekte bosschen en zijne mijnen van silver, koper zink,
lood en ijzer. Op vele plaatsen verheft het zich 1200 met.
boven de zee, en de Feldberg, van bijna 1500 met. hoogte,
is de hoogste kruin van W. Duitschland en wordt adleen
door het Reuzengebergte overtroffen. De Donau, Neckar,
Kinzig, Murg, Elz e. a. rivieren ontspringen in dit gewest,
waarin de steden Neustadt, Hornberg, Frendenstadt, Altensteig, Bretten, Eppingen, enz., benevens een menigte
vlekken en dorpen liggen, welker mw. zich meest met de
veeteelt. den houthandel, de vervaardiging van houten
klokken, anijwerk, atroohoeden, speelgoed en wollen stof.
fen bezig houden. — Het geeft zijn naam aan den wurt.
Schwarzwaldkreits, die 863/4,0 m. gruot is, met
454,937 low. (1875). Dens kreits vormt geen samenhangend
geheel, dear Hohentwiel in Baden en het opperambt Reutlingen in Hohenzollern geenclaveerd liggen.
Schwarzwasser, 1) bijriv. van den Zwickauer Mulde
r., in Saksen, outlast zich bij Aue. — 2) of Czarnawodda, bijriv. der Weichsel 1., in Pruisen, ontlast zich
bij Schwetz. — 3) vl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Silezie,.
4 u. NNO. Teechen, aan de Weichsel. 1760 low.
Schwat, ommuurde st. van Centr. Azid, gebied en 41/ 2
u.NOKhiwa,dorezbkn .
Schwaz, Schwatz, mvl. in Oostenr.-Hongarije.
Tyrol, hfdpl. van den kr Unter-Innthal, aan den Inn, r.
o., 41/, u. ONO. Innsbruck. Het heeft een Franciskaner
klooster, een prov. verbeterhuis, een keizerl. tabaksfabr.
en in de nabijheid koper- en ijzermijnen. 3210 mw. Deze•
plants heeft in 1809, toen zij door den maarschalk Wrede
ingenomen en in brand geatoken werd, en later in 1820
door een aardbeving, veel geleden.
Schwebsingen, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg,
kant. en 3/4 U. Z. Remich, gem Wellenstein. 38 ) mw.
Sehwedeldorf (Ober- en Nieder.), 2 bijeenliggende
d. in Pruiss. Silezie, regdst. Breslau, I u. WZW. Glatz,
Semen 183) mw.
Schwedt, pr. st., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam,.
hr hfdpl., aan de Oder, 8 u. ZZW. Stettin. Zij heeft een
hon. slot met een gr. rijschool en schouwburg, 3 kerken
en fabr. van leder, tabak en stijfsel. 9898 mw. Eene lean
voert van bier near 'tin 1778 gebouwde lustsl. AI on pl alai r.
Sehweiberg of Sebweyberg, b. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Wittem. 150 mw.
Schweich. Schwrig, pr. d., Rijnprov., regdst. en 2
NNO. Trier, aan de Moesel. 2570 mw.
Schweidnitz, versterkte pr. et., prov. Silezie, regdst.
en 9 n. ZW. Breslau, met welke it. zij door em n spw. is
verbonden, gelkjk aan den anderen kant een spoorbaan
hear met Liegnitz en Gratz verbindt; tevens can de Weistritz, I. o., en aan den voet van 't Reuzengebergte. Zi,j is
goed gebouwd en met mime pleinen voorzien. Zij heeft
r. kath. en luth. kerken, under wells zich de r. lath. parochiekerk met een der hoogste torens in de monarcirie
onderscheidt; een kasteel, vroeger em n hertl. resid., nu een
we rk huis ; een protest. gymnasium, een verbeterhuis, groote
kazernen, hospitalen, fabr. van geweven atoffen, lederen
handschoenen, suuiftabak enz en drukke graan , vee,
garen- en wolmarkten. 22,136 inw.
Schweighausen, gem. en d. in het Duitsche Rijksl.
Elsaa-Lotharingen, Neder-Elsaa, kr. Hagenau, 21e2 u. N.
Straatsburg, bij de Moder 1. o. 1500 mw.
Schweinfurt, brier. at. I vroeger rijksst.), hr. Nederfranken-en-Aachaffenburg, hfdpl. van een landgerioht, aan den Main, r. o., waarover een schoone brug voert, 614 n.
NNO. Warzburg. Zij is door oude wallen omaloten en heeft 3
kerken, een gymnasium door Gustaaf Adolf in den 3 1jari.
gen unclog gesticht), een lat. school, een industrie-echool,
velerlei fabrieken, wijnbouw en echeepvaart. 12,606 mw.
Schwerin:ft, 1 I pr at., prov. Saksen, regdst. en 1slh.
U- NO. Merseburg, kr.hfdpl... aan de Zwarte-Elater. 1363.
mw. — 2) mvl. in Oostenr.-Hongarije. prov. Bohemen, hr.
en 31/2 u. ZO. Budweis.
Schvvellbrunn, tt. in Zwitaerland, kant. Appenzell,.
distr. Ausser-Rhoden. 2180 inw.
Schwelm, pr. at., prov. Westphalen, regdst. en 10 u.
WZW. Areusberg, can den spw. van Elberfeld near Dort._
mund ; met een gymnasium, fabr. van staalwaren, west,
bronwerijen en in de nabkjheid eene gezondheids•
bron. 3180 inw.
Schsvenssal, pr d., prov. Saksen. regdst. Meraeburg, 1 n.
van !Men ; met het gr. aluinwerk uSegen-Gottes". 550 haw.
Schwenningen, 1) wurt. mvl., Schwarzwaldkr., bij debron des Neckars; met het gr. zoutwerk Wil helm eh a 1 1, veel vervaardiging van Schwarzwalder klokken e. a.
industrie; 3 u. WNW. Tuttlingen. 4300 mw. — 2) d. in
Baden, Seekr., ambt Meszkirch. 1000 mw. — Ook in
Beieren niet ver van HOchstadt, aan den Donau, ligt een
d. van dezen naam.
Schwerin, 1) hertd., dat eenen hr. in 't gr.hertd. Meeklenburg-Schwerin vormt, gr. 122 0 m. — 2) hfd.- en re.
sid.st. van gen. gr.hertd., aan de W.zijde van 't gelijkn.
mere en aan den spw. van Hamburg naar Wismar en Roetuck, 10 u. ZO. Liabeck. Zij bestaat nit de oude st. met de
voorst. en de nieuwe st. Schelfe, heeft een onlangs voltooid residentie-slot in den atij1 der middeleeuwen op een
eil. in 't meer gebouwd en door bruggen met de at en
den echoonen slottuin verb3nden ; een paleis van den erf.
groot-hertog, een fraai gonvernements-gebouw, een b
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wasirde domkerk, een van binnen rijk versierde r.
kerk, ten synsgoge, een muiiun, sea veearteinhsehool
met een schoone verzamelisg van anatomische prie
,
vies gr. kranindunigesgestidat op &a naberigen
berg, een schornebwrg; tairuke branderhes, aslinsnakerues, fabr. van tabak, lakes, aardewerk es. 214447. Jaw.
in 1800, 'tegen 10,000 in MO.. Bet neer $ altere r n,
-4 U. bag en gmaiddeld 1 n. breed, outvanit aan de &suds de Elbe ea Timis in 't N. af door de SW, die te
Wismar in het Bals-Haff, een begirt der 0.t.e' valt. — 3),
(poolseh Skwierzyn pr. it,, prov., regdst. ea 17
u. WNW. Posen, eau de Warta, 1. o., Mi de Wielding
-der Obra; met aansienlijke lakenweverhen, lottiarhen en
bronwerhen. 6818 mw.
lbelmwersorm, pr. at., prov., regdst. en $ st. O. Posen;
met limes- en lakenfabr. 3000 mw. (senor de bent lodes).
Belsworts, pr. d., prey. SiIezI, regdst; Liegnits, kr.
Lanban. 2000 tow. — Solevroete, pr. st., pro.. Westphalen, regard. , en 61/3 v.. W. Arensberg, bh de Ruhr; met
lakenfahrieken. 6057 Jinn
Belreween, (pooliCh - Swieci e), pr. it., pror.- Preteen,
regdst. en 9 U. ZW. Marienwerder, kr.hfdpl„ aan de Weichsel en den mood van 't Schwarzwasser; met eon end dot
en fain, van taken, damask konsen en aardewerk. 5946 mw.
Selveretediesen, st en asabtshfdpi. in Baden, Nederrijnkr., eau den Lambach„ 2 n. WZW. Heidelberg; met een
gr.hertl. slot en tuin, hop- en tabaksbouw. 4677 mw.
Sehsvetskan, (poolsch Swieeiechow o),pr. et., prov.
en recast. Posen, bb Liens; met linnenwevenj. 1641 inw.
Schwiebordingen, wttrt. d., Neckarkr. 21/g U. WNW.
Stuttgart; met een klein slot en schoone kerk. 1500 mew.
Schwiebne, pr. St., pro.. Brandenburg, regdet. en 12 u.
OZO. Frankfort, aan de Schwemme; met een kon. slot
aanzienlijke lakenfabrieken. 8245 mw.
Sehwieloeh of Schnsieleang, _pr. meer, prov. Brandenburg, regdet. Frankfort, 41/2 n. NO. Labben, 2 u. lang.
De Spree vloeit er in 't N.lijk gedeelte door.
Schwientoebiowits, at. in Preteen, regdat. Oppeln,
kr. Beuthen. 5300 mw.
Schwihan (S swihow a), stadje in Oostenr.-Hongarije, pro.. Boilemen,
'
hr. en 2 at. N. Klattau, aan de
Bradawka. 1450 mw.
Schwytz, Selawis, Sehweiz, een der 4 wondkantons van Zwitaerland aan welke republiek het den naam
ern, Zug, Zurich, St.-Gallen, Glacaf; omsloten door Luz
rus, Uri en 't Luzerner-meer, dat het van Unterwalden
acheidt ; tug:schen 46 0 56 en 47° 13' N .B. 8° 24' en 9°
' waaronder
.0.L.; gr. 16 0 m., met 51,330 mw. (Dec. 1880),
slechts een twee honderd Geref. ; alle anderen It. Bath.
De grond beataat nit valleien, begrenad door majestueuse
bergen, waarvan soramige met blijmnde sneenw bedekt en
ore hunne schilderachtige schoonheden beroemd zijn ; de
kruinen nun de Rigi (die door de meren van Luzern, Zug en Lowers omsloten wordt), de Rut- of Rossberg ( tegenover den Rigi), de lobe-Rhine, Frohnalp, Rosstok, Faulhorn e. a. Behalve door de reeds gen. meren r
wordthekan.'Zicr-metnN.bspold
Toorts doormeden door een menigte rivieren en beken, onder welke de Linth, Sihl, Alp, Biber, Seewern, 31uota en
Fallenbach de voorn. stn. Het klimaat is seer veranderlijk. Bijzonder rijk its het kant. aan weiden, waarom dan
,00k de veeteelt de hfd.tak der industrie is; de veronachtzaamde akkerbouw begint echter weder aan te wakkeren
en er wooden eenige wijnen en vruchten gewonnen. Yee,
keen en timmerhont Nun de voorn. art. van uitvoer. 't
Fabriekwezen bepaalt zich voornamelijk tot het maken
van katoen. en zijde-garen. De reelvuldige bezoeken, die
.de touristen *an den Rigi, en de bedevaartgangen aan
Einziedeln breneen, maken mode een niet onbeduidende
bron van inkomsten nit. De regeering in salver democratisch; om de twee jaar komen al de mannelijke ingesetenen boven 16 jaar te Schwyz bijeen om de wetgevende
macht semen te stellen. Het openbaar onderwijs is ten
achteren in vergelijking met de meeste overige kantons.
De -Morn. plaatmen shn Sehwytz, Art, Kftmnacht en Kinsiedeln. Dit kant. vornide in 1307 met Uri en Unterwalden de kern - van 't zwit. Eedgenootschap, waarin het nu
den 4den rang bekieedt. -- vi. en hfdpi. van gen. taut.,
can den voet van den' Grooten-Mythen 't echoone Muotts-dal, 5 n. 0. Luzern. De voorn. gthouwen
'
shn een
moderne kerk, op welker hof Aloysins Reding weed begrayen ; het raadhuis, met een verzeineling van hint. schilderstukken ; het areenaal met nationals tropheen; het bureau
der archieven, een gr. nieuw Jezukten-collegie een Kapucijner klooster en een Dominikaner nonnenkloater. 6200 mw.
Sciacca; (Theresse Senn...sawn], at en zeal. van
aan de Z.kust, prov. en 81/. u. WNW. Girgenti.
Zij list aan een steile helling, is door muren omeloten en
wordt door bastions aan den zeekant en door de kmteelen Lena en Perollo aan de 0 eijde verdedigd. Zij heeft
veracheiden grooms kerken, kloosters en magazijnen, een
fabriek van soogen. antieke vazen en is een van de voorn.
inapelplaateen des eilands root , het koren, dat hier in onderaardiche scent:more. bewaard worth; mem de at. mire
is weinig welverend. Eij drijft nitvoerhandel in vruchten, anajovis, swayed en barilla. Onmiddellijk ten 0. van
de at lieges swaridhaden -ran 126°' en like baden van 60°
Fake., met zweetdrfivende grotten, die, volgens de sage,
-door Daedalus hi de ruts sijn nitgehonwen, en bij dere ligt
its hermitaste en 't hospitaal van St.-Calegoro. S. had in
1431 12,070 inw. maar run vulkanisch dat ten 10. van
de at.' ontstaini is, heeft door seise uitbarstingen en nitdampingen vein inw. verjaagd. In 1871 bedroeg de bevolk.
19,209 sielen. Geb:pl, van Agathoeles, tyran van Syracuse (359
v. C.I, .en - van de geschiedschrbvers Faszello en Inveges.
Seiara,gem. in Ital., prov.Pa)ersma, eire.Termini. 1750 jaw.
swat fenenaoms), vi. :tta Siellie; prey. Syracuse, dietr.n. EZW. Modica ; met fabr.
hfdpl. aan de riv.
-ran Welke stoffen en leder. 91,000 mw.
Seido. d. in Italie, prov. Reggio-di-Calabria, circ. Paiute. 1200 inn%
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at. in Z.-Italie, prov. en 5 u. Z. Cosenza;
aan den Sande; met veal kerken en kloosters. wijn- en
gitalanbouw. 23131 law.
Se Ila of Seiglio,. met. in Z.-Italie, prov
distr.hfdpl., buns tegenover de rots Scylla,
SIM den N. ingang der *treat van Messina. Zij heeft een
stork tart en inert veel van de asedbeving in 1783 gelsden. 7450 mw. ; 5920 in de Mad, the voor 't meerendeel
bun bateau vinden in de seereart. ( Zie Galefaro).
• elltp-Milazzidom, 1) of S•rtisigs, (fr. Sorlinguea),
(lrAuseitorialee, d. I. taineilanden" bij de Ouden), eil.groep
bij Engelands ZW.knet, behoorende tot het gm. Cornwall,
81/2 u. WZW. Land's-end. De vuurtoren op St.-Agnes staat
op 49° 53' N.B., 6° 20' W.L. Zij bestaan nit omtrent 140
• ilandjas en romen, zijnde de voorn. van de eerste
Mary, Treseo, St. Martin, Bryhar, St.-Agnes, St.-Helan en
Sampson. Hare gesamentlijke grootte wordt op 1/, 0 miji
8..chat, .11 ski Wien 2090 mw., die zich hoofdzakehjk
met het loodswesen, de vischvangst, den landbonw en de
bereiding van kelp (aschsont nit seeplanten) bezig houden. Bet klimaat is zacht en de bodem in raenig opzicht
vruchtbaar. Schapen en wild vindt men er in menigte.
Hughtow n, op 't ell. St.-Mary is de hfdpl., en heeft
eon gerechtshof, fort, toihuis en havendam. Dem eilanden,
berncht door menige schipbrenk, hebben evenwel menige
goede en veilige reeds en houden door pakketbooten gemeenschap met Penzance, tusschen welke haven en hier
een gevaarlijke rotsbedding is, de Wolf geheeten. Ofschoon men hen voor de Cassiterides of Tineilanden der
Ouden houdt, hebben sij echter tegenwoordig gent enkele
tin- of andere metaalmijn.
21 eiLgroep in den Grooten
of Stillen oceaan, op 16° 28' Z.B., 156° 10' W.L.; bij de
Geselschape-eil. Zij werden in 1767 door den Eng. kept.
Wallis ontdekt en genoemd near de gelijkn. eil.groep onder de Engelsche knit. Gevaarlijke ondiepten liggen in
bun omgeving. — 3) vieschered. in Teri., Munster, gee.
Cork, een voorst. van Kinsale nitmakende. 650 mw.
Seinde of Sind. Sandhi, prov. van Britsch Indie, nu
vereenigd met het presid. Bombay, besproeid door den beneden Indus en bevattende het delta van dien stroom,
strekkende van den Ind. oceaan op 23° 37' N.B. tot aan
de samenvloeiing van den Tejenab met den Indus op 28 0
32'N.Bentsch6°43'710.L,hebndt
ZO. Catch, ten 0. de indische woestijn en Bhawlpoer en
ten W. Afghanistan en Beloedsjistan; gr. 2900 0 m., met
2,312,846 mw. (1872). Het heeft in eommige opzichten een
merkwaardige overeenkomst met Egypte, immers 't is, ale
laatstgenoemd land, een vlakte, door een groote rivier in
tweeen gedeeld en eau de eene zijde door bereft, aan de
andere door een woeethn bepaald ; maar ofschoon het langs
de rivierboorden goeden bodem heeft, dint het in vruchtbaarheid en niet minder in voikrijkheid en beschaving
veer het Nijldal onder. Het delta is bezet met struiken
en lang gran, en de daaraan grenzende landerijen shit
schraal en solider zoetwater. Het bovengedeelte van Scinde
is het vruchtbaarste oord 'des lands: het wordt door kanalen gedrenkt en graft runt, tarwe, gerst, oliezaden, gierst,
opium, indigo, mats, snikerriet; ook dadels, mangovrucht,
pisang en de Z. Europ. vruchten. Een groote streek land.
in echter door de Arnim ontvolkt en in een worst jachtveld veranderd. Mimosaas, indiaansche vijr,enboomen of
banjans, amandelboomen en palmen behooren onder de
morn. boomgewassen. Kameelen, buffels, schapen, geiten„
paarden en cads zhn de huisdieren ; wol is een belangrijk
product en wordt tot zakken, touw en sterk dock re,
werkt. 't Klimaat is bij nitstek beet en droog : te Hyderabad zag men ma maanden van 't jaar gedurende een gedeelte van den dig den thermometer in de echaduw op
980,5 Fahr. staan, en epidentische ziekten Ain bier me.
nigvuldig en vernielend. 'niters, hyenaas, wolven e. a.
verseheurende dieren zijn talrijk, en in de poelen van het
delta wemelt het van alligators of kaaimans. Grof laken,
vilt, mitten, wapenen, leder en paardentnig, stardewerk,
katoen, zijde en geborduurde stoffen worden in de steden
vervaardigd; doch weinige fabrikatm zijn geschikt voor
den nitvoer; deze bonnet meeat nit de naturrprod. rust,
C. a. granen, hniden, visch, wol, emit, salpeter nit den
bodes), olie en ollezaden, whore, alkalien, brandhout,
tabak, kameelen en paarden. Ingevoerd Worden hoofdzakelijk manufactures, meekrap e. a. verfstoffen, kruiderijes, metalen, edelgesteenten, timmerhont, touwwerk,
bamboes en gedroogde vruchten. Karratsji (eng. Curradewe) aan den mmul van den Indus, is de voorn. haven
en de set& des buitenlandschen handels. De tow. zijn
tees Hindoes, deels Beiciedejen en Mohammedanen, van
vrelke laatsten de mindere klassen tot de aecte der Sunnieten behooren, terwhi de hoogere, of Andra, Schiieten
zijn. Nog v66r weinig Jaren weed het land gereperd door
de Amirs, die een aristokratbsch militair despottemus
°deaden; rimer nadat sij tot openbare vijandelijkheden
tegen de Engelsehen waren overgesiagen, zagen sh hunne
macht door de troepeu onder Charles Napier in 1844 ge.
heel geknot, en Scinde werd an een afkankeihke britsche
provincie. De roornstamste steden son Hyderabad, de hfdst.,
Sjikarpoer, Rhyerpoer, Karrateji, Tette, Meerpoer, Halls,
Larkhana en Horse.
Selo, 1) Shin. Chi., Mfrl., (turksch Sak I. A dass i),
(Claine], eon aan Turkue behoorend ell., bh de W.kust
van Klein-Ante, 1 n. W. Kaap-Bianco, van wake het door
ge van
°
N. tot Z. 9 u.,
de artist van Seto geseheiden is ; lani
zee .lak
ente is .ni
s
oLzijn tirrdsvt..5
rve
nature 111hr-el 11....d.Airst
ate tr. 'van" den Levant, ea moeht zieh v66r 1822 ook beroemen het best bestuorde en bloeieniste in den Griekschen archipel me shit; het had • toen aanzienlOke zijdefabrieken en divot een belasgrOkeh halide' met Constantinopel; maw *gen. jaar vernesigden .sieb emit* der inwmet die van Santos in -human' opstand; wastrop de Turken Mina de gansche berating, tut 120- tot 130.000 zielen
bestaande, om 't !even brachten of in eleventh verkochten, terwhl de gebouwen en plantaadjes grootendeela ver-
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Serivels, 1) gra. der VS., Georgia, tusschen de riviemield werden. Uit die zoo diepe vernedering heeft het zich
men Savannah en Ogeechee ; met 9200 mw. (4794 in 184 .);
alechts langzaim eenigermate kunnen opbeuren, en in bloeihfdpl. Jacksonbor o'. — 2) cog. gem., gra. York, W.
enden staat verkeert het nog niet weer. Het &Antal mw.
Riding.,
bij Knaresborugh. 1360 mw.
wordt thane geschat op. 62,003. De voorn. producten zijn
Serswia, riv. in Italie, ontspr. in de Apennijnen, prov.
kokosnooten, olijven, vixen, roztinen, wijnen, zeezont en
Gentut, vloeit door de prov. Novi, Tortona, Alessandria en
viach. De voorn. plaats Ohio of Saitro ligt aan
de 0.knat, op 313° 33' 7' N.B.., 26° 1' 0.L. — De treurapel- , Voghero en valt na 14 U. loop. r. in den Po.
Scrofssno, gem. en d. in Midden-Italie, prov. en circ.
dieliter Ion, de geschiedschrijver Theopompus, de sophiat
Rome. 05 1 low.
Theocritus en de wijageer Metrodorus waren op dit eiland
Scrub, een der Maagden- of Virginische-eil. in W.Indid,
pboren, 't welk eveneens aan Smyrna den dichter Homer.
1 u. NO. Tortola (Britsch).
sls inboorling betwht. — 2) gem. der V.S., Michigan, gra.
Scuir of Eigg, berg van bazalt op het ell. Eigg, een der
Washtenaw. 2600 mw. — 3) id, New-York, gra. AlBinnen-Hebriden, Schotland, gm. Inverness. 415 meter
legheny, aan de Geneaee, 4 n. e. Angelica.
boven de zee.
Sciolae, gem. en d. in N.-Italie, Piemont. prov. en 3 u.
Sculconts, kersp. in Engeland, grs. York, 0. Riding,
ONO. Turijn, mand.hfdpl., met 126) mw.
N. Hull. 33,900 mw.
Scionzier, gem. en d. in Frankrijk, dep. Haute-Savoye,
Sculthorpe, keret, in Engeland, gra. Norfolk, lh a„
.arr. Bonneville, kant. Clue. • aan de Arve. 2220 mw.
NW.
Syracuse,
mand.NW. Fakenham. 654 low.
Sciortino, vi. op Sicilie, 4 U.
Scunthorpe, vl in Engeland, gm. Lincoln, kersp. Frohfdpl., op eenen berg. 6 100 mw.
dingham, 11/2 u. WNW. Brigg; met ijzerwerken. 620 inw.
Scioto, 1) riv. der VS., Ohio, vloeit Z.waarts langs
Columbus, Washington en Chillicothe, en valt r. in den
Scurculla, Seurcollo, Scurcola, (Excubiaej, vi. in
Italie, prom. en 6 u. ZZW. Aquila. 3300 inw. Bij dew
Ohio te Portsmouth, na em n loop van omtrent 5) u., van.
plaats won de broeder des Franschen konings, Karel van
welke zij 37 u., tot aan den mond van den Kleinen-Sci-

,

bevaarbaar is. Zij neemt nit het N. den Whetstone
op. — 2) gra. der VS , Ohio; gr. 28 0 m., met 29,600
mw. hfdpl. Portsmouth. — 3) d. in Ohio, grs. Ross.
2 20 inw. — Nog andere plaatsen can denzelfden naam in
i tv-Iftle gra.
Scipio. gem. en vi. der VS., New-York, gm. Cayuga,
-3 n. Z. Auburn. 210 ) inw.
Scituate, 11 gem en vl. der VS., Massachusetts, grs.
Plymouth, aan den mond der North-riv. in de haat van
Massachusetts, m,t een gemakkelijke haven 1/ 2 u. N. den
riv.mond, 6 n. ZZO Boston. In deze gem. liggen ook de
d. Liberty-Plain, Snappet e. a. 2801 mw. —
2) id., Rhode-Island, gm. en 31/2 n. WZW. Providence,
an de Pawtucket. 3850 mw.
Scoglio-Grande, 1) grootste der Brioni-eil., Adriat.
see, bij de W.kust van Istrie, 1 u. NW. Pola. Op de 0.rude daarvan list het d. Brion I. — 2) een der PonzaMiddell. zee, bij de W.kust van Napels.
Scole, d. in Engeland, gra. Norfolk, 4 u. ZZW. Norwich. 640 mw.
Scombi of Tobi, riv. van Europ. Turkije, Albanie,
, ontspr. op de grens van Macedonie en valt na een W.lijken loop van 40 u. in de Adriat. zee, 41/2 u. Z. Durant,.
Scone of Scoon (New.). schot. d., gm. en 2/2 u. N.
Perth. 2400 mw. Te Old-Scone waarvan slechts een
markthuis over is, werden weleer de achotsche koningen
gekroond op een vermaarden steen, die no in de Westzninster-abdij (Londen) bewaard wordt.
Scone, poststat. in de Austral. kolonie Nieuw.Zuid-WaIes, gra. Brisbane, 15 u. NW. Maitland. 345 mw.
Scoonie, kersp. in Schotland, gra. Fife. 3200 mw,
Scopelo, zie Skopelo.
Scoria, zie Oeskoeb.
Scoppito, d. in Italie, prov. Aquila. 1345 mw.
Scordia, at. op het eil. Sicilie, prov. en circ. Catania,
up de grens van de prov. Noto. 6210 mw.
Scorf, fr. riv., Morbihan, ontspr. bij Locuon en valt na
een Z.lijken loop van 9 u. in de haven van Lorient. Zi,j ma
tot Pont-Scorf, 21/2n. van haren mond, bevaarbaar.

Scorrano, d. in Z.-Italie, prov. Lecce, circ. Gallipoli.
1850 mw.
Scorticata, gem. in NO.-Italie, prov. Forli, circ. Rimini. 1053 mow.
Scoria, gem. en d. in N.-Italie, prov. Venetie, circ.

'Miran°. 4490 mw.
Scotby, vl. in Engeland, gra. Cumberland, kersp. Wetheral, met een station aan den New-Castle- en Carliale.spw.
2/4 u. 0. Carlisle. 630 mw.

Scotforth, vl. in Engeland, gra., kersp. en 1/4 u. Z.
Lancaster. 1190 mw.
Scothern, kersp. in Engeland, grs. en 1 u. NO. Lincoin. 53l
539 inw.
Scotland, grs. der VS., Stt. Missouri; met 10,600 inw.;
hfdpl. Memphi a. — Scotland-Neck, d. in N. Carolina, gra. en 11 n. beneden Halifax.
Scott, 11 gra. der VS., Arkansas, bij 't gebied der Indianen;_ met 7500 mw. (1694 in 1840). hfdpl. Boon vi 11 e.
— 21 id., Illinois, ass de riv. Illinois; met 10,5 0 mw.
(6215 in 1840), hfdpl. Winchester. — 3) id., Indiana,
an verschillende takken van de White-re.; met 7800 inw.
(4242 in 184)4 hfdpl. Lexingto n. — 4 ) id., Iowa,
aan den Mississippi; met 3'1,6 mw. (2144 in 1340,; hfdpl.
Davenport. — 5) id., Kentucky; met 11,6 '0 low.
113,668 in 1840); hfdpl. Georgetown. — 6) id., Mistour' aan den Mississippi; met 6932 low. (5974 in 1840);
hfdpf. Bent o n. — 7) id., Mississippi ; met 8130 mw.
(1653 in 1840); hfdpl. Hillsboro'. —S id., Virginie;
met 14,009 low. ( 7303 in 1840)m hfdpl. Est illy ill e. —9)
ienw gra. Tennessee; met 4550 mw.; lafdpl. Huntsville.
Scatter, kersp. in Engeland, gra. Lincoln, 2 u. NO.
Gainsborough. 1100 mw.
Scotton, kerap. en vi. in Engeland, gra. Lincoln, 2 n.
Gainaborough. 450 inw.
Scottsville, 1 ) distr. VS., Kentucky, gra. Allen. 2530
inw. — 2) vl., Virginie. grs. Albemarle. 6900 low.
Scournalapich of Sgurnalapich, berg van Schotl.,
van Inverness. 57 3 22' N.B., 5° 4' W.L.
&crabby of Ballymacalleny, kerap. in Ierland, Ulster, grs. Cavan, tusachen twee meren, 1/2 n. ZZO. Arvazh. 1780 mw.
Scranton, at. in de V.S., Pennsylvanie, gra. Lucern,
bij de Lackawanna-rivier ; met veel kolen- en ijzerhandel. 35,100 mw.
Scrape,berg in Schotl., gra. Peebles. 910 met. boy. de zee.
Scriba, gem. en vl. der VS., New-York, grs. Oswego,
aan den mond der Oswego, 46 u. NW. Albany. 3500 mw.
Scrignac, gem. in Frankrijk, dep. Finistere, arr. Chateaulin, kant. Huelgoat. 3060 mw.

Anjou, in 1268 den veldslag van Tagliacono op Konradijn,
den laatsten liohenstauf.
Senrlorenzo, gem. en d. in N.-Italie, prov. Alessandria,
circ. Asti. 1310 inw.
Scutari, Skutari, 1)(turksch Eskioedar, Iskoed a r), [Chrysopolie, aGonden stad"J, st. van Kl. Azie,
aan den Bosporus, recht tegenoyer Constantinopels yourateden Fondoekli, Tophana en Galata, doorgaans als de
aziat. voorst. van Constantinopel beschouwd. Zij is op
verscheiden heuvels gebouwd en heeft, zoowel nit- als inwendig, een groote gelijkenis op de turksche kfdst. Zij
heeft een aantal moskeeen en imarets of keukens voor de
armen, ten paleis en uitgestrekte tuinen van den sultan,
verscheiden openbare baden en bazars, groote korenmagazijnen en zijde- en katoenweverijen. Ook vindt men bier
vele familiecr raven der in Constantinopel wonende rijke
Turken die 'de voorkeur men aan eene grafstede op de
aziat. kust, deels omdat zij Azie als bun eigentlijk vaderland besehouwen, deels ten gevolge eener oude nage van
den aanstaanden ondergang hunner heerschappij in Europa.
S. is de groote venamelplaats van karavanen, die deels
nit het hart van Azle komen, deels ter bedevaart naar
Mekka gaan. De bevolking wordt op 60,000 geschat. In
de nabijbeid, mede tan den Bosporus tegenover Therapi,
ligt Hankiar-Skelessi of doenkiar-Iske1 e a a i. ten d. met het Instslot des sultans, hint. merkwaardig door het offensief en defensief verbond, bier in
1833 tusschen Rusland en de Porte gesloten, 't welk is opgeheven. In den Bosporus hi) S. verheft zich op een eensame rots een toren van 23 , /, met. hoogte, dien de Turken Kiskoelessi of Kiskalesi, d. i.Maagdentoren noemen, maar die door een vreemde rerwisseling ook
Leandera-toren (vgl. DardaneCen) wordt geheeten. — 2), (turksch Iskanderi a, illyr. Skodr a),
[Scodra], st. van Europ. Turkije, Albanie, sandsj.hfdpl.,
aan de samenvioeiing van de Boyana en Drinassi en tan
't Z.einde van 't meer van Scutari, 13 u. ZO.t.O. Cattaro
(Oostenr. Albanie). Zij heeft em n groote bazar, vele mos.
keeen, grieksche en r. kath. kerken, een aantal bruo gen,
eenige scheepstimmerwerven voor kustvaartuigen en fabr.
'
van katoenen stoffen en vuurwapens. Hare kooplieden staan
voor rijk te bock en On de voorn. handelaars in W.
Turkije; zij voeren wol, was, hniden en vellen, tabak en
gedroogde visch nit naar Triest, Venetie en Aulona, en voeren daartegen koloniale waren, met zijden stoffen e. a.
manufacturen in, om die op de groote markten van Turkije te brengen. Onmiddellijk bij de at. is een aanzienlijke
hoogte, waarop de citadel staat, die de resid. van den gouverneur, een araenaal en kazernen bevat. lilt zee komende schepen varen de Boyana slechta op tot Hobott
alwaar men gr. magaLijnen en een tolhuis vindt. 21,000
low., waarvan omstreeks de helft r. kath. In de laatstc
Jaren is de handel van S. er niet op verbeterd, zelfs afgenomen, hoofdzakelijk ten gevolge van het aanleggen van
den spoorw. Oeskoeb—Saloniki, die in verband met andere
nieuwe wegen een gemakkelijker gelegenheid tot uitvoer
der prod nit het binnenland aanbiedt. — 3) d. in More*,
gone. Mistra.
Scyborycoed, vl. in Engel., Wales, gra. Cardigan, kersp.
Llanfikangelgeneur,lynn, 1 n. ZW. Mackvnlleth. 650 mw.
Seaboard, vl. n
i de V.S. van N.-Atnerika, Virginid,
gra. Princess-Anne. 3055 mw.
Seabrook, gem. en vl. der V.S., New-Hampshire, get.

Rockingham, 5 u. LW. Portsmouth hugs den spw.
Seacroft. vl. in Engeland, gra. York, W. Riding, kersp.
Leeds en Whitkirk, 3/4 u. ONO. Leeds. 1241 low.
Seaford, l! tug. havenpl., grs. Sussex, 31/2 n. OZO.
Brighton, tuaschen deze at. en de Beachy-Head (Bevezier);
met ten onlangs gebouwden golfbreker ( break-water). —
2) distr. ("hundred") in de V.S. van N.-Amerika, Delaware,
ware gra. Sulsex. 2700 mw. — 3) (L o c h), zeestraat in
de
NW. Schotland, tusschen Lewis en Harris.
Seagallis, at. op Borneo's NO.kust, baai Sandakan.
Seaham, kersp. en vl. in Engeland, gra. Durham, 1 u.

Z. Sunderland. 3000 low.

Sea-Horse-Islands, d. I. Zeepaarden-Eilanden. k.

ten eilandjes in de N.lijke Lime, bij de kust van Amerika, op 5;° N.B., 151° W.L. — Sea-Horse-Point, het
0.Iijk einde van 't el. Southampton, Britsch N. Amerika,
op 63° 40' N.B., 80° 10' W.L.
Seal, verach. kersp. in Engeland; 1) gra. Kent, 1/2 u.
NNO. Sevensaka. 1590 inw. — 2) (met Tongham),
gra. Surrey, 1 u. NO. Tarnham 740 inw. — 3) gm. Leicester, 1 u. raw. Ashby-de-la-Zouch. 1695 mw.
Seal-Island, d. I. Robben- of Zeehonden-Eiland,
11 eil. van Britsch N. Amerika, Atlant. oceaan, 5 u W.

Kaap-Sable, het Z.einde van Nova-Scotia. — 2) granietrots bij de Z.kust van Nieuvr-Holland, op 34. 6' Z.B., 120°
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Sobel...met, fr. gem. en d., Aisne, arr. en 3 u. NO.
28' O.L. — 3) ell. an ZW. Afrika, bij de Hottentotsehe
St.-Quentin. 2410 low. — Sebourg, id., Nord, arr. en
knit, tusseben de Oranje- en Koesi-rivieren. —
11/2 U. van Valenciennes; met cichorei-fabr. 1700 low.
As, Too Britseh N. Amerika, Telt in de Hildeonobsai,
84simiratr,
Seiraavar, [111yreansa], per.. at., prov.
wde W;sijde, 12 U. NW. de Cburehil-riv., us Pen NO.Khorasan, 18 U. SW. Nirjapoer, weleer van gewicht. TaMoo loop ran 60 n. Seallor's•Cove is een Mai aan
merlin 'nein haar in 1831 in, en toen de at. kort daarna
de B.knst van Nienw.Holl., 4 tt. 0. het vonneb:1,11,6n.
otegen hem °Wend, lid t hij 10.0 0 der low. levend begraven.
tioaaser, kers,. en vi. in Bingeland, gn. York, N. BiSeca (1...), sph vl.,. pros. en u. ZZW. Valladolid ; tart
ding, 1 U. ZW. Ilearboro'. 1758 inw.
weverijen en brandertj. 410
Seapatriek, kersp. in lerland, in. Down, bee. de stad
Seeelhia, Oraabellets], riv. van N.-Italie, outage. in de
Bamblidge. 9670 law.
Apennljnen, vloeit NNO. door 't midden van de prov. MoSv.ent.T. grs. der V.S.. Arkansas; met 5620 law. (936 in
dena, en salt na 20 n. loops r. in den Po, 3 1 /2 u. ZO.
1840 ); hfdpl. Lebanon.
Seeeree,
at. in India, pres. Bengalen, div. Agra. 8600 in e,
Searannotet, gem. en vi. der V.S., Maine, grs. Waldo,
Seel...ode., at. in Indie, pres. Bengalen, div. Allahur31/2 n. ZW. Belfast. 1190 law. — Sea report, id. zelfde
bad. 5400 jaw.
gas met can goede haven aan de Penobscott-baai. 2.180 law.
Seebskaus, d. in Neder-Oostenrijk, bij Weenen, aan de
S'easaltor, kersp. in Engeland, grs. Kent, 1 n. NNW.
Weir, I. o.; met openbare baden en tuinen, zijde- en ka •
Canterbury. 138) Jaw.
toenweverijen en fabr. van chemicalien. 11,6 0 mw. Dit
Seatbseaito, plaatsje in 't NW. van Engeland, gm.
d. met de 4 fabr.dorpen Reindorf, BraunhirCumberland, 11/2 U, ZZW. Keswick, bekend door het maschen, Ft1nfhaus en Rustendorf, alien tu.ximum an regenval in Engeland (en geheel Europa?), ul.
schen Weenen en Schanbrunn gelegen. maken ais ware 't
3612 m.M. jaarlijks (Bergen in Noorw. heeft 2250 m.M.,
een voortzetting der voorsteden van Weenen nit.
Coimbra 3012 m.M. • Edinburg 592 m.M., Stokholm 523,
Seebssehn.Staidte, vereeniging van 16 vlekken in HonMadrid 407 m.31., Utrecht 620 m.31.)
garije, grs. Zips, met een totale bevolking van omstreeks
Seaton, I ) -Carew, eng. d. en kapelgemeente (ucha50,000 mw., meest Duitschers. Elk vl. heeft hoar eigen
peiry"), gee. Durham, aan den spw. van Clarence near
bijzondere wetten.
Hartlepool, Vs U. ZZW. Hartlepool, druk bezocht om de
Seeheura, it. in N. Peru, prov. en 7 n. ZZW. Plum,
zeebaden ; met goede logementen, h6tels openbare biblioaan den mond der riv. Piura in de gelijkn. bocht van den
theken en 2 vuurtorens ten N. van het 'd. 1020 jaw. — 2)
Atl. oceaan. Ten Z. en 0. ligt de zandwoestijn Sec hur a.
cog. d. grs. Northumberland, 1112 U. NNW.
Seeinaro, d. in Italie, prov. en circ. Aquila. 1245 tow.
North-Shields. 2600 low.
Seekau, Seggau [Secoviiunt], vi. in Oostenr.-HourSeaview, ozeegezicht" berg in West-Australia, 2000
garije, pros. Stiermarlen, kr. en 3 u. NO. Judenburg ; rat t
met. boven den zeespiegel, W. Port-Macqnerie ; zoo geheede kathedraal van den in Gratz residterenden bisschop
ten door een Eng. reiziger, Oxley, die hier zijn moedelooze
van Seckau. aanzienlijke zeiszensmederij en ton minerale
reisgenooten de 15 mijlen verwijderde zee toonde en met
bron. 800 low.
het oog hierop hun moed aanwakkerde.
Seekbaeb, at. in Pruisen, prov. Hessen-Nassau, regdst.
Seavington, twee nab. kersp. in Engeland, grs. SoCassel. 1890 mw.
merset 1) IS t. -M ar y , 1(2 U. 0. Ilminster. 325 law.
Seekenbeina, fraai d. in Baden, aan den Neckar, 1. o.,
2) S t. -M ich a el), 3/4 u. 0. Ilminster. 256 mw.
1 U. OZO. Mannheim; met tabaksbonw. 2840 mw.
Sebaldeburea, Szbald rburen, ned. d., prov. Gron.,
Seckingen, at. in 't gr.hertd. Baden, km. Waldshnt, 4
gem. Grootegast, 111, WZW. Znidhorn, kant. en arr.
u. 0. Basel, aan den r. o. van den Rijn. 3200 mw.
Grote, hot Leeuwarden. Het beet een here. heck en 480 low.
Seelin, fr gem. en vl., dep. Nord, kant.hfdpl., arr. en
Sebald:nen of Sebalts-Eilanden, eenige kleine eil.
2 u. ZZW. Lille (Rijssel ), aan de Nanette ; met een stat.
in den Z. Atlant. octaan, bij de Falklandsgroep, W.kust ;
aan den Noorder-spw., reel olieslagerijen, vials- en katoendoor de Boll. expeditie van Sebald-de-Weert op 24 Jan.
spinnerijen
e. a. Industrie. 43)0 inw.
1600 ontdekt. uDrie eylandekens, die tot noch toe in gheen
Secondigliano, vi. in Z.-Italie, pros. en 1 n. N. Nakarten bekent en zijn gheweest." (Waerachtig verhael, bl.
pels. 7201 mw. — See...Man.., fr gem. en vi., dep. Deux90). Zij worden ook Jason-Eil. genoemd, naar een EnSevres, kant.hfdpl., arr. en 2 u WZW. Parthenay. 2100 low.
gelach schip van dien. nartm, dat in Jan. 1766 op Falkland
Second° (San.), zie bij San-S.
aankwam om er een kolonie te vestig,en. Sedert zijn zij
Seerole. st. van Brit,ch Indie, presid. Bengalen, distr.
dan ook een Engelsche bezitting.
en 1 u. NW.. Benares ; met milit. kantonnementen.
Sebastian. gee. V S. van N.-Amer... Arkansas. 12,910 mw.
Seengen, d. in Zwitserland, kant. Aargau, 2 n. ZO.
Sebastiansberg, Basberg, st. m Oostenr.-Hongarije,
Aarau. 1530 mw.
prov. Bohemen, he. en 5 u. NW. Santa ; met zilver- en
Se...anon°, gem. en d. in Italie, prov. Milaan, cire.
tinmijnen. 1750 mw.
Lodi. 1590 inw.
Sebastien (St..), gem. en d. in Frankrijk, dep. LoireSecunderabad. st. in Indie, Dekan, hoofdkwartier van
Inferieure, arr. en kant. Nantes. 2260 low.
de britsche subsidiaire troepen, in 't Nizam-gebied, 1 u.
Sebastopol, rues. zeest., ale Sewastopol.
N. Hyderabad, en 102 u. NW. Madras. Zij heeft groote
Schee, gem. der VS., Maine, wt. Piscataquis, 25 n.
kantonnementen,
voortreffelijke bazars, winkels, die door
NNO. Augusta. 1200 mw.
Parsis e. a. worden gehouden, europ. mien, waarin men
Sebee of Sevvee, at. aan de Z.grens van Afghanistan,
bals geeft, een schouwburg, een harddraverij, openbare bi3 n. 0. Dadur.
bliotheken ens. Dicht bij de plants ligt een meer van 4 a.
Sebeero of Noord-Pora-eiland, Ind. oceaan, W.kust
in omtrek, welks oevers een verlustigingroord voor Ic
Sumatra, even ten Z. van de lime, 98° 38' 0 L.
europ. bevolking zijn. Te S. en te Solar u m, een
Seben of Zeben, Kis-Zeben, (hong. Szebeny), at.
gelegen en meer gezond station, is het leger van Madras
In Oostenr.-Hongarije, Hong. corn. Saros, aan de Tareza,
gekautonneerd. — Secundermally is een st. van Britsch
21/2 u. NNW. Esperies. Zij heeft een piaristen-collegie en
Indie, pres. Madras, distr. en 1 u. Z. Madras.
gymnasium, papiermolens, linnenweverij, branderijen en
Secundra. 1) St. van Britsch ladle, pres. Bengalen,
wunhandel. 2700 mw.
Bovenprov., u. NW. Agra, met het prachti,g mausoleum
Sebenieo, Sibinieo, (slay. Sibenik), [Simms], at.
van keizer Akbar en aanzienlijke overblijfsels en ruinen
In Oostenr.-Hongarije, prov. Dalmatia, kr en it n. ZO.
van harm voorm. mister. — 2 ) gr. ommuurd vl., BorenZara aan een boezem der Adriat. zee, K an aal-v an pros., distr. Balnndsjahur, 9 n. ZO. Delhi. — 3) at. in 't
S e b e nico geheeten, waarin zich hier de Kerka outlast.
distr. Cawnpoer, 5 u. NW. Kalpie.
heeft een voortreffelijke haven, door verscheiden forSedan, fr. gem. en versterkte at., dep. Ardennen. arm.ten verdedigd, en is de zetel van een C. bath. en van een
hfdpl., can de Maas, r. o. en aan den spw. near Charlegriekschen biaschop. Haar voorn. gebouw is een kathevilla,
Rheims en Metz; 3/4 n. OZO. Mezieres. Zij heeft
drital, die van batten een zonderling_ voorkomen heeft, maar
een
gem collegie, openbare bibliotheek,. een protest. kerk
van binnen hoOgst prachtig is. Zij telt nog een aantal
lakenweverijen;
en een nitgebreide industrie, vooral
huizen van Tenet. bonworde, want deze at. met hear genok heeft zij reel bronwerijen, smederijen, looierijen, vet.bled, v66r de lode eenw een republiek, sloot nick in 991
verijen ens. en drijft cen levendigen handel. Tot hare
bij Venetia aan. Zij heeft fabr. van rosoglio,
merkwaardigheden
behooren
de
brng
over
de Maas, het
meet 'anti nit en drijft een levendigen handel met Turbronzen standbeeld (op 't stadhuisplein) van den beroemkije. 6200 law. Geb.pl. van den sehilder Andrea Schiavoni
den Turenne, bier in 1611 geboren, de schouwburg, de I aen den wijsgeer Tommasceo.
vallerie-kazerne, het militair hospitaal en het arsenaal en
Sebembam, kersp. in Engeland, grs. Cumberland, ph
de citadel aan 't ZO.einde der st. Ter bevordering van hare
U. ZO. Wigton. 645 mw.
scheepvaart is er binge den 1. o. der Maas een kansal
Sebeeeb, (poolsch Stehle z, rum. S e b ej e), at, in
gegraven. 14,560 low. — S. was lang een onafhankelijk
ltusland, pros. Polen, gone. en 27 n. NW. Witelnk, distr.vorstendom en weed onder Lodewijk XIII. met Frankrijk
tussehen de meren Sebesch en Woron. 2740 mw.
vereenigd. Zij had cm beroemde protest. nniversiteit, die
Sabha of lilksjeded.Sobba, at. in Afrika, Pesten, aan den
tot aan de herroeping van 't edict van Nantes bestond.
kanvanenweg van , Tripoli near Mnerzoek, 24 u. N. Moerzoek.
in den jongsten ooriog tusschen Frankrkjk en Duitsehland
Selmaitn, sake. at., kr.dir. en 7 rt. OZO. Dresden ; met
had te S. (2 Sept. 1870) de gednchte nederlaag en de overten nude bedevaartskerk en weverijen. 6410 low.
all.e van het Fransche leger onder Mac Mahon plants,
Sabo. of Illabmeore Afrik. riv. Marokko, Fez, ontbij welke gelegenheid Napoleon III. gevangen near Wilspr. in den Hoogen-Atlas, vloeit NW. en W. en valt na
helmsbOhe gevoerd weed.
een loop van 60 U. in den Atlant. oceaan, bij de haven
Sedang, at. of vi op Borneo'. NW.kust, in de gelijkn.
Mehediah Zij is snelvlietend en geeft door hare
afd., resid. Pontianak, op den achtergrond der diepe baai
oventrooming in 't regensaizoen vrnchtbaarheid aan acne
van
Sedang, die een aantal eilandjes -bent en aan de W..groote landstreek bkj haven mond.
zijde
door Keep- (Tandjong- ) Datoe bepaald wordt.
Seboestieb, Sehaustieb, [Samaria, later Sebaste],
Sedbergb, eng. mvI. en kersp., gm. York, W. Birth g;
d. in Palestina,_ paaj. Acre, op can henvel, in een schoone
met eon lat. school en katoenfabr. 4990 mw. ( in 't kersp.)
vlakte, 2 n. NW. Nabloes. 490 mw. Het d. is vrij wel geSedeglistao. gem. in Italie, pros. Udine, circ. Cobouwd, en de heuvel is bedekt met schoone tuinen en
droipo. 3660 mow.
plantsoenen, doormengd met talrijke sporen van onde geModell., sp. vl., pros. en NO. Malaga; met Irijn- en
bouwen. De voorn overblijasels der ondheid sUn een kerk,
olijfbonw en zijdewormanteelt. 3000 mw.
opgericht boven een ,graf, dot de overlevering als de bewaar.
Seniegoliabl, mtg. mv1. en komp., gee. en 3 n. ZZO.
pleats der each van Johannes den Deeper vermeldt; eenige
Dahlia ; Met ten Foote en sehoone kerk. 2959 law.
zuili n van eenen temp_el en gedeelten van eene lenge colonfliedgafardl, hemp. In Bngeland, grs. Norfolk, 2 u. NNO.
bade, het week van Herodns den Gr.., die *tan de toentnaCastipltising. 723 law.
lige at. haren verloren Water wedergaf en hear, om AuSedgley, kersp. in Engeland, get. Stafford, 1/2 u. Z.
gustus te slelen, Sebast a (het grieksche wooed soot
Wolverhampton. 37,500 mw.
Augusta) noemde. (Zie ook Samaria.)

Sedgwick
Ssigsviek, 1) gem. en havenpl. der V.S., Maine, grs.
Hancock, aan de Waijde an Blue-Hill-heal, 25 U. 0. Aug.ta. 1234 mw. — 2) gra. Kansas. 1095 inw.
Sedieo, mvl. in Italie, prov. en circ. Belluno. 3820 mw.
Sedielloe, d. in Portugal, distr. Villa-Real. 740 inw.
Sedilo, gem. en d. op het em]. Sardinie, prov. Cagliari,
1
6 0, U. NO. Oristano. 2640 inw:
Sedini, gem. en d. op het em!. Sardinie, prov. en 3 u.
NO. Sassari. 1940 inw.
Sedleeconthe, kersp. in Engeland, gra. Sussex, 3/4 u.

RN°. Battle. 640 inw.

Sedletz. Sedlees. 11 d. in Oostenrijk-Hongarije, prov.
Bohemen, kr. Czaalau, bij Ruttenberg (zie aid.) — 2) of
Seitz, bolt. stadje, kr. Beraun.
Sedlitz, Seidlitz, Seitz. d. in Oostenrijk-Hongarije,
ploy. Bohemen, kr. en 7 u. ZW. Pilsen, vermaard om zijne
minerale brounen, bevattende zwavelzure soda- en n agnesia-zonten, welker wateren met die van 't naburige S a 1 die hit t z, bij groote hoeveelheden verzonden wordea. —2)
bob. vi ., kr. Praag, distr. Beraun. 710 mw.; met een gr. kon.
•abaksfabr., een diergaarde en alkalische miner. brunnen.
Sednev,rus my!., gouv. en 41/2 U. NO. Tsjernigov. 1000 mw.
Sedo, at. in Senegambie, W. Afrika, in den staat FoetaToro, 25 u. N.t.W. Medina. 6(109 inw. ?)
Sedriano, d. in N.-Italie, prov. Milaan, circ. Ablategrasso. 2.00 mow.
Sedrina, gem. en d. in N.-Italie, prov. en circ. Bergamo. 1035 mw.
Sedsjelmessa, Setzelmesa, Sigilmessa, st. in Marokko, landschap Ts -filet, bt) de riv. Ziz, hfdst, van een
gelijkn. gebied, op 31 0 le' N.B.. 2° 20' W.L. Zij bloeide
weleer door haren handel met Nigritie en wan de hfdst.
van het groote rijk Sedsjelmessa, dat machtig was under
de Edrisieten en de Almoraviden, van de :ate tot de 12de
eeuw. Tegenwoordig ii zij zeer vervallen.
Sedsjer, Sedjer, Chedeher. landstreek van Arabie, in
't O. van Hadramaul, ten N. begrensd door Mahra en ten
Z. door de zee van Oman. Hier worden de beste kameelen
gefokt. Aan de knot ligt de gelijkn. havenst., aan em n gelijkn. golf, WZW. Dafar. — Sedsjur, is een bijriv. van
den Euphraat in Syrie.
Sedsjider, Segider, d. in Kl. Azie, Arabie, 7 u. ZO.
Oesjak ; met verscheiden overblij(sels der oudheid, die veien voor tie van 't node S eh a s te 'louden.
Seeanuh. nt. in Britsch IntiS, pres. Bengalen, NW.
prov., op 2i° 37' N.B., 78° 9' O.L. 6750 inw.
Seeben. twit. d., kant. en 5 n. NNO. Solothurn of
Soleure. 935 mw.
Seeberg, twit. d.. kant. en 5 n. NNO. Bern. 960 inw.,
die grootendeels hun bestaan vinden in 'tmaken van horloges.
Seebsaufzor, st. in Voor-Indie, pres. Bengalen, prov.
Assam. 5230 mw.
Seeburg. pr st., prov. Pruisen, regdst. Konigsberg, 3
ZW. Bischoffstein, tus.chen meren. 2950 inw.
Seedorf, I) twit. d., kant. en 21/2 n. NW. Bern. 2600
mw. — 21 wurt. d., Schwarzwaldkr., aan de Eschach;
met een zwavelbron. 900 low.
Seefeld, 1) vi. in Oostenr.-Hongariie, prov. Tyrol, NW.
en bij Innsbruck ; met em n bedevaartskerk. — 2) id.. id.,
prov. Oostenrijk, Unter-Manhartsbergkr., aan de Bulka.
i30) low. — 3 I d. in Oldenburg, kr. OvelgOnne, ambt
Abbehausen. 1400 inw.
Seelingham, berg in Ierland, grs. Wicklow, 1 u. ONO.
Blessington. 760 met. hoog.
Seehausen, 1) pr. at., prov. Saksen,regdst. Maagdenburg,
in de Altmark, aan de Aland, 4 u. ZZW. Perleberg. 4064
mw. — 2) of Sandseehausen, id., zelfde prov. en regdat..
4 u. W. Maagdenburg, kr. Wanzleben ; met de ruinen van
een slot, eene stichting der Tempeliern. 3100 inw.
Seekonk, gem. en vi. der V.S., Massachusetts, gm.
Bristol, aan den spw. van Boston naar Providence, 13 u.
ZZW. Boston. 2344 mw.
Seeland. 1) Zeeland, (deensch Sj wllan d, grootste en belangrijkste van de Deensche ell., gelegen tusschen
de 0.zee ten Z. en het Katteeat ten N. of tusschen 54°
57' 35" en 56° 7' 40" N.B., 1 , .° 56' en 12° 37' 0.L.; ge
scheiden van Zweden door den Sond (Ere-Sund ), van 't ml.
SamsOe door den Samstle-Belt, van Fiinen in Langeland
door den Grooten-Belt en van Laalan ,1 door den Smaaland-See ; gr. (met eenige bijgeleren ( ilandjes 1371/2 0
m., tellende 722.083 mw. ;1889). Het ell., restende op koreal- en schelpbeddingen, met eene zware bag teelaarde
bedekt, is raeest vlak en msar weinig boven den zeespiegel verheven, en wordt in 't ZO. door kalksteen- en krijtrotaen omzoomd. De kusten zijn veelvuldig ingekerfd en
vormen vele wijde bochten. Aan de N.knst vindt men den
diep indringenden Ise-fjord. met den smallen RoPskildefjord ten 0. den Sidinge fjord ten Z. en den Lammefjord ten V., den Seieril fjord, den Nexe1O-fjord en den
Saltbek-Vilg; op de W.kust den Rallundborz-fjord en den
Stillinge-fjord; op de 0.kust de KiOge-baai. De voorn. riv.
zijn op de 0.kust ic Pram-Aa, op de ZW.kust de NaesbySuns-Aa, op de W.knst de Tude-Aa en de Halleby-Aa.
De aanzienlijkste met en zijn in 't NW. de Fume-, Esromen Arre-see, in 't W. de Tiis-see. Ook wordt het eil. door
verscheiden kanalen en wegen doorsneden, terwijl sedert
1847 de hfdst. Kopenhagen op de 0 knot door een spw.
over Roeskilde en Slagelse in gemeenschap gebracht is
met KorsOer op de W.Ittist. en tevens vertakkingen naar
Helsingor ( Elseneur ) en Vordingbord p.:elegd zijn. Het klimaat is vochtig ; het land bijna overal vritchtbaar. Landbouw. veeteelt en visscherij zijn de hoofdmiddelen van bestaan; ook is dit ell. de hfd.zetel van de deensche fabr.Industrie. Het maakt met de ell. Mosen, BogO, Omo, Aggersoe, Eegholm, Reersoe, NexelOe, Samsoe, SeierOe Hven,
'
Salthulm en Bornholm. een stift of prov. van 't koninkrijk
nit, verdeeld in de ambten Kopenhagen, Frederiksborg,
Holbeck, Soriie, Prasthe en Bornholm. — 2) landschap in
't zwit. kant. Bern, strekkende van 't meer Neufchatel tot
het kant. Solothurn of Soleure. besproeid door de (ar.
Seelbach, vi. in Baden, Middenriinkr., 31/2 u. Z. Often-
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burg. aan de Schntten, hfdp1. van 't gm. Hohen-Geroldseck.
700 mew. Daarbij 't vervallen slot Dautenstein.
Seelow, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. en 41/2 u.
NW. Frankfort ; met paardenmarkten. 3300 mw.
Seelowitz, (bob. Zedlochowice), vi. inOostenrijk-Hongarije, prov. Moravie, kr. en 3 u. Z. BrtInn, can
de Schwarzawa; met een schoon aartshertogelijk kasteel.
2850 inw.
Seems, riv. van Voor-Indie, Zie bij Siena, 2).
Seend, d. in Engeland, gm. Wilts, kersp. en 3/4 n. ZO.
Melksham. 1020 mw.
Seengen, zwit. d., kant. Aargau, bij 't N.einde van 't
meer Hallwyl, 21/2 0. ZO. Aarau. 1500 inw.
Seerp ore, st. in Britsch Indie zie onder Sierpoer.
' Ned. ell. Terschelling,
Seerijp of Zeerijp, geh. op het
beh. tot de gem. van dim u naam, prov. N. Holland, kant.
Harlingen, arr. en hof Leeuwarden. 50 a 6 1 inw.
Semen, st. in 't hertd Brunswijk, hr. Gandersheim,
aan de Schildau, 31/2 u. W. Goslar ; met een nod kastcel
en ten zwavelbron in de nabijheid. 38 ,(t inw.
Seestadd, stadje in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen,
kr. en 4 tt. N. Saatz. 980 mw.
Seetamow, at. in Centr.-Indie, sic bij Sietamow.
Seetamurbee, nt. in Voor - Indie, zie bij Sietamerrir.
S4.etapore, zie bij Sietapoer.
S,evergliem, belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen,
arr. Gent, kant. Nazareth. 1500 inw.
Seewana, at. in Indie, 25° 40' N.B. en 72° 29' 0.L.,
aan den 1. o. van den Loonee tivier.
Seewen, zwit d., kant. Schwyz, aan den voet des Urmi-bergs ; een beroemde badplaats.
Seez 1) [Sail Sagiumb fr. gem., st. en bisschopsrne,Okant.hfdpl.,
arr. en 4 u. NNO. Aleneon,
zetel, dep.
,
aan de Orne. Zij heeft em n schoone goth. kathedraal van
de 12de eeuw, een bissch. paleis, een gem.collegie en katoenfabrieken. 4910 inw. — 2) id., dep. Savoie, aan de
Isere, r. o., 41/2 u. NO. Moutiers. 1451 inw.
Sefakin, St. in Arabie. Yemen, 181/, u. WZW. Sana,
door muren omsloten.
Seffin, vi. in Aziat. Turkije, pasj. Diarbekir, aan den
Euphraat, 24 u. ZO. Orfa. In de vlakte, die zich in de
nabijheid uitstrekt, had in 't jaar 1357 de zoogenaamde
veldslao. van 110 dagen plaats tusschen de aanhangers van
Ali en '11loawiah, in welke de laatsten na lit gevechten, die
70,000 Muhamedanen deden sneuvelen, zegepraalden
Sefid-Roed, Suffeid-Roed, id. i. iWitte rivier"), of
Kizil-Ozan, riv. van N. Perzie, gevormd uit de vereeniging van de Zendsjan en eenige andere riv. met de KisilOno, bij Miana; zij vloeit eerst 00. tusschen de prov.
Irak-Adsjemi en Azerbidsjan, en dan NO. door Ghilan. en
valt in de Kaspische zee door verscheiden inonthn, 8 /2 u.
0. Resjd. Op ruim 4 u. afstands van de zee verdeelt zij
zich in 2 hoofdtakken, die een delta vormen, waarin de
St. Lohidsjan ligt. Hmar beneden gedeelte heeft een aanzienlijke breedte en diepte, maar hare vaart wordt zeer belemmerd door drijfzand. ondiepten en em n bank aan has-en
coos-n. mond, tegenover welken een gronte steurvisscherij
wordt gedreven. Haar voorn. bijriv. is de Sjah-roed.
Seikerin, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. KroatieSlavonie. 2850 inw.
Seforri. Sefurieh, [Sephoris, Diocaesarea]. d. in
Palestina, Gallilea, pasj. en 5 u ZO. Acre. aan den voet
eener hoogte, waarop de ruinen van een grunt kasteelhggen. 600 mw. (Een coder Dioc se Bar e a lag in Calm
Tracheotides, en in Groot-Phrygie. Ook de st. Nacianza
in Cappadocie droeg dien naam.)
Sefton, kerap. en vi. in Engeland, grs. Lancaster, mum
1 u. N. Liverpool. 14,000 inw. in het kersp., 310 in het vl.
Sigal, kl. eil. bij Frankrijks W.kuat, dep. Finistere.
St.-Sigal is een fr. gem. en d. in dat dep., arr. en 1 u.
NNO. Chateaulin. 1360 mw.
Segala Segalo, d. op Java, resid. Begalen, hfdpl. van
een gelijkn.
'
distr., aan de Serago
Segamet of Moear, Nluar, hi. staat op 't schiereil.
Malakka, ongeveer op 2° N.B., 103° 0 L., hebbende ten Z.
Dsjohore en aan de andere zijden Dsjellaie, Dsjoholo en
Naning. Hij bestaat se.bier nit enkel moeras en beide, met
bier en tsar verstrooide dorpen. Hoofdprod. zijn rijst, sago,
ivoor, ebbenhout, stofrond, tin, gom en rotting. 240 I mw.
Segeberg, St. van Pruisen, prov. Sleeswijk-Holstein,
regdst. Sleeswijk, bij de Trace, S u NNO. Hamburg; im't
een kweekschool voor onderwijzers en sterken gipsbandel. 5004 mw.
Segelmeaaa belangr. St. in Afrika, Marokko, 0. Atlas-geb., prov.hfdst , nabij de riv. Ziz, op 31° 10' N.B. en
2° 20' W L.
Segelsem, belg. gem. en d., prov. 0.Vlaanderen, arr.
Oudenaarden, kant. Hoorebeke. 1750 mw.
Segesta. oude st. in 't NW. van Sicilie, nabij het tegenwoordige Catalafinni, prov. Trapani.
Seghill, vi. in Engeland, grs. Northumberland, kersp.
Earsdon, 1 U. NNO. New-Castle. 1980 low.
Segider, d. in Kl. Azle, Anatolie, 5 u. ZO. Oeshak, met
verscheid, ne overblijfsels, die misschien afkomstig zijn van
het nude S ebas t e.
fr rem. en stadje, dep. Morbihan, arr. en 5 u.
NW. Pontivy. 2400 inw.
Sepia, Ital. benam. voor Zengg; zie old.
Segues-Pas, berg in 0. Zwitserland, tusschen Glarus en
Grauwbunderland, 11/2 U. N. Ilanz, 2600 met. hoe. de zee
gelegen. Hi) weed overgetrokken door Suwarow, Oct. 1799.
Segni, [Signia], at. en bissch.zetel in Z.-Italie, prov.
Rome, circ. en 2 i /., u. 0. Velletri. SOOt low.. op em n gelijkn. berg; met een schoone kathedraal. Geb pl. van de
pausen Innocentius III., Gregorius IX. en Alexander IV.
Men wil, dat in deze at de orgels zijn uitgevonden.
Segoo, d. in N.-Ital., prov. Genus, circ. Savona. 95 ) inw.
Sego, at. in Nigritie of Soedan, lifdst. van den staat
Bambarra ass de Dsjoliba Niger ), op 13° 5' N.B., 70 W.L.
Zij bestaal nit eenige versterkte wijken, in een van welke
een kon, paleis is. De huizen zijn vierkant, van leem, net-
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jes met balk aangestreken en hebben platte daken. Men
vindt er verscheiden moskeeen, en zij is de zetel van een
uitgebreiden handeL 30,0 '0 mw. (?), een mengsel van Negers en Mooren. Mango Park, de bekende schotsche reizigee, zag bier veer 't eerst de Dsjoliba.
eg
omaae,
fr. gem. ea el., dep. Charente, kant.hfdpL,
arr. en 2 n. ZO. Cognac; met branderijen. 2880 mw.
&menet, st. in Abeuynie, kon. Trice, landschap Semen,
aan de 0.zijde van 'teb. Amba-Hal
Sogeorhe.' [Segobelfra), sp. at. en bissch.zetel, pro..
en 7 n. WZW. Castel on-de-la-Plana, .parthfdpl., bij de
Palencia, r. 0., 5 U. NW. Murviedro. Zij heeft pleinen met
openbare fonteinen, een katbedraal, Much. pains en seminarie, eenige rem. oudheden, fabr. van aardewerk, papier,
stijfsel en branderijen en in de nabkjheid marmergroeven.
8095 mw. (Pm).
Segovia [Segubia, Segovia], sp. at. en bissch.zetel,
hfdpL der gelk)kn. prov. (127,6 0 m., met 143,916 mw. in
11101, 131/2 u. NNW. Madrid, can den spw. van dear near
Valladolid. Zi,j wordt bijna geheel omvloeid door de Eresma, een bijriv. van den Duero, is door wallen omsloten
en heeft een deftige "Plaza". Onder hare openbare gebonwen onder.cheiden gich een schoone kathedraal met een
toren van 1.10 met. hoogte ; de cleaner of citadel, nu gedeeltelijk in can kadetten-collegie veranderd, maw nog
altijd prijkende met eenige prachtige vertrekken, vroeger
bewoond door Ferdinand en Isabella; eene munt none kopergeld, 5 hospitalen en kazernen. Hare waterleiding, zoo
men meent, in den tijd van Trajanuts gebouwd, bestaat nit
161 bogen in "double-tiers", alles opgetrokken nit vierkante steenblokken zonder bindka)k en van boven voorzien
van een kanasl, be. 21/2 en lang 683 met., ter hoogte van
3)1/2 met. boven de vallei. Zij heeft fabr. van beroemde
lakens en wollen stoffen, papier, aardewerk en glint, en in
hare nabijheid Buten lood- en kopermijnen en groeven van
zwart marmer. Men houdt hier in Juni een gr. jaarmarkt.
11,328 mw. (1880). — S. was weleer de hfdst. der Arevaci.
Het fransche leger hield -hear van 1808 tot 1814 bezet. —
Ook ligt er eene stad Segovia in de Midd.-Amerik. republiek Nicaragua, dep. Segovia. 6200 mw. — Sic voorts
Nue va-Segovia.
Segozero, rues. meer, gouv. Olenetz 81k n. NW. het
meer Onega. lang en breed elk omtrent
' 6 n. Het ontlast
zijn overtollig water NO. in 't meer Vigo.
Segeate. et. in N.-Italie, pray. en circ. Mile.. 1920 mw.
Segre, [Sicoris], sp. riv., Catalonie ontspringt in de
Pyreneen, in den pas van Perja, vloeit ZW.
voorbij Puy'
cerda, Urhel, Balaguer, Lerida en Mequinenza, en valt na
een loop van 45 n. bij de laatstgen. stad I. in den Ebro.
Zij neemt de beide Nagneras en de Cinca op.
Sego* fr. gem. en at., Maine-et-Loire, arr.hfdpl. 6 u.
NW. Angers, aan den Oudon. 2935 in de gem., 2255 in 'de at.
Segrie, fr. gem. en vi., dep. Sarthe, arr. en 5 u. ZW.
Stamen. 1406 mw.
Segue, 1) fr. gem. en vi., dep. Aveyron, arr. en 5 u.
NW. Dail.. 1610 inw. — 2) fr gem. en d., dep. Centel,
arr. en llk U. NNO. Murat. 1200 inw.
Segura, 1) [Tader], sp. riv. in Murcia en Valencia,
ontspr. in de Sierra-de-Segur a, die hear stroomgebied van dat des Guadalquivirs scheidt, besproeit Murcia.
en Orihuela ( Alicante) en valt na een 0.1ijken loop van
50 U. in de Middell. zee, te Guardamar„ 5 u. ZO. Alicante.
Zij neemt o. a. den Mundo (1. o.), Quipar en Sangonero
beide r. o,) op. Haar naam ligt nog versch in het geheugen
door de geweldige overstrooming in 1879, waardoor vooral
de at. Murcia geteisterd weed (eParis-Murcie"). Ten tijde
van de Arabieren heette de riv. Nahr•el-Abiad =
witte rivier. — 2) ap. vl. prov. en 11 vi. NNO. Teruel,
Part.hfdpl. 823 mw. — 3) 11.
, prov. Guipuzcoa, 9 n. ONO.
Vitoria, aan de Oria. 9i0 mw. — 4) port. vi ., prov. Beira,
8 U. 0. Castello-Branco, can de Herjas, r. o., op de sp.
grens. 1000 mw. — 51 -de-la-Sierra, sp. vi ., prov. en
17 u. NO. Juni met koper-, elver- en loodmijnen in de
nabijheid. 2471 mw. — 6) -de-Leosa, id.. prov. en 121/2
U. 550. Badajoz ; met een schoon ond kasteel. 3093 mw.
Segusino, d. in Italie, prove Treviso, circ. Valdobbiadene. 1810 law.
Sebadsjelpoer of Sobadsjepoer, (eng Sehaiepoor
Sohagepoo r), at. van Brit.& Indic pres. Bengalen,
Nerbmdda•gebied, 8112 u. 0. Hoseingabad. — Sahara. d.
Bovenprov., distr. en 2113 U. W. Agra; met cangr. paleis.
Seitarunpoer of Sabarnsapoer, 1) distr. van Britsch
Indie, pres. Bengalen, Boven-prov.„ hebbende ten Z Mieroet,
ten 0. Koemaon en aan de andere zijden het Pundsjabgebied ; gr. 23 0 m., met 564,331 mw. De over 't algemeen
vruchtbare, goed bebonwde grond brengt sulker, tarwe,
booutwol, indigo en tabak voort. He voorn. plaatsen skjn
Seharunpoer, Hundwar, Ambeta en Deobnnd. — 2) hfdst.
van gen. distr., can het Doab-kanaal, 2 n. NNO. Delhi.
Zkj is grunt, heeft vele baksteenen gebonwen en een fort,
en was eens ran gwwichtige militaire poet.
Sebdine, at. In 't Birma-rijk, 6 n. Z.t.W. Sjembegewn,
can den weg near Aeng in Arakan.
Sebestadt, Sebeetedt, pr d., prov. Sleeswijk-Holstein,
Ilk n. Z. EckernCjorde, can het Sleeswijk-Holsteinsch kaDeal, in 't **Wks.adellkjk goed.
Sebore, at. in Eng
. ladle. Me bij Sioore of Sibore.
Sobwan, Sekvvuos, at. in Br.-Indie, pres. Bombay, prov.
Scinde, op ace hoogte can den Aroel, dieht bki den W.

oever van den Indus, 21% u. NNW. Hyderabad, 26. 24'
N.B., 67° 55' 0 L. 2200 law.

Seib••ss, Sebes, (fr. Beibous,Seybouse),
hrieatzu0, een der hfd.riv. van Algerie, prey. Constantine,
ontspr. ten ZO. van Constantine onder den naam van
Wed-el-Serf (Oued-el-Serf), en Vali in de Midden.
zee, golf van Bona, ten 0, van die at., na een NO.lijken
loop van 26 n. Lan bare oeurs Hagen de overblijhels van
Hip po•Begin s, tot welke pleats zij ten tijde van de

was .
Seiebes, Seyehee. I I [Aquae Sierse]. fr. gem. en

Ron:mien bevaarbaar

d.,

Lot-et-Garonne, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NO. Marmande.

1500 law. — 2) id., Maine-et-Loire, kant.hfdpl., arr. en 3
U. NW. Beane. 1466 mw.
Seidabad, ream van perz. vi . en d. in de provincien
Azerbeidsjan Kirman en Koerdistan.
Seideel-Gisasy, Sidi-Gozi, vi. van Kl. Azie, Anatolie.
6 n. ZZO. Eski-Sjehr; met warme bronnen en in den omtrek overblijfaels der ondheid.
Seidenberg, pr. grensst., prov. Siiezii , regdst. en 14 u.
WZW. Liegnitz, aan de Katcbach ; met lakenweverijen en
pottefabr. 1792 mw. Da,arbij het d. Alt-Seidenber
Seidingstadt, vi. in Saksen-Meiningen, 11/2 U. NW.
Heldbtirg; met een jachtslot. 30 1 inw.
Seidl-Sian* of Sidi.S, St. van Kl. Azle, peak Karamanie, 13 u. LW. Konieh ; met 4 SI tot 503 huizen. —
Meer-van -S eidi-Sjehr is een andere naam voor
dien van B e g Sj e h r [C ar a liti s], 7 n. NNO.waarts.
Seifen, Seines, saks. bergvl., kr.dir. Dresden, 11/, n.
Z. Sayda; hfd.zetel der kinder-speelgoed-fabr ; 4 n. ZZO.
Freiberg. 1450 mw.
Seifeaberg, berg. in Pr. Silezie, Reuzengebergte, regdst.
Liegnitz, 2.k U. ZZW. Hirschberg, hoog 1400 met.
Seifkennersdorf, hetzelfde d. am s llennersdorf 3).
Soigne (Col-de-la.), pas over de Graische Alpen, tunschen Aoste en Savoye, I n. NO. kl. St.-Bernhard en 21/2
U. SO. Mont-Blanc.
Seignelay, fr. gem. en stadje, dep. Yonne. kant.hfdpl.,
arr. cn 2 n. N. Auxerre; met weverijen. 1295 mw.
Seamen of Adana, [Sams of Sinarus], riv. in
Aziat. Turkije, ontspr. in den Taurus, beaproeit het sandsj.
en de at. Adana en wilt na ten loop van 50 u. in de Middell. see, 31k n. Z. Tarsus.
Sell. een der Binnen-Hebriden. Schotland. grs. Argyle,
3k u. ZW. Kilninver. Het ligt 230 met. boven de zee, doch
heeft enkele lage valleien en ran vruchtb. bodem. 731 mw.
Seiland, ell. bij de NW.kust van Noorwegen, Finmark,
onmiddellijk ZW. Hammerfest, door den Yang-Pond van 't
vasteland gescheiden, lang en breed elk omerent 6 u De
grond is bergachtig en een zijner pieken verheft zich tot
rim 12)0 meters.
SeHhae, fr gem. en d., dep. Correze, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. NNW. Tulle. 183 ) mw. — Seillans of Saillans,
Id., dep. Var, kant.hfdpl., arr. en 3 u. NO. Dragnignan.
1945 mw.
Seille,_ I) fr. riv., in de dep. Jura en Sa6 le-et-Loire,
ontspr. NO. Lons-le-Saulnier, vloeit SW. voorbij Louhans,
en valt na een loop van 18 n., waarvan zij de laatste
bevaarbaar is, 1. in de SaOne, beneden Tournus, 4 n. N.
M&con. — 2) id., in de dep. Meurthe en Moezel, ontspr. SO.
Dieuze, vloeit meest NW. tangs Dieu., Mama), Moyenvie, Vic en Nomery, en valt na een loop van 19 n. r. in
de Moezel te Metz. Zij neemt bij Tic de Kl. Seille op.
Seines, brig. gem. en d., prov. Luik, arr. Huy, kant.
Heron. 75 ) mw.
Seiloen. Silun, d. in Palestina, pasj. Acre, 3 u. ZZO.
Nabloes met verscheiden overblijfsels der ondheid. 't Is
waarschljnlijk het S i 1 o der H. Schrift.
Seim, of Sena, runs. riv., ontstaat in 't gouv. Koersk,
81k u. Z. Tim, vloeit meest W.waarts en valt in de Desna,
gone. Tsjernigov, 1 1 /2 u. SO. Losnitza, na een loop van
omtrent 100 U.
Seimarrah, verwoeste st. van Peru. Koerdistan, in een
schoone vlakte, 20 tt. SW. Khorroemabad.
Sein, [Sera], eilandje in den A dant. oceaan, bij Frankrijks NW.kust, dep. Fini.tere, 8 u. SW. Brest, van 't vasteland gescheiden door den 1/4 U. breeden Raz. Het heeft
een fraaien vuurtoren. 500 mw., alien visschers.
Seine, 1) [Sequana], fr. riv., ontspr. hij het d. Chanceaux, dep. Cate-d'Or, op. den 450 met. boogen Mont-TeaBelot, vloeit NNW. voorbn ChAtillon, Bar-stir-Seine, Troyea
en Merv, wear ze bevaarbaar won't, van dear W. en NW.
tangs Nogent, Bray, Monterean, Melon Corbeil Parij.
(wear zij van DO tot 150 met. breed is), Mantes,
'
Vernon,
Pont-de-PArche, Elbeuf, Rouen, Caudebec, Ltllebonne,
Quillebeuf, Honfleur en Havre, en valt in 't Kanaal door
een estuarie van bijna S u. breed, na een seer bochtigen
loop (vooral beneden Pulls) van ongeveer 145 u. bum
den stroomdraad). van welke zij er 111 bevaarbaar is. Bij
Chanceaux heeft zli eene boogie van 435 met., bij Troyes
van 101 met., bij P.O. van 34 met., bij Rouen van 8 met.
boven den zee.piegel. In het beneden gedeelte van haven
loop zijn have seven hoogat schilderachtig. Zij besproeit
de dep. Cete-d'Or, Aube, Marne, Seine-et-Marne, Seine-etOise en Seine-inferieure. Haar Toon. bijriv. On 1. de
Yonne, Loin..., Fasonne, nee, Bievre, Sure en Rine r. de
Onrce, Aube, Marne, Oise, Epte en Andelle. Zij heef
t met
de Loire gemeenachap door de kanalen van Loing, Orleans
en Briare; de Yonne verbindt bear door middel der Intnalen van Bourgondie en van Rhone-Rijn met de Saone
en den Rijn; door de kanalen van Crozet, St.-Quentin en
Sambre staat zij in verband met de Oise en zoo met de
Somme, Schelde en Sambre; met de Maas heeft ziej gemeenschap door de Aisne en 't kanaal der Ardennen, en
met Maas, Moezel en Rijn door 't kanaal van de Marne
near den Rijn. Van Wry tot de inv1oeling der Aube
is de My. in ran nienwe geregelde bedding, "Canal-Saltvage" geheeten, geleid, en om de bruggen in Pubs te
vermilden, is het Seine-Seine-kanaal gebonwd. Voor de
scheepvaut gevaarlijlt is het drijrzand sac den mond, als-

ook de ondiepten bij Quillebcenf, Caudebee, la Mailleraye
en Bardonville. De vloed der in de Seine dringende see
veroorzaakt de zoogen. *uharre”, die zich met groote her.

tigheid v66r Quillebcenf in de gansche stroombreedte eerheft en met muffle /mart en groot gedruisch tot boven
Rouen oploopt. De Seine is buitengemeen vischrijk.
Melee, 2) het kleinste, maar door de daarin gelegen hfdst.
Parijs het rukste, gewichtigate, meest bevolkte en meest
industrifele dep. van Franknjk, gevormd nit een gedeelte

der made prov. He-de-France, geheel omodoten door 't dep.
Seine-et.Oise, tussehen 43° 45 en 48° 59' N.B.; groot 8,6
0 M., met 2,410,859 mw. — Geheel de oppervlakte van dlt
dep., nit den omtrek der hfdst. bestaande, is ale overdekt

Seine-et-Marne
met steden, vlekken, dorpen, laudgoederen en fabriekinrichtingen. et bevat Mont-Valerie', Montmartre en eenige
andere heuvels, wordt, behalve door de Seine, nog door 't
benedendeel der Maine en 't riviertje Bievre of Gobelins
besproeid en tevens door de kanalen St.-Denis en St.-Martin en door tal van spoorwegen doorsneden. Men vindt
In dit dep. geenerlei metaal of brandbaar mineraal, maar
'I is daarentegen rijk aan groeven van bouwsteen en gips;
ook heeft het minerale bronnen, waarvan alleen die van
Pansy aangewend en wel bezocht worden. Het !evert aan
Paris verbageride hoeveelbeden melotnen, pergiken en aardbezien. De fabrieks-industrie is er geheel geeoncentreerd
in de bfdst. en bare voorsteden. Het worth verdeeld in 3
arr. (Parijs. St.-Denis en Sceaux in 28 kantons en 72 gemeenten. Het is hegrepen in 't ressort van 't hooge gerechtsbof te Parijs en von= era afzonderlijke milit. divisie.
Seine-et-alarne„ dep. van Frankrijk, gevormd uit een
gedeelte van de oude prov. Ile-de-France en nit eigetitlijk
Champagne, gelegen tusschen 48 0 8' en 49° 8' N.B., on,
aloten door de dep. Oise, Seine-et-Oise, Loirct, Yonne,
Aube, Marne en Aisne; gr. 104,2 0 m., met 347,323 inw. —
kfdpl. Melon. De zacht golvende en meeat zeer vruchtbare en voortreffelijk bebouwde grond wordt bespro id door
de beide riv., waarvan bet den naam draagt, ook door de
Yonne, de Ourcy, den Gr. en Kl. Morin, de Yeres, dtn
Loing en de Essenne, alsmede door de kanalen van den
Ourcq en den Loing. Een vijfde van den bodem is bedekt
met bosschen, waaronder dat van Fontaine-bleau en Crecy.
Br wordt rater dan toereikend koren verbouwd, en het benit uitnauntende weiden, waarin schoone en talrijke kudden grazen ; vooral zijn or de sehapen, meest van veredeld ran. zeer talrijk ; het voorziet Parijs van een gr. hoeveelheid kaas, ondtr den naam van Brie-kaas. Be wijn in
van mindere qualiteit, uitg,ezonderd de Chasselas van Fontainebleau, die under de b4ste van Frankrijk gerekend
wordt. Be rozen van Provins worden zoowel tot medicijn
als tot reukwelk gebezigd. De eenige ruinerale rijkdom
van het dep. is de opbrengst zijner steengroeven, mane
deze zijn ook de rijkste des lands. Onder de minerale bronnen heeft sheen die van Provins eenig bezoek. Het dep.
wordt verdteld in 5 arr. ( Coulommiers, Fontainebleau,
Meaux, Meiun en Provinv, in 29 kant. en 530 gemeenten.
Het is begrepen in 't ressort van 't hooge gerechtshof te
Parijs en behoort tot de vijfde militaire divisie.
Seine-et-Oise, dep. van Frankrijk, gevormd nit een geieelte van Le-de-France, gelegen tusschen 48 0 20' en 49°
15' N.B., omgeven door de dep. Oise, Eure, Eure-et-Loir,
Loiret on Seine-et-Marne, terwijl het zelf geheel en al
het dep. Seine met de hfdst. omsluit; gr. 101,8 0 m., met
561,990 inw. ; — hfdpl. Versailles. pc golvende, van nature niet zeer vruchtbare, maar bij Parijs zwaar bemeste
grond wordt door de Seine, Oise, Marne en vele kleine
rivieren ( Epte, Yeres, Essonne, Vese.,re) besproeid. Het
klimaat is zeer gezond. Landelijke industrie is een hoofd
bron van bestaan ; van haver wordt veel uitgevoerd, mane
van andere granen wint men slechts nauwelijks toereikend
voor eigen verbruik. De wijn is meest van mindere qualiteit en wordt bier veelal door cider en bier vervangen.
Belangrijk is er de teelt van runderen en schapen, niet
minder die van vruchten en groenten voor de parijsche
saarkten. De minerale producten bepalen zich tot de steengroeven en veenderijen, en van de zwavelbronnen wordt
die van Enghien het meest bezocht. De fabr.industrie is
er zoowel levendig als verscheiden en lovert o. a. 't vermaarde poreelein en geschilderd glas van Sevres, de gedrukte katoenen van Jouy, allerlei chemische producten,
katoen- en wollengaren, lakes, leder, ijzerwaren, baksteenen en pannen enz. Het dep. wordt verdeeid in 6 arr.
foCorbeil, Etampes, Mantes, Pontoise, Rambouillet en Versailles), in 36 kant. en 686 gem. net is begrepen in 't
ressort van 't hooge gerechtshof to Parijs en behoort tot
de tweede en derde militaire divisie.
Seine-Inferieure of Beneden-Seine. dep. van Franknijk, best bevolkte na de dep. Seine en Nord, aan 't Katmai, tusschen 49° 15' en 50° 5' N.B., gevormd nit eon
gedeelte van de prov. Normandie, en on omsloten door de
dep. Somme, Oise, Eure en Calvados; gr. .09,6 0 m., met
798,414 low.; — hfdpl. Rouen. De oppervlakte bestaat nit
vruchtbare en good bebouwde vlakten. is your eon zesde
gedeelte met boseh bezet en wordt door de Seine en vele
van hare kleine bijriv., alsmede door eenige kustriviertjes
besproeid. De hoofdprod. zijn koren, hop, hennep, vlas
en vruchten. Voor den wijnstok is 't klimaat to koud, maar
er wordt reel cider gemaakt. De weiden voeden eon aanzienlijk getal paarden, runderen en vooral schapen. De
eenige belangrijke tak der mineraaldelving in die der steengroeven, welke marmer, straatkeien, bouwsteen, merge! en
krijt opleveren. De eenige tamelijk wet bezochte onder
de vole minerale bronnen zijn die van Forges. 't Fabr.wegen •staat in dit dep. op eon hoogen trap: Rouen is wereldvermaard om het spinnen en woven van 't katoen en
het bedrukken van 't lijnwaad, en Elbeuf must van ouds
nit door zijne lakenweverijen. Doze en vole andere fabrikaten worden, met de opbrengst der gewichtige kustvisscherij, uitgevoerd ; maar dit dep. ontleent zijne meertlerheid boron de meeste andere aan het zeer aanzienlijk deel,
at het in den buitenlandschen handel des rijks heeft.
Onder Ic havensteden zijn Havre en Dieppe aan 't Kanaal,
en Rouen aan de Seine de voornaamste; kleinere havenplaatsen zijn Le Treport, St.-Valery-en-Caux, Fecamp, Ha,
tleur, Caudebec, Croisset, Midair, La Bouille en La Mailleraye. Het dep. telt 5 arr. Dieppe, Havre, Neufchatel,
Rouen en Yvetot), 5I kantons en 559 gemeenten. Het is
begrepen in 't ressort van 't hooge gerechtshof te Rouen
en behoort tot de viirde militaire divisie.
Seine-l'Abbaye (St.-), fr gem. en d., dep. Cate-d'Or,
kant.hfdpl., arr. en 41
NW. Dijon, tiall den Ignon en
bij de bronnen der Seine; met een schoone kerk der
wide abdij. 740 law.
Seinni, st. in Achter-Indie (Birma), bi.j de Saltines, 47
U. NO. Ava.
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Seinsheim of ■Ilarlit-S., beier. my!., kr. Middenfranken, niet ver van 't meer Kehl, weleer hfdpl. der gelijkn.
heerlijkheid; met eon Blot. 600 inw.
oil. in de Perzische golf, bij de arab.
kust, op 24° 21' N.B.,. 52° 46' 0.1.
Selsenberg, gem. In Oostenr.-Hongarije, prov. Karinthie. 499) low.
Seiatan Siagan of Sedajestan, prov. van ZW. Afghanistan, palende
aan de porn. prov. Khorassan, tusschen 3
'
30' en 320 N.B., 60° on 63° 0 L., dooraneden van de
riv. Hilmend en bevattende het Hamoen-moeraa. De bevolking bedraagt waarschijnlijk 50,000 zielen, meest Tadsjiks. 't Is eon bergbekken, omgeven door woestijnen, ongezond, en alleen vruchtbaar aan de rivierboorden ; maar
het vertoont nog menig spoor van voorm. bloei en beBehaving. Doze landstreek word in 1383 door Timoer
(Tamerlan) overheerd en hare hfdst. vernield.
Seitaart of Zijtaart, d. in de Ned. pro,. N.-Brabant,
gem. en kant. Veghel, arr. en hot 's Hertogenbosch ; niet
ver van de Zuid-Willemsvaart. 125 mw.
Seitendorf, gem. in 't hon. Saksen, kr.dir. Bautzen.
2050 inw.
Seitenotatten, mv1. in Oostenr.-Hongarije, prov. NederOostenr., 3 it. 0. Steyer; met eon rijk Benedictijner klooster, dat eon bibl. van 10,9•0 hoe kdeelen, eon kabinet van
nat. hint. en tal van rum. oudheden bevat. 1940 inw.
Seitova, russ. mvl., gone. en 4 1 /5 u. N. Orenburg, aan
de Sakmara, r. o. 801I inw.
Sei., fr. gem. on vi., dep. Arikie, arr. en 2 u. Z. St.Girons, met marmergroeven. 3210 mw. (1335 in 't vl.)
Seixal, d. in Portugal, prov. Estremadura, distr. Lissabon. 2392 inw.
Seixas, d. in Port., prov. Minho, distr. Vianna. 245 low.
Sal/co de-Ervedal, d. in Portugal, prov. Beira, distr.
Coimbra. 295 low.
Sekadoe, Sekadanw, rijk op Borneo, resid. Westkust,
in 't binnenland ; met eon gelijkn. vi . aan de Pontianak.
Sekarang, Tsjagaraga, distr. op Java, resid. Kadoe;
met eon gelijkn. hfdpl., aan de riv. Samsngi.
Sekarivojo, d. op Java, resid. Soerabaya, afd. Grisse*;
bij herhaling zwaar door brand geteisterd.
Sal, Sal, eon van de Kaap-Verdische oil., W knot Afrika.
Sel (Le), fr. gem. en d. Ille-et-Vilaine, kant.hfdpl.,
arr. en 9 u. NW. Redon. 650 mw.
Seta (hebr. = arots"), nude benam. voor de Arabische
stad P et r a, een wooed, dat op zijne beurt evenzeer op
den steenachtigen bodem van ”Petreisch Arable" duidt.
kl. oil. in de straat van Ormuz, aan de arab.
kust, vlior kaap Mussendotr.
Selang, kl. oil. van de Molukken, bij de ZO.kust van
Batjan, op 0° 54' Z.B., 127° 47' 0.L.
Selanguia, gem. en d. van Italic, oil. Sardinie, div. on
1 1 /3 u. NO. Cagliari, mand.hfdpl. 29 ,0 mw.
Selattyn, kersp. in Engeland, grs. Salop, 1/2 u. NNW.
Oswestry. 1186 low.
Seib, beier. mvi.„ kr. Opperfranken, hfilpl. van eon
landgericht, aan eon bijriv. der Eger, 3115 u. NW. Eger;
met eon slot on katoenweverijen. In ,856 word dit 41. door
een ontzettenden brand grootend. vernield. 5019 low. (188 0.
SeIbi(g, beier. mv1 , kr. Opperfranken, 2 u. W. Hof;
met eon slot, eon burgruine on weverijen. 1620 low.
Selbfie, I ) kl. oil. bij Noorwegene W.kust, stift en 8
n. Z. Bergen, in den Selbile-fjord. — 2) kersp. stift en 7
' e, dat 6
u. Z. Drontheim, rondom het meer Sel befo
u. lan. en 1 u. breed. is, de riv. Nea opneemt en gemeen•
schap 'heeft met den Drontbeim-fjord.
Selborne, kersp. in Engeland, grs. Hants, 1 u. ZZO.
Alton. 1313 low.
Selby, cog. mv1., riv.haven en kersp., grs. York, W.
aan de Ouse, r. o., en door eon kanaal verbonden met de Aire-en-Coldervaart, 3 , /2 u. Z. York, met
welke nt., als ook met Hull en Leeds doze plaats door
spw. is verbonden. Men vindt or een lat. e. a. scholen,
fabr. van zeildoek, leder en ijzerwaren, scheepstimmerwerven en stoombootvaart op Hull, Louden enz. 62
mw. I in 't kersp.4
Selcan, distr. in Oostenr,-Hongarije, prov. Bohemen.
65,830 inw.
Selei, d. in Italie. prov. Umbrie, eire. Rieti. 1135 mw.
Sete, [Saari.], riv. in Z.-Italie, prov. Salerno, ontspr.
3 '/2 11. N. Policastro, vloeit eerst NW. door den schoonen
Val-di-Diano, vervolgens ZW., en valt in de golf van Salerno
(Maddell. zee) 41/2 u. ZZO. Salerno, on eon loop van 17 u.
Selefkeh, [Seleueia Trachia of S. einem]. st.
van Kl. Azie, pasj. Adana, aan den Gieuck-soe of Selef
[oudtijds Calycadnus], ruim 2 It. van baron mood in de
Middell. zee, 181/, u. ZW. Tarsus. 't Is niet dan een verzameling van armoedige hutten, beslatthde eon gedeelte van
eon gr. oppervlakte, die eon menigte overblijfsels der owlheld, 0. a. eon verwoesten schouwburg, vertoont.
Selegaa, d. op het oil. Sardinie, prov. en circ. Cagliari. 101s low.
Selendi. Selenti, vl. van Kl. Azle, Anatolie, aan een
bijriv. van den Kudos [unit. Hermus], 8 1 /2 u. NO. Ala-Sjehr.
SeIenga, riEchardua], riv. van Centr. Azle. ontspr.
in de Tang-noe-bergen, Mongolie, vloeit 'west NO. langs
Selenginsk, Werkhnei-Oedensk enz., on valt on eon loop
van 150 S. in 't moor Baikal, 872 rt. W. Ilinsk. Zij neena
de riv. Orkhon, Oeda, Tojilok, Tsjikoi, Khilak e. a. op.
Selenginak, at. in Siberie, gouv. Irkoetsk, distr.hfdpi.,
aan de Selenga, 17 u. N. Kjachta. 't Is eon stapelplaats
voor goederen, die naar China gaan, on in de nabijheid
zijn eenige zilte batten. 26 en low.
inw.
Seletin, d. in Oostenr.- Hong. prov. Gallicie.
'
Selencia, verscheiden steden der
oudheid in W. Azie,
welker lignlaats sleehts door ruinen won't aan4ewezen
1) Aziat. Turkije, aan den r. o. van den Tigris, 6 u. ZO.
Bagdad, met de mitten van Ctesiphon daartegenover. Van
belle deze steden bestaan no alleen de ruinen, A I - ill adain geheeten. Zij droeg hares naant naar den stichter
Seleucus Nicator, veldheer van Alexander den Groote en
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grondvester van de dynastie der Seleuciden. — 2) Persia,
Khoesistan, aan een bijriv. van den Dsjerahi. 18'/2ii. ZO.
Sjoester. — 3) [S. Pieria], nu Soecidi e, N. Syrie,
paid. Aleppo, aan de N4ijde der baai van Antiochie, 31/2
u. NNW. den mond van den Orontes. Hare overblijfsels
bestaan nit 2 dammen, die een haven insluiten. — 4 [S.
Trachea], nu Selefke h, z. aid. — Fee under Seleuci a, bijgenaamd ad-Taurn m. lag in Plaid'.
Selemach, gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. CroatieSlavonie. 2494 mw.
Selewatz, at. in het Donauvontendom Servie, circ.
Smederewo. 3083 inw.
Selichtache of Sellebtoje, Selitsttoje, myL in RU.land, gouv. en 13 n. W. Vitebsk. 1000 :ow.
Selgenstadt, at. in Hessen-Darmstadt,
prov. Starkonburg, agubtshfdpl., aan den Main. I. o. 4 1 h
U. OZO. Frankfort. Zij heeft de overblijfsels eener
dictijner abdij. die de graven van Eginhard en van Emma,
(dochter van Karel den Gr.) bevat; fabr. van laken, linnen, kousenwaren, drukinkt en leder, en in den omtrek
koper- en steenkoolmijnen. 3628 mw. in 1880. De mitten
van 't kg:steel Rothenburg liggen in de nabijheid.
Seligenthal, d. in Keurhessen, yrov. Fulda, kr. Schmalkalden, aan den Stahlberg; met wunbouw. (200 mw.
Salver. ruse. meer, gouv. Twer en Novgorod, ten N.
van Ostaachkov, lang 8 /2, be. 3 u. Een bijriv. der Wolga
vloeit er nit.
Selima, Selimeh, oase in de woestijn van Nubie, 27
U. ZW. Semneh, met overvloed van zout.
Selimbauw, rijk op Borneo, resid. Westkust, met een
grlijkn. d.„ aan de Pontianak.
Sell:nano, Selimnia of Islamdaji, Islensje, ommuurde st. van Europ. Turkije Rumili, aan Z.voet
des Balkans 1S 1 /1 n. NNW. idrianopel ; met fabr. van
wollen stoden, geweerloopen en -sloten, 'reel bereiding
van rozen.attar en etn gr. jaarmarkt in Juni. 21,000 inw.,
nicest Bulgaren. S. bestrijkt den Demir-Kapoe of de Lheren-poort, een der belangrijkate passen in den Balkan. De
Russen namen ze in 1829 in.
Se-ling, chin. at., prov. Quang-si, aan de grens van
Tonquin, 3 1 /2 u. ZW. Se-ming.
Selino zeest. op 't eil. Candia, aan de Z.kust, 10 U.
W. Sphakla. Het heeft een fort en eenigen kusthandel in
landbouw-producten.
Selinti, zie Selendi.
Selinunt, Selinonte. Sellnus, Grieksche kol. op Sicilie, ZO.kust, in 628 voor Chr. gesticht, met de rijkste
kunstwerken, waarvan nog drie tempelruinen getttigen.
Het overige is zoowel door den tend des tijds als door de
schendende hand der Carthagers 1409 v. C.), Saracenen
(827 n. C.) en door aardbevingen vernield. Than. Torreon-PolInce (?), waar men zie. Zie voorts Silinti.
Selissen, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Boxkant– arr. en bof 's Hertogenbosch. 165 mw.
Selitrianoi-Gaendok, runs. mvl., gouv. en 20 u. NW.
Astrakan, aan de Volga, benlaande de pities van de oude
last. der Tataren-khans of der Gouden-Horde, van welke
at. nog aanzienlijke overblijfsels bestaan.
Selitstaje, zie boven Selich.sche.
Selitza, 1) d. van Eur. Turkije, Macedonie, sandsj. en
14 n. ZO. Monastir. — 2) d. in Griekenland, Mon-a, distr.
en 11/2 U. ZO. Maina.
Seliwaninakoi, groot Siberisch d., aan den 0.oever der
Jenissei, nabij den poolcirkel; met een kolonie van Rttssische bannelingen.
Selkirk, 1) (Graafschap-) of Selkirkshire, kl. binnenlandsch gra. van Schotland, in de Lsaglanden (Lowlands), omgeven door de grs. Peebles, Roxburgh, Dum(ries en Edinburgh, gr. 12 /20 m., met 14,000 mw. De
merit berg.achtige grond wordt besproeid door de Tweed
en hare bijriv. Ettrick en Yarrow. De veeteelt is er de
hfd.tak van beataan, masr ook de landbouw beeft in den
laatsten tijd vordermgen gemaakt. Hoofdprod. zijn gerst,
haver, capon, klaver en een weinig tarwe ; veel voortreffelijk rundyee en schapen. De voorn. plaataen zijn Selkirk
en Galashiels. — 2) at. en kersp., hfdpl. van gen. gra., aan
de Ettrick, r. 0., 91/, U. ZZO. Edinburgh, en aan den
North-Britisch-spw., tusschen Edinburgh en Carlisle. De
at. is grOotendeels in modernen atij1 herbouwd on heeft
eon ruim marktplein. met het stadhuis en een monument
voor Sir W. Scott, wiens landgoed Abbotaford op 1 u. afstands aan de Tweed lag. Andere voorn. gebouwen zijn
,eenige kerken, de gevangenis en een monument voor gign
Africa-reiziger Mungo Park. die in de nabijheid (te Ton la11 i 0 1 a) geboren word. 5640 mw.
Seligson. at. in Ital., prov.Umbria, rice. Spoleto. 1980 inw.
Salle (La) 1) -Craonnaise. fr gem. en d., Mayenne,
arr. en 4./2 u. W. Chateau Gontier. 1500 mw. — 2) -1aForge, id., Ono, arr. en 3 u. N. Domfront. 1200 hew.
Salle, 1) fr. riv., dep. Centel en Lot, valt na eon ZW.lijken loop van 10 n. voorbij Figeac on Cabreres r. in den
Lot, 3 u. 0. Cabors. — 2) id., dep. Aisne en Nord, valt
in de Schelde bij Bouchain, na eon loop van 7 11.
SeIlerabanscat (Wee.), voorst. van Leipzig, kon. Sakson. 1143 law.
Salo. I) ..asue-Clier, h. gem. en at., Loir-et-Cher.
kant.hfdpl., an. en 3 tt.ZW. Romorantin. 4800 low. —
2) -St.-Sessia of -St.-Gea•ax, fr. gem. on d. zelfde
0 inw.
dep., arr. en 2 u. 0. Romorantin, aan de Saudre. 240
Sellia, invl. in Italie. prov. en- circ. Catanzaro. 1650 mw.
Sollierea, fr. gem. en d., Jura, kant.hfdpl., arr. en
N.
Lons-le-Saulnier.
1751
mw.
11/. n.
Selliag, kersp. in Engeland, gra. Kent, 34 u. ZZO. Faversbam. 720 mw.
Sollintsom, Zallingess, ned. d., prov. Groningen, gem.
Irlagtwedde, kant., arr. en 4113 C. Lt.O. Winachottn; aan
de Ruiten-As. 210 mw.
Sell., vi. op Java, reaid. Soerakarta, tuaschen den berg
Merbaboe on den vulkaan Merapi, gunstig bekend out sip
gesonde ligging.
Sally., twee myl. in W. Hongarije: 1) corn. en 4 It.

Semenov
ZW. Nentra, bij de Waag; met een kasteel. 2540 mw.;
2) corn. Somogy, 10 U. Z Kaposvar. 1050 mw.
Selma., 1 gem. en d. der V.S , Alabama, gm. Dalmas,
aan de Av. Alabama. i U. ZZO. Tuscaloosa. 6000 mw. —
21 d. in Missouri, aan den Mississippi, 1 u. Z. St.-Louis.
3) bavenpl. van Arabie, Hedsjaz, 10 u. ZO Moflah, aan de
Roode zee. — 4. (Nieusv..), zte keeling-Eilanden.
Selma. of Oilman, pen. stad, prov. Azersbidsjan,
*au de N.zijde van 't nicer Oermia; zwavelbrounen.
20,000 mw. :?)
Selmien, geh, in de Ned. prov. Friesland, gem. Opsterland, kant. Beetsterzwaag, arr. Heerenveen. In de wandoling wel eons de rtMennistenhemel" bijg.enaamd. 60 mw.
SeloeSet. pleats in Centr. Vrika. Sahara, Lan der
Kelowis of Rollovis, ten N. van Tin-Telloest. Zij is vrij
groot, heett batten van boorngras on een regeering van
vrome Maraboets onder omen sjerif nit Mekka. Zij word
in 1859 door Richardson, Barth en Overweg bezocht.
Selonsmes. fr gem. en d., Loir-et-Cner, kant.hfdpl.,
arr. en 2 U. OZO. Vendome S 0 inw.
Seloada, 0.ind. eil., bij de N.kust van Soembawa.
Selongey, fr. gem. en at. Cate-d'Or, kant.bfdpl., arr.
en 61/2 u. NNO. Dijon, aan de Venelle. 1400 mw.
Selonoje, d. i. ”groene zee", rnssische benam. van eon
Siberisch more aan den betteden Ob gelegen ; met eon at,
wateringvdz am.
Selowitz, (Zydlochowitze), vi. in OostenrijkHongarije, prov. Moravie, hr. Brunn, NNW. bij Auspitz.
aan de Schwarza, I. o. 1000 inw.
Seizes, Selory, eng. d. en kersp., gra. Sussex, 21/2 n. Z.
Chichester. her wer(t in de 7de eeuw bet eerste r. kath.
klooster in Engeland opgericht. 94 mw. — Het schiereil.
Selsea is een groote vlakge streek tusschen Chichester
en 't Kanaal. De Z.punt wordt Selsea-bill geheeten.
Selai, gem. in Italie, pony. Perugia, circ. Rieti. 115J mw.
Selzion, kersp. in Engeland. gra. Notts, 114 U. ZW
Mansfield ; met belanf....rijke ijzerwerken. 367 ) mw.
Selterz, 1) d. in Pruisen, prov. Hessen-Nassan aan de
Lahn, met cone zuurbron (niet to verwarren met' die van
't volgende Nied, Selters). 900 inw. — 2) id., ambtahfdpL,
4 u. NNO. Koblenz. 1100 (nw. — 3) (Nliederl of Selz,
[Elizatiumb id., ambt Idstein, aan de Etnsbach, 5 u. N.
Wiesbaden, reeds van nude tijden her beroemd door eene
zuurbron, van welker water jaarlijks ongeveer 2 mill. kernken verzonden worden. 1600 mw. — 4) (Ober.), d. in
de nabijheid van 't vorige, met een miner. bron. 600 mw.
Seltschan. (Sedlczan y), at. in Oostenr.-Hang.,prov.
Boh. kr. en 81/2 u. ZO. Beraun ; met eon slot. 2450 mw.
Seitz, Selz. [Salatioi, gem. on at. in het Duitache
rijksland Elzas-Lotharingen, regdst. Neder-Elzas, aan den
Rijn, I. o., en tan den mond der Seltzbach; met minerate wateren. 1800 mw.
Selune, fr riv., dep. -Manche of Kanaal, ontspr. bij
Barenton en valt in de Cancale-baai, 1 u. ZW. Avranchea,
na een W.lijken loop van 1,) u., van welke zij de laatste
21/2 (van Ducey) bevaarbaar is. Zij neemt I. den Beuvron,
r. de See op.
Selva of Silva, Spaansche en Portug. benaming voor
do uitgestrekte oorspronke(ijke wooden aan de severs van
den Amazonenstroom in Z.-Amerika.
Selva, 1 ) (Sylva Conatantiniana), zp. at., prov. on
21(2 U. NW. Tarragona ; met potterijen en branderijen.
3414 mw. — 2) sp. vl., oil. Majorca, op eon hoogte, NO.
Palma. 131) inw. — 3) -de-Mar, id., prov. Gerona; met
eon kleine haven aan de Riddell. zee, bij de grens van
Frankrijk, 11/, u. NO. Ross. — 4) gem. in Italie, prov.
Belluno, circ. Cadore. 912 mw. — 5) id, Verona,
circ. Tregnano. 2340 mw. — 6) at. in Chill, zie Copiapo.
Selvazzano-Deutro, gem. en d. in Italie, prov. en
eire. Padua. 2445 mw.
Solve of Selba, oil. van Dalmatie, Adriat. zee, tuxschen Ulbo en Premuda; lang ruim 1 U.
Selve (La), fr. gem. en vi., dep. Aveyron, arr. en 5
U. Z. Rode.. 2600 inw.
Selweed. 1, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. 01dehove, kant. Znidhorn, arr. Groningen. 95 mw. — 2) of
Selswert, id., gem. Noorddijk, kant. on arr. Gron. 59 taw.
Saw: of Sewliewo, at. op het Balkanschiereil., Bulgarije, aan de Roesita (bOriv. van den Donau ), -131/2 U.
ZZO. Nicopolis, aan den weg over den Sjipkapm. 2500 mw.
Salswya. gra. van Nienw Z.-Wales, Australie, aan den
r. o. van den Murray, distr. Murrumbidgee; aan den 0.kant begrensd door de Austr. Alp., die het van Wallaceera. scbeiden. Men vindt in dit grs. de bronnen van den
Murray; de bodem bevat gond.
Selz, riv. in Heasen-Darmstadt, ontspr. in de beiersche
Pelts en vaIt na een N.lijken loop van 9 u. I. in den Rijn,
2 n. W. Mainz. — Sic ook Sellers 31 on Salts.
Selzaete. brig. gem. en d., prov. 0.Vlaanderen, arr. ea
31/1 n. -NNO. Gent. 3701 Mw.
Sem, 1) of Seiins rum. riv., gouv. Roersk en Tejernigoy„
valt links in de Desna, 11h U. Z. Sosnitza, na een W.
lijken loop van 90 tot 100 n. — 2) fr. d., dep. Adage, 2
U. ZW. Tarascon; met ijzermijnen in den berg Rancie.
Semanagne. at. van Hindostan, Oude, 12 u. N. Khairabad
Senaao, kJ. oil. van den Maleischen arehipel,. ZW.einde
Timor, waarvan het door can male strut gewheiden is.
Het voert sandelhout on eetbare vogelnestjes
Sends*, at. in Opper-Guinea, Sierra-Leonsekust, ONO.
van Freetown.
filensendery, at. op Java's Lkust, resid. Djokjokarta.
Seasendria, (d. I.S t.-Andries. area. Smederewo,
Smedrow o), versterkte at. in Servie, weletr de maid.
van de koningen des lands, aan den Donau. r. o., wear
doze de Jena,: opneemt, 7 a. SO. Bobtrado. Zij beeft acne
citadel, ram ondIteden wgnbonw en bandel. 6000
SO00000011 Of Doojesseseti [Schatesytamol. at. van

Neder.F.uppte, man den Dan:date-telt van den Nijl. rain 1
U. 0. Mahalet-el-Kebir; met eentge overbliffeels der (milted en can aansienlijke fabr. van aardewerk.
Semaamov, rum. at., gonv. en 10 n. NNO. Nisjnii-Nov-

Sem enovka
gorod, distr.hfdpl., aan de Soektanka (bijriv. der Ker.
dsjenetz); met veel vervaardiging van houtwaren. 280J mw.
Semenovka en Semenovskaja, 2 rues. mvl., het eerate gone. en "*.:6 U. ZO. Woronesch; het andere gouv. en
14 tt. van Moskou.
Semenoveki, kl. eil. van Nieuw-Siberie, eil.groep in
de N.IJszee, in )878 door prof. Nordenakjold op zijn Yegataart om N.-Azie been, aangedaan.
Semiana,gem. in Ital.,prov. Pavia, eirc.Mortara. 1175 mw.
Seaside, at. in Port., prov. Beira, distr. Coimbra. 3020 mw.
Semil of Semilov, at. in Oostenrijk-Hongarije, prov.
Bohemen, kr. Bunzlau, can den Isar, 61/2 U. NO. JungBunr.lau; met een kasteel. 2510 inw;
Seminara, [Tauriana], it. in Z.-Italie, prov. Regp;io112 u. ZO. Palmi ; met beste olijfolie. Het
werd door een aardbeving in 1783 verwoest. 457d inw.
Seminary, distr. V.S. van N.-Amerika, Kentucky, gee.
Hopkins. 2104 inw.
Se ming, chin. et., prov. Quang-si, dep.hfdpl., aan een
riv.i 33 u. van haren mond in de golf 'an Tonquin.
Semipalatin.k, (d. 1. ucle Zeven-Paleizen"), versterkte
at. in West-Siberie gone. van denzelfden naam, aan den
Irtisch, 120 u. ZO. 'Omak. Zij heeft rugs. gouv.gebouw n,
is de zetel van een aanzienlijken handel met China en ontleent haren naam van eenige groote gestichten, die de
Russen bij hunne verovering, van Siberia alhier vonden.
14,200 inw. Gem. temp. in Jan. 1° Fahr., in Juli 61° Fahr.
Hooger op aan dezelfde riv. 30 u. WNW. S., ligt het
fort Semijarsk en nog 20 u.' hooger N.waarts J emisjevskaj a.
Sens ieet.jinsk, distr. in Russisch Azle, gouv. Turkestan. 560,000 inw.
Semirjetnjemik, "laud der Zeven rivieren", bergachtig
landschap in Toerkestan, Azie, met de meren Issik en Balkasj. Het wordt bewoond door Kirgizenhorden en Kalmukken. Hfdst. Wj ern oj e.
Semisat. Samisat of Sjamijad, st. in Aziat. Turkije, zie onder Someisat.
Semieopochnoi, (oeiland met zeven bergen"), Ruggache naam van eeri ell. der Aleoeten in den N. Stillen of
Grooten oceaan, ten 0. van de Ratteneilanden. Krusenst.
Mem. II. pag. 81. i/Une ile avec sept montagnes, qui lui
oat fait dormer cc nom".
Semit.j.Eilanden, groep in de Aleoeten, N. Stillen
oceaan, NO het eiland Attoe.
Semley, kersp. in Engeland, gee. Wilts, 1 u. ZZW.
IIindon. 728 mw.
Senalin, Zemlin, (hong. Zimon y), [in de middeleeuwen versterkte grensst. van Oostenr.-Hongarijet prov. Kroatie-Slavonie, corn. en 11 u. ZO. Peterwarden), aan den Donau, r. o., 1 u. NW. Belgrado. Zij is
de zetel van em n griekschen protopapas en heeft Teel goede
huizen en kerken, doch hare straten zijn vone een deel
nog ongeplaveid en morsig. Ook heeft zij een menigte
seholen, een hospitaal, een duitschen schouwburg en een
groote quarantaine-inrichting. Deze atad is de voornaamste
stapelplaats van den handel tusschen Oostenrijk en Turkije ; zij voert boomwol en katoengaren, honig, aaffraan,
hazen- en konijnenvellen, pijpekoppen eon. in, waartegen
sij wollen stoffen, aarde- en glaswerk e. a. fabrikaten nitvoert. Aan 't N.einde der st ligt het verwoeate kasteel
van den vermaarden Joh. Buniades. 8915 mw.
Semljanak of Sansieusik, ruse. st ., gouv. en 7 u. NW.
Woroneaj, distr.hfdpl., aan de Semljanka. 5690 mw.
Semmed, Seined, at. en fort van Arabia, Oman, in
een uitgestrekte oase, 16 u. ZW. Maskate.
Semmering. Sommerin., berg in Oostenrijk, op de
grens van Stiermarken, 16 u. ZZW. Weenen, hoog ongeveer
1400 met. In 1853 is over den Sernmeringpas de spw. van
Weenen naar Murzzuschlag (relegd, die later naar Gratz
en Triest voortgezet is. Het'hoogste punt van de Semmeringbaan is 881 met. boven den zeespiegel. Zij was de eerste der vier thesis bestaande spw. over de Alnen.
Semmersoeke, belg. gem. en d., prov. 0.Vlaanderen,
arr. Gent, taut. Oosterzeele. 90) inw.
Semneh, d. in Nubia, aan den Nijl, I. o., 20 n. boven
Ebsamboel; met merkwaardige mines op een hooge rots.
Semoegil, st. op Java, resid. Djokjokarta, landsch.
Mataram.
Seinoy, Semoie, riv. in de brig., prov. Luxemburg en
in 't fr. dep. Ardennen, ontapr. bij Arlon. besproeit Etalles Chiny en Bouillon en valt r. in de Maas bij Montherme, 2./2 U. N. Mezieres, na een W.lijken loop van 28 n.
Sempach, vervallan swit. at., no open vlek, glint. en
21/2 u. "NW. Lucern, ass 't 0.einde van 't meer van Sempach. 1095 mw. Op 9 Juli 1386 aloegen bij tieze plaats
1400 Zwitsers 4000 Oostenrijkers, en dent strijd. waarin
Arnold von Winkelried den schoonsten heldendood stierf
en ook hertog Leopold van Oostenrijk sneuvelde, wordt
nog jaarlijks hier door een feest herdacht. — Uit het
Meer- van-Sempach. mini 1 u.lang en 113 u. hr.,
vloeit de riv. Suren, een bijrivier der Aar.
Senspke, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Drunen, kant. Waalwijk, arr. en hof 's Hertogenbosch. 25 mw.
Sempoe, eil. bij Java's Shunt, rend. Passaroeang, 1/ 3
U. lang en breed.
Sempronius, gem. en vi. der V.S., New-York, grs.
Cayuga, 41/2 u. ZO. Auburn. 1180 inw.
Sempat, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. en 3 u.
NNO. Bmussel, aan de Senne, aan den spw. van Brussel
naar Antwerpen. 2600 mw.
Seinur, 1) Semur-en-Auxois, [Senaurium), fr gem.
en at., dep. C6te-d'Or, ass den Armancon, r.
0., en bij den spw. van Dijon op Parijs, 10 rt. WNW.
Dijon. De riv. verdeelt haar in 3 deelen, die vroeger de
namen van Bourg, Donjon en Château droegen. Zij ligt
sehilderachti,g op eene granietrots, heeft een gem.collegie.
een openbare bibl. van 15,030 buekdeelen, een kolosaaal
atandbeeld van Jason. fabr. van wollen stoffen en germs,
looierijen en handel in vee, hennep en wol. 38.)0 inw.
-en-Brionnaie. Mastrum Smemurum]. id., dep.
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Sa6ne-en-Loire, kant.hfdpl., arr. en 4 n. ZW. Charolles.
1508 mw.
Sena, Senna, et. en voorm. Wet. van 't port. gebied
in 0. Afrika, nu prov.hfdpl., aan de Zambeae, r. o., &it
U. W.t.N. Quilimane, op 17° 12' Z.B. Zij is niet veel
meer dan eene verzameling van batten met enkele enrop.
huizen, afgewisseld door stilstaande poelen. Men vindt em
nog eenige kerken en een onbeduidende aarden redonte.
4650 mw. Haar kapiteinschap of pray. is bepaald door Sofala,
Mogarana, de riv. Zambeze en 't kanaal van Mozambique.
Senafe, d. in Abessynie, aan den Kumaylo-pas, 11 U. van
Zulla. 1500 met. boven de zee.
Senafer, Senefer, eil. ass de Roode zee, 2 u. 0. het
eil. Tirah, aan den ingang der golf van Akabah.
Senago, st. in Italie, prov. en circ. 3Iilaan. 2540 mw.
Senarica, vl. in ltalie, prov. en circ. Aquila, 3 u. ZW.
Teramo. 1. 00 mw., die zich alien van add l noemen ea
geen belastingen betalen. De plants werd door Johanna I.
tot een republiek verheven en zij draagt em nog den titel van.
Send, kersp. en vl. in Engeland, gee. Surrey, aan de
Wey, 3/4 u. NNO. Guildford. 1772 maw. (820 in het vi.)
Senden, gem. in Pruisen, prov. Westphalen. 2470 mw.
Sendenhorst, pr. st., prov. Westphalen, regdst en 31/2
U. ZO. Mfmster; met men basted en. branderijen. 188 mw.
Sane, fr. gem. en d., dep. Morbihan, arr. en 3/4 a. van
Vannes. 1702 mw.
Seneca, 1) grs. der VS., New-York, tusschen de meren Seneca en Cayuga; gr. 14./2 0 m., met 27,60
mw.;
nw.- hfdpl. Ovid en Waterlo o. — 2) id., in 't N.
van Ohio, aari de Sandusky ; gr. 25./2 0 m., met 30,900
hfdpl. Tiffin. — 3 ) gem. en vl., New-York, grs. Ontario, 41/3 u. 0. Canandaigua; met het d. Geneva. 9100
inw. 4) Seneca-Falls, id.. zelfden Stt., gra. Seneca,
aan 't Cayuga-en-Seneca-kanaal, I u. 0. Waterloo. 6500
mw. — 5) Seneca-Lake, grootste van de reeks schoone
meren in 't binnenland van W. New-York, tusschen de
Cayuga- en Crooked-meren, lang 11 u., br. van 1/, tot 1 14
U. Be oevers van dit meer zijn hoogst schilderachtig, en
het is door kanalen met Crooked Lake ten W., met het
Erie-kanaal ten N. en met de Tioga ten Z. verbonden, terwijl het bovendien door spw. in gemeenschap staat Z.waarts met de Susquehanna riv., te Owego, en met de Delaware-rivier en den Erie-spw., te Binghampton. Stoombooten varen bier dagelijks van Jefferson naar Geneva.
6) Seneca-River, riv. die nit het Seneca-meer vloeit, de
uitvloeiselen van veracheiden andere raeren (Canandaigua,
Owasco, Skaneateles, Onondaga, Oneida) opneemt en onder den naam van Oawego in 't meer Ontaria valt te Oswego. Zij is door een kanaal en slaizen bevaarbaar gemaakt tot aan 't Groote-Erie-kanaal te Waterloo.
Seneffe, belg. gem. en vl., prov. Henegouwen, kant.bfdpl., arr. en 3 a. WNW. Charleroi; met een station ( in
't onderh. geh. Manag e, 925 inv,1 aan den spw. van
Charleroi naar Brussel, terwitjl het zelf aan den spw. van
Mons (Bergen) near Louvain (Leuven) gelegen is. Het
vlek heeft een deftig basted met men schoon park en vele
landgoederen. 3952 mw. her viel op 11 Aug. 1674 een
bloedige, onbeslist gebleven veldslag voor tusschen den
Prins van Oranje Willem III. en den fr. veldheer Conde,
en in 1794 werden de Oostenrijkers bier door de Franschen geslagen.
Senegal, 1) [missehien de Mirada& der Ouden], gr.
riv. van W. Afrika, ontspr. onder den naam van B a fing ( awarte rivier" I op 10° 30' N.B., (6° 33' W.L.,
bij Timbo, alwaar hare bronnen van die der riv. den Niger ( Dsjoliba) gescheiden zijn door de Mandingo-bergen.
Van daar vloeit zij onder den naam van Baleo en Poems
of Dergueh achtereenvolgens NW. en W. door Senegambia
en valt in den Atlant. oceaan op 16° N.B., 16° 33' W.L.,
na een geheelen loop van meer dan 300 u. Hare voorn.
bijriv. zijn de Role-bin en Faleme. Te Fellore, op 120 tot
125 u. van den oceaan. vormt zij men waterval, tot aan
welken noaltijd bevaarbaar is voor platbodmde rivierschepen. In haar benedengedeelte vloeit zij door men effene, boschrijke vlakte, en de vloed laat zich tot 60 U. van
zee bemerken. Op 10 omen van haren mond splitat zij
zich in 2 hoofdtakken, waarvan de 0.1ijkate en grootate
diep genoeg is voor de aanzienlijkate schepen, maar de
mond der riv. is bezet met eene bank, die zelden meer dan
3 tot 31/2 met. water heeft. In 't regensaizoen kunnen
schepen van 13 , tot 150 ton tot St-Joseph of Galam opvaren. Frankrijk is meester van den mond dezes atrooms
en heeft aan zijne oevers eenige faktorijen en forten en
bij zijn monding in zee de stad St-Louis. — 21 koloniaal
geb. van Frankrijk in West-Afrika, bevattende het eil. en
de st. St.-Luis, benevens eenige milit. posten, waaronder
Richard-Tall. Talcum en het fort Bakel aan den Senegal;
verder bij Kaap Verd het kl. eilandje Gore en op 18° 17'
N.B. de haven Portendik. Be hfilst. is St.-Louis. De bevolking beliep in 1844 18,753 zielen, waaronder 10,195 slayen en :35 Europeanen ; in 1863 was zij gestegen tot 115,936;
in 1377 tot 139,600 mw. De uitvoer bestaat meest nit
gom, huiden, was ivoor, schrijnwerkershout en atofgoud;
ingevoerd worden 'fabriekgoederen, wijnen, aterke dranken
en levensmiddelen. De gouverneur resideert te St.-Louis,
dat ook de zetel van 't opperst gereehtshof is. Goree is
St verblijf van den luitenant-gouverneur. De europ. krijgsm.acht bedraagt em eenige hoLderden manschappen. — De
Franschen veatigden zich het eerst aan den Senegal in 1637.
Van 1756 tot 1769 en andermaal van 18 19 tot 1814 was deze
kolonie in de macht der Engelschen.
Sene- of Senigallia, zie
SenegambiC, ook Weat-NigritM geheeten ; uitgestr.
landatreek van W. Afrika, bevatt. de landen tusschen 8 en
170 N.B., 4° en 17° 30' W.L., bepaald ten 0. door Eigen ,
lijkNgrtaofSedn,Z.rOp-Guinea,tW.
door den Atlant. oceaan ten N. door de Sahara. Zij wordt
besproeid door den Senegal in de Gambia (van dear haar
naarn), alsook door de Cazaroanza, Dsjeba of Rio-Grande ,
Nunez en Rokelle. Het binnenland is bergachtig, de kusten zijn laag en vlak, het strand ondiep. In natuurprod.
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is dit een van de rijkste gewesten der aarde; maar de
hitte is er bovenmatig groot en 't klimaat voor den Europeaan ongesond. De low. zijn meest Negers emengd met
eenige Arabieren e. a. moham. stálnmeu. Do Engelschen
Witten bier de kolonie Sierra-Lotus (met Freetown) en
thualtla (met Bathurst); de Franschen urn menigte torten
en factotten lungs den Senegal (hfdpL St.-Louis), en de
Portugezen eenige kleine nederzettingen te Cacheo en Bissau), eau de Webs of Geba. De grootte wordt op 18,000
0 m., de bevolking op 12 millioen geraamd.
Senoche, gem. en d. van Italia, Sardhsia, prov. Caglari,
elec. Ormtano. 2182 low.
Seaerelaia, at. in Italie, prov. Avellino, circ. St.-Angelo-del-Lombardi. 192 low.
Civitas Sanieleasiuna], h. gem.
Seas*,
en stadje, Basses-Alpes, kant.hfdpL, 2 u. NW. Castellane.
606 low.
Seafteaberg, 1) (Z amber k), at. in Oostenr.-Hongarije. pro,. Bohemen, kr. en 8 ti. 080. KOniggratz, aan
den Wilden-Adler ; met een slot en park. 3360 mw. — 2)
Pr. at., prov. Brandenburg, regdst. Frankfort. kr . en 8 u.
Z. Belau, can de Zwarte-Elater; met een slot en stoeterij. 2549 low.
Se-neass, 1) of Se-ea, chin. at., prov. Quang-si, dep.hfdpl., 13 n. NNW. Na-ngin. — 2) id., prov. Kwi-tsjoe,
dep.hfdpl., aan den Oe-Kiang, ten bijriv. van den Yangtze-Kiang, op 28° N.B., 108° 25' O.L.
Seaga...1mb, St. van NW. Hindoetan, Badsjepoetana, op
een hoogte, 17 u. OZO. Tsjoeroe.
Sengelebroek of Singelebroek, b. in de Ned. prov.
N.-Brabant, gem. Lnijksgestel, kant. Eindhoven, arr. en
hof 's Hertogenbosch. 240 low.
Seagilejev, ruse. et., gouv. en 8 n. ZZO. Simbirsk,
distr.hfdpl., aan de Wolga, r. o. 3459 low.
Senhorina, d. in Port., prov. Beira, distr. Viten. 2164 mw.
Seniaviae, eil.groep in den Carohnen-archipel, op 6. 38'
N.B., 159 en 16 .° 0.L., in 1828 door de num bilk Seniavine ontdekt. Het grootste heet Ponnipet of Punipe t.
Seaiga at. in N.-Italie, prov. en 6 u. ZZW. Brescia,
aan den Oglio.
'
2220 low.
[Sinalue], riv. In Midd.-Italie, Toscane en de
Kerk. Stt., valt in den Po-di-Primaro, 3 u. NW. Ravenna,
na een NO.lijken loop van 15 n.
Senise, vi. in Z.-Italie, prov. !totems, 8 u. 0. Legonegro. 5140 law.
Senjari (Naval.), ruse. at., gouv. en 6 n. SW. Pultawa,
aan de Vorskla. 3750 low.
Senjen. Semjea6e groot en bergachtig ell. aan Noorwegens W.kust, ambt' Nordland, door een smal kanaal,
Gry-fjord, van 't vasteland gescheiden, lang 13 u., br. 18 1 /2
U.; het midden op 69° 20' N.B., 17° 10' O.L. Aan de W.knat zijn de boehten Selfjord, Sijfjord, Torskenfjord (met
het kerkd. Torsken), Bergfjord, Medfjord (met een gelijkn,
kerkd.), Ojefjord en Balfjord. Sommir,en rekenen did eil.
suede tot tie Loffoden, anderen maken het tot het hfd.eil.
eener groep, waartoe dan de N.waarts gelegen ell. Hvaloe,
Ringvadsoe, Vanneroe, Arenee e. a. beh. 3900 mw. Zijne
rotsen verheffen tick op eommige punten 1000 met. bov.de zee.
Senkov, 1) russ. at., gouv. en 12 u. NNW. Pultawa,
distr hfdpl., aan de Groena. 9964 mw. — 2) rues. vi ., gouv.
en 191/2 u. OZO. Kharkov.
Senile, [Augustoanagas, later Sylvaneetes], fr.
gem. en at. dep. Oiste, arr.hfdpl., aan de Nonette, 8 n. ZO.
Beauvais, 5' u. NO. Parijs. Zij heeft een gem.collegie, open.
bare bibliotheek van 8590 boekdeelen, schoone kathedraal,
schouwburguaal, de mitten van ten door St.-Louis gesticht
kasteel en fabr. van eichorei en stijfsel. 5371 mw. Hier huwde
Philips-Auguatue in 1180 met Elizabeth van Henegouwen.
Sean, at. van Atiat. Turkije, paej. en 7 u. ZZO. Mosoel,
sum den Tigris, tegenover de invloeiing van den Gr. Zab.
Selena, d. In N.-Italie, prov. Mean, eirc. Lodi, 11/2 5.
W. Codogno. 3460 low. — Zie ook Sean en Siena
Seammar, Z.lijk gedeelte van Nubia. meest gelegen
tusschen den Bahr-el-Abiad of Witten Nig en den Bahret-Azrek of Blanwen Nig, die tick vereenigen om den Nij1
vormen, en sick van 15° 30' N.B. Z.waarts nitstrekkende tusschen Kordofan en Abessynie. Het worm. Neger-koninkrijk Sennaar was ommaal een seer tnachtigen
stmt. (Zie ook Naahl6.) — 2) it. In gen. landstreek, weltier de Mist. van Sennaar (zie Khartaena), bij den I. o.
'&11 den Bahr-el-Azrek, 44 u. no. Khartoem. Zjj is gebonwd op de ruinen van een oude belangrijke at., en heeft
meest met net gedekte woningen, een vervallen paid,,
moskeean en eentge fabr. van wapens, mattes, leder, san&den, ijzerwaren en byouterian. 9000 low. — 3) De naam
Senn as r wordt in den bijbel ook gegeven AIM de land.
attack, begrepen tusschen den Enphraat en Tigris, dicht
bij hunne vereeniging, tick nitstrekkend over een deel van
het oude Mesopotamia en Babylonia.
Seism% belg. riv., ontspr. in 't NO. der prov. Henegasmen, bij d. Naast, besproeit dear Soignies en Steen-

van Pards op LTon. 2640 mw.
SORROW W.Ibkate kersp. van Engeland, grs. Cornwall,
2 a. WSW'. Penzance. 630 law.

llossuswala, d. in Zwitserland, kant. St.-Gallen. 2851)
law. (met /Wets en Sax).
[Seamses], voorm. distr. van Frankrtjk,
waarvan Seas de hfdst. was, nu. begrepen in de depart,
molten Yonne en Aube.
Seasuiebes„ ft. _gem. en vi., Enre-et-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 5 a. W. Dreux, aan de bron der Blaise. 2035 low.
Semmes, fr. gent. en vl., Vogesen Vosges), kant.hfdpl.,
arr. en 21/2 U. N.t.O. St.-Did, aan ten bijvL van de Meurthe ; met weverij. :4000 sow.
Seaorlai, d. op het ell. Sardinia, prov. en 5 u. NNO.
Cagliari. 1428 law.
Seas, 1) [itgeadietam, later Senonts]. fr gem. en
at., seta van een aartsbisdom, dep. Yonne, arr.hfdpl., tan
de Yonne, r. 0., en aan den spw. van Parijs near Ly , n
en van Troyes near Orleans, 10 u. NNW. Auxerre. Hare
muren en verscheiden andere gebonwen skin nit den tijd
der Romeinen. Hare kathedraal bevat het wit marmeren
mausoleum van den dauphin, vader van Lodewijk XVI ,
alsook de tomben van andere hist. personen. Het gr. gem collegie built ten museum van oudheden en een openbare
bibl. van 11,030 boekdeelen. De at. heeft voorts een bisseh.
seminarie, ten sebouwburg, een voorst. op een ell. in de
Yonne,_ over welke bier 2 bruggen liggen, een handelstribunal, ten kamer van fabrieken, brandertjen, looierijen
C. a. fabr. 11,360 low. — Zij was oudtijds de hfdst. der
Senonische (Wriera en weed in de 4de eenw de hfdpl. van
't 4de Lyonnaise (Lugdunensia-Quarta.) Er zijn hier vele
concilien gehouden, o. a. in 1149 dat, waarop Ablard weed
veroordeeld. 2) -de-Bretagne, d. en gem., id., dep.
Ille-et-Vilaine, arr. Rennea. 2060 mw.
Senebsseg, pr. at., prov. Pruisen, regdst. en 171/ 2 u.
ZW. Gambinnen, kr.hfdpl. 3474 low.
Seaser, riviertje in Frankrijk, dep. Pas-de-Calais, ontspr. dicht bij Bapaume, vloeit voorbij Arleux en valt bij
Bonchain in de Schelde. Zij voorziet het can. de-la-Sens 4 e
van water, 't kan. dat van Arlenx naar Donay gegraven,
de Scarpe en Schelde met elkander in verbinding welt.
Dit kanaal, 5 u. lang, werd begonnen door Vauban in 1690,
doch eerst in 1820 voltooid.
Sentinels, 2 eilandjes in de Golf van Bengalen, ten W.
van het Groote- en het Kleine-Andamanen-eiland.
Sentipne, onbeduidend stadje in Mejico, prov. Jalisco,
nabij den Grooten ocesan, 7 u. Z. Aeaponeta.
Seohara, st. in Britsch-India, pres. Bengalen NW.prov., div. Rohilcund, distr. Bynoor, op 29° 13' NB. en
780 40' O.L. 8720 mw.
Sean, at. in Zwitserland, kant. Aargau, distr. Lentburg. 1700 low.
Scones, 11 distr. van Voor-Indie, pres. Bengalen, Centr.
Prov., div. Jubbulpore. 407,330 inw. — 2) st. in dezelfde
prov. en div. 10,600 inw.
Seopoer, ind. st., gebied en 26 u. ZW. Gwalior.
Sears, et. in Voor-India, pres. Bengalen, Centr. Prov.,
div. Jubbulpore. 4780 low.
Sepey, twit. d., kant. Waadt, 11/2 u. NO. Aigle, wearmade het verbonden is door een schoonen weg die in 1831
begonuen werd om den grooten weg over den 'Simplon te
verbinden met een anderen in 't Z. van 't kant. Bern.
Sephoris, tie Sefoeri.
Sephtoa, cog. kersp., met de deftige badpl. Grea tCrosby, gra. Lancaster, 21/2 n. NNO. Liverpool.
Sepia°, Scipio°, at. in Italia, prov. en 21/2 n. ZZW.
Campobasso; met fabr. van wollen atoffen en papier. 54(1)
low. Daarbij liggen de overblijfsela van 't oude Sepinu s.
Seppearade, gem. in Pruisen, prov. Westphalen, regdst.
Munster. 2407 mw.
Sepia, em. in Oostenr.-Hongarije, gra. Arad. 4118 low.
SepeeSsent-Gyoray, hoogd. Georgenmarkt),
mv1. in Oostenrijk-Hongarije, Zevenbergen, hfdpl. van 't
Szekler-Huzaren-regiment, aan de Aloeta, 4 1/2 u. NNO.
Kronstadt ; met een zuurbron. 4365 law.
Sept-Caps, (d.i. e v en Ka p e n") of Boegaron(, kaap
van Algeria, ten N. van Constantine, 37° N.B., V 28' O.L.
Septenat fr. gem. en d. There, arr. kant. en 2 u. 0.
Vienne. 3006 law. — Sept:Noses, id., ' Bouches-du-Rbone,
arr. en 3 U. Z. Aix ; met era chem. fabriek. 900 law.
Septeuil, d. in Frankrijk, dep. Seine-et-Oise, 21/2 u. Z.
Mantes; met een fraai kasteel. .3‘10 low.
Se-lroads, fr. gem en d., Tarn-et-Garonne, arr. en
5 U. NO. Montauban. 1109 law.
Sept-Frires, (d. ”Zeven Broeders"), 1) groep
eilandjes bt) de N.kust van Haiti, tegenover Monte-Christo.
2) fr. d., dep. Calvados, arr. en 11/2 tt. WNW. Vire. — 3)
De naam Seven Broeders wordt ook gegeven aan
ten ell-groep voor Street Bab-el-Mandeb gelegen ( Arab
S a ts a b a, van Saba, Zeven). — 4) Eindelijk weed vroeger
sob de Zeven-eiLgroep aan de 0.kust van Afrika. than*
Seychelle n, met dezen naam aangeduid, nl. tot 1742,
toen se onder Franech bestunr gekomen, den tegenwoor&gen naam ontvingen.
Sept-Iles (d. eZeven-eilanden"), eilgroep bij de N. •
gne, dep. C6tes-du-Nord, 3 It. N. Lannion.
kust van Breta
De motet. sun Pierre-h-l'Oiseau en Ileaux-Moines.
Sepsisuor, een van de Zwitsersche Alpen kant. Granwbunderland (Grisons ), 7 It. ZO. Char of boi
re. De pas
daarover, 2$20 met. hoog, was de gewone wag nit 0.ZwitBerland near Italia, totdat de wag over den Splegen, 5 u.
W.waarts weed gelegd. In den S. ontspr. taken van den
Rijn en den Inn.

2394 inw.

Sequattelkie, grs. in de V.S. van N.-Amerika, Tennessee. 2335 low.

926

kerken, treedt In Brabant, wear zij langs Hal, Brussel en
Vilvoorde vloeit, om etch In de prov. Antwerpen, 1 u. NW.
Mechelen na een NO.lijken loop van 16 n. met de Dyle

en Meths te vereenigen. Zij is door een kanaal met de
Ruloel 'en Sambre verbonden.
Illsreeseey-le-Grand, tr. gem. en vi., Sa6ne-et-Loire,
kant.kfdpl., arr. en 3 U. B. Cliklon-sur Saone, aan den spw.

feemnorst, ell. bij Groenlands W.kust, op 61 0 28' N.B.,
19. Rasp Desolation.
Stemmata, gem. der V.S., New-York, gee. Cayuga, aan
taken des riv, Seneca, I U. N Aulggrn. 2000 law.
Seaslaalma, at. in het Duiteche rijkshind limo-Lath.,
Ober.Elsass, kr. Than 2 u. W. iftlhlhatgien. 4404 law.
Iiirano, Seamed, @ferny
,
ruse. at., golly. en 20% n.
NNW. Mobile; distr.hfdpl., sum 't geltjkn. meer. 1610 mw.
geni. in Italie, peer. Sassari, eiL Sardinia.

Sept...seek fr. gem. en grensvl., Jura, arr. en 2 u. 0.
St.-Claude; met fabr. van valsehe edelgeateenten weardoor het eens naam bad, draaiwerr en speelgoed. 1320
law. In 1826 sekier wheel afgebrand.
Sepolve4a, (Conliseaors), sp. mvl., poor. en 7 xi.
NNO. Segovia, part.kfdpl. 1920 law.
illogwals, at. in Italie, pray. Udine, eke. Spilimbergo.
2531 taw.

Ser
Ser, Seer, ook Osamu. en OsjoeMar, at. ran Arabi*,
Oman, hfdst. van den Stt. Be 1 ad- Ser of D sj o el fa r,
Mn den Pen. zeeboezem en den mond der gelijkn. riv.,
20n. ZW. Kaap-Mussendom ; met een goede haven.
Sera, Sire, at. en distr. van Z.-Indie, gebied van Maissoer (Mysore), 26 U. NNO. Seringapatam, op 13° 45' N.B.
en 76° 67' 0.L.; met kokosteelt.
Seralinee, at. in Oostenr.-Hong., prow. Gallicie. 2924 mw.
Semi, 1) at. in Indie, Bundelcund, 8 U. Z. Teary. —
2) at. In Europ. Tarkije, Rnmili, 31/2 U. ZO. Vita. De
naam Sera i, W.lijke 'form S er ail, beteekent pal e is
en komt op het Balkanachiereil. in vele samenstellingen
voor, o. a. in Bosna-Serai.
Serain, fr. riv. ontspr. bij Montbard in Cote.d'Or en
valt na een NW.licken loop van 22 n. langs Precy-sur-Thil,
Ile-snr-Serain, Chablis en Ligny-le-Chateau r. in de Yonne,
te Bonnard, bij Joigny.
Seraing, 1) -sur-Meuse, belg. gem. en d., prov., arr.
en 1 n. ZW. Luik Liegem, kant.hfdpl., can de Maas, r.
o. CO aan den spw. near Keulen, Maastricht en Namen ;
merkwaardig wegens de bier door John Cockerill in 1816
gev( stigde machines-fabriek, die langen tijd schaars hare
wedergade in de wereld vond. De gebouwen t waarin deze
fabriek hare veelsoortige werkzaamheden verncht rt pains
der oude bisschoppen van Luilti, zijn in verschillende afdeelingen gesplitst, die ongeveer 5000 werklieden en een
twintigtal stoommachines bezig houden. De daarbij behoorende steenkoolmijnen worden in elle richtinceen doorsneden
van spoorwegen, alsmede van een kanaal, Sat met de riv.
gemeenschap heeft. Sedert 1843 voert eene hangbrug hier
over de Maas near Jemeppe. 20,800 mw. —
-le-Chalean, id., zelfde prov., arr. Huy., kant. Jehay-Bodegnee.
Serajewo, It ldst. van Servie,ne Itosna-Serai.
Serajgunge at. in Voor Indie, pres. en prov. Bengadiv. Rajshallye. 18,910 mow.
Seranspoer, at. van Britsch-Indie, pres. en prov. Bengalen, distr. en aan de W.zijde der nv. Hoeghly, tegenover
Barrackpoer. 4 u. N. Calcutta. Zij strekt zich 1 /4 u. vcr
lenge de riv. uit, is zindelijk, near europ. trent gebouwd,
en was lang het hoofdkwartier der protest. zendelingsposten. De st en omtrek telden in 1835 15,537 mw., meest
Hindoes ; in 1871 24,440. S. behoorde tot 1F,45 aan de Denen,
die ze F r e d er i k an a g or noemden, maar deze bezitting met al de andere in Voor-Indie, in genoemd jaar aan
de Br.-0.ind. Compagnie verkochten. 22°46' N.B. 83° 24' O.L.
Sera., 1) vi. in N. Hindostan in 't onder Brits.lhe bescherming staande gebied der Sikhs, bij den Sutledsje, 1.
o., 372 u. NO. Rampoer. 2220 met. boven de zee — 2) fr.
riv., dep. Ain, valt in den Rhone bij Rochfort, na een
Z.lijken loop van S uren.
Serangani, groep eilandjes in den Aziat. archipel, tusschen 5 en 6° N.B., hij 't Z.einde van Mindanao.
Seravezza, vi. in Midd.-Italie, prov. en circ. Lucca, 2
tt. ZO. Carrara, beroemd out zijne wit-marmergroeven en
een rijke, in 1841 ontdekte kwikmijn. 2000 inw.
Serawatty-, Se rmatta-, Seremata og- of CeremataEilanden, eil.groep in den Aziat. archipel, ten 0. van 't
eil. Timor, bestaande uit de nil. Serawatty of Sermatta,
Soewang, Letti of Lete, Moa, Kisser of Tetter enz Zij woeden tot de Zuidwester-eil.-van-Banda gerekend, res. Ambon.
Serbai, at. van Britsch-Indie, pres. Benplen, Bundelcund, 6 u. ZW. Ban d a, welk laatste de hfdpl. is van een
radsjaschap, dat den Britten cijnsbaar is, 27 u. W. Allahabad.
Serbarin, st. van Italie, eil. Sardinie, prov. Cagliari,
sire. Iglesias. 1540 mw.
Serehio, riv. van Italie prov. Lucca, ontapr. in de
Apennijnen en valt ma een 'ZW.lijken loop van 16 u. in
de Middell. zee, 21/2 u. NW. Pisa.
Serdobol, finsch So r d a w al a), at. in Finland, gone.
en 26 a. NO. Wiborg, distr.hrdpl., aan den N.oever van 't
meer Ladoga; met handel. 1200 mw.
Serdobsk, Serdovsk, rues. st ., gouvern. en 30 u. NW.
Saratov, distr.hfdpl., aan It Serdoba. 11,500 inw.
Sered, Hy. in Oostenr.-Hongarije, prov. Gallicie, ontspr.
3 u. Z. Brody, vloeit door een reeks kleine meren Z.waarts
voorbij Tarnopol, Mikulince en Czortkow, en valt in den
Dniester, 11/2 U. ZO. Zaleszczyky, as een loop van 35 u.
Soregellgea vi. in Oostenr.-Hongarije, prov. Zevenbergen, ewe. en 3 u.
.) OZO. Stublweiasenburg. 3840 inw.
Seregno, at. in ltd., prov. Milaan, circ. Monza. 6800 mw.
Seregovsk, rums. mvl , gouv. Wologda, aan den Wym ;
met een gewichtig zoutwerk en scheepabouw. 2500 mw.
Sereie, Serrey, Sieraye, St. in Rusland, Polen, gouv.
Suwalki, 101/2 u. N. Grodno. 2950 mw.
Sereilhae, fr. gem. en d., Opper-Vienne, arr. en 2 u.
WZW. Limoges. 2050 mw.
Sere., d. in Italie, prov. Belluno, circ. Feltre. 4155 inw,
Serendih, vroegere benaming van het eil. C ey 1 o n.
Serenbem of Formosa, Villa-Formosa, braz. vi.,
prov. en 14 u. ZZW. Pernambuco. can de riv. Serenhem,
I. o., 4 u. van haren mond in den Atlant. oceaan. 1200 mw.
Seeent, gem. en d. in Frankrijk, dep. Morbihan, arr.
Ploermel. 2900 mw.
Sere., [Serrae of Mistime], at. van Enrop. Turkije,
Rnmili, hfdpl. van een beylik, 131/2 u. NO. Salonica, niet
Ter beoosten den Strymon of Karasoe. Zij wordt door mu
Tea omsloten en door een citadel bestreken, is beter gebouwd en zindelijker dan de meeste andere Tnrksche ateslen, en heeft em n menigte moskeeen, khans, kerken, fonteinen, openbare baden fabr. van wollen en katoenen stoffen en verfwaren, en 'Andel in boomwol en tabak. Haar
•mtrek is voortreffelijk bebouwd en als bezaaid met dorpen, die, nit een zeker punt gezien, zich als een enkele
groote stad voordoen.
Sereth, Syreth, 1) (Ordessuo. Aram Hierasuis],

riv. van ZO.-Europa (Bukowina en Moldavil), ontapr. in
Sande, kr. en 12 u. ZW. Tachernowitz, vloeit ZZO. en
valt in den Donau, 11/2 U. W. Galatz, na een loop van 80
a. Haar voorn. bijriv. zijn r. de Soetajava, Moldava, Bite.
tritz, Trotoes, Poetna, Boezeo, I. de Birlat en Sogoerlovi.
21 at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Gallicid, Bn 1cowina, hr.
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en I u. ZZO. Tschernowitz, aim den Sereth, r. o. 4000 law.
Sergatseb, russ. at., gouv. en 24 n. ZO. Nisjnii-Novgorod, distr.hfdpl. 3800 um.
Sergievsk, Sergjesvsk, rues. at., gone. Orenbnrg aan.
den Sok, bij de invineiing van den Soergoet, 151/2 n. WNW.,
Bogoroslan. Zij is door muren omsloten en wordt doorforten verdedigd. In de nabijheid zi,jn verscheiden swatvelbronnen. 3490 inw.
Serene., fr gem. en mei., dep. Yonne, kant.hfdpl., arr.
en 3 n. N. Sens. 1240 mw.
Serginskoj (Nisjnii- en Werkhnei-), twee bijeengelegen ruse. mvl., gone. Perm, aan de Serga, 16 u. 0. Kras-.
no-Oefinsk. Semen 300(1 mw.
Sergiopol, distr. van Aziat.-Rusland, gone. Turkestan..
Sergipe, t) kleine zeeprov. van Brazilie, tusschen 9.
15' en 11° 27' Z.B, 36° 20' en 32° la' W.L., bepaald ten
0. door den Atlant. oceaan, ten Z. en W. door de prov.
Bahia en ten N. en W. door de riv. San-Francisco, die ze
van Alagoas en Pernambuco scheidt ; gr. 860 0 m., met
28 ).000 inw. Be hfdriv. is Vazabarris. In 't midden is de
grond bergach,ig, in 't 0. vruchtbaar en brengt maniok
(arrowrood), gierst, boomwol, tabak en suiker voort, maar.
in 't W. liggen slechts besproeide Nlakten, die meest onbebouwd zijn en enkel tot de veeteelt dienen. De berc'en,
zijn met voortreffelijk hoot bedekt. — 2) Sergipe-L1Rey of So.o-Cristovizo, st en hfdpl. van gen. prov.,
aan de Paramopana, 51/2 u. van haren mood in den Atlant. oceaan. Zij is de resid. van de burgerlijke en militaire overheden der prov., en heeft een paleis des gone,neurs, eta hospitaal, 2 scholen, eenige industrie en hunthandel. 20,000 mw. I ? )
Sec-late, d. in N.-Italie, prov. en circ. Bergamo. 2858 inw.
Seeienae, 1) fr. gem. en d., Tarne-et-Garonne, arr. Castel-Sarrasin. 1250 mw. — 2 ) fr. d., Lot-et-Garonne, arr.
Agen. 920 inw.
Seeignau. 1) fr gem. en d., Herault, arr. en 11/2 u..
ZO. Beziers, aan den Orb, r. o. 2300 inw. — 2) id., Vancluse, arr. en 11/2 u. N. Orange 1250 mw.
Serik, Seriek, kl. perz. zeest., prov. Kirman, 13 u..
NW. Dsjask, aan de street van Ormuz.
aStad van
Serinagur, Serinagor, Srinagur, ( d.
Soerya" of ”Woning der Zon"), 1) of Kasjmir, hfdst. van
Kasjmir, Voor-Indie, bij het midden der vallei van Kasjmir,
langs de b-ide oevers van den Dsjhailum, die hier 7 brug.gen draagt; omtrent 160 met. boven de zee, 50 u. N.
Lahore. Zij is slecht gebouwd en ligt gedeeltelijk in puin,
doch heeft fraaie moskeeen en aan hare N.zijde een citadel
op em n hoogte, door keizer .Akbar gebouwd. Aan hare
0.zijde ligt een schoon meer, met w61 beplante boorden.
en een paleis. S. heeft, schoon niet zooveel meer ale vroeger, bloeiende fabr. van shawls, papier, leder, vuurwapens, rozen-attar enz.; onder een militair despotismus
deze grootendeels verdwenen. Haar bevolking, in 't begin,
deter eeuw op 150,000 tot 200,000 zielen geschat, was voor
een 40 jaren op 30,090 gedaald; thans 18721 evenw, 1 weer
tot 132,681 mw. geklommen. 34° 5' N.B., 74° 57' O.L.
2 ) at. in Voor-Indie, pros. Bengalen, NW.prov., div. Gurwhal, 11 U. ONO. Hurdwar, aan de Alacananda. Zij heeft
verscheiden Hindoetempels en telt ongeveer 1500 mw.
Seringapatam, (sanskrit. Sri-Ronga-Po-ettoen,
d. i. aStad van Vischnoe"), vermaarde at. en vesting
van Z.-Indie, under Haider-Ali en Tibbo-SaIb de hfdst.
van Maissoer (Mysore), op den W.hoek van een ell. in.
den Cavery, onder welken hier een granieten brug ligt,
21/2 u. NO. Maissoer. Hare door Tibbo opgetrokken vestingwerken waren zoowel uitgestrekt als hecht; de at.
zelve is slecht gebouwd, maar near midden van 't
dat 1 u. lang en 1/2 U. breed is, ligt een groote en goede
voorst , met het mausoleum van Haider-Ali en Tibbo. S.
werd in 1791 en andermaal in 1792 door de Engelschem
belege.rd, toen Tibbo den vrede kocht door den afstand
van zijn halve gebied en 't betalen van 330 lak ropijen
(39,690.010 gl.) aan de Engelachen en hunne bondgenooten. Zij werd opnieuw in 1799 belegerd en op den 4den
Mel atormenderhand ingenom, n, bij welke gelegenheid,
Tibbo omkwam, Haidera dynastic eindigde en de oude lisle
der Radsjepoeten in de soevereiniteit van Maissoer hersteld werd. 10,594 mw. in 1 ,71. Ligging op 12° 15' N.B.
en 76° 48' O.L. Hoogte 800 met. boven de zee. Gem. temp,
in Jan. 68°9, in Juli 73°2 Fahr.
Seringham, eil. van Britsch Indie, Imes. Madras. distr..
en 1/2 u. N. Trichinopoly en gevormd door de riv. Cavery.
Men vindt er 2 vermaarde pagoden.
Serino, at. van Z.-Italie, prov. en 2 u. ZZO.
aan den Sabato. Bij hear de milieu van S eba a ti a. 6560 inw„
Serb, riv. van N.-Italie, prov. Bergamo circ. Lodi,
ontspr. In de Alpen en valt na een Z.lijken loop
'
van 19
U. I. in de Add., 2 n. Z. Crema. — De S er I o-M or t o.
is men andere bijriv. der Adds, te Pinighettone.
Seriphos, st. van Griekenland, dep. Cycladen. 1840 inw.
Serie, d. in Italie, prov. en circ. Brescia. 1815 inw._
Serie, Searles, laag koraal-eil., Grooten oceaan, in
den archipel der Lage-Etlanden, WNW. Clermont-Tonnerre,
op 18° 21 Z.B., 13r 2' W.L., lang 2 u., gemiddeld breed,
1/2 u. 100 inw.
Sermadsch, Sermaj, d. van Perzisch Koerdistan, aan
een bijriv. der Kerkhah, ten Z. van Bisitoen ; met eenige
overblijfsels van Sassanidische gebouwen.
Sernsaime, fr gem. en vi., dep. Marne, arr. en 4 u.
ONO. Vitry-le-Franeais ; aan den spoorw. naar Chalons,
kant. Thidblemont, met een minerale bron. 2537 mw.
Scrim's.", fr. gem. en d., Corsica, kant.hfdpl., arr. en,
1 1/. U. 0. Corte. 286 mw.
Serinesok, eil. ten NW. van Keep-Farewell, Groenland.
Serrnide, d. in N.-Italie, prov. Mantua, aan den Po,
21 /2 u. OZO. Revere. 6650 inw.
Serinin, vl. in N.-Syrie, pasj. en 6 u. ZW. Aleppo. De
weinig talrijke inwoners njn Koerden en Arabieren.
Sermione, d. in N.-ltalie, prov. Brescia, op een achiereil. in 't Z. van 't meer Garda; met een kasteel, door de
familie der Scaligers gebouwd.
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Sermsonetar, [het Solaro der Volaces], vi. in Midd.Italia, prov. Rome, eke. Velletxi. 1366 mw.
Sersaelse-das-Boui.Jardia, d. in Portugal, prov. Beira,
distr. Castello-Branco. 2640 mw.
Serial*lia, d. in N.-Italiti, prey. Thetis*, °Ire. Valdobbiadene. 2477 mw.
Semi. (St..), fr. gem. en it., Aveyron, kant.hfdpl.,
arr. en 41/s n. WZW. St.-Affrique, aan de Rance. 1700 inw.
N.r.eI, stadje in Rusland, pro.. Poke, gone. Mock,
4 U. Z. Pultualt, eon de samenvloeiing van den Bog en de
Narew. 1050 inv.
Seraesyn, id., gone. Lublin, 51/s u. SW. Siediec. —
1Berokoasia, id., :Aide gonv., 4 u. WZW. Way..
Seraor, er oo r), mint. post van thitsch Indie, pres. Bombay, distr. en 12I/e u. NO. Poenah.
Serebee at. van Britsch India, Itajpootana, op 59°
N.B. en 72cl 56' 0.L.
Soren, I) sp. vi ., prow. en 8 n. N. Almeria; met Usermijnen in den omtrek. 5619 inw. — 2) id., prov. en bij
Soria, sin de Naxima, r. o. 820 inw
Saran/hie, Serouge at. van Centr. India, gebied en
40 u. Z. Gwalior en NO. Oedsjein ; weleer belangrijlt
Serooakerke, 1) ned. gem. en d., Zeeland, eil. Schouwen, kant. en arr. Zierikzee, 11/1 u. WZW. Bronwershaven. 350 inw. — 21 id. zelfde prov., eil. Walcheren, kant.,
arr. en 1 1 14 n. N.t.W.'Middelburg. 1115 mw.
Serowit. at. in Oostenrijk-Hongarije, prey. Bohemen,
hr. en 7 U. OZO. Tabor. 2000 inw.
Seroak, at. in Rusland, prov. Polen, gone. Lomzha.
23)10 inw.
Serpa, 1) port. vi., prov. Alemtejo, 5 u. OZO. Beja, op
.een hoogte bij de Guadiana, 1. o., die bier een waterval
heeft, ,'Salto-de-Lobos", d. i. Wolvensprong. 5600 mw.
— 2) bra.. at., prov. Para, op de N.zijde van een eilandje
in den Amazonenstroom.
Serpeisk, ruse. stadje, gone. en 15 n. WZW. Haloega;
met verecheiden kerken. 1800 row.
Serpentaria, eil. bij Sardinies ZO.kust, Midden. zee.
Serpent-Island, d. i. Slansen.Eilard, een der Britache Maagden-eil., W.-India, bij 't Z.einde van Porto-Rico.
Serpen, st. in Baal., prov. Polen, gouv. Plottk. 5640 mw.
Serest), Serbo of Serphauso, [Seriphoe], eil. van
den griekschen archipel, gone. en 7 n. W. Syra, op 37°
10' N.B., 24° 30' 0.L., gr. 1 0 m., met 610 mw., meest
•veehoeders en visschers. Het d. S er p h o ligt op de 0.zijde.
— Serp ho-P o el o is ran eilandje, 2 u. NW. Serpho.
Serpoekbov, Serpuelhow, rum. st ., gouv. en 16 U.
ZZW. -Moskau, distr.hfdpl., bij de samenvloeiing der Nara
en Serpeika met de Oka. Zij beetaat uit de eigentlijke st.,
den kreml of de citadel en em n gr. voorst, heeft een hathedraal van 'tjaar 1396, meer dan 20 andere kerken, een
gr. marktplein, uitgestrekte openbare magazijnen en fabr.
-van wollen, katoenen en linnen stoffen, en drijft een erij
-aanzienlijken handel. 13,000 inw.
Serpola. Serwola, d. in Oostenr.-Hongarije, Kustland,
can de Adriat. zee, even ten Z. van Triest, wear veil aan
- aponavisschelij gedaan wordt.
Serra, Port. woord voor ebergketen", sleben. bij Sierra.
Serra, 1) -Capriola at. in Italie, prov. Foggia, 4 n.
NW. San-Severn ; met 2' collegiale en 6 andere kerken, en
4 jaarmarkten. 5401 mw. -- 2) -di-Seopamene, fr. gem.
-en d., Corsica, arr. en 5 ii. man Sartene. 750 inw. — 3)
3 U. W. Caltanisetta;
op het ill.
met een zwavelgroeve. 6900 inw. — 41 .di-Santo-St.-06a
n o-del-Bosco, at. in Z.-Italie, prov. Catanzaro, 51/, u
-ZZW. Squillace; met een aterk kasteel. 540) row. -- 5)
d. in Portugal, prov. Estremadnra, distr. Santarem. 2931
mw. — 6; eil. in de Molukken, Tenimber-eil., em n der
Serra-eilandjea.
Sorraggio, gem. en d. van Frankrijk, ell. Corsica, arr.
, Corte. 1126 inw.
Serralusga-ai-Crea, gem. en d. van N -Italie, prov.
Alessandria, cure. Casale-Monferrato. 1160 mw.
Serrano...ma, d. van Italie, eil. Sardinia., 5 n. NNW.
.Cagliari. 2800 inw.
S•rramossacesca gem. in Italia, prey. en eirc. Chieti.
1568 mw.
Serra** of Paarleu-lEilanul en Serranilla, eilandjes
4n de Caribisehe see, tuaschen 14 en 16° N.B., 80° W.L.
Serra's-Fontana, d. in Italia, prey. Nape* eirc.
Pozzuoli. 1844 inw.
Serraotretta. mei. in Z.-Italie, pier. Catanzaro, kant.hfdpl., 11/2 U. NNO. Nicaatro. 54'0 inw.
Sorraval, d. in Frankrijk, dep. Haute-Savoie, arr. Anatecy, kant. Thenes. 1433 mw.
Seraealle, Seravalle, 1) at. in N.-Italie, Venetia, prov;
we 61/e n. N. Treviso, ran den Misebio; met em n kathedual, fabr. van wol en zijde, en drakken nitvoer van koren, won en bonig near Tyrol. 550) km. — 2) id., poor.
en 6 n. NNW. Gm's), mand.hfdpl., aan de Serie* een
bijriv. van den Pa 2400 inw. — 3) id., prov. Florence.
ruim 1 U. ZW. Pistoja ; met ran nn vervallen lasted. 5574
inw. — 4) d. in de republ. San-Marino. — 5) -di-Sesia,
Id., N.-Italle, Piemont, prov. Novara, aan de Soda, 5/4 U.
550. Borgo-Sesia. 1150 mw.
Serrateeena, gem. en awl. in Italia, poor. en die.
Lam'. 8882 mw.
Serve, 11 fr. Tie., in de dep. Ardennen en Aisne, malt
ea een W.Iiiken loop van 15 ti. 1. in de Oise, bij La-Fere.
— 2) el. in Italia, poor. Salerno, Z50 Campagna. 3000
— 3) -1.1.G:wad, fr. el., dep. Drente, arr. Valence,
-aan de Galaure, r. o. 1800 inw. — Verscheiden andere
plantain van denzelfden naam komen in FrankrUk moor.
Sarremagur, at, van Briesek
pres. Benn;.Nerboedia-gobled, 7 U. SW. Dejallitalpoer.
Serrea, 1) fr. gem. en stadje, libtetes-Alpes,
arr. en 6 u. ZW. Gap, attn den Beech. 1148 -mw. — 2)
Feln- en L. Ariege, arr. en 3 u. WSW. Foix. 1600 inw.
•
Sere:ere", 1 I fr. gem. en el., Ardeche, kant.hfdpl., arr.
-en 4 n. N. Tournon, aan den Rhone, r. o., waarover bier
-een ijzeren hangbrug voirt. 1600 Jaw. — 2) it. in 'sank-

swine,

Lithe,
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rijk, dep. Savoie, arr. Chamber'', bij den Rhone, 1 U. Z.
Seyssel. 1140 law.
150.141111110, gem. en d. in Italie, prom. Rome, cite. Frosinone. 1920 mw.
rise, gem. en d. in Italie, prov. Pesaro-eSO
'Urbino, d tr- Pierre. 1879 mw.
Serryah, merit. at. van Britsch-Indla, op het schiereil.
Hattywar, prey. Goedsjerate, 1/1 n. van den mond eener
gelijks. rivier. 22° N.B., 7P O.L.
Sort, laud. [Tigranocerta 2] at. in Turksch Armenia,
pasj. en 26 n. 0. Diarbekir, sandsj.hfdpl., bij den II haboer.
Zjj beeft een bebolwerkten steenen wal, 3 gr. moskeeen,
5 baden, een karavanserai en een versterkte residentie van
den gouverneur.
Berman (St..), fr. gem. en seek.. dep. Ille-et-Vilaine,
kant.hfdpl., aan de Rance, r. o., bij haren mond in 't
Hansel, recht tegenover St.-Malo. Zij heeft 2 havens,
waarvan de cane fregatten toelaat, de andere voor de koopvatted%) client, van elkander gescheiden door de rots en 't
kestrel van Solidor; behalve door dit kasteel (een stickting van Willem den Veroveraar), wordt de haven nog verdethgd door het fort Pointe-de-la-Cite. Zij heeft een gem.
collegie., een nag. kapel moor de vele bier wonende eng.
families, badinricktingen, scheepatimmerwerven, een nieuwe
brag, die hear met St.-Malo verbindt, en een levendigen
handel met de 0.- en W.-Indie. 12,00 )
Servanee, fr. gem. en it.. Hante-Sa6ne, arr. en I n.
NO. Lure can den Oignon en niet ver van den Ballond'Alsace. '2150 mw.
Sereerette, fr.. gem. en el., Lozere, kanthfdpl., arr. en
4 n. NNO. Marvejois, aan de Truyere. 1.000 inw.
•
een der Ionische-eil., bij de Z.kust van Mores, 2
U. N. Cerigo, lang 1 n.
Servia Serfideje, at. van Eur. Turkije, Rnmili, 5 u.
NW. den 'berg Olympus, aim de N.grens van Thessalie ;
met een gr. jaarmarkt.
Sereiaa, fr. gem. en vi., Herault, kant.hfdpl., arr. en
2 n. NO. Seders. 2000 mw.
Servie, (hoogd. Ser b ie n, tnrksch S y r p), [Meeoda Superior, met een gedeelte van staat
van Z.-Europa, de W.lijkste van de zoogenaamde DonauVorstendommen, begrepen tasschen 42° 20' en 45° N.B.,
190 10' en 22° 45' 0.L.., hebbende ten N. den Donau, die
't van Oostenr.-Hongarip scheidt, ten 0. Rumenie en Bidgarlic, ten Z. Macedome en Albanie en ten W. Novibazar
en Bosnie tot grins De grootte bedraagt sedert de uitbreiding, die 't gevolg was van de jongste verwikkelingen
op het Balkanschiereiland en die erkend weed bij het treeteat van Berlijn, 13 dull 1878, 892 0 m., d. i. bijna 11/emaal
de gr. van Nederland, met em n bevolk. van ruins 1,8)0,000
zielen, of 1960 op dine 0 m. De oppervlakte is bergachtig, in vele streken dicht met bosschen bezet en afgewisseld door tel vruchtbare valleien, vooral in het N. lenge
den Donan en de Situ. De voorn. riv. zijn, behalve de
genoemde, de Morava met hare bijrivieren in 't midden
des lands, de Timok en de Drin, die respect. een deel der
0. en W. grenzen vormen. De landbonw is er bloeiend.
Mans is het room. green, dat verbouwd wordt; dock men
teelt er ook alle andere europ. graansoorten ; de wijnstok wordt er allerwege gekweekt, mane de wijn, dien men
er wint, is slechts middelmatig ; belangrijke prod. ziju
hennep, vlas tabak en katoen. Behalve voortieffelijk en
overvloedig 'timmerhout, sijn vender varkens, die men
in de prachtige eikenwouden met eikels meat, schapen,
runderen, bokken, huiden, ooft, was en honig, bloedzuigers
in akerdoppen belangrijke art. van uitvoer. Wel is de
rijkdom aan wouden niet meer :66 enorm als voor een
halve eenw, tom n de bosschen van S. tot de dichtste van
rden, in is het Sere. spreekwoord nut meer
Europa behoo
van toepasaing eWie een boom velt, doodt een Servier",
(vergelijk 't Arabische uWie een boom melt, dice vloekt
het nagulacht"); — maar tech is bout nog altijd em
belangrijk art. van nitvoer. De grond bevat voortreffelijk
ijzer, koper, mood, kwik, sink, zwavel en eteenkolen, maar
er worden weinig of gem mijnen bewerkt. De steenkool,
nanwelijks 20 met. onder de oppervl. van den grond gelegen, wordt door de kenners gelijk gesteld met die van
New-Castle. Doch de indnstrie van &vele verkeert nog in
kindsheid ; de fabrieken tidn er weinig in getal; de voornaamste On die van katoenen stoffen. De voorn. stolen
van S. zijn Belgrado, hoofdstad, lEragoejevatz of Kroesjewets, Semendria, Nina of Nisj, Jagodina. Sjabatz (aan de
Save), Oesjitze of Oesitsja, Aleksinatz, Paratsjin, Tajoepria, Swilainatj (alle 4 aan den toekometigen spoorw. van
Sofia near Belgrado), Banja ( veil bezochte badp1.1, Peabovro, Konjak en Michailowatz tale 3 can den Donau).
Servie's nit-goer overschrijdt in de lactate jaren bijna geregeld den invoer, in 1380 zelfs met 10 mill. francs. De
grootste hinderpaal moor de blijvende in voortgaande net.
wikkeling van bet land en your em n winatgevende exploitette zijner natuurlijae rijkdommen is wel gelegen in 't
gebrek aan voldoende middelen van verkeer. De tegenw.
regeering zoekt op tweeerlei wijze in flit gebrek te moorden: l°. door de regularisatie der rivieren, voornamelijk
der Morawa, 2°. door den bonw van spoorwegen. be dear-.
voor vereischte nitgaven bedragen jaarl. ongeveer 5 mill.
francs. Op bet budget moor 1879 believe* de ontungsten
en nitgaven beide ten neastebij 20 mill. fiance. Daarbij is
Sera/ zoo gelnkkig gees inkomatenbelaseing, geen grondbelasting, geen belasting op gebouwen en huurpenningen
te kennen. Het voorsiet in zne behOeften door em n hoofdelijken omslag, door donenenrechten en indireete beim.
tiligen en beast bijna gees staatsschulden. In Sept. 1878
bedroeg de Sere. schnld ongeveer 2 mill. Oostenr. ducaten
en seder* it *se sisChts weinig vernteerderd. Het leger

bestent in vredeet$d nit 1048 nnus, in oorlogstijd nit
MAL — S. is eon constitutionals monarchic: de root
regeert met verantwoordelljte ministers, met een &neat
en een. nationale vergadering of Skoep sj tin a, die
door bdna sae mannelijke mw. gekozen, met den moist
de wetgevende audit dealt. Orschoon de Grieksch-liath.

Servieres

Setubal

kerk staateterk is, bestaat in S. vrijheid van godsdienst.
Hoofd der kerk ia de patriarch van Konstantinopel, die
vertegenwoordigd wordt door den metropolitaan van Servie,
aartsbisachop van Belgrado. Slechts 1./0 der bevolking
bestaat nit Mohammedanen, R. Kath., Joden of Protest.
De Serviers zijn kalm, maar zeker vooruitgegaan, sedert zij
het juk der Turken hebben egeschud; en hun voornitgang
hebben zij te danken aan bun karakter, dat gekenmerkt
wordt door verschillende voortreffelijke eigenschappen : een
atreven naar onafhankelijkheid, bestendige vlijt en groote
zedelijkheid. Voor het onderwijs wordt nitnemend gezorgd
en de inwendige rust last niets te wenschen over. ',De
Serviers zijn de beste vertegenwoordigers van een machtig
ran, dat bestem4 schijnt om eenmaal een groote rol in de
wereldgeschiedenis te vervullen". Naar het lichaam zijn
zij groote, slanke, krachtige menseben, met regelmatige
gelaatstrekken en een scherp geteekend profiel. Het haar
is meestal blond of bruin, de mannen dragen het gewoonlijk kort; alleen de geestelijken dragen lang hear en vollen baard en knevel. Daar bij de meeste blonde vrouwen
zwart haar als een onontbeerlijk sieraad geldt, is het verwen der haren tamelijk algemeen. — Het tegenwoordig
vorstendom Servie, heeft op verre on niet meer die uitgestrektheid, welke het Serv. rijk in de middeleeuwen had,
toen het zich uitstrekte van de Adriat. zee tot dicht bij
de Zwarte zee en deelen van het tegenw. Dalmatie, Bonnie, Croatie, Rumenie, Bulgarije, Macedonie en Thessalie
omvatte. Dit was tusschen de jaren 1334 en 1355, die als
het toppunt van bloei kunnen worden aangemerkt. Doch
in het midden der 15de eeuw weed het rijk door de Turken ten onder gebracht en weed het in naam en inderdaad
een Turksche provincie. Nadat deze in 1521 ook Belgrado
hadden bemachtigd, werd het land door hen verdeeld in 4
livahs Belgrado, Semendria, Kragoejevatz en Novi-Bazar.
In de 18de eeuw weed het gedeeltelijk door Oostenrijk
Teroverd en bij het tractaat van Passarowitz het NW. des
lands aan die mogendheid afgestaan ; doch bij den vrede
van Belgrado (1739) kwam alien weer aan de Porte. Sinds
dien tijd poogde Servie herhaalde malen het Ottomansche.
juk af te werpen. De vermaarde Clerni George slaagde
hierin van 1904 tot 1809 en wist zich door de Porte tot
vont van Servie te doen erkennen. Hij handhaafde zich
in zijn gezag tot 1812, maar toen kwain, ten gevolge van
den tusschen Rusland en Turkije gesloten vrede van Bucharest (28 Mei 1812) Servie weder sten de Turken. In
1816 barstte een niettwe opstand onder Milosch Obrenowitz
-uit, en dezen heeft de Porte niet kunnen ten ender brengen. Bij den vrede van Adrianopel (1829) weed Servie tot
,een onafhankelijk rijk verklaard, dat alleen aan den sultan een zekeren cijns te betalen had. In 1830 weed Milosch formed tot vont der Serviers verkozen en in 1834
.door em n hattisjerif des sultans in dem waardigheid bevestigd. Miloach moon zijn onderdanen in 183i rose libewale constitutie geven weed in 1839 van den tenon geworpen en vervangen 'door zijn tweeden noon Michael,
die zelf weder in 1842 werd verdreven om plaats te maken
sour Alexander Georgewitz, een bloedverwant van Czerni
George. In 1858 werd de oude Milosch ternggeroepen en
bij zijn dood (18601 weed de regeering erfelijk verklaard
in ;Wile familie. Zijn opvolger Michael weed in 1868 vermooed. Onder den thane regeerenden vorst Milan IV.
(1868—?) verklaarde Servie in 1876 den oorlog aan Turkikje.
Geslagen en tot vrede gedwongen, vatte het upnieuw de
wapenen op bij 't vernemen van de overwinningen der
Rumen in 1877. Bij het tractaat van Berlijn in 1 ,78 weed.
S. niet alleen door alle Europ. mogendheden voor een vol"[omen onafhankelijken staat erkend, maar weed zijn grondgebied ook tot de bovengen. grootte uitgebreid. — De See-viers spreken em n zeer krachtige, beschaafde taal, in welke
een aantal werken over verscheiden takken der letterkunde en seer schoone epische en lyrische dichtstukken
sijn geschreven. Door de vermenging met verschillende
stammen heeft sij, hoewel suiver Slavisch, toch em n eigenaardig karakter bewaard. Om hare zachtheid wordt zi,j
wel eens het ilItaliaansch-Slavisch" genoemd. Niebuhr
hondt ham voor de volmaakste van she moderne Europ.
talen wat betreft hare grammaticale samenstelling. De
gem. jaartemp. van S. bedraagt 58° Fahr., die in den zomer 78., terwijl de wintertemp. gem. 35 1/1° teekent. —
Men geeft den naam van Nieu w -See V i 5, aan een
gedeelte van Nienw-Rnsland, inzonderheid aan 't gouv.
S herson, omdat dit in 1753 door een kolonie van Serviers
bevolkt is. — Het Oostenrijksche woiwodechap Se r• i e ligt in ZO. van Hongarije en wordt met het banaat Temes verdeeld in 5 districten Nagy-Becskerek,
Neusats, Temesvar en Zombor, semen gr. 544,81 0
•
met 1,650,000 row.
•
hoervieres, fr. gem. en d., Correze, kant.hfdpl., arr.
en 41/2 U. ZO. Tulle. 1300 mw.
Servigliano, gem. en d. in Italie, prov. Ascoli-Piceno,
eirc. Fermo. 2150 mw.
Servo, d. in Italie, prov. Belluno, circ. Fonzaso. 3269 inw.
Servos, d. in Fr., dep. Savoie, .2 u. W. Chamonnix, aan
Arve, r. o. Van hieruit bestijgt men den berg Buet.
•
Sesak, 0.ind. eil. ten Z. van Java, resid. Kedirie.
Smeheke Sesjeke„ d. in ZO.-Afrika, aan de Zambesieriv., even boven
de Victoriavallen. De naam beteekent
'
.witte sandbank" en is afkomatig van de vele ondiepten,
die deze Av. bier bevat. Ook andere plaatsen aan den
stroom drar„en om dezelfde reden dezen naam.
Seam, [Semites], riv. in N.-Italie, Piemont, ontspr. bij
Monte-Rosa, vloeit langs Varna° en Vercelli en valt na
een Z.lijken loop van 25 u. 1. in den Po, met twee takken. Zij neemt r. de Seasera en den Cervo op. Van 1801
tot 1914 gaf zij haren naam aan em n dep. van 't fr. rijk,
--wa.rvan Vercelli de last. was.
Seskiir, runs. eil. in de Finsche golf, gouv. St-Peters-burg, met een vuurtoren op 60° 2' I" N.B., £8° 23' 5" 0.1.4
Seskinan. kersp. in Iceland, Munster, gm. Waterford,
I U. rnim NO. Cappoquin. 2000 mw.
Sema, [Suessa Auruncal, 1) at. en bisschopszetel

in Z.-Italie, prov. Caserta, distr.hfdpl., 5 u. NW. Capita;
met een kathedraal op de plants van een tempel van Marcurios en vele rum. ondheden en ruinen. 60 5) taw. —
(Cilento), gem. en at. in Z.-Italie, prey. Salerno, tire.
Vallo-della-Lucania. 3250 mw.
Sessana, 1) gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. Knstland.
4790 mw. — 2) distr. van denzelfden naam aid. 27,401) inn,
Seaman°, d. in Ital., prov. Molise. circ. Isernia. 2080 mw.
Sessant, d. en gem. in Italie, prov. Alessandria, circ.
Asti. 1074 mw.
Sesslach, beier. stadje, kr. Opperfranken, hfdpl. van sea
landgericht, aan de Rodach, 6 1 /2 u. N. Bamberg. 600 mw.
Sestino, [Sestiostna], st. in Italie, prov. Arezzo, aan
de Foglia, 5 u. W. Urbino. 240 1 inw.
Seam, 1) at. in Midd.-Italie, prov. en 11/2 n. NW. Florence. 4800 mw. — 2) id., N.-Italie, prov. en I u. NW.
Cremona. 4200 mw. — 3) of Seats., id., op het ell. Sardinie, div. en 2 U. N. Cagliari. 1910 mw. — 4 ) -Calende,
id., N.-ltalie, prov. en 91/2 u. NW. Milaan, aan den Ticino, waar dese de Lago-Maggiore verlaat. 33 )0 inw. —
5) -San-Giovanni, id., prov. en 2 1 /s u. NNO.
5040 mw. — 6) -Campano, id., prov. Molise, cite. Isernia. 1840 inw. — 7) -al-Rhegena, id., prov. Udine,
circ. San-Vito-al-Tagliamento. 378i inw.
Seatola, d. in Italie, prov. Modena, tire. Pavullo-nelFrignano. 2510 mw.
Sestrabek, runs. St., 5 u. NW. St.-Petersburg, aan den
mond der Sestra in de Finsche golf; met em n gr. wapenfabr. 1500 mw. Door Peter den Gr. in 1716 gesticht.
Sestre, riv. van Guinea Liberia, valt in den Atlant.
oceaan, 38 u. NW. Kaap-Palm
as. — Groot- en KleinSestre of Z us ter s) zijn bijeengelegen d. op de kust,,
12 u. NW. Kaap-Palmas.
Sestri 2 zeest. in N.-Italie, prov. Genua: 1) -di-Levante, esta
Neg Tiguliorum], mand.hfdpl., 4 u. ONO.
Genus, aan de golf van Genoa. 860 I mw. — 2) -di-Ponente, 1 u. W. Genoa, met veel landgoederen en albastgroeven. 9600 mw.
Seats, zie under Seam o 3).
Se-Tang, riv. van Birma, valt na een Z.lijken loop
vast mitschien 70 of 81 u. in de golf van Martaban, door
een mond van 14 u. breedte. Zij is door de menigte ondiepten en eilanden alleen voor schepen van 2 met. diepgang bevaarbaar.
Setenil-de-las-Rodegaa, sp. vi ., prov. en 20 u. NO.
Cadix. 2690 mw.
Senors, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. en kant.
Oosterhout, arr. Breda. 70 mw.
Setif, (eng. Sat ee
[Skills], gem. en st. van Algerie, prov. en 22 u. WZW. Constantine. 4100 mw.
Setonda, een der Kl. Soenda-eil., bij Sumbawa's N.kust.
Se-Tsjing, chin. nt., prov. Quang-si, dep.hfdpl., op
24. 20' N.B., 106 15' O.L.
Se-Tsjoe, id., zelfde pros.,
dep.hfdpl., aan den never der Hon-nan ; met kwikmijnen.
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Se-Tajoeen, Se-Clmen, Se-Tehouan, (iNierstroomenland. ), gr. prov. van China. incest tusschen 26 en 33.

N.B., 101 en 1100 0.L., hebbende ten W. Tibet en aan de
andere sijden de provincien Kan-soe, Sjen-si, Hou-pc, Kwitsjoe en Yunnan ; gr. 7943 0 m., met 35,1100,000 tow. Zij
is seer bergachtig. De Yang-tze-kiang vloeit er door en
neemt al de andere riv. der pros. op, waarvan de voorn.
zijn: Kinscha, Ya-lung, Nin en Kia-ling. Het land is buttengetneen vruchtbaar: eenige gedeelten brengen suiker„
zijde en oranje-appelen snort ; maar de hfd.prod. zijn rhabarber van de beste Boort, andere drogerijen, mnskus, opium, ?Qat, tabak, thee, steenkool, koper, tin, kwikzilvez,
lood, ijzer en andere metalen. Zij wordt in 11 dep. vexdeeld. De hfdpl. is Tsjing-toe.
Sett..., d. in Italie, pros. en cite. Milaan. 2000 tow.
Setto-Comoni, bergachtig distr. van N.-Italie, Lombardije, tusschen de Brenta en de Antic°. 29,000 inw.
Midst. Asiago.
Sette-Frati, mv1. in Zuid-Italie, pros. Caserta, OZO.
Sora. 2250 mw.
Setten, Zetten, ned. d., prov. Gelderland, gem. Valburg, kant. en 2 n. W. Elst, arr. Arnhem. Aan dew
plaats is de naam verbonden van Otto Gerhard Heldring,
peed. in het naburige Hemmen it 1876 ). Van de liefdadigheidsgestichten door dezen mennchenvriend te Z. in het
leven geroepen, zijn de voorn. 't asyl ,,Steenbeek" tot oprichting van gevallen vrouwen,uTalitha-Kumi" (dochtertje,
sta op) en "Bethel" (hum Gods), de beide laatste inriehtingen ten behoeve van verwaarloosde meisjes van jougen leeftijd. 1100 mw.
Settime, d en gem. in Italie, pros. Aleasandria, circ.
Asti. 90 I tow.
Settimo, 1) d. op Sardinie, div. en 2 u. NO. Cagliari.
150) mw. — 2) -Torinese, d. in N.-Italie, Piemont, pros.
en I u. NNO. Turijn. 96 mw. — 3) -Vittone, id., pros.
Turijn, 2 U. NNW. Ivrea, mand.hfdpl., aan de Dora-Bal.
tea, 1. o. 1600 mw. — 4) -Itliilaoueso, pros. en cite. Milaan. 2700 taw.
Settiogiano, mvl. in Z.-Italie, pros. en 1 u. W. Catanzaro. 4500 mw.
Settle, enc. mv1., gm. York. W. Riding, aan de Ribble,
19'12 u. WNW. Leeds. 216 ) mw.
Settrington, kerap. en mvi. in Engeland, gm York,
0. Riding, 1/2 u. OZO. New-Malton. 700 mw.
Settu, prov. van Japan. 730,000 low.
Setubal, St.-Uhes of St.-Yves, [Cetobriga], port,
st en tech., pros. Estremadura, hfdpl. van een comarca,
aan de Waijde der baai van Setubal en aan den r. o. en
den mood der riv. Sadao, 5 u. ZO. Lissabon. Zij strekt
sich uit hugs het strand, is door muren omaloten, wordt
door een kaateel verdedigd, heeft verscheiden kerken en
hospitalen, 2 at scholen, een gerechtshof, breede kaaien,
een gemakkelijke haven en drijft een aanzienlijken ban.
del in zeezout, muskadel- en witte wijnen nit den omtrek,
kurk, oranjes en lemoenen. Zij heeft een levendige sardijnenvisscherij en een gr. jaartnarkt in Juli. 14,00 inw.; —
S. leed veel bij de aardbeving in 1755, die Lissabon zoo
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vreeselijk teisterde. In haren omtrek liggen de milieu
tener wide st. Tr oy a.
Setankert, gem. en d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Sikale. 2300 mw.
Sondra en Seaga., 2 fr. riv., dep. Charente-Inferieure;
4Ie eerste valt na een NW.lbken loop van 12 n. tegenover
'C eiL Oleron in see; — de tweede outlast rich bb Saintes
I. in de Charente, na een N.lijken loop van 12 n. voorbij
Jonsac en Pons.
Seueserea of Zeumereaa, geh. in de Ned. pro.. Gelderland, onder Voorthuisen, gem. Barneveld, kant. Ammfoort, arr. Utrecht. 200 inw.
Senniak, at. van N. Hindostan, 111/e ti. ZO. Gwalior.
Seamy, St. van Britsch Indie, pees. Bengalen Nerboedda-gebied., 6 a. Z. Tsjawparrah. — Samaria, id, zelfde
pres., Bundeleund, 5 u. WNW. Hallinger.
Sewer., fr. gem. en at., Cflte-d'Or, kant.hfdpl., arr. en
4 n, OZO. Beaune, aan de Saline, I. o.; met een gem.
eollegie, fabrieken en scheepshouw. 2500 mw.
illevelen, gee in Prnisen, Rijnprov., regdst. Dusseldorf.
2041 mw.
Sevellan of Samba, room. bergkruin in 't 0. van
Azerbidsjan, N. Perzie, 6 u. W. Ardabil, hoog 3000 met.
't Is waarschijnlijk een uitgedoofde vulkaan.
Seveneeken belg. gem. en d., prem. 0.-Vlaanderen, arr.
en 21/2 n. NO. Gent.
'
2500 mw.
Sevenlaampton, kerap. in Engeland, gin. Gloucester,
U. 0. Cheltenham. 526 inw.
Sevenhoven of Zevenkoven, ned. d., pro,. Utrecht,
gem. Lopik, 3/4 U. Z. Uselstein. 250 mw.
Seven-Wanda, tie ben. onder Zeven.Eilanden 4).
Sevenoaks, eng. mu]. en kersp., grs. Bent., 2 u. NW.
het Tunbridge-station van den spw. van Louden op Dover ; met een lat. school en mime kerk. 5903 inw.
Sevennan, ned. gem. en d.,_prov. Limburg, kant. Venloo, arr. Roermond. 3/4 n. Z. Horst. 1920 mw.
Sever (St..), 1) fr. gem. en at. Lander, arr.hfdpl., 3
U. ZZW. Mont-de-Marsan, aan den 'Adour, 1. o., met een
gem.collegie en handel in koren, wijn en brandewijn.
2800 mw, (25O in de at.) — 21 fr. gem. en vi., Calvados,
kant.hfdpl., arr. en 2, u. W. Vire. 153,1 mw.
Severae, 1) fr. d., Loire-Inferieure, arr. en 4 u. WNW.
Savenay. 1250 mw. — 2) -1e-Chateau, fr. gem. en stadje,
Aveyron, kant.hfdpl., arr. en 4 n. N. ; met een ond
sterk kasteel. 2710 mw. ( 1100 in 't stadje).
Severek, at. van Aziat. Turkije, pasj. en 12 U. NO. Diarbekir, aan een bijriv. van den Euphraat.
Severe (Ste..), fr. gem. en d., Indre, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. ZZO. La Char; aan de Indre. 1082 inw.
Sevens (St..), fr. gem. en d., Charente, arr. en 6 u.
SO. Barbezieux, kant. Aubeterre ; met brandertjen. 1?50 mw.
Severina (Santa-), [Siberene], at. in Z.-Italie, prov.
Reggio-Calabria, 4 te. WNW. Cotrone; met een kasteel en
kathedraal. 1305 mw.
Severino (San.). 1) at. in Midd.-Italie, voorm. Kerk.
Stt., 4)/s u. WZW. Macerate, aan de Potenza, r. o. zetel
van een bisschop ; met 10 kloostera. 3000 mw. — '2) vi.
in Z.-Italie, 6 u. OZO. Lagonegro. 2200 inw.
Severn', 1) Saverne, riv. van Encreland en Wales,
ontspringt in Montgommeryshire, vloeie NO., ZO. en Z.
door Shropshire, Worcestershire en Gloucestershire en tusschen Somersetshire en Z.-Wales, en valt met een breeden mond in 't 0.1ijk gedeelte van 't kanaal van Bristol,
ma een loop van 60 u., waarvan zij er 50 (tot Welshpool)
bevaarbaar is. Hare room. bijriv. zijn I. de Terne, Bo.
yen- en Beuden-Avon, Leyden, Chilt en Frame, r. de Teme,
Wye, Usk en Taff. Door kanalen is deze riv. met de
Therm., den Treat, den Humber en den Mercey verbonden, waardoor zb een gr. handelsweg in 't ZW. van Enviand vormt. — 2) riv. in Opper-Canada, distr. Home,
outlast het overtollig water van 't meer Simcoe N.waarts
in de Georgian-baai en 't meer Huron. — 3) riv. in 't
NW.lijk gebied van Britsch-Amerika, vloeit door 't meer
Severn en volt in de Iludsons-balti, aan de ZWzijde, na
men NO.lijken loop van omtrent 100 n. — 4) riv. der V.S.,
Maryland, vat in de Chesapeake-baai bij Annapolis, welke
at. aan haren oever ligt. — 5) naam der D um ar e
q U e - r I v., in 0. Nienw-Holland, die in de Darling-riv.
Tait, op 28° 48' LB., 150. O.L.
Severr.Stoke, kersp. in Engeland, gra. en if n. Z.
WOrcester, aan de Severn. 737 mw.
Severe (San.), at in Z.-Italie, 5 tt. NW. Foggia. Zij
!weft een kathedraal, verseheiden parochie-kerken, een
bissch. seminarie en handel in vee. 17,000 mw.
Sieveroi-Vitostotajnoi, kaap-Sjeljoeakin of Mooed.
Oostikaap' N lijiate punt van Ames vasteland, Siberie,
Op 770 40' N.B., 108° O.L.
Sevres°, gem. en d. in N.-Italie, prov. Milaan, cum
Monza. 3660 taw.
Sevier, 1) gra. der V.S., Arkansan, aan 't Indianengabled; met 4450 low.; hfdp-1. Par a cli ft a. — 2) id.,
in 't O. van Tenessee, met 1120 low., hfdpl. S ev ie r•1 1 1 e. — 3) id., in Utahgebied.
Sevignan, 1) fr. gem. en d.. Cotes-du-Nord, arr. en 5
U. LW. Dinan. 3000 law. — 2) id., Basses-Pyrenees, arr.
en 3 n. 30. Pan. 1050 mw.
SevIgue, kaap, voorgebergte aan den binnenkant der
St.-Vincent-golf in 3.-Anstralie, door de Fransche exped.
Baudin in 1803 genoemd near den letterkundige Marquise
de Sevigne (1626-1696).

Sevilla, Seville, (Bilepalia, Julia lionsula), de
2de at. van Spanje, hfdst. des lands gedurende een ge-

ekelte der guth. dynastic, an ltfdpl. der prov. Sevilla, aan
in 1. es. des Guadalquivir', over welken zij door ease

sehiphrng gemeensehap heeft met hare voorat. Triamt, 17
0. NNO. Cad's, met welke at. shook met Madrid sjj door
fen spw. in verbinding stmt. Zij is einsloten door moorache maven, die 1 , /, n. in oditrek en vele poorten en to
rent hebben, terwij1 tegenwoordig de milieu in openbare
wandelingen herschapen stn. Haar inwendige heeft Ivor
een deel nog oostersch voorkomen ; hare straten sijn meest

Sevres

nom, maar de Alameda in 't midden is een prachtige
.-bred'ta,plnmoevrsidntf
nen en standbeelden, en in de jongst verloopen jaren zijn
an nog me nieuwe rechtlijnige straten met regelmatige en
sehoone woonhuizen aangelegd. De kathedraal, een gebonw nit de 14de en 15de eeuw, beslaat de pleats eener
moskee en is de grootste en fraaiste kerk in Spanje, prijkende met een vermaarden, seer hoogen vierkanten toren,
de G ir a Id a (nwindwijzer of weerhaan"), op welken een
kolossaal standbeeld van 't Geloof staat. Van binnen is
zij nog allerrijkst uitgedost, hoewel vele van hare schatten door de Franschen zijn weggenomen, en zij heeft een
aantal kapellen, schilderben van Murillo en andere groote
talenten, prachtige orgels en de tombe, waarin emit de
each van Columbus (nu ruatende in de kathedraal van Have,* en Cuba) is bewaard geweest, en die het schoone
opschrift drsagt r/A Castilla y Aragon, Otto mundo dio
Colen" lean Castilie en Aragon schonk Columbus eun
nienwe wereld). Rondom die gebouw staan het aartabissch.
paleis, 't kapittelhuis, de r/alcazar" en de hem //La Lonja",
in welke imitate de archieven van Spaansch Amerika berusten. De genoemde aleasar, een moorsch koningspaleis
met tninen, een navolging van de Alhambra te Granada,
bevat den aLeenwenhor, .misschien het baste gewrocht
van arab. bouwkunst in Spanje, de prachtige zeal der afgmanten, koninklijke vertrekken met reel scboone schildenier& ens, en woningen, die aan privaatpersonen yenhuurd of tot logementen gebruikt worden. V66r den revolutionairen inval der Franschen had S. 140 parochie-kerken, benevens een grout getal kloosters, waarvan de meeste nu tot andere doeleinden dienen; immers in 1845 had
nj slechts 31 kerken en 64 kloosters. De kon. tabaks- en
cigaren-fabriek is een verbazend groot, met grachten omgeven gebouw, dat dagelijks eenige duizenden handen bezig
hondt. Andere room. gebouwen zijn 11 hoapitalen, het
stadhuia, de kazernen, gevangenissen, achouwburgen, de
kanongieterij (te Triana), het arsenaal en in 't midden der
at. de ',plaza de tores" of het stierenperk, omgeven door
gel3ouwen van moorsche stichting en geschikt om 14,000
aanschouwers te bevatten. De //Torre d'Oro" is een Shoekige tones, waarschijnlijk van rom. bouw; ook een waterleiding, die nog het water nit Alcala near de at. /meet,
Is het werk der Romeinen, terwijI men bier nog een Rental andere overblijfsels der klassieke oudheid vindt. Rondom,
de at. zijn eel], menigte beerlijke wandeldreven, en sac
ddne zijde ligt de tQuemadero" of de verbrandingsplaats
der Inquisitie, aan welke de begraafplaats der at. en cone
andere voor de Engelschen grenat. De voorat. Tria n a
wordt meest door ugitanos", d. z. Zigeuners of hoidens
smokkelaars en dergelijk volkje bewoond, en in den tijd
der Romeinen had zij met de at. gemeenschap door eenen
tunnel onder de rivier, die echter nu vervallen is. Andone voorat. zijn Humeros. Cesteria, Baratillo, Carreterim,
Retsolana, San-Bernardo, San-Roque en Macarena. S. is
de maid. van eon kapitein-generaal on de zetel van een
Iron. andiencia (gerechtshof), alsook van eon universiteit in
't gebouw van 't voorm. Jeznieten-collegie 1, die, even als
het stads-museum, rijk is San schoon schilderwerk ; ',octets
heeft zij een lyceum, eon akademie der schoone kunsten,
archieven van Sp. Amerika, sinds de ontdekking door C.,
rijke openbare bibliotbeken, scholen rear de mathem. wetenschappen, voor de artsenijmengkunde, voor de koopvaart, artillerie en marine, voor de stierbevechting. Hare
zijdefabrieken, die in den tijd der Arabieren 16,000 wee&
atoelen aan den gang hidden, zijn nog altijd van belting;
ook levert hare Industrie wollen en linnen stoffen, hoeden, kammen, coop, aardewerk, leder, ens.; 't gouvernement
heeft hier ijzergieterijen en salpeterziedersjen. De koninkl.
tabak- en aigarentabriek werkt met 3000 man. Verdere bestaansmiddelen On de voordeelige visscherijen op de riv.
en een uitgebreide kuathandel. Schepen van 100 ton kunnen
den Guadalquivir tot aan de at. opkomen; maar die, welke
meer dan 3 met. diepgang hebben, moeten op 21/3 tt. beneden de at. lessen en laden. De room. art. van uitvoer
sijn de oranje-appelen, de olijven en olie nit den omtrek ;
ingevoerd worden eng. fabrikaten, huiden, hennep en vlas
nit de 0.see, Ozer van Bilbao, koloniale waren van Cuba
ens. Tot is 't begin der 18de eeuw had S. den alleenhandel met de niettwe kolonien ; toen ging Cadiz modedingen. De bevolking der st. (.66r hare overgeving aan
de Spanjaarden, in 1248, bijna 1/2 mill.) beliep in 1845
84,927 stolen doch was in 1881 gestegen tot 134..000. La
Giralda start op 37° 22' 44" N.B., 6° 0' 5r, W.L. - S.
zag binnen hare mum, behalve role koningen van Castilie, eon menigte beroemde mannen geboren worden, o.
a. Barth, de Las Casus, de dichters Lope de Rued& en

Fed. Herrera, de schilders Fr. Herrera Luis de Vargas,
Rodrigo de Velasques, Esteban, Murillo ens. — De 'Gothen verplaatsten hunne hfdst. nit S. near Toledo in de
Me eenw. De Mooren overmeesterden de at. in 711, en
Ferdinand III. ontrukte se bun in 1248, waarna stj tot op
Philips V. de room. reaid. der sp. znonarchen was. De
Franschen namen hear in 1910 on andesmaal in 1823 in.
In 1843 wend zij door Espartero gebombardeerd. Eon a.
van S. ligt Santiponte of Ond-Sevilla op de pleats,
zoo men meant, van 't onde It ali c a, de geb.pl. van de
keizers Trajimus, Hadriimus en Theodosius en waarachijnlijk
van Sinus Italian. Men vindt en nog overbikjfaels van
eon rom. amphitheater e. a. sporen der ondheid. To Santiponte sate Triana word= groote jaarmarkten gehouden.
Aigiatab., fr. eli. , ontspr. in 't dep. DeuxSevres, bb Archerie, vloeit NW. voorbij Montages, Clisson en Montan., wear j betaarbaar worth, en Tait 1.
in (in Linke, term/vet' Nantes, as eon_ loot van 25 n. —
2) -%.s-6l.., Id., ontspr. in t SO. van t selfde dep.,
bij Septeret, vloeit voorhij LaMothe-St.-Heray, St.-Maixent, Mort en Marano, en wilt te Alguillon in den Atlant.

(wean, na een loop van 21 U.

Sims, fr. pm. an at., Sense-et-Oise, kant.hfdpl, arr.
en life n. ONO. Versailles, aan den arr. van Parini en
aan de Seine, I. 0. Zij heeft eon porselem-fabr., thane de
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Sevres
eerste in Ear. (in 1759 door Lod. XV. gesticht) met een
fraai museum voor rorceleinwerk, fabr. van chemicalien,
ateliers voor glassch lders ens. 7000 mw. in de gem. (6483
in de at.)
Sevres (Deux.), d. I. Beide-Sevres, dep. in 't W.
van Frankrijk, gevormd uit een gedeelte der oude prov.
Poitou en rAngotmois, tusschen 26° 2' en 47° 10' N.B.,
omgeven door de dep. Maine-et-Loire, Vendee, CharenteInferieure, Charente, en Vienne; gr. 114 0 m., met 336,695
mw. hfdpl. Niort — De oppervlakte wordt door een
laag plateau, //Hauteura de la Gktine" geheeten, in twee
deelen gescheiden, nl. een bergstreek ten N., //Gktine"
genaamd, en een Age vlakte in 't Z., waaraan men den
naam van //Plaine" ,vlakte) geeft en die in 't 0. ',Marais"
moeras) beet, wegens de vele daar nog aanwezige moeraesen. De voorn. riv. zijn de Sevre-Nantaise en de SevreNortaise, waarnaar bet geheeten wordt, de Thouet met
de Argenton en de Dive, de Vendee, Antiae, Mignon en
Boutonne. De bodem is grootendeels zeer vruchtbaar en
levert meer dan toereikend graan en voedergewaesen, veel
aardappelen, hennep en vruchten. Het dep. heeft voortreffelijk weiland en teelt schoon rundvee, paarden, en
vooral ezela en muilezels ; ook vindt men er veel gevogelte
en bijen. De mineraaldelving beteekent niet veel, en van
de minerale bronnen zijn de beet bezocbte die van Bilezais. Het fabr.wezen levert leder, handschoenen, wollen,
'Innen en katoenen stoffen, brandewijn, beetwortelsuiker
enz. Het wordt verdeeld in 4 arr. ( Bressuire, Melle, Niort en Parthenay), in 31 kant. en 356 gemeenten. Het is
begrepen in 't reason van 't hooge gerechtshof te Poitiers
en behoort tot de tide militaire divine.
Sean i Dissar, (eCypressen-Kasteel"), 1) at. van Aziat.
Turkije, Anatolie, 19 u. ONO. Koetaya (Kjoetahia). — 2)
id., bij de golf van Scala-Nova, 6 U. ZW. Smyrna. — 3)
4. van Anatolie, 21 u. ZW. Angora. In de nabijheid hgten overblijfsels, zoo men rueent van 't nude P es sinu s.
Sevran of Aligondsje, at. van Britsch Indie, pres.
Bengalen prov. Behar. 11,100 mw.
Seward, 1 gem. der VS., New-York, get. Sehoharie,
131/e u. W. Albany. BOO mw. — 2) grs. id ., Stt. Nebraska. 2910 inw.
Sewardstone parocbie in Engeland, grs. Essex, kersp.
en 1/3 u. Z. Waftham-Abbey. 9 10 inw.
Sevrastopol, Sevastopol, Sebastopol, (tat. A k h.
t iar) = ilKeizersstad", belangrijke at. en krijgsarsenaal
van Z.-Rusland, in de Krim, gouv. Taurie, 101/e u. ZW.
Simferopol. Be at. heeft een sierlijke kathedraal, een keizerl paleis, gr. kazernen, scheepatimmerwerven en groote
dokken, een admiraliteit, quarautaine-inrichting enz. Hare
haven is een van de schoonste, ruimste en veilisiste van
Europa; dock van de wonden haar in den Krimoorlog
(1S54-55) toegebracht, is S. nog niet weer hersteld. Terwijl
bet aantal mw. veer 1S54 omstreeks 59,00) bedroeg, beloopt dit thane nauwelijks 12, ,100 mw. — Geaticht in 1786
door keizerin Katharine II., dicht bij de milieu van het
nude Cherson of Chersonesus (later Sjoersji)
nabij het Tatarendorp A khtia r, werd de at. door
leikolaaa I. vergroot en versterkt, zoodat zij een tijdlang
met recht het Gibraltar van Z.-Rusland genoemd werd. In
den Krimoorlog werd de vesting, na een bombardement
van 11 maanden door de vereenigde legermacht van Frankrijk, Engeland, Sardinie en Turkije, 8 Sept. 1855, niettegenstaande de dapperate verdediging van generaal Todtleben, door den vijand ingenomen. — Gem. temp. Jan. 341/2 0 ,
Juli 74° Fehr. — De naam Sebast opol is ook gegeyen aan een van de groote boulevards in Panic.
Sesvernyj-Jekoterinensky-Kanaal of Noord-Katharina-Kanaal, verbinding tueschen een der bijvloeden

van de Wytsegda (Dwina ) en de Keltma (Kama), reeds
door Peter den Gr. ontworpen, mace eerst onder de regeering van keizer Alexander voltooid. Het weed naar Katharice II. genoemd, onder wier regeering, in 1788, em n aanyang met het week gemaakt wend.
Sewestan, Siwestan prov. van ZO. Afghanistan,
incest tusschen 29° 40' en '31° 20' N.B., 6 ;- ° 20' tot 69° 40'
0.L., hcbbende ten Z. Beloedsjistan (pray. Catch-Gundava),
ten 0. de Soliman-bergen, die ze van Damietta scheiden,
en ten W. de Bholan- en Pisjien valleien, van welke zij
suede door hooge bergen gescheiden is. Zij is alleen vruchtbear lenge de weinige riv., en wordt doorsneden van den
weg, die van Dera-Ghazie naar Kandahar loopt.
Sevviekly, vl. in de V.S. van N.-Amerika, Pennsylvanie,
vs. Westmoreland. 240 , mw.
Sexhierunt, ned. d., Friesl., arr. Leeuwarden, kant. en
11/-3 U. NNO. Harlingen. heipl. der gem. Barradeel. 1400 mw.
Seybo, vi. op Haiti, 16 u. NO. San-Domingo. 3 500 mw.
Seychellen, Sechellen, Seissellen of 1111ahe-Eilan41en„ groep ell. in den Ind. oceaan, in 1516 door de Portugeezen ontdekt, behoorende onder het Britsche gouv. van
tusschen 3° 30' en 5° 45' Z.B., 55° 20' en 56°
20' O.L. Zij beetaan uit 30 kl. eilanden in 4 groepen a)
Mahe of Seyc hell e, met St.-Anna, Cerf en vele
kleinere; b) Silhouette; c) Praslin, met Curieuse
tn..; d) Denis of Zeekoe, met Fregate e. a. Zij zijn
aile van graniet-formatie, en teller) 12,000 mw. M a h 6,
Let grootste eil., is 41/2 U. hang en mini 1 U. breed, bergehtig, mean vruchtbaar ; de hfdpl. Port-Victori a,
aan de 0.kuat heeft een garnizoen. Sommige geographen
brengen deze groep tot de ZW.waares gelegen Amiranten. — Naar de gezellig bij Mahe gelegen 7 eilandjes beeten zij ook wel de a even Br oeder a", terwij1
in 1742 door een franech kapitein Lazard Picault, die ze
nader onderzocht, Ile-Labour donnay e genoemd
werden, ter eere van den toenmaligen fr. gouverneur in
ndie, Mahe Labourdonnaye. Hun tegenwoordigen naam
dragen zij near den franschen minister van Marine H 6rault de Seychelles.
Seychea, gem. en at. in Frankrijk, dep. Lot-et Garonne,
arr. Marmande. 1380 mw.
Seyda, pr. at., prov. Saksen, regdst. en 15 1 )2 u. NO.
Alerseburg; met wolmarkten. 1713 mw.

931

Seyer-Eilanden, eil.groep bij de W.kust van 't ashlerell. Malakka, op 8° 41' N.B., 97° 36' 0.L., onder eng. gen&
Sever6e, Seieribe deensch eil., 2 u. NW. Seeland, voor
den AeyerOe-boezem, fang 2 n., be. 1/3 u.; met het kerkd.
Seyeroby en de pleats Kongstrup.
Seymour, 1) vi. in de V.S. van N.-Amerika, Connecticut, gra. New-Haven. 2200 mw. — 2) at. in Indiana, grs
Jackson. 2380 mw. — 31 vl. in Auatralie, Victoria, op de
grens van de gm. Dalhousie en Anglesey. 600 mw.
Seyjid-el-Gbazi, st. in El. Azie, Anatolie, 7 u. ZZO.
Eski-Sjehr ; met 6 10 moham. huizen. 300 I mw.
Seyne, 1) fr. gem. en versterkte at., Basses-Alpes, kant.
hfdpl., arr. en 51/2 u. NNO. Digne, aan de Blanehe ; met
een gem.collegie. 2300 mw. — 2 (La), id., Var, arr. en
1 U. ZW. Toulon; met een veilige haven aan de ZW.kust
der golf van Toulon en scheepstimmerwerven. 8000 mw.
Seyny, Sayny, at. in Rusland, Polere gouv. en 5 u. 0.
Suwalki, aan de Seyneczka (bijriv. der Memel). 3700 tow.
Seypuseh, Sevbusch, iZywie c), at. in Oostenr.Hongaree, prov. dalicie, aan de Sola, 3 1 /e U. ZZW. Biala;
met weverij. 33)0 inw.
Seyra, at. van W. Hindostan, Guicowar-gebied, schiereil. Guzerate, anti de golf van Catch. — Seyrah, tad. at.,
pre.. Bombay, 181/2 U. 0. Ahmedabad.
Seysoena, st. in W. Hindostan. gebied en 7 n. Z. Kotah.
Seyssel, fr. gem. en grensstadje, Ain, arr. en 4 u NNO.
Belly, aan den r. o. van den Rhone, die hire bevaarbaar
wordt ; met seheepsbouw en asphaltgroeven. 1210 mw.
Seyssuel-Chasse, fr gem. en d., Isere, arr. en /4 U.
NW. Vienne, aan den RhOne, 1. o. 1900 mw.
Sezanne, fr gem. en st. Marne, kant.hfdpl., arr. en
61/2 u. ZW. Epernay ; met lede
r- en zeemfabr. 1200 mw.
Sezemicz, Sezemitz, vi, in Oostenr.-Hongarije, prov.
Bohemen, kr. en 3 u. N. Chrudim, aan de Elbe 1.o. 1780 mw.
Scans, 1) Sezza, [Setia, Suessa Pometia?] at. en

bisschaetel in Z.-Italie, prov. Rome, deleg. en 6 U. ZO.
Velletri, bij de Pontijnsehe moerassen, met de overblijfsels van een tempel van Saturnus. 9650 mw. — 2 ) gem. en
mv1. in N.-Italie, Piemont, prov. en 3 U. Z. Alessandria,
bti de Bormida, r. o. 2900 mw.
Sfax, Sfakes. Sfaldus of Asfax, at. en zeeh. van N.Afrika, Tunis, aan de golf van Gabes, 20 u. NNO. Gabes.
Zij is door een hoogen inuur omsloten en mag een der
best gebouwde steden van 't beylik heeten ; zij heeft
seheepstimmerwerven, teelt tatmuntende meloenen en kom -

kommers (nsfakans" ), en drijft een levendigen handel
met Malta en Sieilie. 10,003 mw. — Daarbij de ruinen der
oude stad U a ill a.
Sforzattica, gem. en d. van N.-Italie, prov. en cire.
Bergamo. 1100 mw.
Sgjersh of Ssiersek, st. in Rusland, Polen, gouv.
Piotrkov. 11,400 inw.
Sgurgola, gem. in Italie, prov. Rome, circ. Frosinone. 2849 mw.

Shaekleford,,m. in deV.S. van N.-Amer., Tejas. 460 mw.
Shadforth, vi. in Engeland, gra. en I u. 0. Durham,
kersp. Pittington. 1065 mw.
Shaduan, zie Sjadoean.
Shadura, zie Sjaderah.
Shadvrell, eng kersp. en voorstad van Londen, 0.zijde,
grs. Middlys?x, met een station aan den London-andBlackwell spw. 8500 low.
Shaft..sburv., Shaftshury, 1 ) Shaston, eng. at., gra.
Dorset, 7 u. gNO. Dorchester. 2600 inv, — 21 gem. en
vl. der VS.. Vermont, grs. Bennington, 27 u. ZZW. Montpelier. 2000 mw.
Shahabad,
Slashjehan
Shahlimapore,
r,

Zie onder Sj.
3
Shahpoor, ens.
Shalbourn, kersp. in Engeland, gra. Berks, 1 U. ZZW.
Hungerford. 990 mw.
Shalfleet, kersp. in Engeland, eil. Wight, 1 U. W. Newport. 1190 inw.
Shalford, kersp. in Engeland, grs. Surrey, aan de Wey,
1/4 u. Z. Guildford. 1480 mw.
Shamokin, gem. en vl. der VS., Pennsylvanie, grs.
Northumberland, 20 u. N. Harrisburg. 2280 mw.
Shanagoiden, kersp. van Ierland, Munster, grs. Limerick, 1 u. ZW. Askeaton. 140 I mw.
Shaneough, kersp. van Ierland, gra. Sligo. 660 tow.
ShandaLin, gem. der V.S., New-York, gra. Ulster, 7
U. W. Kingston. 2740 mw.
Shandrum, kersp. van Iceland, Munster, gra. Cork,
U. WNW. Charleville. 2640 mw.
Shanghai, Shanghae, zie Sjanghai.
Shankill, 1) kersp. in Iceland, gra. Armagh, bevatt.
de at. Lurgan. 14,000 mw. — 2 ) id., gra. Roscommon,
U. W. Elphin. 1360 mw. — 3( of St.-Kill, id., gra. Kilkenny, lh u. N. Gowran. 1365 mw. — 4 ) id., gr.. Antrim, zijnde era deel van Belfast. 176.200 tow.
Shanklin, dest. en kersp. in Engeland, eil. Wight,
11/., u. ZO. Newport. 1932 tow.
Shannon, 11 [Senus], hoofdriv. van Iceland, die Connaught van Leinster scheidt en door 't N. van Munster
vloeit. Zij ontspringt in 't gra. Leitrim, loopt eerst ZW.,
dan meest Z. door de meren (nloughs") Allan (50 met. boy.
de zee), Boderg, Forbes, Ree en Derg en hangs de at.
Carrick en Jamestown tot bij Limmerick, wear zij zich
W.waarts wendt en na een loop van 65 uren, door een mood
van 3 u. breedte aan den ingang, in den Atlant. oceaan
valt, tusschen de kapen Kerry en Loop. Zij neernt r. de
Boyle, Suck en Fergus, 1. de may, Brosna, Mulkerna,
Maig e. a. op. Schepen van 400 ton kunnen hear tot Limerick en kleine vaartuigen tot dicht bij hare bron opvaren,
maar zij heeft op vele plaatsen ondiepten en snelstroomingen. Zij is door 't Grand-Canal, dat bij Shannon-Ha rbour (een d. bij Banagher 1 begint, en door 't RoyalCanal, dat van Tarmonbarry bij Longford uitgaat, met de
Iersche zee bij Dublin verbonden. —Shannon-Bridge
is een d. en versterkte post aan den Shannon, L,inster,
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vs. KIEg, 3/ U. NNO. Banagher. 398 mw. — 2) nw. gn.
der V.S., Missouri ; 2340 law.; hfdpl. Eminence.
Shaarakaa, kersp. in Iceland. gm. Tipperary. 4050 taw.
kersp. en d., gee. Westmoreland, met een
dation sin den spw. van Preston near Carlisle, 31/e u.
NNO Kendal. 1510 inw. Daarbij de baditarichting Shape p a. 250 met. Woven de see.
makay, een der Orkney-eiL, llig n. W. Stronsay,
laftittn. hr. 11/4 u.,• met de haven Elwick. 950 inw.
Men that hier en op de naburige eiL vele oudheden van
Pieten en Demi'.
Skagoleisb, gem. en vi. der V.S., Maine, gra. York,
25 n. SW. Augusta. 1610 inw.
Shardiew-with-Wiiae, kersp. van Engeland, gee. en
111, U. OZO. Derby, aan de Derwent, bij hare vereeniging
met de Trent. 890 inw.
kersp. en vi. in Engeland, grs. Stafford, 1
U. NNO. Wolverhampton. 510 inw.
Sharileataa, vi. in Engeland, gm York, West Riding,
kersp. Warmfield, 1 u. OZO. Wakefield. 814 inw.
151harallstrook. kersp. van Engeland, gee. Bedford, 3/4 u.
NO. Harrold. 840 inw.
Sharon, 1) gem. en vi. der VS.. Connecticut, gra.
Litchfield, can den Housatonic, tegenover Cornwall, 131/ 2
U. W.t.N. Hartford. Het schoone d. Hitchcock 'a Corner ligt ook gedeeltelijk in deze gem. 2410 inw.
— 2) id., Massachusetts, gee. Norfolk, aan den spy. van
Boston naar Providence, a U. ZZW. Boston. 1520 inw. —
3) id.. New-York, gee. en 4 u. W. Schoharie; met een
beroemde winerale bron en achoon h6tel. 2630 inw. —
4) id., Vermont, gra. en 6 U. N. Windsor. ton d.n centralen Vermont-spy. 1240 mw. — 5) id., N. Carolina, gra.
Mecklenburg. 2203 inw. — 6) id., Ohio, gee. Richland.
2762 mw. — 7) id.„ Pennsylvanie, grs. Mercer. 4220 inw.
Sharpe, grs. V.S., Arkansas. 5400 inw.
Sharpies's, vi. in Engeland, gra. Lancaster, kersp. en
1 12 U. N. Bolton-le-Moors, ten deele de at. Astley-Bridge
bevattende. 3315 inw.
Sharpsburg, 1) vi. in de V.S., Stt. Maryland, grs.
Washington. In de nabijheid werd 17 Sept. 1862 de groote
slag van Antietam-Creek geleverd. — 2) id., Pennsylvanie,
gra. Allegheny. 2180 inw.
Shasta, gee. in de V.S., Stt. California. 41811 inw. —
De Shasta-mountain in de Sierra-Nevada is 4700
met. boven de zee.
Shawangunk, gem. en vi. der VS., New-York- grs.
Meter, 7 tt. ZW. Kingston. 2830 inw. In de Shawangunkbergen zijn 5 mammceths-geraamten opgedolven ; een dearvan bevindt rich in Peale's museum te Philadelphia.
Shawano, gra. VS., Wisconsin. 3166 mw.
Shawbury, kersp. in Engeland, grs. Salop, aan de
rivier Roden; 1 1 /2 U. NO. Shrewsbury. 1040 inw.
Shasnlands, d. in Schotland, gra. Renfrew, kersp. Eastwood. 626 inw.
Shawnee, 1) gra. VS., Kansas. 13,300 mw. — 2) at.
in denzelfden staat, gra. Johnston. 2450 mw.
Shawneetown, d. in de VS., Illinois, aan de Ohio,
2 u. beneden de invloeiing van de Wabash.
vi. VS., Indiana, grs. Lawrence. 2560 mw.
Shebanee. vl. in de V.S., Illinois, grs. Iroquois. 253 inw.
Shebbear, kersp. in Engeland, grs. Devon, aan de Tor.
ridge, 11/2 U. WNW. Hatherleigh. 950 mw.
Sheboygan, gra. der VS., Wisconsin, aan 't sneer Michigan; hfdpl. Sheboyga n, aan de riv. Sheboygan,
die hier in 't sneer Michigan salt. 5300 mw. In dit grs.
hebben zich vele Nederlanders gevestigd, die er TownH ol 1 an d bij 't meer Michigan en andere steden gmticht
hebben. 32,001 mw. (8330 in 1850, 13'J in 1840.)
Sheelia, iersch mere, in Leinster en Ulster, lang 1 1 .'2 u.
Sheep, eil., Schotl., gra. Argyle, kern. Lismore en Appin.
Sheep-Head-Cape, Ierrand, Munster, gra. Cork, 4 n.
SW. Bantry.
Sheepshead, kersp. in Engeland, gm. Leicester, 1 u.
W. Loughborough. 3780 mw.
Sheering, kersp. in Engeland, gra. Essex, 3 n. WNW.
Chelmsford. 536 inw.
Sheerness, eng. nest. en krijgsaneneal, gra. Kent, op
't NW.einde van 't eil. Sheppey, kersp. Minster, un de
samenvloeiing van de Medway en de Teems, 3 n. ONO.
Chatham. Van hare 4 wijken Blue-town, Mile-town, Marine-town en West-Minster zijn de beide eerste door yeatingwerken omsloten. Zij heeft een greet nat dok en verscheiden droge dokken, groote magazijnen, fraaie gouvern.
gebonwen, een badinrichting, vele kapellen, een synaxoge
en handel. Stoombooten varen van bier op Louden, Chatham, Dover, Vlissingen, ens. 13,900 inw. In 1667 werd
S. door de Nederlanders onder de Ruyter ingenomen.
Sheffield, 1) beroemde eng. fabr.st ., grs. York, W.Riding,
aan de eamenvloeiing van de riv. Don en Sheaf, 2 n. SW.
Rotherham., met welke at., alsook met Manchester, zij door
spw. verbonden is. De nienwere gedeeltee der at. Ain goed
gebouwd, maar door den rook der honderden fabrieken
gelijkt sip) een groote donkere pick in midden van het
vroolijk gekleurde landschap, dat haar omgeeft. Haar
worn. geWnwen eiju het stadhuis, de korenbeure, de gebottwen der musikale en philosophische genootschappen,
sehonwburg, de basemen, fraaie mesaenfabrieken, tel
van schoone kerken en een sierlijk steenen kruia ter gedachtenis van de cholera, die in 1832 de stad teisterde.
Zij heeft onder hare vele inrichtingen seer 't onderwije een
latijnsehe school, een school voor de medicijnen met een
deftig siekenhttis, een industrie-school met een bibl. van
MOO boekdeelen ens. De bier gemaakte messen van ellerled soon stonden lang ale de haste der wereld bekend.
Atzdere belangrijke fabrikaten sun aware User- an steal.waren, pleet, schoone metalen funtrumenten, drukletten,
vorken, voles ens. In hares omtrek is overvloed van steenkolen en ook eenig ijser. 300,000 inv. (in 1890); tegen 85,000
in 1840. — 2) (het Honsatonnock der Indianen),
gem. en vi. der VS., Massachusetts. grs. Berkshire, aan
aen Housatonic, r. o., en aan den Housatonic-and-Wes-
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tern-spw., S u. OZO. Hudson ; met groeven van schoon
wit mariner. 2540 low.
Shelbnene, 1) vL in Nieuw-Schotland, Britach
hfdst. van een gelijkn. gra., met een goede haven, 29
•
U. SW. Halifax. 12,800 mw. — 2) gem. der VS., Massachusetts, grs. Franklin; met het fraaie d. Shelburne
Fall s, aan de Deerfield-riv., 2 u. W. Greenfield. 1530
inw. — .3) id., Vermont, gra. Chittenden, aan 't meer
Champlain, 2 u. Z. Burlington. 1190 inw. — 4) baai sin
de NO.kust van Nieuw-Holiand, op il° 50 Z.B., 1430 O.L.
Shelby, 1) gee. der V.S. Alabama; gr. 45 0 m.. met
12,401 inv.; hfdpl. Shel b y v i 1 1 e, 17 u. Z. Illinois
met een zwavelbron. — 2) id., Illinois, aan de Kaskaskia;
gr. 51 0 m., met 25,600 mew. (78 ,0 in 180); hfdpl. S h e Ib y •i 1 1 e. Hier werden, 25 Juni 1863, de Geconfedereerden door de noordelijke Staten geslaKen. — 3) id., in 't
N. van Kentucky; gr. 21 0 nz-, met 15,730 inw.; hfdpl.
Shelbyvill e, 61/2 n. W.t.N. Frankfort. — 4) id., in
't NO. van Missouri ; gr. 20 0 m.. met 10,30) mw.; hfdpl.
Shelbyvill e. — 5) id., in 't W. van Ohio. ace de tic..
en 't kanaal Miami; gr. 19 1 /2 0 m., met 20,20,) inw.; hfdpl.
Sidne y. — 6) id., in 't SW. van Tennessee, aan den
Mississippi; gr. 28 1/2 0 m., met 77,0* mw. (14,721 in
1840, 31,001 in 1850); hfdpl. Raleig h. — 7) id., Tejas,
met 5730 inw.; hfdpl. Shel by v il 1 e. — 8) id . Indiana,
gr. 191/2 0 m., met 21,601 inw.; hfdpl. S h e 1 by' v i 1 1 e,
aan de Blue-riv., 7 u. SO. Indianapolis. — 9) gem. en vi.,
New-York, gm. Orleans, 3 u. SW. Albion. 3360 mw. —
10) id., N. Carolina, gra. Cleveland, aan de First-broadriv. ; met een schoone swavelbron. — 11) id., Indiana,
gra. Jefferson. 1890 inw. — 12) id., Michigan, grs. Macomb. 1694 mw. — Shelbyville is ook de hfdpl.
van 't gm Bedford, Tennessee, aan de Duck-rie., fok u„
Z.• Murfreesboro' ; met een bank en drnkkerij.
Sheldon, 1) gem. en vl. der VS., New-York, gra. Wyoming, 4 u. W. Warsau. 226 ? inw. — 2) id., Vermont, grs.
Franklin, 12 u. N. Montpelier. 1700 inw. — 3) vi. in I.
Carolina, grs. Beaufort. 2250 mw.
Sholdwich, kersp. van Engeland, grs. Kent. 1/2 u. Z.
Faversham. 640 inw.
Shelechow, Sjelechow, it. in Rusland, Polen, gone.
Siedlce. 50,10 Jew.
Shelf, eng. gem., grs. York, W. Riding, 1 u. NO. Halifax. 3100 low.
Shelford, 1) kersp. van Engeland, gra. en 1/2 u. ZZO.
Cambridge. 1051 mw. — 2) id., grs. Nots, 1/4 u. WNW.
Bingham. 600 mw.
Shrlley, at. in En.eland, grs. York, W.-Riding, kersp.
Kirkburton, 1 n. SO. Huddersfield. 1760 mw.
Shelton, eng. vi. en kapelgemeente tirchapelry"1, grs.
Stafford, kersp. Stoke-upon-Trent, 11/2 tit. ONO. Newcastleunder-Lyne; met het d. Etruria en een deel van Cobridge;
met potternen. 23,500 mw.
Shenandoah, 1) riv. der VS., Virginia, ontataat nit
2 takken, die itch mu 't grs. Warren vereenigen, en valt na
een loop van 60 u., waarvan zij er 30 bevaarbaar is, in
den Poiomac te Harper's-Ferry, even v66r dete door de
Blauwe bergen breekt. — 2) grs. in Virginia, am n gen. rivier; gr. 22 1 /s 0 ill., met 15,000 inw.; hfdpl. W o o dstoc k. — 3 , vi. in Pennsylvania, era. Schuylkill. 29*
mw. — 4 ) of Shenandoah-Iron-Works, id., Virginia,
Sea. Page. 2180 inw.
Shenango, 2 gem. der V.S , Pennsylvania: de eene in
't grs. Lawrence, met 1735 mew., de andere gra. en 3 u. SW.
Mercer. 2654 mw.
Shenfield. kersp. van Engeland, gm. Essex, bij Brentwood. 1250 inw.
Shenley, kersp. van Engeland, gm Beets, 1 n. NW.
Chi p ping-Barnet. 1380 in w.
Shenstooe, kersp. van Engeland, grs. Stafford, 1/2 n. Z.
Lichfield. 3240 inw.
Sheogaon, at. in Voor-India, prov. Berar. 7450 low.
Sheopoor-Dear, st. in Britsch-Indie. distr. Ghazeepore,
NW.prov., op 25 0 40' N.B. en 76° 48' O.L. 6380 inw.
Sheopore, 1 at. in Britsch-Indie. Gwaljor-gebied, op
25° 21' -N.B. en 76° 48' O.L. — 2) id., pre.. Bengalen,
NW.prov., div. Benares, op 25°21' N.B., 83° 1. 0.L. 92.40 inw.
Shepherds-Isles, eilanden van de Auetralische groep
der Nieuwe Hebriden, door Janes Cook den Men dull 1774
ontdekt en ter eere van zijn vriend, Dr. Shepherd aan de
hoogeschool te Cambridge, aldus genoemd.
Shepherdstown, vi. in Virginia, gra. Jefferson, aan den
Potomac, r. o , haven de invloeiing van den Shenandoah ;
met zninerale bronnen. 150) low.
Shepherdsvill., vi. in Kentucky, hfdpl. van 't gra.
Bullit, 20 U. WZW. Frankfort. 3100 low
Shepley, st. in Engeland, gra. York, W.-Riding, kersp.
Kirkburton, 1 u. ZZO. Huddersfield. 1507 inv.
Shepperton, kersp. van Engeland :, grs. Middlesex, aan
de Themes, 1 u. SO. Staines. 1130 tow.
Sheppey, cog. eil., gra. Kent, aan den mend der Theems,
tusschen de monden van de Medway en Swale hug 211,
hr. 11/2 u. Op de Waijde liggen Qtreenborougli en Sheerness, en bij de 0.zijde de eilandjes Elmley en Harty.
Shepton-Mallet, eng. at. en kerap., gra. Somerset, 51/ 2
u.ZBristol:mehcbuvan'tgrs.,eklo
en fabrieken van krip en fluweeL 5150 mw.
Shoehorn., Sherlhottrne, cog. at., gra. Dorset, aan de
lye), 5 n. NNW. Dorchester; met ten end stadhuie en
markthnis, een lat. school en far. van sijdegaren. 5600 inw.
Sherbert), sic Sjorboro.
Sherbrooke, 1) at. van Britsch N.-Amerika, NederCanada, aan de riv. Francis, 24 n. OZO. Montreal ; met
wol- katoen- en andere fabr. 4500 muse: — 2) vl. in Opada, aan den mond der Ouse, in 't meer Erie en
per-ean
aim 't begin van 't Welland-kanaal, 10 u. W. Buffalo.
Sberbara, 1) eng. zuvL en kersp., grs. en
4 a. ZZW. York, aan den North-Western-spw.,- met een hos3880 low. — 2) eng„ gem., grs. en
U. o. Derham; met een station aan den North-Eastern-spw. 2200
inw. — 3) kersp., gra. York, 0.-Riding, 2 u. ONO. New-

Shercock
Melton. 690 mw. — Sherburne, gem. en VI. der V.S.,
sew-York, gra. Chenango, 31/3 u. N. Norwich. 2910 inw.
Shereoek, kersp. van Ierland, Ulster grs. Cavan, 2 u.
' het dorp.
SO. Cootehill. 2940 mw.. waarvan 350 in
Shere kersp. van Engeland, gra. Surrey, Oh OZO.
Guildford,
' aan de Readingtak van den South-Eaaternspoorw. 1660 mw.
Sherecote. at. van Britsch-India pres. Bengalen, NW.
prov., div. Rohincund, distr. Bynour. 29° 20' N.B. — 78°
38' O.L. 5749 mw.
Sherepore, at. in Britach-Indie, pres. Bengalen. NW.
prov., div. Benares. 10,400 maw.
Shergotty, at. in Britach-Indie, pre.. Bengalen, prov.
Behar, div. Patna, op 24° 33' N.B., 84° 51' O.L. 71(0 inw.
Sheridan, gem. en vi. der VS., New-York, gra. Chautauque, 5 , /2 U. NO. Maysville. 2172 maw. (1850).
Sheringham, kersp. van Engeland, grs. Norfolk, 1 u.
W. Cromer. 1248 jaw.
Sherinhton, kersp. van Engeland, gra. Bucks, 314 U.
Z. Olney. 720 iuw.
Sherman 1) gem. en vi. der VS., New-York, gra.
Chautauque 3 u. Z"VV. Maysville. 1292 jaw. (1850). — 2)
id., Connecticut, gee. Fairfield, 4 u. N. Danbury. 934 mw.
3) id., Tejas, gra. Grayson. 6350 mw. 4) stat. van den
Pacific-Railroad, Stt. Wyoming, op de Rocky-Mountaina,
261 . ) met. hoven de zee.
Shetland of Zed:and-Islands, Sehetlandsche of
Hetlandsche - Eilanden, (H iatlan d), [door sommigen
gehouden voor de Insular lEmodse of we) voor het Ultima Thule der Oudeu], archipel van omtrent 30 bewoonde en een honderdtal onbewoonde ell. in den N.lijken
Atlant. oceaan, met de Orkney's een grs. van Schotland
uitmakende, meest gelegen tusschen 59° 51' en 60° 50' N.B.,
0° 44' en 1° 44' W L.; gr. 45 m., met 31,601 inw., waarvan omtrent de helft komt op het grootste eil. van den
archipel, Mainland, Shetland of Zetland, in
't ZW., waarop Lerwick en Scalloway, de eenigste steden
in de groep, liggen. Andere eil. zijn Yell, Unst, Fetlar,
Whalsay, Bressay, 0.- en W.-Burra, Papa-Stour, Foula, het
Naijkste [Ultima Thule en Fair, tusschen de Shetland.
en Orkney-groep, hist. merkwaardig door de schipbreuk
van 't admiraalschip der Armada in '588. Be kusten zijn
rotsig en diep door baaien ingekerfd, vooral op Mainland.
't Klimaat is zeer vochtig en veranderlijk, maar sneeuw
en vorst duren zelden lang in den winter, in welk Bei.
wen het noorderlicht bier allerprachtigst is • in Mei, Juni
en Juli kent men er te nauwernood nacht. Be bodem is
minder vruchtbaar dan op de Orkneys ; Unst is nog het
vruchtbaarst van alien. Men teelt er wat aardappelen,
knollen en haver, maar de veeteelt en visschenj zijn
hoofelzaak. De runderen zijn klein ; zoo ook de paarden
(ponies), die evenwel vlug en sterk sun, en waarvan in
de imitate jaren vele zijn uitgevoerd naar de steenkoolmijnen van N.Engeland ook de schapen en zwijnen zijn
goed van soon. Men vmdt er koper, tjzer en leem, maar
er worden weinig mijnen of groevcn bewerkt; chromiumgeel is intusschen een belangrijk uitvoer art. van Unst.
Nog worden uitgevoerd Tee en visch, traan, kelp en wollen konsen en shawls, waartegen koloniale en fabriekawaren, alsook ter sluik tabak en sterke dranken door de
nederl. schepen, die Shetland aandoen worden ingevoerd.
st, en men wil,
Be bevolking is meest van noorw. afkom
dat hier het christendom eerst in de 13de eeuw is aangenomen. De eil. vormen een synode der schotsche kerk en
zenden met de Orkneys 1 lid naar 't lagerhuis. Men treft
er talrijke scandinavische oudheden aan, en op Fetlar zijn
nog sporen van ten coin. legerplaats aanwezig. De naam
//Shetland" duidt op de hooge bazaltrotsen 't Noorsche
h e t = bazalt. iH etlan d" is nl. de oudste benaming
waaronder de eilanden voorkomen. Zij werden ontdekt in
964 door de Noormannen. — Sew-South-Shetland tie
Nienw - Zuid - Sehrtland.
Shettleston of Weatmuir, schot. d., gra. Lanark, 2/3
U. ONO. Glasgow. 7500 mw.
Shevington, vi. in Engeland, gra. Lancaster, kersp.
Standish, 1 U. WNW. Wigan. 1924 inw.
Sheviok, kersp. van Engeland, grs. Cornwall, aan den
mond van de Linher, 1/, u. ZZO. St-Germans. 560 mw.
Shiaot-Isle•. groep onder de Hebriden, Schotland, in
de Minch, gra. Ross, kersp. Lochs.
Shiawassee, grs. der VS., Michigan, can de riv. Shiawaasee ; met 20.0,0 mw. (6203 in 1850); hfdpl. Corunn a.
Shiel, achotsch meer (uloch"), tusschen Inverness en
Argyle, lang 4V% be. J/3 U. Het ontlast zijn overtollig
water door de riv. Skid in de zee te Loch-Moidart.
Shields, 1) (North.), eng. havenat., zie Tyner/south.
— 2) (South-), eng. at. en zeeh. gra. Durham, bij den
rland, waarmede het
mood der Tyne, 2 a. NNW. Sunde
dour een spw. verbonden is. De voorn. gebouwen zijn het
stadhuis en de beurs op een gr plein, de achouwburg en
de kerk van St.-Hilda. Scheepabouw, fabr. van glas seep,
soda, bier, tonw ens. en een levendige 0.zee- en
eche handel zijn hare takken van beataan. 45,000 inw.
Shiffnal, cog. mvl. en kersp., gra. Salop, met een stat.
aan den Great-Western.spw., 311, n. NW. Wolverhampton ;
met een papierfabr. en in den omtrek steenkool- en ijzermiineu. b6S0 mw. (in 't kersp.)
Shilbottle, kersp. van Engeland, gra. Northumberland,
3/4 U. ZZO. Alnwick. 1190 jaw.
Shildon, vl. in Engeland, gee. Durham, kersp. St.-Andrew-Auckland, met een station aan een zijtak van den
North-Eastern-spw., 3/4 u. ZZO. Bishop-Auckland, 5590 mw.
Sehillelagh, baronie van Iceland, Leinater, grs. Wicklow. 7140 inw.
Shillelogher, kersp. in Ierland, gra. Kilkenny. 5290 mw.
Shillingstone of Shilling - Okeford, kersp. van Enge land, grs. Dorset, 1 n. ruim NW. Blankfort. 549 mw.
Shinington,. kersp. van Engeland, gra. en 2 U. ZZO.
Bedford. 2180 mw.
Shimpling, kerap. van Engeland, gra. Suffolk, aan ten
bijvloed van de Stour, 2 u. Z. Bury-St.-Edmunds. 583 law.
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Shin schotsch mete (,,loch"), gm Sutherland, kers!).
g 5, be. 1/6 u. Ontlast sijn overtollig waterLairg, fan
door de kl. riv. Shin Z.waarts in den Oykill.
Shineliffe, vi. in Engeland, gra. en ]/3 u. ZO. Durham, kersp. St.-Oswald, aan de riv. Wear, met station can
den North-Eastern-spw. 2132 mw.
Shinfield, kersp. in Engeland, gee. Berk., 3/4 u. ZZO..
Reading. 1293 inw.
Shinrone ierseh mvl. en kersp., Leinster, gee.
991 inw. in 't ‘1.1
2 U. WNIN. crea.
Ros
Shipdham, kersp. van Engeland, gra. Norfolk, 1 u. ZZW,_
East-Dereham. 1600 mw.
eil. der V.S. aan de kust van Mississippi,.
golf van Mejico, 8 1 /2 u. N. het eil. Chandeleur.
Shipley, eng. gem., gra. York, W.-Riding, can den Midland-Countim-spw.. 1 n. NNW_ Bradford; met fake. van
wollen stoffen en papier. 11,700 mw. — 2) id., gra. en 2'
U. NO. Derby, gra. Heanor. 680 mw.
Shippensburg, vi. der VS., Pennsylvanie, gee. Cumberland, 3 U. NO. Chambersburg. 2065 inw.
Shippingport, d. in Kentucky, grs. Jefferson, aan den
Ohio, 1. o., aan 't begin der snelstroomingen (ilrapids"),.
1/.2 a, Z. Louisville.
Shipston-on-Stour, tag. mv1 en kersp., gra. en 81/, 13.
OZO. Worcester, omslaten door Warwick. 1800 mw.
Shipton, cog. gem. en vi., gra. en 2 u. NNW. York, am
den York-and-Newcastle-spw., met lat. school. 420 inw.
Shirehampton, d. in Engeland, grs. Gloucester, aan dem
mood der Avonriv., 1 u. NW. Bristol, waarmede het door
een spw. verbonden is. 1056 mw.
Shire - Newton, kersp. van Engeland, grs. Moumouth.
1 U. W. Chepstow. 860 mw.
kersp. van Engeland. gra. Derby, 1/3 u. N..
Alfreton. 2(80 mw.
Shirley, 1) kersp. van Engeland, grs. Derby, 1 u. ZO._
Ashbourne. 53') mw. — 2) st., gm. Hants, kersp. Milbrooke„,
1 /2 U. NW. Southampton. 5340 mw. — 3 ) gem. en d. der.
V.S., Massachusetts, grs. Middlesex, tan den Fitchburgspw., 11 u. NW. Boston. 1158 maw.
Shitlington, tog. gem. en vl., grs. York, W.-Riding,
11/2 U. WZW. Wakefield. 2280 mw.
Shoal-Bay, 1) baai van 0. Nieuw-Holland ; op 29° 25*
Z.B., 153° 20' 0.L.; zij neemt aan haar W.einde de riv„
Clarence op. — 2 ) baai van N. Nieuw.Holland, tan 't Z.einde der Apsley-straat, tusschen de eil. Melville en Bathurst, op 11° 48' 130° 43' O.L. — Shoal - Basin is.:
ten cirkelvormige haat, een weinig verder op dan de gen..
Apsley-straat. — Shoal - Creek, riv. der VS., Illinois,
vale in de Kaskaskia, 111/2 u. ZZW. Vandalia, na ten sad.
len Z.waartschen loop van 17 u. — Shoal - Ness, kaap in
NW.-Amerika, Alaska, ongeveer op 59° N B., 162° W.L.
Shoalhaven, aanzienlijke riv. van Nieuw-Zuid-Wales,
ontspr. op 36° N.B., 249° 50' 0.L., vloeit N. en 0., scheidende het grs. St.-Vincent van de gra. Murray, Argyle en.
Camden, en valt in den Grooten oceaan door lien breeden
mond bij de Shoalhaven, 22 u. NW. Sydney. Zij neemt
den Mcgibury, Mongarlow en Werrimungo op, en is door.
ten ken. verbonden met Crookhaven, dat geregelde stoorn-.
vaarten been. op Sydney.
Shoreharn, 11gem. en vi. der VS., Vermont, gra. Addison, can de 0.zijde van 't meer Champlain, 12 n. NW.
Montpelier. 1310 mw. — 2 ) cog. se . en tech.,
gra. Sussex, bij den mood der riv. Adur, die een middelmatige haven vormt, en can den Z.kust.spw.„ 1/4 u. van
zee en 2 u. W. Brighton. De at is onregelmatig gebonwd
en heeft een hangbrug over de riv., scheepstimmerwerven„.
kusthandel en visscherij. 3700 mw. Daarbij ligt het d,.
Old-Shoreha us, met 280 mw. — 3) kersp. van Engeland, gm. Kent. aan de Durent, 1 u. N. Sevenoaka. 1300 tow,.
Shorn° en Itilerston, kersp. van Engeland, grs. Kent,
3/4 tt. NO. Gravesend. 900 inw.
Short - Creek, vl. in de VS., Ohio, gra. Harrison, 30 n,
0. Columbus. 18 '0 mw.
Short•Heath, st. in Engeland, gm. Stafford, kersp. cit
1 U. ONO. Wolverhampton. 2250 mw.
Shortlands, st. op Nieuw-Zeeland, Australia prim!,
Auckland. 3541 mw.
Shotton, vl. in Engeland, gra. en 2 u. OZO. Durham,
kersp. Easington. 3150 inw.
Shotta, kersp. van Schotland, gm en ruim 1 u. NNW,.
Lanark. 6350 inw., waarvan 1200 in het dorp.
Shotwiek, kersp. en vi. in Engeland, gra. en ruim I.
u. NW. Chester. 1000 mw.
Shrawley, kersp. van Engeland, gra. Worcester, aan
de Severn, 1 U. Z. Stourrort. 520 jaw.
Shreveport, St. in de V.S., Louisiana, gra. Caddo, ass
de Redriver. 4600 mw.
Shrewsbury, 1) ClUriconium], tag. st., hfdpl. van 't
grs. Salop, tan de Severn en aan den spw. van Birming.
ham near Chester, 11 u. Z. Chester. Tevens middelpunt
van tel van andere spoorw., die van verschillende Ajden,
hier aamenkomen. Zij heeft een fraai uitwendig voorkomen, verscheiden schoone kerken, een gr. stadhuis, eert,
markthuis. de gevangenis van 't grs., een schouwburg es
een gedeelte van 't oude paleis der vorsten van Powysland,
een dorische kolom ter eere van Lord Hill, velerlei scho.
len, liefdadige instellingen en wetenschappelijke vereeni..
gingen, een openbare boekerij, wandeldreven, fabr. van
'Innen garen, zeildoek, ijzerwaren ens., een zalmvisscherij
in de riv., en handel in steenkolen en koren, welke be
gunstigd wordt door het Grand-Junction-kanaal en de Se.
vern, die bier voor vaartuigen van 30 tot 40 ton bevaae.
baar is. 23.000 mw. — 2) gem. en vi. der V.S., New-Jer...
sty, grs. Monmouth, bij het zeestrand, 22 u. NO. Phila.
delphia, als badplaats wet bezocht. 6000 mw. — 3 ) id.,
Vermont, gm. en 21/2 u. NO. Rutland. 1268 mw. — 4)i d.,
Massachaetts, grs. en 2 u. 0.t.N. Worcester. 1690 low.
5) id., Pennsylvanie, grs. York. 3560 mw.
Shrivenham, kersp. en vi. in Engeland, grs. Berks.,
met een stat. aan den Great-Western-spw., 1 u. NW. Fa.
ringdon. 2240 My/.
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Shrum,II, kersp. in Terland, gra. Tipperary. 670 mw.
SI...padre of 11 binnenlandsch_grs. van Engeland,
vomgeven door Stafford., Hereford- en Woreestershire, W.
en /a. Wales en can deal van Claeshire; gr. 64 0 in., met
"24l,030 Jaw. Aan de Severn sip sehoone weilanden, bet
Z. heeft veal boomgaarden en lamp Herefordshire wordt
veal hop gebonwd. De grond bevat steenkolen, tier, lood,
zont eon. De fabr.industrie levert er vooral fianel, porce/kin, taptjten, linnen, bandschoenen, papier en Uzerwaren.
De Shrewsbury-, Newport, Birmingham-en-Liverpool-, Ellesmere- en Chester-kanalen doorsnijden bet gee. ten N.
van de Severn ; en verschillende lijnen van den Great'Western-, Louden-, North-Western- en andere spoorwegen
-verbinden Shrewsbury met elle deelen van het koninkrtjk.
Na de hfdpl. Shrewsbury stjn de voorn. plaatsen Ludlow.,
Bridgeworth, Much-Wenlock, Bishop's-Castle, Church-Stretton Warn en Shiffnal.
?Arne! of Skeels
iersch d. en kerne., Connaught,
gra. Mayo, -21/2 U. ZZO. Ballinrolbe. 2170 mw., waarvan
30 ) in het dorp. — 2) id. Leinster, gra. Longford. 2050
law. — 3) baronie
g Id., 4261 mw.
ee.
Sbulheneadlie. -hoofdriv. an Nieuw-Schotland, welk
.sehiereil. bet bijna in 2 deelen scheidt. Zij valt na een
N.lijken loop in Mines-bason, 13 u. N. Halifax, met welke
at. en haven sij door een kanaal verbonden is.
Similaburg, vi. V.S., Wisconsin, gen. LaFayette. 2751 mw.
Shustoke, hemp. en vi. in Engeland, gra. Warwick, %
IL ONO. Coleshill. 590 mw.
Shute, kersp. van Engeland, gra. Devon, 1/2 n. N. Colyton. 750 mw.
Sbuteebney, gem. en d. der VS., Massachusetts, gra.
Franklin; met een minerale bron, in 1815 na een aardbevint ontstaan. 912 mw. (1860).
(d. I. oZwarte berg"), berg in Afghanistan,
die de vlakte van Dsjellalabad ten N. bepaalt, op 341/2 0
N.Ben69°45'-702OL.3metbovndz
Sink, Siakb, ataat op Sumatra, die Bich langs de
NO.kust tegenover Malakka en Singapore nitstrekt en onder een sultan staat, die zijn residentie heeft in eene st.
van denzelfden naam aan de riv. Sink, 13 u. van haren
znond, op 0° 25' N.B., 11)1° 55' O.L. Net land is vlak, gezond en vruchtbaar; de kusten sijn met vele eilanden
beget. De voorn. art. van uitvoer Ain goud, kamfer, gambier, rotting, tabak, was, sago, ivoor en zijden stoffen ;
ingevoerd worden opium, strut, wollen etoffen en stukgoe .41eren van Madras. — De riv. Slab of Tabong ontepr. in Menangkaban, heeft ment een NO.lijke richting en
-vat in de street van Malakka, tusschen de eil. TandjongSerei en Bangkalls.
Siam, (Y oet hi a, l'oedr a, T h a 1), de middelste
.der drie onafhankelijke staten van ZO.Azie of Achter-In-did, Bich uitstrekkende tusschen 4° en 21 0 N.B , 96 0 en
106 0 0.L., roar een deel de golf van Siam ten Z. omslnitende, terwijl het ten W. door den Ind. oceaan, de Britsche
'Tenasserim-provincien en Birma, ten 0. door Anam en
'Cochin-China en ten N. door Birma begrensd wordt. Men
achat de grootte op 13,000 0 m., de bevolking op 6 mill.
zielen, waaronder 1/emill. Chineezen. Be Mekong of Cambodja en de Menam-riv. vloeien van N. tot Z. door 't midden des lands, en de streek, die sij besproeien is hoogst
vruchtbaar; andere gedeelten evenwel zijn woest en berg-achtig, en aan de W.- en 0.zijde wordt eigenlijk Siam
zoowel van de Tenasserim-knat els van Birma en Cochin'China door booge bergen gescheiden. Het Siameeach. rijk
bevat de NW.lijke helft van Cambodja en den isthmus,
olie 't schiereil. Malakka met het Aziat. vasteland verbindt.
'C Klimaat wordt ale gezond voorgesteld; de gemiddelde
jaartemp. is te Bangkok 83° Fehr. Rijst wordt er in grooten overvloed verbonwd en maakt het hoofdvoedsel der bevolking nit ; andere voorn. prod. stjn sulker, peper, tabak,
kokosnoten. sago, de achoonste tropische vrachten, teakArf theka-, Bendel.; sap., rozen- e, a. bout, koffie, boomwol, rotting en velerlei gomsoorten ; verder waschgoncl,
toper, Ozer en edelgesteenten. In grooten getale vindt men
-er den olifant, rhinoceros, tijger, buffel, luipaard, beer en
de antilope, en din van de tittle der Siatneembe monarchen
luidt 'ulcer der witte olifanten". De Siametaen
yen noemen sick T ha 1, & L •Vrijen) sijn een bijzonder
nut van de Monvolsehe famine; hun gemiddelde lengte
bedraagt 1 met. 57 centimeters; sij hebben letterschrift
en On niet geheel zonder wetenschappeltke ontwikke.
Sing; maar wowel in gent als in lichaannvermogen doen
xij onder voor de Chineezen e. a. naburige volken ; sij
liebben nog weinig vorderingen in de kuneten gemaakt, en
•verreweg de meeste fabrieken en handwerken in de steden
‘worden door Chineeache of Anameesche kolonisten gedre'yen. Er bestaan in 't land nog s(eehts weinig wegen ; van
''t mente belang zijn die, welke van Bangkok near Yoethia,
un een andere in 't 0., welke van Tsjantibon near Toenggal leidt. Een bevaarbaar lutnaal verbindt de rivieren
Menem en Mekong. Het handehrverkeer met China, Anus,
Cambodja, Tonquin, Java, Singapore en den 0. archipel
is sanzieijk • oak worden er tegenwoordig rechttoreeksch
zaken met gombay en Surate, Engeland en Amerika gedean. Silver en kiwis (schelemunt) sijn de algemeene betaalmiddelen. De regeering is can onbepaalde monarchic,
en 't yolk leeft in de laagste onafhankeliikheid. Een staand
leger is enniet, maar leder mannelijk onderdaan is verplteht am een gedeelte van 't Jane. dienst te daen. Men
oederhondt er een seer groot getal gewapende jonken en
galeien, bemand door Chineesen e. a. vreemdelingen. De
godsdienst van staat•is een near bedorven boeddhalame. De
elaternt is er algemeen.
Lands inkomsten stjn op 40- I
• 50,98,0 gl. %jeers gesehat, en de nitgaven wagen ongeveer da7zt:Bp. — be eerate aanraking met de Europeanen hadin 1311: Fortunes waren bet, die dit en
.andere
en van Achter-India het eerst aan Europa leerdea
kennen. Het eerste Eng sehip imam. te Bangkok aan in
1612. In 1633 kwamen Fransehe zendelingen in het land en
-vonden er een goed onthaal. In 1683 wist een Griek, Paul.
-kon geheeten, Bich tot de waardigheid .van eersten minis-

Siberie
ter op te werken en zocht self, door fransche hulp den
troon te beemachtigen; doch dit plan mislukte, en no
werden alle Franachen in 169 nit het rijk verdreven. Sinds
dies tud msakt de verovering van een gedeelte van Cambodja de voorn. gebeturtenis der Siameesche geschiedenis
nit. — De Golf-van-Siam, tusschen 8 en 13° 13'
N.B., 90 en 105° 0.L., wordt ten 0. en W. door Siam
omsloten en komt Z.waarts in de Chin. zee ult. Hare
lengte bedraagt 14) tot 150 u., hare breedte aan den insang, tneschen de kapen Patani en Cambodja, 80 tot 90
U.. Zij neemt de Menem en vele andere riv. op; en bevat laces de hasten een gr meuigte eil., o. a. in 't 0. de
Cantbodja- of Hastings-, in 't N. de Siam- en in 't W. de
Larsjin-arebipel. Vrij van de aan de Chin. kust beerscheude stormen biedt de Golf van Siam voor de schepen
een veilig narwater *an.
Slanasaggiore, d. van Italie, eil. Sardinie, prov. Cagliari, care. Oristano. 720 mw.
Si-magau, Singtuanfoe, chin. st ., hfdpl. der
pro,. Sjen-si, aan een bijriv. van den foci-ho, op 34° 12'
N.B., 108° 40' O.L. wordt als zeer groot en aanzienlijk
genoemd en moet sterke wallen en een talrijk garnizoen
hebben. Ten naastebij 1 mill. inn.
Manx-tau, chin. at., prov. Hoe-nan, aan den .et van
het Nanlinggeb. en aan de Siang-kiang, een zijrivier der
Jang-tse-kiang; met ouastreeks 10 ,,A30 mw. (1879).
Siang-Yang, chin. at., prov. Hon-pc, dep.hfdpl., aan
den Han-hang, op ongeveer 32° N.B., 112° O.L. Vele
andere chin. st van minder rang heeten eveneens Sian g.
Siano at. in Z.Ital., prov. en 3 u. NNW. Salerno. 3 i2 mw.
Sin°, Sian, Sjaunr of Siamo, 0.ind. eil., tusschen
't NO.einde van Celebes en de Sangir-groep, tot welke het
wel gerekend wordt. 't Ie 10 n. in omtrek, hoog van
grond, en beret em n vulka.. Het staat onder eenen
vorst, die te Pehe woont, eau de 0.kust, alwaar men
nog de d. Ondor, Lehe en Oeloe vindt.
Sias, runs.gouv. St.-Petersburg, valt in 't Ladogameer non de Z.zijele, na een NNW.lijken loop van 32 u.
— Het Siaekoi-kanaa I, 7 u. lang, verbindt de rivieren Svir en Volkhov.
Siangues-St.-Romain, fr gem. en d., Haute-Loire,
arr. en 5 U. ZZO. Brioude. 1701 mw.
Sib, zeest. van 0. Arabie, gebied en 6 n. W. Maskate ;
aan de zee van Oman. Zij wordt als bij nitstek gezond
geroemd. — Sibb is een st. van W. Beloedsjistan, 211/2
U. NO. Bunpoer.
Sibhald-Kaap, voorgeb. op het Zuidpoolland Viet or i a, door den Eng. kapt. J. Cl. Ross 19 Fehr. 1141 outdekt en naar den 2en luitenant van het schip uErebas",
John Sibbald, genoemd.
Sibbe, d. In de Ned. prov. Limburg, gem. Oud-Valkenburg, kant. Gulpen, arr. Maastricht. 280 mw.
Sibeuloo, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Hardenberg, kant. Ornmen, arr. Zwolle; oorspronkelijk een klooster, dat omstreeks 1400 in de venen aan de Bentheimsche
grens gesticht weed. 27 ) mw.
Siberie of Aziatiaeh Rualand, (S i b i wijd nitgestrat gedeelte der ruin. monarchic, beslaande geheel het
N. van Azie en reikende van de Oeralische bergketen tot
den Grooten oceaan en de Behringatraat, palende ten Z.
aan 't Chin. rijk en Turkestan, terwkil het ten N. bepaald
wordt door de IJszee, die de eil groep Nieuw-Siberie bevat.
De grootte wordt verschillend opgegeven, maar schijnt ten
naastebij op 227,009 0 m. gesteld te moeten worden, terwijI de bevolking 3,440,001, d. i. gemidd. 14 zielen per 0
bedraagt, van welke de helft Mohammedanen en Hetdenen zijn. De winterkoude is er zeer streng, terwij1 de
zomerhitte buitengewoon grout is. Jakoetsk, op 62° N.B.
aan de Lena gelegen, geldt voor een der koudste plaatsen
der aarde en heeft in Jan. — 40,8° C., in Jun daarentegen + 17,4° terwijl de gemiddelde jaartemp. 10,9° C. bedraagt. — Lie oppervlakte is in 't Z., near de Altal-keten,
hoog en overdekt met wooden afgewisseld door vele
vruchtbare dalen; maar verreweg het grootate gedeelte van
Siberie is vials en doe. In 't SW. zijn nitgestrekte steepen,
bewoond door Kozakken-stammen of swervende Kirghisen,
en geheel bet N. is een steepen- en woeatijn-gebied. bevolkt door Oestiaken, Samojeden, Toengoezen, Jakoeten,
joeltahiren, Tsjoektsjen e. a. stammen, die op den leassten trap van ontwikkeling sta.. Nog nagettoeg de helft
der groote Sib. vlakte is solider caltuur en coIonisatie.
Be. Oh of Obi, Jenisel en Lena met hare talrijke bijriv.
(Tobol, bum, Irtisj; Boren-, Hidden- en Beneden-Tongneska ; Witim, Aldan) doorstroomen met de kleinere riv.
Olenek, Jana, Indigirka en Kolyma het land in N.lijke
?kitting en wijzen dnidelijk de belling van den bodem
near de N. IJszee aan. De voorn. meren sijn die van
Baikal en Balkasch-Noor of 't meer Tengiz, beide langs de
Z.grena gelegen. In de !pat , bevolkte districten wordt toereikend koren, meest haver, gerst en boekweit verbonwd.
In , sommige streken is het rundvee tale& • in 't N.
vindt men rendieren, vossen, sabeldieren marten, haven,
otters en beeren, wier huiden een belanirijk art. van nitvoer sun. Vooral het sabeldier was van_onds can beroemd
handelaartikel van N. Azle, waarop reeds in de 16e eenw,
ten tijde der S troganova, oat sijn donkere, laughsrige pals met sijdeachtigen glans drab jacht gentaakt weed.
He meeste waarde beat Siberia evenwel voor Rua. door
One mineralen. Bovenal bent het Altalgeb. rijke gond-,
ijzer-, koper-, silver- eh platina-mtinen, .met welter ontginning men voor Jaren van aft Jekaterinenburg begot!,
nadat tal van bergwerken in den °veal rijke winsten hadden geleverd. 't Fabriekwegen in Siberia zelf is, zoo men
enkele der hfd.plaatsen nitsondert, nog seer onbeduidend
(..) 60 0/0 van Siberia's bodem is met boseh bedekt,
viergdOk hiermede de hoeveelheid boa& in de !linden van
Europa, op binds. 878 (Noot) fregeven, en de volg. opgayen uit de Nieuwe Wereld: Canada 58°1 0, Brazilie 69° ,o,
V,$. van N.-Amerika 25%.
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Siberiswold
-on ook de scbeepvaart is nit den aard der net alechts van
geringe beteekenis, dear de mouden der Siberische stroomen verreweg het grootate deal des jeers door ija versperd
zijn. Toch is in de laatate Jaren meer de aandacht op
deze zaak geveetigd, vooral sin& door het onderzoek van
prof. Nordenskjold in de N. IJszee en in de monden van
-013 en Jenisel en de Karische.golf in 't bijzonder, is asngetoond dat deze wateren niet ten alien tijde gesloten zttn.
Ladingen bout, green en pelsen On reeds van Tjoemen
en Tobolsk nit per sehip direct naar Hamburg en Lon-den gevoerd, door dezelfde Karazee, die nog in 1869 . door
prof. van Baer nit Petersburg met den naam van //Italie!.
-der" bestempeld werd. Intueschen blij(t deze ontluikende
scheepvurt in elk geval tot hoogstens a 3 zomermaas.
den beperkt. Onlangs zijn van regeeringswege geologtache opnemingen in het werk gesteld om door een scheepvaartkanaal het gebied van den Ob met dat van de Petschora te verbinden, ten einde langs dezen weg de rijkdommen van Siberie voor Europa dienstbaar te oaken. Be
raiddenlocp der rivieren Jenissti en Lena wordt ten beboeve van den Russ.-Chineeschen handel reeds lang door
stoombooten bevaren. Werden deze booten tot nog toe
-veelal met hoot in plaats van met kolen gestookt, thans,
no rijke steenkolenvelden aan de oevers dezer zelfde riv.
ontdekt zijn, zal deze vaart ongetwijfeld een nog hoogere
vlocht nemen. — Siberie wordt verdeeld in een W.lijke en
0.1ijke helft, die samen S provincies tellen. In W. Sib.
iggen Tobols k, de hfdst. en vest., waar geheel Sib.
run pelsen opstapelt. In de nabijheid er van vindt men
't nude Sibi r. Tj oem en is een belangrijk stat. op
den handelsweg van Perm naar Siberie. Tomsk heeft
goudwasscherijen, Barn aul good- en zilvermijnen, K oly wan porphyr- en jaspisslijperijen. In Omsk resideert de gouverneur van W. Siberie. Semipaul at in sk is een bekend stat. op den weg naar China. In
0. Siberie liggen Irk oet s k, middelpunt van den Russ.
Chin. handel, waar jaarl. voor 5) mill. roebels aan thee
Cu rhabarber doorgevoerd wordt. Verder Kjacht a, de
grensstad, Nertajink met rijke kwik- en zilvermijnen, waarin voornamelijk bannelingen arbeiden, K r a an ojarsk met goudwasscherijen, Jenisseisk met
beroemde miasen en Jakoets k, de stapelplaats van 't
-voorwereldlijk ivoor. In 't vruchtbare Kamsjatka liggen
ile zeehavens Nisjni-Kamsjatsk en Petropaulovsk of Peterpaulshaven; aan den ondiepen
Amoermond Nikojajewsk en Wladiwostok,
de 1,beheerscheres van het Oosten". — Men meent dat de
naam des lands afkomstig hi van de nude at. Sibir of
Iske r, omstr. 1200 door een Turksch-Tataarschen stam
aan de Irtisj gesticht, ter plaatse ongeveer waar nu Tobolsk staat. Zij was de hfdst. van Toeran en werd in 1581
door den Kozakkenhoofdman Je r mak Timo vj ejev
your de Ruasen ingenotuen. Hare verovering was 't begin
van de in bezitneming van geheel N.-Azie door de Russen.
( Zie ook Rualand, Nieuvw-Siberie ens.)
Sibertasvold, kersp. van Engeland, grs. Kent, ruim 1
U. NW. Dover. 510 in,
Sibford, vi. in Engeland, grs. Oxford, kersp. Swalcliffe,
11/2 n. WZW. Banbury. 70 inw.
Sibidoeloe, at. in W. Afrika, Senegambie, MandingoLand, hon. Bambarra, 13 u. NNW. Bammakoe.
Sibilla (Monte-della.), een van de voorn. krninen der
Apennijnen, Midd.-Italie, 71/i u. NO. Spoleto. hoog 2198 met.
Sibiriakov-Eiland, eil. in de N. IJszee, v66r den
breeden mond der Jenissei, op ongeveer 73 0 N.B., ten W.
van Dicksonhaven; grootendeels bestaande nit bevroren
mossteppen (”toendra's" ), doch rijk aan rendieren. Het
weed in 1875 bezocht door den beroemden poolvaarder prof.
NordenskjOld en draagt zijn naam naar den welbekenden
rijken Russ. handelaar Sibiriakov. In Aug. 1878 passeerde
Nordenskjold op zijn NO. doorvaart met de "Vega" het
wederom.
Sibley, gra. der V.S. van N.-Amerika, Minnesota ; hfdst.
Henderson. 6725 mw.
Sibnibas, (S iv anivas a), at. van Britsch Indie, pres.
Bengalen, distr. Nuddea, 17 u. NNO. Calcutta ; met rulnen
van een paleis en verscheiden pagoden.
Siboeko, st. op Borneo's 0.kust. op 4° 24' N.B.
Siboeyan, Sibuvan, den der Philippijnen, 12 u. N. Pinang, op 110 14' N.11., 122° 45' 0.L.; lang 41/g, breed 3 n.
Sibret. belg. gem. en d., prov. Luxemburg, kant.hfdpl.,
arr. Neuf-Chateau.
Sibaey, kersp. van Engeland. gra. Lincoln, met stet.
Ran een zijtak van den Great-Northern-spw., 1 n. NNO.
Boston. 1216 mow.
Sibton, kerap. van Engeland, grs. Suffolk, 1 n. NNW.
Saxmundham. 310 mw.
Sicaeien, Sicacien, et. in Z.-Amerika, Bolivia, dep. en
15 u. Z. La Pae, ten W. van eenen tak der Andes. 2000 mw.
Sichem, Sieben, belg. stadje, prov. Brabant, arr.
Leuven, kant. en 1 u. W. Driest. 2290 mw.
Sicken,
belg. d., prov. Limburg, arr. Tongeren, 11/2 n. SW. Maastricht ; met kalkatengroeven. 1000 mw.
Sichrow, at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen,
nabij KOniggratz, bekend door den slag tusechen de Oost enrijkers en Pruisen in 1866.
Sieignano, mvl. in Z.-Italie, prov. Salerno, 31/2 n. ZO.
- Campagna. 2300 mw.
[Triqtatra, Trinacria. Sicania, Sienna],

grootste en achoonste eil. in de Middell. zee, tusschen 36°
38' en 38° 18' N.B., 12° 25' en 15° 40' 0.L., aan de NO.zijde .van Z.-Italie gescheiden door de straat van Messina.
Het vormde v66r 1861 met zijne onderhoorigheden ( de
Liparische en tEgadische-Eilanden, benevens de eil. Ustica
en Pantellaria) eene politieke en administratieve afdeeling
van het Koninkrijk der Beide-Sicilien en heette als zoodanig Dominj d. i. Gebied
aan gene zijde der zeeengte". Sedert de wording van het
koninkrijk Italie in genoemd jaar maakt het thans een
compartimento nit van dit kon., verdeeld in 7 prov., wier nasues, grootte en bevolk. men vermeld vindt in oaderst. tabel

Grootte in Bevolking
0 mijlen. in 1876.

Provineien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Palermo, .
Girgenti, .
Trapani, .
Caltanisetta,
Messina, .
Syracuse .
Catania, .
Totaal.

935

•

•

93
65
64
56
65
70
83

656,729
WH,435
252,230
245,130
438,930
311,786
524,305

4 96

2,737,645

De abode verdeeling des eilands in Val-Demone, Val-diNoto en Val-di•Mazzara, dagteekenende ult den tijd der
Noormannen, is
s 1818
onbruik geraakt. — Sicilie
heeft een merkwaardige 3hoekige gedaante, loopende aan
3 zijden nit in zoo vele kapen : Passaro [Pachynum promontorium] in 't ZO., Faro [Pelorum pr.] in 't NO. en
Boco [Lilybaeuna pr.] in 't W.. waarom het dan ook door
de Ouden Trinacri a, d. i. Driekapenland, weed geheeten. 't is van 0. tot W. 56 u. lang en van N. tot Z.
lenge de 0.kuet 34 u. breed.
De Neptunische of Madoniache bergen, die 0. en W. door
't N. van 't ell. loopen beetaen nit graniet, kwarts en
mica, °met, ale in de Apennijnen, met kalksteen e. a.
kalkformaties; zij verheffen zich tot een aanzienlijke hoogte
en overdekken een groot deel der oppervlakte met bonne
uitloopers. Hier en daar staan afgezonderde bergen, van
welke de vulkaan Etna in 't 0. de voorn. en tevens de
hoogste top van 't eil. is (3306 met.). De voorn. vlakten
grenzen aan zee en zijn die van Catania (de Campi-Leontini der Oudheid) en Syracusa in 't 0., die bij Trapani
in 't W. en die van Melazzo en Terranova in het Z. Be
riv. zijn able klein en onbevaarbaar ; de voorn. zijn de
Giaretta, welke de vlakte van Cattnia besproeit en in de
Ionische zee valt, de Salso, Platani en Belie), die zich
ZW•waarts in zee ontlasten. De aanzienlijkste meren zijn
Biviere of Lentini, bij de 0.kust, en Enna in 't midden.
De bodem is allerwege hoogst vruchtbaar en bestaat op
eenige plaatsen nit een vette leemlaag van 6 tot 9 met.
dikte. 't Klimaat is gezond met uitzondering van de lage
streken ; de gem. jaartemp. is te Catania 67°,4 ; winter
52°,8; zomer 84°,5 Fahr.; te Palermo gem. 60°,1 ; winter
52°,5; corner 74°,4; — de zomerhitte is drukkend; eneeuw
ziet men er nooit, behalve op den Etna en op de hoogete
kruinen der Madonische bergen, en de winterkoude is nimmer i66 streng, dat zij een nadeeligen invloed op de veldgewassen uitoefent. Be papyrus, het ettikerriet. de dadelpalm
e. a. tropische vruchten rijpen er tot op een hoogte van
200 voet ; de altijd groene gewassen tieren tot op 690 met.;
de eiken- en kaetante-wouden bekleeden de berghellingen
ter hoog,te van 1200 met.; de tame groeit nog op 1500
met. en de beuk reikt tot boven 2000 met. Onder de Romeinen weed Sicilie au s de graanschuur van Italie beschouwd (ecella penaria reipublicaeTh mane ten gevolge
van het uitroeien der boasehen en drukkende beperkingen
van regeeringswege (vooral nit vroegere ti,jden) zijn er no
weinig streken in Europa, wear de landbouw zoo alecht
wordt gedreven als hier ; zelfs leeft in dit door de natuar zoo rijk toegerust oord nog een deel der bevolking
niet van koren, rimer voornamelijk van de vrucht des ind.
vijgebooms, zijude deze laatste een soort van cactus, die
overvloedig in 't wild west. De landerijen behooren meest
aan den add, de geestelijkheid of de kroon. Tarwe en
gerst worden in kleine hoeveelheden uitgevoerd ; andere
hfd.prod. zijn boonen, peulvruchten, mats, rijst, olijfolie,
oranje-appelen citroenen, amandelen e. a. vruchten aardout en
appelen, tabak,alas, hennep, sumak of smak, zoutli
manna. Zijde wordt vooral in 't NO. van 't eil. gewonnen en te Catania en andere steden geweven ; in 't W.
worden jaarlijks 61.000 pijpen wijn gemaakt, waarvan omstreeks de helft door eng. C. a. kooplieden te Marsala worden nitgevoerd. Katoen is in de laatste jaren een belangrijk art. van landbouw-nijverheid geworden en wordt vooral
verbonwd in de vlakten ran Catania en de Val-di-Noto,
alsmede te Terranova en Trapani. Ann de veeteelt besteedt men weinig of geenerlei zorg, en zoo men eenige
merino-achapen en goede muilezels nitzondert, is able ander vee van geringe snort. Van 't hoogste gewicht zijn
de zwavelbeddingen van S.; zij strekken deli over 't midden en Z. nit over een ruimte van 128 0 m., in welke
150 groeven bewerkt worden, gedeeltelijk door een eng.
compagnie te Riesi en door eng. werkvolk. Men vindt de
zwavel in tertiaire formaties. De uitvoer van dit art.,
eerst sedert 182.5 van eenig belang, is in de laatste jaren
verbazend and toegenomen. Voorts zijn ook aluin, snipetee, mut, jodenlijm, gips en marmer belangrijke tuinerale
voortbrengselen., en in de bergen wordt mede koper, lood,
user en kwik gevonden ; doch er worden nog slechts weinig mijnen bewerkt, en bijna able metaalwaren worden
in.gevoerd. Be tonijn-, zwaardvisch- en ansjovisch-visscheriten zijn van veel belang ; die van Palermo hield laatatelijk 900 tot 1000 vaartuigen en 3500 visschers bezig. Be
koraal-vimeherij aan de Afrik. kust wordt door vele viaschera nit Trapani gedreven. De zijdefabrieken te Catania,
Palermo en Messina geven velen honderden weefgetouwen
week, en in de gen. ateden worden ook huiden en valet'
bereid. Ook vindt men in deze eteden eenige katoenfabr.
met stoomvermogen ; andere fabrikaten zijn onbeduidend.
De hfd.art. van uitvoer zijn zwavel, olijfolie,. oranjee en
citroenen, wijnen en sterke dranken, sumak, gjde, barillagezouten visch, lijnzaad, manna, lompen en huiden; din
van invoer milker e. a. koloniale waren, katoen e. a. manufacturen, huiden, ijzer, delen en was. Messina, Palermo, Trapani, Catania, Girgenti en Taormina zijn de
yours. zetels van den handel, die hoofdzakelijk gedreven
wordt op Engeland, Frankrijk, de Oostzeekusten, Belgie,
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Sicilien

Dnitaehland, Italie en de V.S. van Amerika. — Eike prov.
wordt bestuurd door rep prefect of intendant • elke stad
heeft haar eigen gerechtshof; hoogere gerechtaboven sijn
te Palermo, Messina en Catania, en eat oppergetwehtshof
Welt te Palermo, le hfdst. De nog al talrOke bevolking
van het iii. is merit opgehoopt in een menigte kleine
steden, die dikwijis als vogdnesten tegen de hellingen der
bergen aanhangen. Dorpen vindt men slechts weinig, een
omstandigheid, die aan bet binnenland een seer eenzaam,
verlaten kaiskter geeft. Met iitzondering van 58,000 low.
van griekachen stank Unseat bij Palermo) en eenige duizenden Joden, behooren al de bewoners tot de r. katb.. kerk.
Veertig jaren geleden waren er op het ell. 658 kloosters.
Oproding en onderwijs stilt er meest in handen der geestelijkheid, en men wit, dat het daarmede beter gesteld is
dan in Z.-Italie. Palermo en Catania hebben universiteiten ; in 21 ateden vindt men collegien en akademien; in
elke gemeente een lagers en middelbare school. — S. was
otultijda de zetel van vele bloeiends grieksche kolonien,
onder welke Syracuse en Agrigentum de beroemdate waren Het kwanz achtereenvolgens onder de heerechappij
der Rarthagers, Romeinen, Gothen. Grielteche keizers, Saracenen, Noormannen, Franechen, Oostenrijkers, Spanjaarmet Nape's onder een vorst nit
den enz. en werd in
het huis van Bourbon vereenigd. Toen de Franachen zich
van Napels meester maakten, en aldaar eerst van 1806-1808
Joseph Bonaparte en van 1808-1315 Joachim Murat reverde, behield Sicilie zijn koning Ferdinand IV., die echter in 1810 ook dit gedeelte van zijn gebied verloren zoo
hebben, zoo de Engelschen hem niet ter hulpe waren gekomen en him niet in 1812 aan de Sicilianen een vrijzinnige
constitutie gegeven hadde Tcen kon. Ferdinand in 1815
weder meester van de Beide-Sicilien was geworden, schafte
hij die constitutie at en ontnam tan het eil. al zijn privilegien. In 1820 werd een omwenteling te Palermo met
behulp van Ooatenrijk bedwongen. In 1848 wist Sicilie zich
voor een pool; aan het nap. ju.k te ontwringen ; doch nadat Messina en Catania door nap. troepen waren gebombardeerd en ingenomen moest het eil. zich weder onderwerpen. Opnienw stonden de Sicilianen in 1860 op en,
met Garibaldi aan het hoofd, veraloegen zij de Napolitanen te Calatafimi, Palermo en Milano. Daarna werden
de beide Sicilien te Napels bij het nieuwe koninkr. Italie
onder Victor Emanuel, ingelijfd.
vroegere stoat in
Z. Europa, doornails elConinkrijk Napels" geheeten, bestaande uit 2 hoofddeelen, nl. geheel Beneden-Italie of
Dominj-al-di-quit-del- Faro, en 'teil. Sicilie
of Dominj-al-di-la-del-Faro, welke beide
deelen door de straat van Messina of den Faro gescheiden werden ; semen 2033 0 m. groot, met ongev. 9 mill.
1850) ; — hfdst. Napels. Sinds 1861 is dit koninkr.
ingelijfd bij het toen outstane kon. Italie. (lie boven ).
Sienliana, St. op het el. Sicilie, prov. en 31/, u. WNW.
Girgenti, kant.hfdpl., in eon ongezonde ligging. 5660 in,
In de nabijheid zijn eenige van de grootste zwaveltnijnen.
Sieyou, (nu Basilic a), at. van nod Griekenland, hfdst.
van een der vroegst gestichte koninkrijken in Europa,
Sony. en 21's n. WNW. Korintbe.
Sid, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. Kroatie-Slavonie,
grs. Syrmien. 3380 mw.
Sidajoe, 1) stadje op Java, resid. Soerabaya, in 't gelijkn. reg. en distr., nabij den zeekant, aan den W.oever
van 'den Trechter of ingang tot de street van Madoera,
met het nit zee dnidelijk kenbare witte huis van den regent. N.waarts ligt de hock Tandjong-Pangk a,
waar steeds lootsen zijn om de schepen naar Soerabaya
to brengen. 2) d. op Java, rend. Pekalongan, in 't gelijkn. distr. van 't reg. Batang.
Sidbury, kerep. van Engeland, grs. Devon, /2 u. NO.
Sidmouth. 1600 -inw.
Siddan, kerap. van 'edam', grs. Meath. 690 mw.
Siddehuren, ned. d., prov. Groningen, gem. Slochteren, kant. en Z. Appingedam, arr. Groningen ; met
eon merkwaardige Hem kerk. 220 jaw.
Sithlissigtiem, keep. van Engeland, gre. Gloucester, even
ten ZZO. van Cirencester. 529 jaw.
Side- Inn Esitio Adana, verwoeste at. van K1. Azit,
pasJ. ItsJil, aan de Middell. zee, 111/2 u. 0. Sataliah ; met
overblijftels van romeinsche muren.
Siderno, vi. in Z.-Italie, prov. Reggio-Calabria, 1 a.
NO. Gerace, niet ver van de knot. 6800 law.
Siders. (fr. Sierr el, zwit. vi., kaut. Valais. of Wens, aan den Rhone, 1. o., 3 n. NO. Sion. 1692 r. kath. law.
Sidi's= of Sidhuan, st. in Voor-Indie, Sirhind, op
300 55 N.B. en 75° O.L. 1500 inw .
Sidi, (d. i. nlieer"), vooropgaand woord MI de ntunen
van vole kl. plaatsen in N. Afrika S.-Abdallah, havenstadje in Marokko, aan de Atiant. kust, 8 u. NNO. Mogador. — S.-Almiehneem.a. stadje in Algerie, prov. Oran,
bij de Midden. zee. — , S.-113el-Abbes, militaire post in
Algerie, distr.hfdpl., prov. en 12 u. Z. Oral, 8780 law.
(ISM — plants in Algerie, prov. Oran, bi)
de pens van Marokko. Den 22sten Sept. 1845 werden 300
Franschen bier door 3090 Arabieren overvallen en tot den
lantaten man omgebracht. Te Da hemm a-G hasouat
of Nemoitra, eon havenplaataje en milit. post, 3u. N.waarts, is hnn ten gedenkteeken opgericht. S..1Doe-Said,
it. in Tani., 4 U. NO. Tunis, op de Junin van den berg
Kaap-Rarthago. Men ziet er 't graf van St.-Louis. — S.Bee-Soernsw of S.-1Banoroeh, havenstadje in Marokko,
4112 U. NNO. Mogador. S.-IFerneh, (sp. Torre-Ch
C a), kleine baai en schiereil. aan de knit van Algerie, 4
U. W. Algiers. Hier ontacheepte zich het fransche leger
in 1830 en behaalde bet op 14 Juni sijn eerste mends nine. — SAIllaejana, S.-Masehant. asset van Afrika, in
SW. van Biledulgerid, in 1810 onder aanvoering van
Herjam, soon Tan den sjerif Ahmed-ebn-Moesay gevormd
nit een gedeelte van 't landschap Saes 1Sus). De low. sijn
zoowel nijver als krijgahaftig. Hier liggen de steden Ak ka
en Tatt a, twee boordstations your de karavanen, de
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Siena
versterkte bfdat. Talent en daarbij het volkrijke d.
I lek of Ilegb, een beroemde bedevaartplaats der Mohaminedanen. — S.-Sjehr, stadje in El. Azie, pasj. Ka.
riunanie, 131/s n. SM. Konieh.
Sitnaglsatta, at. in Voor-Indie, prov. Mysore. 7000 mw.
Sidammatb, sag. nest. en kersp., gin. Devon, aan de Sid,
MI baron mond in 't Ranee], 4 u. OZO. Exeter. 3360 in ...
Sidney, 1) gem. en vi. der VS., Maine, grs. Kennebec,
3 u. N. Augusta. 1490 law. — 2 ) id., New-York, get. Delaware, 27 u. ZW. Albany. 2690 low. — 3) id., Ohio,
hfdpl. van 't grs. Shelby, 19 u. W.t.N. Columbus. 28,0
law.— 4) id., Iowa, gm Fremont. 2520 mw. — Zie Sydney.
Sidoera, it. van NW.lijk Hindostan, in 't beschermde
Sikh-gebied, 7 U. 0. Oemballah.
Sidon, at. in het onde Phoenicie; thane Saide, zie aid.
Sidont, at. van Britsch Iadie, pres. Madras, distr. en 3 , t2
U. 0. Cuddapah, tan den N.oever van den Pennar. — Slitpeer, at. in 't Guicowar-gebied, 20 u. W. Ahmedmuggur.
Sidra (Golf- van.), (Dsjoen-el-Kebrit), [Syrti.
Major], voornaamste boezem der Middell. zee aan de Air.
zijde, tusschen 3 ) eq 33° N.B., 15 en 21° 0.L., begrensd
door Kaap-Mesrata ten W. en Kaap Bengazi ten 0. Iii
bevat sandbanken : in 't Z. de Koedia- in 't W. de Isabank. Op de W.kust liggen groote moerassen.
Siduina, d. in Oostenr.-Hong., prov. Gallicie. 2155 inw.
Siebenhornen, (fr. Sept-Fontaines), gem. en d.
in 't gr.htrtd. en arr. Luxemburg., kant. en 1 u. N.t.W.
Capellen, aan de Eischen, 1. o. 1100 mw. (met 2 gels.)
saks. st., kr.dir. Dresden, ambt Meissen,
bij de Freiberger Mulde, 1. o., 1/, u. ZO. Nossen. 2148 mw.
Siebsondaje, (eng. Seebgonge ), at. van BritschIndie, pres. Bengalen. 25 u. NNO. Moersjidabad.
Sieciechow, Ceeiebove, poolsch stadje, gonv. en
tt. OZO. Radom, bij de Weicbsel, 1. o. 65) mw.
Siedapoer. (eng. See dapoor ), st. van Britsch Indie, Dekan, Nizam-gebied, 20 U. ZO. Bedajapoor.
Siedlee, Siedlee, st. in Rusland, Polen, vroeger bfdpl.
van 't opgeheven gouv. Podlachie, no distr.hfdpl. in 't
eon, . Lublin, 16 u. 0.t.Z. Warschau ; met een aanzienlijk slot en park ; scholen en handel. 10,013 mw. In 1831
werd zij herhaaldelijk door de Russen en Polen genomen
en bernomen. — Bet Russ. gouverneruent van denzelfden
naam, wear; an gen. stad hfdpl. is, bevat 504,600 mw.
Siec, pr. riv., Rijnprov. en Westphalen, ontspr. 3 u.
NO. Siegen, vloeit W. en valt r. in den Rijn, bij Bonn,
na een loop van 25 u.
Siegberg, Siegburg, pr. St., Rijnprovincie, regdst. en
41/2 u. OZO. Keulen, hfdpl. van den Siegkreits, aan de Sir;,,
C. o., en aan den voet can den wijndragenden Michaeli. berg, waarop een goed ingericht krankzinnigengesticht in
de voorm. Benedictnner abdij ; met looierijen, tabaksfabr.,
handel en scheepvaart. 678.) iew,
Siegen, pr st., prov. We stphalen, regdst. en 11 u. ZZW.
Arensberg, kr.hfdpl., aan de Sieg ; met een school vocr
't mijnwezen, drukken wijnbouw. fabr. van steal- en ijzerwaren, wollen en katoenen stoffen, leder ens. 14.881 mw.
Siegbarde, mvl. in Oostenrijk-Hongarije, pros. NederOostenrijk, u. NNW. Krems; met veel weverijen. 2493
low. — Sieghardekirehen, Sit zkirehen, id., 5 u. WNW.
Weenen. 650 inn'.
st. van W. Hindostan, op
Siehore, (eng. S e e 11 o r
't schiereil. Guzerate, 31/ 2 u. W. de golf van Cambay.
Mamie, (eng. Seekre e), st. van Britsch Indie, pres.
Bengalen, Bovenprov., distr. en 71/2 U. Z. Delhi.
Sieladejan, (eng. Seelaja oh. st. in N. Hindostan,
beschermd Sikh-gebied, 3 u. OW. Rampoer.
(cog. Seemlea h), st. van Centraal
gebied en OW. Indore.
Siena, 1) (fr. Sienne), [Sena Julia). at. van Midden-Italie (Toscane), prov.hfdpl.. op een zandsteenhenve!,
385 met. boven de zee, tusschen 2 bijriv. van den Ombrone ; 9 u. SO. Florence, met welke stad, alsmede met
Livorno, zij verbonden is door een spw., die naar CivitaVecchia en Rome doorloopt, zoowel longs de kust als door
het binnenland. Door reboomte omgeven, besloten binnen
maven met fraaie pooch-n, heeft de st. een net en welvarend voorkomen. Tot hare merkwaardigheden behooren de
prachtige goth. kathedraal nit de 12de en 13de eeuw, geheel van wit en zwart marmer, overrijk aan heerlijke
schilderijen en standbeelden ; het goth. stadhuis, op een
ruim pieta in 't midden der st., en eon vermaarde akademie van schoone kunsten, beide rijk toegerust met schilderwerk nit de Sieensche school; eon gr.hertl. paleis en
vole priveat-paleizen; de in vroeger tijd seer beroemde
universiteit, met een bibl. van 50,000 boekdeelen en mini
5000 MSS.; de school der medicijnen, waaraan Mascagni
eons professor was; het adellijk collegie Tolemei; de Indert 1568 bestaande ri,j- of tournooischool ; 32 kloosters,
het doofttommen-institunt, eon hospitaal met 300 bedden,
2 schouwburgen, de citadel ens. S. is de setel van eta
aartsbisschop, van can militaire divisie en van chide en
criminele gerechtshoven ; tevens vindt men or letterkundige genootschappen on openbare boekerijen. Hare Industrie
levtrt vooral :Vett stolen en lint, lakens, hoeden, papier, leder, en aim drijft itmonderheid handel in wijnen,
olie on papier. Men spreekt bier het =keret Italiaansch:
',lingua Teed= in boon Romans" Toscaansche teal in
Romeinschen mond). De omstreken bevatten ?eke marmergroeven. 22,700 law. — S. was in de stiddeleenwen de
hfdat. senor machtige republiek, die lenges tijd Florence
on Pisa near de kroon stak; sij had toen wel 100,090 inn'.
Gednrende het Fr. kekerrijk older Naitpdeon L, was sij,
van 1808. tot 1314, de hfdpl. van 't fr. dep. Ombrone. • Versehill. pansen en andere vorstelijke personen skin bier gcboron. — De prov. of compartimento Siena in 69 0 m.
greet en tek 201,450 law. Gem. temp. in Jan. 39°7, in Jail
76°8; in het jaar 5596 Fehr. (Men verwaree demo seam S.
niet met diva van de Ond-Egyptisehe stad Syen e, thans
Aseoean. ale aid.) — 2) long. Seen a), riv. vall
Dekan, ontapr. op 19° 8' N.B., 74° 37' O.L. en valt na
een $0.1ijken loop van 52 n. in de Biemah, 6 n. Z. Shp-
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Sieniawa
lapoar.
- --• A -au I,-a,. °ever. liggen Ahmednuggur en Parainda.
Sieniassa, d. in Oostenr..liong., prov. Galicie. 2780 inw.
Sienne, kl. xi, van Frankrijk, dep. Manche of Kanaal.
ontspr. te St.-Sever (Calvados) en valt na een NW.lijken
loop van 12 U. voorbij Villedieu en Gavray in 't Kanaal,
WZW, Coutances.
Sieore of Sambre, (rug. Seeore, Sehore),st.in
Voor.Indie, distr. Malys, op 24° 12' N.B. en 76° 57' 0.L.,
61/2 u. WNW. Bhopal. Het heeft een bazar en drijft een
aanzienlijken handel in moeselines.
Sier of Sir, (eng. S e e r,, een monding van den India, Scinde, NW. de Korie-nuonding.
Siera, teng. Seer a), at. van Britsch Indie, Bovenprov., presid, Bengalen, 13 u. 0. Bhatnier.
Sieradr., at. in ltual., Polen, gouv. Warschau, 9 u. OZO.
Kalisz, &Ian de Warthe, 1. o.; met weverijen. 3250 mw.
Sierek, gem. en at. in het Duitsche rijkeland ElsasLotharingen, 3 u. NO. Diedenhofen Thionville ), aan de
Moetel, r. o. ; met een hoofdtolkantoor, looierijen e. a.
industrie. 1260 mw.
Sierming, gem. en d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Beneden-Oostenrijk. 6047 mow. (163) in het d.)

Sierpe, Skepe, at. in Rusland, Polen, gouv. Flock, 5
U. N. Dobrzyn. 26 '0 mw.
Sierpoor, (cog. Seer poo r), 2 st. van Britsch Indie:
1) pres. Bengalen, distr. en 4 u. 0. Patna, aan den r. o.
der Ganges. 5000 inw. — 2) pres. Bombay, distr. Candetach, ZW. Talneir.
Sierra, spaansch wooed (port. s e rr a), dat ttbergrug",
ggebergte" beteekent (letterlijk = uzaag”) en de namen
van vele bergrijen, ook van plaatsen enz. in Spanje en
Amerika vooropgaat. Vergelijk het Fr. Serr e, Serra t,
Serrier e. — Ook is het de naaw, van een grs. der
Y.S. van N.-Amerika, Stt. Californie. 6200 inw.
Sierra-Aearia, bergri( in Z.-Amerika, tusschen den
evenaar en 20 N.B., van 57 tot 59 W.L. 't Is dicht met
hoot bewassen en van 100 ) tot 1?,00 met. hoog.
Sierra-de-Engareeran, sp. vi ., prov. en 5 u. N. Cmtellon-de-la-Plana. 1..50 inw. — S.-de-Fuentes, id., prov.
en 0. bij Caceres; met weverijen. :300 mw.
Sierra Gorda, geb. van Mejico, tusschen de prov. Queretaro en Guanajuato. Hfdst. San-Louis-de-la-Paz. 55,000 inn.
Sierra.de-Gredos. sp. be grij, die Oud-Castilie van
Estremadura scheidt, 10 u. Z W. Avila, 3220 met. hoog.
Sierra-de-la-11nd., de W.lijke cordillera der Peruaanache Andes, tusschen Lima en het tafelland van Pasco. Er
gaan 2 passen over, die meer dan 4i0) met. hoog zijn.
Sierra-Leone of S. - Leona, a W.lijke kuststreek van
Opper Guinea, W. Afrika, aan weerszijden van Kaap-SierraLeone op 8° 30' N.B. en 13° 8' W.L., ten N. door 't Mandingo-geb. van Senegambie gescheiden en Z.waarts strekkende tot de republiek Liberia op de Peperkust. Zij is gelegen tusschen 6° — 10° 45' N.B. en bevat a) de n eger at aten Bayoa, Mandingos, Soelimana, Baleya, Koeranko (met de steden Kolakonka en Camato), Limba, Liban, Quoja met de hfdst. Konfoea), Kittam, Monte; en
b) de hritsche kolonie Sierra-Leone. — 2)
cog. koloniale bezitting aan gen. kust, bestaande nit een
schiereil. van 5 u. lengte en 31/2 u. breedte ; groot 14 0
m., met 55,40 mw., waarvan 5/6 vrijgemaakte Afrikanen
zijn. De kolonie, in 1787 aangetegd om den slavenhandel
te onderdrukken, heeft een vruchtbaren bodem, maar een
hoogrt ongezond klnnaat, dat steeds groote verwoestingen
onder de cog. troepen aanricht, zoodat er meer dan eens
bij de Britache regeering op aangedrongen is opt deze bezitting te laten varen. In de laatste jaren is zij evenwel
vooruitgaande. De hfd.art. van uitvoer zijn teak- en kamhout, palmolie, gember en kleine hoeveelheden huiden,
ivoor, rijst, pep, en kopal. Kortste zeereis v,n Plymouth
2721 eng. mijlen ; duur der reis met een zeilschip 23 dagen. De hfdst. is Freetown, wear o. a. in den laatsten tijd
een ilinke inrichting van onderwijs en andere openbare
gebouwen zijn opgericht; andere plaatsen zijn Kisse y,
een negerst.; Well in gt on en Waterlo o, kleine kolonien ; Hastings, York; Regentetown, een fraaie
negerst. in 't binnenland ; Glocestertow n, mede een
negerst. Behalve gen. schiereil. heeft Eng. zich ook ineester gemaakt van Timman i, een breede strook aan de
Beneden-Sierra-Leone rivier, en van het Z.lijker gelegen
eil. Sherbro met het tegenover gelegen Bendo-g eb i e d. — 31 mondingsarm der riv. Rokell. omtrent 6 u.
lang en van 1 tot 3 u. breed ; hij valt in den Atlant. oceaan onmiddellijk N. het schiereil. Sierra-Leone en vormt
eene groote baai, die ten ZW. gesloten wordt door bovengenoemde Kaap-Sierra-Leone, op 8° 30'N.B.,13°
18' W.L. — Be bezittingen der Franschen aan de SierreLeone-kustzijn Mallecory, Madopeda, Robany
en Cauniah.
Sierra.Morena, (tawart, d. i. boschrijk gebergte"),
bergrij in Zuid-Spanje, die 't stroomgebied der Guadiana
van dat des Guadalquivirs scheidt„ op 38° 30' N.B., en tusrchen 3 en 4° W.L., een deel van 't Andalusisch scheidingsgebergte vormende. De Aracena, het hoogste punt,
verheft zich 168 ) met. boven de zee. Pit geb. is het
boned l van menig avontuur in den "Don Quijote". Onder
de vele moeielijke passen zijn het belane...rijkst de steile
De spe it a-perro a, d. i Sraijt honden (scheldnaarn
der Christenen) af" en W.lijker de Bel mez-p a s, beide
beroeind in de krijgsgeschiedenis van Mooren en Christenen, Arabieren en Gothen. In onzen tijd heeft men over
eerstgen. pas den spw. gelegd, die Cadix en Malaga over
Cordova met Madrid verbindt, terwijl over den Belmezpas het spoor gaat tusschen Lissabon en Cordova. Voortzettingen van dit geb. ZW.waarts zijn de Sierra- deConstantina en de Sierra-de-Aroche, alsmede in Portugal de Serra-Mon- c hiq u e, alwaar
het met Kaap St.-Vincent eindigt. — 2) haven aan Cuba's
N.kust, aan den mond der gelijkn. riv., op 23° 3' N.B.,
800 :4' W.L.
Sierra-Nevada (”Sneeuvrgebergte";, 1) hoog,ste bergrij
van 't Spattnsche schiereil. in 't Z., loopende door 't oude
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hon. Granada en makende een deel der mote waterscheiding nit tusschen de stroomen, welke steil tich in de Middell. zee storten en die, welke near den Atlant. oceaan
vloeien. De hoogste toppen: Mulhacen (genoemd naar den
laatsten koning van Granada, Muley Hassan) van 3562 met.

en Veleta van :s473 met. boven den zeespiegel, worden door
een groote kloof, de Corral-de-Veleta, gescheiden. De Z.lijke helling van d(t geb. in met ohjf- en oranjeboschjes
en kastanjewouden bekleed. Blijvende sneeuw begint er op
een hoogte van 290 met. op de N.zijde, van 3000 met. op
de Z.zijde. Z.waarts zet zich dit geb. voort, eerst onder
den naam van A lpuj a rr a s, verder onder then van
Sierra-de-Malaga en S.-Tejada, dan onder
dien van Sier r a- d e-Rond a, totdat het met KaapTrafalgar en de spitsen Tarifa en Punta-di-Europa aan de
Atlant. zee en de straat van Gibraltar eindigt. — 2) keten in de V.S. van N.-Amerika, tusschen 35 en 42° N.B.,
in den Stt. Californie, en near de grens van Nevada gekeerd.
In 1874 vond men in deze bergketen de rijkste zilvermijnen, o. a. die van Virginia, California en Ophir,
tezamen een ader vormende, omsloten door graniet en porphier. van 300 met. lenge en 'neer dan :0 ) met. dikte.
Aileen de Virginia-mijn produceert jean:. voor 40 mill. doltarn aan zilver. Rijk is het geb. ook aan allerlei natuurschoon : de vallei van Yosemit e, bij M.-Lyell en doorstroomd van de San-Joaquin, worth jaarl. door duizenden
reizigers bezocht. Op 39 3 20' N.B. ligt de Tr uckeep a s, die op een hoopoe van -2410 met. doorsneden wordt
door den Pacific-railroad. — 3 id. in Z.-Amerika, Stt.
Venezuela, Z. Laguna-van-Marracaybo, bij de st. Merida.
Sierwel, ( mg. S e erw el 1, St. in Britsch Indie, pres.
Bombay, distr. en 61/2 u. ZO. Poenah.
Sietamerrie, (cog.. Seetam urhe e), at. in VoorIndie, helpl. van een distr. van denzelfden naam; 24° 3'
N.B. en 7.)° 27' O.L. .0,001 mw.
Sietarnow en Sietapoer, (mg. Seetamow, en
Seetap oor) I st. van Centr. Indie, Gwalior-gebled : 1
12 u. NNW. Mehidpoer, op 2 .° 3' N.B., 75° 27' 0.L., met
1VH10 inw. — 2) 21/2 u. van Omareah.
Sieysk of Sessic. rums. st ., gouv. en 21 u. N. Orel,
distr.hfdpl., aan den mood der Seva in 't meer Moritza.
774 mw. Het heeft een geestelijk seminarie, 12 kerken en
verder porseleinfabrieken.
Siewannoe. (rag. See w ann u), st. en heuvelfort in
Indie, gebied Dsjoudpoer, distr.hfdpl. Het fort is een
voornaam bolwerk van den radsja van Dsjoudpoer.
Sierriere, at. in Rusland, Poles, gone. Radom, 19 n.
WZW. Kielce; met een nod slot en ijzerwerken. Zij was
weleer de hfdst. van 't hertd. Severi e.
Sigean, Sijean. gem. en at. van Frankrijk, dep. Antic,
kant.htdpl., aan de lagune tetanal van Sigean, nabij de
Midden. zee, 2 u. Z. Narbonne. 3470 inw. ( 3116 in de st.)
De st. is historisch bekend door de overwinning van Karel Martel op de Saracenen in 737.
S;gerewolde, Siegerswold of - wonde, Sijgerswolde, ZijgerowoId, ned. d., Friesl., gem. Tietjerksteradeel,
kant. Bergurn, arr. Leeuwarden, 2 u. ONO. Beetsterzwaag.
Sigglesthorne. kersp. en vi. van Engeland, gm. York,
0. Riding, 2 u. ONO. Beverley. 765 mw. in 't kersp.)
Sighadsjik, kl. treat. van K1. Azle, Anatolie, aan de
W.kust, 6 1 /2 u. ZW. Smyrna, aan de baai van Sighadsjik,
een bocht der golf van Scala-Nova.
Sigillo, [Suillum, Relvillurra], vl. van Midd. - Italie,
prov. Perugia, 3 u. 0. Gabbio, in de Apennijnen. 1600 mw.
Sigmaringen, pr. at., hfdst. van het in 1850 aan Pro).
sen overgegane voratd. Hohenzollern-Sigmaringen, aan den
Donau, r. 0., 8 , /a u. NO. Constant. Zij heeft em n groot
vorstelijk kasteel, een hospitaal, een normaalschool en
eenige nijverheid. 4072 inw.
Sign, mv1. in Oostenr.-Hongarije, prov. Dalmatie, km.
en 6 u. NO. Snalato, bij de Cetina ; met cent door de Turken gebouwde, maar no vervallen vesting op een rots boven het vlek.
Signa, d. in Midd.-Italie, prov. en 2 1 /2 u. W. Florence,
aan den Arno, hfd.zetel der stroohoeden-fabrikatie. 7000 mw.
Signaeh,st. in Rusl., Transkaukasie, gouv.Tiflis. 984 mw.
Signau, zwit. d., kant. en 4 u. OZO. Bern, aan de Emmen ; met een slot. 2900 inw. ( met het kersp.)
Sign's. 11 - l'Abbaye of - le - Grand, fr gem. en mvl.,

Ardennen, kant.hfdpl., arr. en 4 u. WZW. Metieres. 24 0
mw. — 2) -le-Petit, id., zelfde dep., kant.hfdpl., arr. en
31/, a. W. Rocroy, 2100 mw.
Sigoulea, fr. gem. en d., Dordogne, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. ZO. Bergerac. 810 mw. — Sigoniene (St..), id.,
Haute-Loire, arr. en 2 u. N. Yssingeaux. 2950 mw.
Sigrisssyl, gem. in Zwitserland, kant. Bern. 3155 mw.
Sigtuna. tweed. stadje, pros. en S U. NNW. Stokholrn,
aan een tak van 't Malarmeer. 600 mw. Pit plaatsje was
eenmaal de eigenlijke hfdst. des rijks en kon. residentie,
en had toen prachtige kerken en kloosters.
Siguenza, [Segontia, Seguntium), sp. nt., prov. en
12 u. NO. Guadalajara, aan den Henares, 1. o., met een
kathedraal en eenige weverijen van wollen stoffen. Hare
universiteit werd in 1809 opgeheven. Omstr. 4500 mw.
Sihl, twit. riv., ontspr. in 't kant. Schwyz, aan den
berg Bragel, doorvloeit het gelijkn. dai, maakt ten deele
de grens tusschen de kant. ZUrich en Zug en volt beneden
de at. Zurich in de Limmat, na een loop van 10 u.
Sihon, Seihoen, (Sarno], riv. van Kl. Azie, ontspr.
in 't vijalet Siwas, op het N.uiteinde van den Anti-Taurus,
ten 0. van Eregli en salt na een 0.. en Z.lijken loop van
40 u. in de Middellandsche zee, 81/ 2 u. ZW. Adana — Zie
ook Jaxartes.
Sihout, havenpl. aan de ZO.kust van Arable, Hadramaut, 33 u. ONO. Makalla. De bevolking verschilt van
300 tot 2000, naar gelang van seizoen en handel. Hare
kooplieden hebben 30 emote en kleine vaartuigen voor den
kusthandel en de haaivisscherij.
Sikama. distr. van Japan. 635,79‘, mw. ( 1872).
Sikar of Seektur, at. van NW. Hindoetan, 18 U. NW.
Dajeypoer.
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Sikinur, at. in Voor-Indie, distr. Benares, aan den 1. o.
van den Ganges, 4 n. ZW. Benares. Zij werd bestormd
en ingenomen door de Engelschen in 1781.
Sikisam of Sikino, ell. van den grieksehen archipel.
gonv. Syra, 6 ti. NW. Santorino ; gr. $/4,0 m., met 900
mw. Het brengt de beste tarwe in de Cycladen von. alsmede heerlijke vijgen, wijnen en katoen. Ann de WZW.zijde heeft het een gelijknamig dorp.
Sikkakb, riv. van Algerie prov. Oran vloeit voorbij
Tlemen en valt in de Tarns. 'Aan haar bOorden along de
tuaarschalk Bngeand de Arabieren, 6 Juli 1836.
Sikkim, Sjikim. Sbikies. onafhankelijke suet in het
N. van Voor-lndie, tunchen 27° 5' en 28° N.B., 88 en 89 0
hebbende ten N. en 0. Tibet, ten ZO. Boetan, ten
Z. Darjeeling en ten W. Nenal. De weinig talrijke bewoners sun bijna alien boeddhisten, die landbonw en veeteelt
drijven. De cultuur der theeplant is bier met goed gevolg
door de Engeischen ingevoerd. De yawn. at. ia Sikkim,
39 n. NW. Dinadsjepoer; man de valet of radeja resideert
te Dardsjiling.
ZZO.
Sikloa, mvl. in W. Hongarije. corn. Baranya,
Pdtifkirchen; met miner. bronnen en em n slot. 4296 mw.
Sikof, Sikokf, Sikoko, Sikok, kleinete der 4 japansche hoofdeil., ten Z. van Nipon en ten 0. van Kioesioe.
1/e grootte wordt op 800 0 m. geschat. De oppervlakte
is bergachtig. De voorn. steden zijn Toss en Awa.
Sikula, gem. in Hongarije, corn. Arad. 3451 mw.
&llamas, Ital. d. op bet eil. Sardinie, prov. Sassari, circ.
Nuoro. 1742 maw.
Silao, welgebonwde at. in Mejico, dep. en 3 u. NW.
Guanajuato. 6001 mw.
Silberleneb, gem. en d. in Oostenrijk-liongarije, pros.
Bohemen. 2370 mw.
Silberberg, 1 1 pr. at. en eterke vesting, pros. Silnie,
regdst. en 12 tt. ZZW. Brealau; met wijnixmw en weverij.
1517 inw. — 2) mvl. in Oostenrijk-Hongarije, pros. Bohemen, kr. Klattan. 800 mw.
Sileheater, cog. kerep. en d., gra. Hants, op de grens
van Berkshire, 2 u. N. Basingstoke ; met overblijfsels van
Segontiacum. 460 mw.
Sile, riv. in N. Italie, Venetie, salt na een ZO.lijken
loop van 10 n. voorbij Treviso in de lagune van Venetie,
2 u. N. Venetie.
Sileby, kersp. van Engeland, grs. en 11/2 a. N. Leicester,
aan de Soar-riv., met een stat. aan den Midlandspw. 1166 inw.
( hoogd. Schleeien ), pride. pray., uitmakende het ZO.lijk gededite der monarchic, palende 0. aan
Polen Z. aati Oostenr. Silezie, Moravie en Bohemen, W:
aan de pros. Saksen en Brandenburg, en N. aan Posen;
gr. 731,6 m., met 3.850,000 law., waaronder ongeveer
1,650,000 Lath., 1,501,000 R. Kath. en 36,000 Israelieten ;
— hfdpl. Breslau. In 't Z. en ZW. is de Fond bergachtig door de keten der Sudeten; elders ib hij vlak of zacht
golvend. De Oder besproeit geheel het midden gedeelte
van ZO. tot NW. en neemt in due pros. de bride Neisses, de Bober, Malapane en Bartsch op. Andere vermeldenswaarde wateren zijn het Schlawer- en lennitzer-meer
bij Liegnitz, het Blodnitz- en het Turower-kanaal. De
wooden zijn er zeer uitgestrekt. Koren, vlas en hennep
worden in groote hoeveelheden gewonnen, en men telt in
de pros. meer dan 3 mill. schapen, welker voortreffelijke
wol, benevens linnen, 't voorn. art. van uitvoer is. Verder
voert men ook beetwortelsniker, timmerhout, meekrap,
tabak, een weinig zijde ens. nit, terwijl rijke mijnen van
eteenkolen, ijzer lood, zink en koper met ijver bewerkt
'
worden. De fabenijverheid
levert inzonderheid katoenen
en linnen stoffen, lakens en metaalwaren. De toestand
der volksklassen is bier in de imitate jaren zeer verbeterd.
De pros. wordt verdeeld in 3 regdst.: Breslau en Liegnitz,
die eamen de hoofdbestanddeelen nitmaken van 't geen
men Neder-Silezie noemt, en Oppeln of OpperSilezi E. Breslau met een grootte van 244,7 0 m. en
1,472,510 mw., Liegnitz, gr. 247 m. en 996,000 law., Oppeln 239,9 0 m. en 1,376,400 mw. — Keizer Karel IV.
voegde in 1357 Silesie aan zijne kroon, nadat het vroeger
eene beritting van rolen en Bohemen was geweest. Frederik de Groote. kening van Pruisen, ontnam in 17411 en
1742 dit gewest aaa Oostenrijk en wist zich in zijn veroverd gebied to handhaven zoodat keizerin Maria Theresia
in 1763 hem verreweg het 'grootste gedeelte ofstond, bibsends aan Oostenrijk alechte een klein gedeelte hugs de
ZW.grens der pros., namelijk het tegenwoordige Oostenr ij ksch Silezi e, dat door era smalle landstreek van
Moravie in 2 deelen geecheiden wordt, waarvan tot 1848
het W.lijke den kreits Teachen, het 0.1ijke den kr. Troppan
uitmaakte, De gr. van dit Oostenr.-Silezie bedraagt 931/2
0 in., met een bevolking van 560,000 zielen. (lie Moravie.)
Silleet, distr. en et. in Britsch-Indie. lie Sylbet.
Selinti, zeed. en keep van K1. Ade, pasj.
Itsjil, aan de Midden. zee, 9 n. WNW. Baap-Anamoer.
Rondom deze pleats liggen de overblijfee1s van 't onde
Selinns, Selinonte of Trajanopolis.
Sill.*. d. op het eil. Sardinie, pros. en 5 n. WNW.
Cagliari. 2300 mw.
Siliatria, Sileatri, (turkach Dristri a), [Illureatorule Dareetena], st. en vesting op het Balkanschiereil.,
vorsten
dom Bulgario, op de grens van deuce neat en het
koninkrijk Rnmenie, nen den Donau, r. o.. 16 n. N.t.O.
Sjoemla; met achoone moakeeen, weverijen, looierijen en
belangrijken handel. 23,010 inwoners. De ometrelren van
deze st. waren het tooneel van vde gevechten tusschen de
Timken en Rumen in 1773 en later. De st. zelve weed in 1829
door de Rumen, onder bun generaal Diebitsch, ingenomen,
en in Mel en Juni 1854 was zij 'opnienw het tooneel van
een heftigen atrijd tussehen de Russ. en Tarksche legers,
waarvan de uitslag was dat de Rumen met groat veletas
het veld mantes ruimen en genoodzaakt werden over den
Donau terug te trekken. Tegenover S. ligt in Wallachije de
onbeduidende pleats Kalarasch of Callarasc h.
Silivri, (Selivri, Selymbrinb zeest. van Bun. Tut.kije, Rumili, aan de N.kust van de zee van Marmora, 12

U. W. Constantinopel. 8000 law. — Tueschen Selymbria
en Dercon (nu Derku s) stond de miter van Anastatius.
Silica, meer van Zweden, pros. en 711, U. NW . paelee,
lang 15 n., br. 2 a., hoog boven de zee 160 met., diep 360 met.
Silkartone, kersp. en vi. van Engeland, gra. York, W.
Riding, 1 a. W. Barnsley. 31,350 mw. (1500 in het v1.1
Het kerap. beset mede de st. Cumberworth, Dodworth,
Hoyland, Swaine en Barnsley.
Sills, 1) at. in Centr. Afrika, Senegambie, staat Bambara, aan de Dsjoliba, 28 u. ONO. Sego. Hier eindigde
de Schotsche reiziger Mango Park zijn eereten tocht in Aug.
1796. — 2) sp. vi., pros. Valencia, W. aan 't meer Albufere. 2350 mw. — 3) -de-Carnes., bergpiek in Venezuela,
bij Caracas, hoog 2660 met.
(eng. Sillah-Me w), vervallen st. in 't
Birma-rijk, Achter-Indie, aan den Irrawadi, 7 u. Z. Poegan, met zijdeweverijen.
Sinus.), gem. en d. van Italie, pros. Massa en Carrara, circ. Castelnuovo-di-Garfagnana. ;680 mw.
Sillaveozo, d. in Italie, pros. en circ. Novara. 1198 mw.
Sine, S.-le-Goillaome, fr gem. en mvl., Sarthe, kant.
hfdpl., arr. en 6 u. NW. Le Mans, aan den spw. near
Rennes; met linnenweverijen, aanzienlijke inarkten en hasdel. 3000 mw.
Sillefjord, noorw. d. en kersp., stift en 22 u. ZW:
Christiania. 2500 mw.
Silleio, in Hong., duitsche ben. voor Szolaa zie aid.
Sillery, fr. gem. en vi., Marne, turr. en 2 u. SO. Reims;
met de beam mousseerende witte Champagne-wijnen ( "Tisane de Champagne"). 470 law.
Sillevolde of Zilvoide, ned. d., pros. Gelderl., arr.
Zutphen, kant. en 1 /4 u. ZW. Ter-Borg, gem. Wisch. 750 mw.
Sillie, (eng. Sille e), st. in Britsch Indie, pres. Bengalen, distr. en 81/2 U. ZZO. Ramghur, aan de Soebonrieka.
Silly, belg. gem. en d., pros. Henegouwen, arr. Bergen
of Mons, kant. Enghien ; met bronwerijen en branderijen.
2600 inw.
Siloam, distr. in de V.S. van N.-Amerika, Mississippi,
grs. Octibbeha. 3850 mw.
Sile, hoogste d. in Opper-Engadin, Zwitserland, kant.
Grauwbunderland of Griaons, aan den Inn, r. o., waar die
riv. uit bet Silzer-meer treedt, dat u. lang en
3 /4 e. breed is. Het d. ligt 1980 met. boven de zee. —
Een ander ti. Sils ligt in 't zelfde kant., r. aan den
Achter-Rijn. Wat boogerop vormt de Inn het meer S i 1vaplan a, waaraan een gelijkn. dorp ligt.
Sileden, St. in Engeland, gm. York, W. Riding, kersp.
Hildwick, aan het kanaal Liverpool-Leeds, 1 u. NNW.
Beighley. 2714 mw.
Silvano-d'Orba. 1 d. in Italie, pros. Alessandria,
circ. Novi-Ligure. 2490 mw. — 2) -Pietra, st., pros. Pavia, circ. Voghera. 1270 mw.
Silver-City, 1 ) st. in de V.S. van N.-Amerika, Nevada,
Ira. Lyon. 990 mw. — 2; distr. en d. Idaho-territ., gm.
Owhyhee. 880 mw. in 't distr., 590 in 't d.
Silverereek, 1) gem. on vi. der VS., Ohio, gm. Greene.
170) mw. — 2) id., Michigan, gm. Cass. 3084 mw.
Silverminee, iersch d.. Munster, gra. Tipperary, 11/3
u. ZZW. Nenagh ; met loodmijnen. 675 mw.
meer in de Argentijnsche republ.,
eigenlijk een verbreeding van de Desaguadero-riv., met veel
kleine eilandjes.
Silver-Run, vi. in de V.S. van N.-Amerika, Alabama,
gra. Russel. 4305 mw.
Silver-Spring, vi. in de V.S., Pennsylvanie, grs. Cumberland. 2260 tow.
Save...tone, kersp. van Engeland, gm. Northampton, 1
ZZW. Towcester. 1165 mw.
Silvertoo, kersp. van Engeland, gra. Devon, ruim 1 u.
ZW. Cullompton. 1288 mw.
Sillyee, 1) port. st., pros. Algarvie, 51/2 u. ONO. Lagos. 5000 maw. — 2) of Sylvet, at. in Brazilie, pros.
Para, op een eilandje van den Amazonenatroom.
Silvolde, Sillesolde, d. in de Ned. pros. Gelderland,
gem. Winch, kant. Terborgh, arr. Arnhem. 760 law. Het
wordt ale Silvolden reeds vermeld in een oorkonde van 't
jaar 1234. — Onder dit don) lash. ook de Sillev old.
ache buur t, met den Kroezenhoek. 8- 900 mw.
Simaabara, et. op de W.kust van 't eil. Bioe-Sioe, Japan.
Simamore, staat of koninkrijk op Sumatra, landschap
Batakh. De vorst resident te Botta-Ting a.
Sienaneas, [Septienneese], sp. stadje, pros. en el/. e.
ZW. Valladolid, aan de Pisuerga, waarover bier een oude
brag van 17 bogen ligt. 1170 law. Zij heeft een sterk kaetee, waarin de archieven van Caatilie bewaard worden.
Uit die archieven heeft de heer Gachard, hoofdarchivaris te
Brussel, voor eenigen tijd ontdekt, dat Floris van Montmorency, baron van Martigny en Lease, hier niet (geWk men
der wereld had diets gemaakt ) in zijne gevangenschap aan
ziekte overleden is, maar dat hO en in den nacht van 15
op 16 Oct. 1570, op last van Philips II., als em gemeea
misdadiger aan den paal is geworgd.
Simaand, mvl. in Hongarije, corn. en 6 u. NNO. Arad.
2496 mw.
Sienna, Senna°, Saaaular een der K1. Soenda-eil. 6 tot
U. lang en 3 u. breed, ten W.
' van Timors ZW,einile en
daarvan geacheiden door een male stmt. Het voert
sandelhout en eetbare vogelnestjes nit.
Sinnaoell, Sineawoel, [Symms], at. van 111. Azie, Anatolie, 2i1I n. Z. Demme Op 11/, u. afstand ligt het meer
Simaoel, waaruit de riv. Simawoelsoe, een bijriv. van den Soe-soegirli-soe [Macestus], ontstaat.
Simbario, gem. van Italie, pros. Catanzaro, cire. Monteleone-di Calabria. 1720 law.
Simleirek, 1 ) golly. van 0. Rusland, tueschen 52° 40'
en 55° 50 NM., 45° 10' en 51° 20' 0.L., omgeven door de
gnus. Kann, Orenburg, Saratov, Pensa en Niejnii-Nonorod ,• gr. 838 m. met 1,206,000 mw. De grond is golvend en seer vruchlbaar; 't klimaat gezond. De Wolga en
een menigte barer bijriv. besproeien dit gnus., dat veel
rogge, tarwe, haver, boekweit, erwten, hennep, vies, in-
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bak en papaver voortbrengt. Ook de veeteelt bloeit er en

der False-bay (Valsche-baai), 61/2 u. Z. Cape-Town (Kaapstad,, waarmede zij door eon goeden weg gemeenschap
heeft. Zi) is net gebouwd aan den suet van den Rasp.
berg en heeft eon zee-arsenaal. Zij is 't verblijf van den
opperbevelhebber der zeezaken in de kolonie, en ook de
haven, in welke doorgaans de nit Indie huiswaarts stevenende schepen ter heratelling, verversching, enz. binnenloopen. 2548 low.
Simpang, 1 ) at. op Borneo, resid. Pontianak, rijk NieuwBrussel, ass eon gelijkn. riv., die zich bier met de Mattam
vereenigt, niet see van harm n mood. — 2 ) pleats op Java,
ruim I u. van Soerabaya, met fraaie landgoederen, eon
voortreffelijk militair hospitaal en het prachtige resid.huis.
Simpelveld, nea. gem. en d., pros. Limburg, kant. en
1 u. 0.t.N. Gulpen, arr. Maastricht, aan den spw. van
Maastricht op Aken, die van bier een zijtak op de Domaniale kolenmijnen van Kerkrade heeft. 1282 R. Kath. low.
(met verscheiden geh.)
Simplon, ( hoogd. Sempeln, ital. Sempione),
mit_ berg in de Lepontische Alpen, tusschen Wallis of
Valais en Piemont, over welken op bevel van Napoleon I.
de vermaarde ,Route du Simplon" word gevoerd. Deco
weg, die zich van Glys in Wallis tot Domo-d'Ossola in
Piemont, aan de Tocerivier, eon afstand van 11 u. uitstrekt.
is van 8 tot 9 met. breed, loopt door verscheiden uitgestrekte tunnels en over een gr. menigte bruggen, heeft 20
stationsgebouwen voor reizigers, is op het overgangspunt
ongeveer 2000 met. boven Or zee verheven, en weed van
1800 tot 180i voltooid ten koste van 18 mill. francs. Hij
word moor dan erns door stormen zwaar beschadiga, o. a.
in de jaren 1834, 1839 en 1849, en was in den laatsten tijd
aan de Ital. zijde dikwijls zoo good als onbruikbaar. Vandear dat reeds ontwerpen gemaakt zijn voor het leggen
van eon aieuwen weg. zoo mogelijk van em n spoorbaan, die
Covent de kortste verbinding zott aitmaken tusschen NW.
Europa on Italie. — Onder het Into fransche keizerrijk gaf
de Simplon zijn naam son een dep., dat Sion tot hfdpl. had.
Simprin, nod kersp. van Schotland, grs. Berwick, thane
vereenigd met dat van Swinton.
Simpson, 1 ) grs. der VS., Kentucky ; met 9581 inw.;
hfdst. Frank li n. — 2) id., Mississippi; met 5720 low.;
hfdpl. W est v I 1 1 0. — 3) oil. in den Mulgraves-archipel, op 0° 3 N.B., 173° 54' W L. — kersp. en vi. in
Eng., gra. Bucks, ruim 1 u. Z. Newport-Pagnell. 601 mw.
Sirap.onville, distr.V.S. Kentucky, grs. Shelby. 2240 tow.
Simranta, st. in Britsch ladle, pros. Oude, op 26° 17'
N.B. on 81° 20' O.L. 800 mw.
Simsbury, gem. der VS., Connecticut, grs. Hartford,
lenge den Kanaal-spw., 13 u. van New-Haven ; met het
bloeiende d. Tariffvi 1 1 e. 2050 low.
Sin, gem. en at. in Frankrijk, dep. Nord, arr. Douai ;
aan den spw. van Arras near Valenciennes. 4920 inw., wearvan 38.4 in de at.
Sin, 1) st. in China, pros. Sjen-gi, dep.hfdpl., aan den
Kiang, 34 u. ZO. Si-an. — 2) 1,1.i.,krijk op de kust van
Senegambie, ZO. van Kaap-Verd ; met Ghiaka u, de
hfdst., en Ghiw el a, vroeger eon fr. kantoor.
Sinagra, d. in Italie, pros. Messina, circ. Patti. 3224 mow.
Sinai, berg van steenachtig Arabie [Arabia Petrwa],
vermaard in de H. Schrift, en algemeen voor dezelfde gehouden met den Dsjeb-el-Moes a of Mozesberg.
Hij behoort tot een bergrij, waarvan de Horeb eon deel
van 't N.einde vormt. staat op 28° 30 N.B., 34° 0.L., en
is 2290 met. (5. a. 2480) hoog. Ass zijne 0.zijde vindt
men op een boo-to van 1800 met. 't versterkte klooster
Sinai, benevens eene beck en moskee. Robinson vermoedde,
dat de berg Horeb, NW.waarts, den eigenlijken Sinai des
bijbels is. De berg Ste.-Catharina is de hoogste kruin ran
den bergrug en wordt op 2814 meter bepaald. — Het
sc hi er ei 1. -Sine I, tueschen de golven van Suez en
Akaba, het Conned van de omzwerving der Israelieten in
de woestijn. is omtrent 40 n. lang van N. tot Z. en even
zoo breed, aan 't N.einde, van waar het allengs versmalt
tot zijn Z.punt Ras-Mohammed in de Rondo zee, op 27°
43' N.B., 34° 18' O.L. De grond is over 't geheel bergachtig. Op onderscheiden plaatsen treft men or hieroglyphiache e. a. opschriften der oudheid ass.
Sinaloa, Stt. en at in Mejico, aan den Grooten oceaan,
ate Cinaloa.
Sinalunga, gem. en d. in Italie, pros. Siena, circ.
Montepulciano. 8090 low. ( 4100 in 't d.)
Sinano, prov. van Japan. 920,00 mw.
Sinaruco, riv. van Z.-Amerika, Venezuela, salt in den
Orinoco, na eon 0.1ijken loop van 30 u.
Sinay, belg. gem. en d., pros. 0.-Vlaanderen, arr. en
31/2, u. NNW Dendermonde. 4400 low.
Sinceny-Antreville, fr. gem. en d., Aisne, arr. en 6 u.
W. Lama; fabr. van fayence en beetwortelsuiker. 1800 low.
Sinclairtown, St.-Clairtovvn, schot d., gm. Fife, bij
Patthead ; met weverijen. 2530 mw.
Sineora of Cincora, at. in Brazilie, prov. en WZW.
Bahia ; aan de Paragacu, niet ver van haar bronnen. In
1845 werden bier rijke diamantmijnen ontdekt.
Sind, Sinde, riv. van Hindostan, ontspr. in Malva, op
24° 1' N.B. en 77° 29' 0.L., vloeit NO. door 't Gwaliorgebied en tusschen dit en Bundelcund been en salt in den
Dsjoemna, 71/2 u. ZO. Etawah, na eon loop van 65 u. De Kuhary en Maloevar zijn hare bijriv. — Z. nob Scinde.
Sindelfingen, wurt. st., Neckarkr., 2112 u. WZW. Stuttgart; met drukke weverij. 3950 low.
Sinder, at. in Centr. Afrika, in 't grensgebied van 't
rijk Bornoe (D amar go e geheeten ), 7 dagreizen NO.
Kano en 3 dagreizen 0. Tassoea. Hier scheidden in Dec,.
1.050 de reizigers Richardson, Barth en Overweg om elkander to Kooks weder te vinden. I lie hocks.)
Sinderen. Zinderen, gel, in de Ned. pros. Gelderland, gem. Voorst.
Sinderhoek, b. in de Ned. pros. Gelderland, gem.
Winch. 4s2 low.
Sindor•koe, russ. moor, gone. Wologda, distr. en 24 u.
NNO. Oest-Syssols, lang 3 1 /2, breed 11/2 n.

wordt voornamelijk door de Kalmnkken gedreven. De fabr.nijverheid verschaft er grove en iijne lakens, grof linnen,
zeildoek en dekkleeden, zont, stake dranken, glas, zeep
en leder. De hfd.art. van nitvoer zijn groote hoeveelheden
koren, hennep, paarden, runderen, huiden, yisch, vruchten, molensteenen en leer. De voorn. steden Simbirsk, Samara, Stavropol en Karsoen. — 2) st. en hfdpl.
van gen. gouv., aan de Wolga, r. o., waar die de Swiaga
opneemt, 30 U. ZZW. Kautz. Hare ligging op eert hoogte
boven de Wolga is hoogst schilderachtig; de huizen zun
ten deele van hout. De voorn. gebouwen zijn 2 kathedralen, 2 kloosters, een coliegie, een aantal liefdadige gestichten, 't palate van den gouverneur, het stadhuis, de
kazernen en een beurs. Haar handel is bloeiend en zij
voert veel koren en visch nit. law.
Simeoe, 1) meer van W.-Canada, distr. Home, tusschen
de meren Huron en Ontario, 12 u. N. Toronto, lang en
breed elk omtrent 8 0. Het ontvangt veel kl. rivieren en
outlast zijn overtollig water N.waarts door de Severn in
de Georgian-baai, mere Huron. — ) grs. aid., met de voornaamste steden Barrie en Collingwood, die door een spw.
met Toronto verbonden zijn. — 3) St. id, prov. Ontario.
1856 mw. (187i).
Simeri-e-Chriehi, d. in Italie, prov en cite. Catanzaro.
1610 mw.
Simeto iSimaethuab riv. op SiciiiS , zie boven bij
Giarretta.
Simferopol, ( turksch //A km edsji d", d. i. vie witte
moskee" en vroeger Sultan -sera i, d. i. 'verbiijf des
sultans" ), at. van Z. Rusland, hfdpl. van 't gonv. Taurie,
in de Krim, aan den Salgir, 101/2 u. NO. Sewastopol. Zij
is schoon gelegen, door hoogtrn omsloten en bestaat uit
de oude Tataren-stad Ak-Metsjet en een regelmatige nieuwe
wijk, door de Ruseen gebouwd. Men vindt er een kathedraal en reel andere kerken, kazernen en hospitalen en
gouv.gebouwen, ook verscheiden moskeeen, een Tatarenschool, een groote bazar, een artesischen put en eenige
fonteinen. 17,800 mw. — S. werd in 1500 gesticht en wetIra tot de hfdst der tataarsche sultans gemaakt. In 1794
kwam zij met de geheele Krim aan Rusland. Gem. temp.
in Jan. 33°,1, in Juli 61°,4 Fahr.
Simla, Simlah, bergdistr. in NW. Hindostan, pres.
Bengalen, pros. Pendsjab, tueschen de riv. Setledsje en
Giree-riv. ; met een britschen post, 8 1 /2 u. ZO. Belaspoer.
2230 met. boven de zee, en veel bezocht door de zwakken
en zieken van 't briteche leger. Ook resideert de Eng.-Indische regeering bier in de zomermaanden, als 't in Calcutta en Bombay to warm wordt. Men heeft er een magnetisch observatorium, een kerk en fraaie bazar., wear alle
art. van Europ. nijverheid te verkrijgen zijn. Het distr.
voert ijzer, was, honig, borax, muskus, wol, getnber, opium,
boomwol en wollen stoffen nit. Aantal mw. 35,090; in
de stad 8000.
Simmen, zwit. riv., kant. Bern, ontstaat in 't S i mmend al ( dat vele dorpen en de baden van Leuk of
Loneche heeft), vormt vele watervallen, onder welke de
, ,Simmensturz" een der schoonste van geheel Zwitserland
ia, en outlast zich na een N.- en 0.Iijken loop van 10 u.
1. in de Kander, 1 u. Z. Thun.
Simmering, Simoning, d. in Oostenrijk-Hongarije,
pros. Neder-Oostenrijk. tusschen 't Simmering-kanaal en
den Donau, 1/2 n. ZO. Weenen, waarvan zij ale een worst
wordt aangemerkt. Zij heeft fabr. van bronswaren en chem.
prod. Het aantal inw„ dat in de laatste jaren zeer stork
is toegenomen, bedraagt 19,590 (1880 1; tegen 6400 in 1857,
en 2700 in 1850.
Simmer... pr. at. Rijnprov., regdst. en 71/2 u. SW. Coblenz, kr.hfdp1.; kousenweverijen en looierijen. 2160 low.
Simnan, Senznan. Semnoen, at. van Perzie, pros.
Khorassan, 33 u. 0. Teheran. Men zep...t, dat zij 3/4 u. in
omtrek heeft en door een moor omsloten is.
Si mnitza, Twin" ni tza.Zim ni tza, mvl. in Rumenie,Wallachije, aan den Donau, 1. o., onmiddellijk tegenover Sistova.
Simno, Zimno, stadje in Rusland, Polen, gnus. Angustowo, 61/2 u. 0. Kalwary. 1301 low.
Simoda, meat. en haven op Japan, ell. Niphon, aan de
0.kust. ecbiereil. Idsoe, 20 u. SW. Yedo of Tokei, op 34°
33' N.B., 138° 57' 0.L. Zij heeft een goede, gemakkelijke
haven, die volgens eon in 1854 gesloten verdrag tusschen
Japan en de V.S., sour den handel met de N.-Amerikanen
is opengesteld en een aanlegplaats is voor de stoomvaart
tusschen Californie en China. Dear zij evenwel bij herbshog te lijden heeft van aardbevingen, wordt zij sneer en
meer verlaten en verplaatst zich de Amerik scheepvaart
gaandeweg naar Yokohama. 4000 low. — Het riviertje
Simoda vloeit langs vole dorpen, brengt een menigte
rijstmolens in beweging en splitst zich niet ver van haren mond in verscheidene takken.
Simoesir, Simoessyr, Sisnusir of Maraca'', een
der Koerilen. ass Rust. behoorende ; de Z punt op 46° 49'
N.B., 151° 37' 0.L.; lang van N. tot Z. 26 u., breed 2 u.
Simoga of Sjinzoga, (eng. Shemog a), versterkte at.
van Z. Indie, gebied Maiasoer, 37 u. NW. Seringapatam.
Simon (St..). 1 I fr. gem. en vi., Aisne, kant.hfdpl.,
arr. en 3 n. ZW. St.-Quentin, aan 't kanaal van Crozet.
600 low. — 21 fr gem. en d., Cantal, arr. en 34 u. NNO.
Aurillac. 1609 mw. — 3 eil. der VS., Georgie, grs. Glynn,
aan den mood der Alatamaha ; hfdpl. Frederica.
Simonshaven, eigenlijk Ileer-Sinoonshaven, ned.
pros. Z.-Holland, gem. Geervliet, kant., arr. en 21/ 2
u.ZOBridle20gfmw.Tot185ashenzlfetandlge gemeente, doch bij een wet van ii Juli van gen.
jaar weed het bij Geervliet ingelijfd. — Be Simon ahavensche polder behoort er onder.
Simonakerke, op 't eil. Schouwen, Zeeland, gem. 'sHeerArendskerke, kant. Goes, arr. Middelburg.
Shaeonethurns, bong. mvl., com. Tolna, 16 n. ZZ W.
Buda ; met wijnbouw. 2494 low.
Sinzonsto n, Simonsstad, zeest. van de Kaapkolonie,
Z.Afrika, aan de Simonsbaa I, een bocht aan de 0.zijae
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Sindringen

Siadriag.en, st. in Wnrtemberg, regdstr. Jagatkreis,ambt
Oehringen; een liefelijk dal, met veel ooftteelt. 788 mw.
Sinisjar of Shogun s [Mtwara], kl. at. van Last.

Tarkije, pasj. en 20 n. W. Mosoel, aan den Sindsjar (14riv. van den Khaboer Zij bestaat nit ongeveer 80 hnizen,
met Teel moham. graven en eenige overblijfaels nit een
vroeger tijd. De Sind sj ar-berge n, een rij van omtrent 14 u. lengte en 2 tot 272 U. breedte, loopen tussehen
de riv. Khaboer en Tigris, :din met eikenwouden. vijgenboschjes en wijngaarden bekleed, en tellen veel dorpen.
Sind-swab, vesting en bergpas in Britsch mdii , pres.
Bombay, 22 n. NW. Boerhanpoer.
Sines, t) port. et., prov. Alemtejo, 111/, u. ZW. Alescerdo-Sal. 1980 mw. Geb.pl. van den ontdekker van den
zeeweg near Indie, Vasco de Game. — 2) id., prov. Estremadura, distr. Lisaabon. 3166 mw.
Sines., sp. vl., eil. Minorea, 6 n. ONO. Palma. 410') mw.
Sinfaes, d. in Portug., prov. Beira, distr. Vizeu. 2962 mw.
Singsdang„ d. op Sumatra, ads.resid. Padang, in een
bergkloof van den Singalan g, een gebergte, dat de
grens tug:schen de nederl. Benedenlandsche en Bovenlandache bezittingen op de W.kust vormt.
Singan-foe, Chin. st., zie Sian.
Sing,apore. Sinkapoer, (Singhapoera, d. I. uStad
van den leeuw"1, een der //straits-settlements" of nederzettingen aan de street van Malakka, in ZO. Azle, behoorende aan Engeland en bestaande nit een eii. bij 't Z.einde van 't schiereil. Malakka, van 't vasteland gescheiden
door eene smalle street. Het eil. is 18 u. lang en ruins
3 u. breed, beslaat een oppervlakte van 13 0 m. en telde
in 1880 rum 97,000 mw.. waaronder 55,000 Chineezen en
eenige Europeanen. 't Klimaat is gezond ; de gemiddelde
jaarstemp. is 8 ; winter 79.,2 ; zomer 81°,5 Fehr. De
meestal lacre, golvende en boschrijke growl levert katsjoe,
fijne vrucliten, muskaatnoot, koffij en peper, die met teepang, vogelnestjes, zeetaas e. a. art. voor de chin. markt,
schildpadschalen, suiker en.. worden uitgevoerd ; maar 't
eil. is voor Britanje vooral van waarde als een stapelpleats voor den britschen en indischen handel met de eil.
van den Ind. archipel. Rijst wordt sit Java, Bengalen en
Sumatra, vee nit Malakka ingevoerd. Eenige fabr. van
wapens, landbouwgereedschap, parelsacr o e. a. worden er
gedreven door Chineezen, die er met 'de mg. kolonisten
de voorn. kooplieden zijn. — De Engelschen kochten dit
eiland aan van den sultan van Dsjohore en koloniseerden
't in 1819. Sinds lien tijd is het verbazend snel in belangrijkheid toegenomen; de uitvoer, zoo transito als enders, die in 1839 omtrent 171/2 mill. gl. beliep, was in 1843
reeds tot 34 mill., in 1847 tot ruim 63 mill. gestegen en
neemt nog voortdurend toe. De hfdst. S. op de ZO.kust,
aan een kleine rivier, is regelmatig aangelegd, vrij wel
gebouwd, en wordt in europ., chin. en maleische wijken
verdeeld. De voorn. gebouwen zijn 't gerechtshof, de gevangenis, het tolhuis, verscheiden kerken en het angloindisch collegie. Zij beeft gemakkelijke kaaien, en daar de
schepen van grooten diepgang op ongeyeer 1/2 u. afstands
op de reede ten anl , er moeten gaan, worden zij door lichtern geladen en gelost. In den 0.ingang van Straat-Singapore ataat op de rots Pedra Branca sedert 15 Oct. 1851,
een vuurtoren met draailicht op 1° 20' 2)" N.B., 104° 25'
O.L. Kortste zeereis near Liverpool 12,050 Eng. mijlen.
Singarapettah, at. van Britsch Indie, pres. Madras, 24
U. WNW. Pondichery.
Singboem, (cog. Singboo ml, st. van Britsch
pres. en prov. Bengalen, 32 u. W. Midnapoer. 22° 30'
N.B. en 85° 40' O.L.
Singen, mv1. in Baden, regdstr. Constanz, 2 u. WNW.
Rudolphzell. 1674 mw. Daarbij de verwoeste bergveste
Hohentwiel.
Singheer, heuvelfort in Britsch Indie, pres. Bombay, 31/ 2
u.ZWPoenah.
Singhea, at. van Britsch Indie, pres. Bengalen,
distr. Tirhoet, aan den Goenduck, 5 u. N. Patna. Daarbij
liggen de overblijfsels eener verwoeste stad.
Singleilei, Singilejewv, run. et., gonv. en 61(3
n. ZZO. Simbirik, distr.hfdpl., aan de Wolga. 4200 mw.
Singkalan, d. op Java. resid. en 7 n. van Soerabaya.
Singkasvang, garatoensplaats op Borneo, W. Afd.,
ass zee, tussehen Montrado en Sambas. Chin. kolonisten
ontginnen ei de mijnen in den omtrek.
Singleton, 1) kerap. en vi van Engeland, gee. Sussex,
ruim 1 u. ZZW. Midhurst. 700 mw. (500 in 't vl.) — 2)
poststat. in Nieuw-Z.-Wales. Australie, gee. Northumberland, 6 u. N. Maitland. 1187 mw.
„ Sing8e, zweed. eil., prov. Stokholm, in de 0.zee, 6 u. W. de
Aland-eilanden, lang ruim 1 n.
Singole, at. van Britsch Indie, pres. Bengalen, Nerboedda-gebied. 7 it NNW. Gurrah.
Singkel, Sinkel, at. op Sumatra, aan de riv. Singkel,
die zich na een meest Z.lijken loop beneden de st.bij kaap
Singkel of Sitoe ontlast. 2° 15' /4 B., ongeveer 98° O.L.
8:neesman, at. op Sumatra's W.knat, op 10 12' N.B.
Sing Shag, d. der V.S., New-York, gee. Wetehester,
aan den Hudson, 1. 0., 9 u. N. New-York; met de voorn.
gevangenis van den staat ("Sing-Sing State-prison"), de
elliount-Pleosant-academy", een vronwelijk seminarie en
beroemde martnergroeven. 4696 mw.
SibsigiNglia, Mena GsIIies3 , at. en seehaven van Italie, aan den mond der Miss in de Adriat. zee, 4 1 /2 u. WNW.
Ancona. Zij heeft een kathedraal, kloosters, een taunt,
een sehouwburg en eels U. haven; maar is vooral beroemd

om hare groote jaarmarkt in Jun en Aug., die door kooplieden nit aile oorden van Centr. en Z. Europa, nit N.Afrika ea den Levant bezocht wordt. 22,6 ,10 mw. in 1879.
De vuurtoren op 43° 43' 2" N,B., I, 13' 20" O.L. Geb.pl.
van pans Pine IX.
tii-Ning-Oei, chin. at-, prov. Kan-see, dep.hfdpL; met
veel handel op Tibet en Mongolia. 36° 39 20" N.B. 101°
7' 24" 0.h.
Siniscola, gem. en d. op 't eil. Sardinie, prov. Sassari,
mand.hfdpl., 7 n. NO. Nuovo, aan de zee. 2700 mw.

Sirab
Sinjavka, Siniavha, 3 runs. mv1.: 1) Land-der-Donsche
Hozakken, 13 u. WZW. Novo-Tajerkask, aan den mond der
Mertvoi-Donetz in de zee van Azof; — 2) gouv. en 10 u.
ONO. Tkernigov ; — 3) -Sloboda, gone. en 22 u. ZO. Wilna.
Sinjoekba, Sinioekha, rues. riv., gouv. Kjev en tooaches Hherson en Podolie, volt na een SO.- en Z.lijken
loop van 40 n. 1. in den Bog, bij Olviopol.
Sinn. riv. van Beieren en Pruisen, prov. Hess.-Nassau,
ontstaat nit 2 bronriv., de oVordere-" of Breede Sinn en de
ellintere-" of Smile Sinn, die zich 3 n ZZW. Briikenau
vereenigen, en 4 u. Z.waarts in de Seale, bij hare vereeniging met den Main, sullen.
Sines, Senna of Sinendrisch, per.. at., prov. leak. Adsjemi, hfdpl. van 't distr. Ardelan, 21 u. NNW. Kermansjah. Zij heeft, met haar versterkt paleis des gouvernears op een hoogte, een indrukmakend voorkomen en telt
(volgens Rich) 4- tot 5030 huisgezinnen. In haren omtrek zijn groote openbare tuinen.
Sinned, mvl. op 't eil. Sardinie, prov. en 21/2 u. NO.
aan den hoogen berg Oils. 3210 mw. (met de gem.)
Simaanaery, riv. van Z.-Amer., Fransch Guyana, valt in
den Atlant. oceaan, 22 a. NW. Cayenne, na ten N.lijken loop
van 6 u. Aan hares mood ligt het vi. Sinnamar y.
Sinnar, at. in Voor-Indie, pres. Bombay. 10,000 mw.
Sinnie, andere naam der riv. Ancobe r, tie aid.
Sinnington, kersp. en vi. van Engeland, gm. York,
N.-Riding, 3/4 u. WNW. Pickering. 584 mw.
Sinno, riv. van Z.-Italie. pros. Potenza. salt in de golf
van Taranto, 51/e u. ZW. den mond van den Brendan°,
na ten 0.1ijken lctop van 17 u. Zij neemt 1. den Serapetaino, r. den Rubbio en Sermento op.
Sinner., at. van Indite, Beroda-gebied, aan de Nerboedda,
7 1 /2 u. ONO. Barosje.
Sinope, (turkach Ssmoe b, Sinoe b), at. en zeeh. van
K1. Azle, Anatolie, aan de Zwarte zee, 21 u. WNW. Samsoen,
bij. de pleats van 't oude Sinope (geb.pl . van Diogenes).
Zij ligt op een landengte, die een hoog rotaig achiereil.
met het vasteland verbindt, en heeft aan hare ZW.zijde de
beate haven op de N.kust van Aziat. Turkije. 't Was in
deze haven, dat op 30 Nov. 1853 ten turksch-egyptiach
escader door de vloot der Russen weed vernield, terwijl
een kogelregen de at. teisterde. De huizen der at. zijn
meestal met tuinen omgeven. Zij is de zetel van ten gr.aartsbisschop, heeft geregelde stoombootvaart op Trebisonde, Samsoen, Constantinopel en Triest (door de Oosteurijksche Donau-Compagnie), bezit scheepstimznerwerven
en aanzienlijken uitvoer van timmerhout, zout, touwwerk,
visch en olie. 12,000 mw.
Sinopoli.Superiore, at. in Z.-Italie, pros. Reggio-Calabria, etre. Palme, 5 u. NO. Reggio. 3410 mw. Daarbij
ligt S.-Inferiore.
Sinoutskerke, ned. dorpje, pros. Zeeland, gem. 'sHeerAbtskerke c. a. kant. Goes, arr. Middelburg, 1 1 /2 u. 0.
Heinkenszand. '60 mw.
Sinsheine, at. in Baden, Nederrijnkr., ambtahfdpl., aan
de Elsenz, 4 u. ZZO. Heidelberg; met weverijen. 2800 mow.
Santana, Santana, staat in 't W. van Borneo, aan
de Boven-Kapoeas, gouv. Pontianak, sedert 1823 aan de
Nederlanders onderworpen.
Sinzheim, d. in Baden, Middenrijnkr., ambt en 1 u. W.
Baden. 2990 mw. (met de gemeente).
Sinzig, pr. at., Rijnprov., regdst. en 6 a. NW. Coblenz,
bij den mcind der Ahr in den Rijn; wijnbouw. 2287 mw.
Sioe-an-Hoa, versterkte chin. at., prov. Tsji-li, dep.hfd.pl., aan den Yang-ho, bij den Grooten-muur, 26 u. NW.
Peking; met fabr. van vilten mutsen e. a. wollen atoffen.
Sioet, Syoet, Siout, A ssi oeth, Osioeth, Si nth -Esne,
Es-Sioet, [Szeopolis],voornaamate st. van Opper-Egypte,
prov.hfdpl., bij den Nijl, I. o. Zij is de grootste en best
gebouwde at. ten Z. van Cairo, en lieeft welvoorziene bazars, schoone moskeeen, een door Ibrahim-paaja gebouwd
pale's, openbare baden, een trouv.school en verschillende
vooral katoen-) fabrieken. Zij was tot v66r weinig jaren
de hfd.zetel van den slavenhandel in Egypte en is nog 't
voorn. verzamelpunt der karavanen, die nit Darfoer komen.
at Is oak een gewichtige militaire post. Rondom haar
liggen sporen van de nude at., en in de naburige dorpen,
ten W. van den Nij1, zijn verscheiden merkwaardige graven, grotten en katakomben. 27,000 inw, 27 0 11' IV N.B.,
31 0 14' 0.L.
Sion, I) (hoogd. Sitte ni, [Sedunum],. zwit at.,

Mat. van 't kant. Wallis of Valais, aan de riv. Sion of

Sitten, niet ver van haren mood in den RhOne, 14 u. Z.
Bern. Zij is de zetel van een bisschop, heeft 3 oude, deels
vervallen bergkasteelen en 6 kerken, waaronder de bezienswaarde kathedraal. 4895 inw. In haren omtrek leven veel
Cretins (kropmenschen). Zij heeft een stet. aan den spw.
near St-Maurice en Montreux. — 2) fr. gem. en d., LoireInferieure, arr. en 3 u. W. Chiteanbriant, bij den Cher,
r. o. 2900 mw. — 3) 'at. en fort van Britsch ladle, pres.

Bombay, aan 't N.einde van 't eil. Bombay. De pleats heeft

door een damweg gemeenschap met Salsette. — 4) of Zion,
een der vier heuvels waarop Jerusalem gebouwd was; vandaar dat deze n&am dikwijk, vooral in poetic., ook aan

deruzalem zelf gegeven wordt.
Sioux, I) riv. der V.S., ontapr. bij de bronnen der
Minnesota, vloeit ZZO.waarts, vormende de Amens tussehen
Iowa en Minesota en valt na een loop van wel 60 u. 1.
in den Missouri, op 42° 45' N.B. 97° W.L.
2) Sion.
City, at. in de V.S., Jowa, gee. Woodbury. MN law. —
3 ) Sioux, gre. in de V.S.„ NW. AMR. 576 imr.

Sipet, gem. in Hongarije, cons. Tema. 2700 intr.
Siphanto, *Hants,
ell. van den Griekschen archipel, gonv. en 7 u. SW. Spun; gr. 111/3
m.,
met 3650 mw. De vruchtbare bode= bringt voors.I koren,
zude en vijgen voort, ook wordt ,er was en honig gewonnen. In onde tijden had het ell. gond- en zilvermOnen.
Sippens, geh. in de Ned. prow. Friesland, wider het
d. Vrommels, gem. Hennaarderadeel.
Sirab, Sarah, at. in Perzie, pros. Azetsbidsjan, aan den

Asji, 16 u. 0.t.Z. Tabriz.

Sirault
SimlaIt, bag. gem. en d., prov. Henegonwen, arr. Lens ;
imet *teen- en pottebakkerij. ,800 mw
Siedaroed, bloeiend d. van N. Perzie, prov. Azerbidsjan 2 u. ZW. Tabriz.
Sadhar, ( eng. Surdhau r), at. van W. Hindostan,
bij 't midden van Generate, 14 n. NO. Goenagur.
Sirgoedsja, (eng. Sirgoodja h), et. van Britsch Indie, Bengalen, Gundwana, distr.hfdpl„ 22 u. Z. Palamon.
Sirhelsdorp of '• Reer-El.dorp, geh. in de Ned.
pros. Zeeland, Z.-Beveland, bi,j Goes, gem. Kloetinge.
Sirhind, vervallen vesting en St. van NW. Hindostan,
In 't beschermde Sikh-gebied, 8 u. NW. Oemballah.
Sir-11-hot, nicer in Centr. Azie, Bokhara, de bron van
den Oxus nitmakende; hoog 4750 met.
Sin-Poet, at. van Centr. Ade, aan de N.helling der
Hoezareh-bergen 13 u. ZW. Balkh, op 36° 21' N.B., 66°
28' O.D. 't Is dei hfdet. van een vrij hoofd der Oezbeken.
Sir-i•Soengah, fort in Afghanistan 6 u. ZW. Kaboel.
mde Sikh-staten,
Sirmoer, Sirmore, ten der bescher
tusschen den Sutledsje en den Dsjoemna, aan den weg tusschen Serahunpoer en Belaspoer. Be heuvelachtige grond
levert tarwe, gerst, tabak, opium, boomwol, timmerhout
en liter. De voorn. pleats is Naha n, b1/2 u. ONO.
0 .mballab, op 31° N.B., 77° 0.1.
Sir° of Cersesva, een der Zuidooster-eil.-van-Banda,
op 6° 12' Z.B., 13 , 19' 0.L.; lang 4 u., br. 3 u.
Sirole, d. in Midden-Itane, prov. Ancona. 253 mw.
Sironcha, st. in Voor-Indie, pres. Bengalen, Centr.
prov., div. Chutteesghur. 15 o mew.
Sirone, d. in N.-ltalie, prov. Como, clue. Leers. 1240 mw.
a, twee steden van Britsch Indie, in
Sireah en
Hindustan: 1) 6 u. W. Futtehabad; — 2) distr. en 2
U. NW. Serahunpoer.
Sirssela, sp. vi ., prov. en 26 u. OZO. Badajoz. 4150 inw.
Sirwan, Seran, verwoeste St. van Perzie, Koerdistan,
U. ZZW. Kirmansjah, vertoonende de volkomenste overbiijfsels eener Sassanidische st. in Perzie. De gebouwen
gemaakt met massieve steenen muren, en sommige
tim
svoningen zijn nog volmaakt bewaard gebleven. Men meent,
dot zij de pleats van het nog oudere Celon beslaat.
Si., twee steden van HI. Azie: 1) pasj. en 11 u. NO.
Adana, aan den Dsjeyhoen, zetel van een armenischen patriarch ; — 2) pasj. en 6 u. ZW. Siwas, aan den Kizil-Irmak.
Sisal, havenst. van Yucatan, op de NW.kust, 81/2 u.
:NW. Merida; meest door Indianen bewoond.
Sisante, sp et., prov. en 13 u. ZW. Cuenca. 3612 mw.
Sigarga, eil.groep bij Spanjes NW.kust, Galicie, prov.
en 611, U. W. Coruna, tegenover Kaap-Adrian.
Simaeh, zwit. vi ., kant. en 4 a. ZO. Basel. 1842 mw.
Sisseek [Liseia], vi. in Oostenr.-Hongarije, prov. Croatie-Slavonie, 9 u. ZO. Agram, aan de San en Knipe.
Sissonne, fr gem. en vL. Aisne, kant.hfdpl., arr. en
3 1 /2 u. 0. Leon. aan de Sonche. 1439 inw.
Si.teron [Segustero], fr. gem. en verst. et., BassesAlpes, arr.hfdpl.,
'
6 U. WNW. Digne, aan de Durance en
den Grooten Buech. Zij is schilderachtig gelegen, heeft een
gem.collegie, cen citadel, die eena de gevangenis van Casimir, koning van Polen, was, eene brug over de Durance,
vrij belangrijke ind. (katoen-) en handel in wijnen. 4575 inw.
Siam o (Saw), d. in Z.-Italie, prov. Cosenza, circ. Cmtrovillari. Het was in het laatst der middeleeuwen een
kolonie der Waldenzen; maar iu 1555 werden zij op last
van den pans van hier verjaagd.
!Mown, kersp. van Engeland, gra. Gloucester, 1 u. ONO.
Bristol. 961 mw.
Siatova Maws- of Spetab, at. op het Balkan-schieren., Bulgarije, aan den Donau, r. o., 7 n. OZO. NicopoZij heeft ten citadel, katoen- en lederindustrie en belangrijken handel. 25,00 mw. Hier werd op 4 Aug. 1791
de vrede tusschen Oorstenrijk en Turkije geteekend. Twee
U. beneden S. ligt tan de intwatering van de Jantra in
den Donau de kl. plasts C er v en a, hist. merkwaardig
door de overwinning, die de Russen hier den 7den Sept.
1810 op de Turken bevochten.
Sitheney, kersp. van Engeland, gra. Cornwall, 14 u„
WNW. Helaton. 3560 mw.
Sitia, Setia, Sethi& [Sythaeuns], zeest. op Candia,
ep de N.kust, 16 u. 0. Candia. Daarbij ligt NW. HeapSitia, op 35° 14' 20" N.B., 26° l' 44" 0.L., en Z.waarte

de berg Citia.

Sitka of Baranov, eil. van den Grooten of Stillen
eceaan, het grootste in den archipel van George III., bij

-de W.kust van N.-Amerika, op 57° 3' N.B., 135° 18' W.L.;
— hoofdst. Nieuw-Archangel. Vroeger een deel van Russ.
.Amerika, ging Sitka in Oct. 1867 bij verdrag aan de
V.S. over. Men heeft er een meteorologisch en magnetisch
observatorium. De gemidd. jaarstemp. is 45°,4; winter
34°,7 • zomer 56°,2 Fehr. S. is sedert eenigen tijd het
hoodstat. van de telegrafische verbinding tusechen de nude
en nieuwe wereld, de lijn n.l.: Londen-NewFoundland-Sitka-Japan-Siberie-St.-Petersburg.
Sitajevka, Sitsehevek, Sitehevsk, rues. at., gonv.
en 32 u. NO. Smolensk, distr.hfdpl., aan de Velment, een

bijriv. van de Wolga • met looierij en branderij. 4250 mw.
Sittard, 1) kant. der ned. prov. Limburg, arr. Maastricht, tusschen de Maas (die het ten W. van Belgisch
Limburg scheidt) en de .pruis. Rijnprov., palende N. San
't kant. Roermond en Z. aan de kant. Heerlen en /deerssen; verdeeld in 20 gemeenten. — 21 gem. en open at,
hfdpl. van gen. kant. omtrent 4 u. NO. Maastricht, aan
de Geleen; met 2 r. kath. kerken en een kapel, ten geref.
lerk en ten bedehuis your de Israelieten. 4880 mw. (met
een 5tal gehuchten). — 3) pr. vi., Rijnprov., regdst. en
4./2 u. WNW. Duaseldorf. 1200 mw.
Sittingbourne, eng. mvl. en kersp., gm. Kent, 3 u.
•010. Rochester. 6418 mw.
Sitzendorf, mv1. in Neder-Oostenrijk, aan de GrooteSchmieda, (11 U. NO. Meissau. 1050 inw.
Sivana of Samoedrit, eil. van Britsch Indie, pres.
Madras, gevormd door den Cavery, in het distr. CoimbaIoer, lang 21/2 u., hr. 3 u. Hier lag eecimaal de nude at.
-
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der Hindoes Gauge -P a r a, en men vindt nog vele overblijfsels van tempels. De Cavery vormt bier 2 schoone
watervallen.
Sivatsje of Stinkende-zee, ( eng Putrid Sea,ft.
Met Pourri e), (Peutidum Mare], lagune ass de
N.- en 0.zijde van de Krim, Z. Rusland, die in 't N. gemeenschap heeft met de zee van Azof door de street van
Jenitsji, welke alechts 200 met. breed is, terwijl zij verder
van die zee geecheiden is door een smalle zandige landatrook van 2 U. lengte. Hare oevers zijn aan de W.zijde
zeer onregelmatig, en de breedte loopt van 114, tot 41/e u.
Zij ontvangt de Salgir, de voorn. riv. van de Krim. Met
een 0.wind wordt het water der zee van Azof vaak met
kracht door de street gedreven en dan is de lagune een
ware binnenzee; maar enders vertoont in niets dan een
modderpoel, die onaangename, echadelijke uitwasemingen
van nigh geeft, waaraan de onbevallige naam is ontleend.
Siverek, at. in Turksch Armenie, pasj. en 12 u. WZW.
Diarbekir; met 2000 huizen, tusschen boomgaarden.
Sivry, 1 belg. gem. en d., prov. nenegouwen, arr. en
7 u. ZW. Charleroi; met veel kousenweverij. 3135 mw. —
2 ) -sur-Meuse, fr gem. en d., dep. Maas, arr. en 6 u.
Z. Montm6dy. 1013 mw.
Siwah, Siouah, [Ammon, Ammonium), oase in
de Lybische woestijn, 1112 u. lang en 1 u. breed. Hare
hfdst. Si w ah-el-Kebi r, 9 u. WZW. Cairo, is van
bout gebouwd, ataande de huizen gesehaard om een rots.
De oase bevat verscheiden kleine meren en vele dadelpalmen, en de tuinen brengen in rijken overvloed-druiven, vijgen en granaatappels voort. Niet ver van de hfdpl. ligt
het dorp Gharm y, met de ruinen van den tempel van
Jupiter Ammon, die de mw. Oemm Beidah heeten.
Siwas Sivas of norm, Rum, Roum, 1) pasjalik
van Aziat. Turkije, bevattende gedeelten van Kl. Azie en
Turksch Armenie, tuaschen 38° 30' en 4° 40' N B., 33°
34' en 39 0 4 palende N. aau de Zwarte zee en voorts
aan Anatolie en de pasjalike Karamanie Marasch, Diarbekir, Erzeroem en Trebizonde. Zij wordt van W. tot 0.
door de Anti-Taurus-keten doorsneden. De voorn. riv. zijn
de Jesjil-Irmak in 't midden, de Eupbraat ten 0. en de
Kizil-lrmak Malys) aan de W.grens. De prod. bestaan in
tarwe, main, great, haver, vlas, hennep, zijde, tabak, katoen, wijn, timmerhout, wol, vruchten, honig, koper, lood,
&ger en marmer. Groote kudden runderen en schapen grazen op de vlakten m kameelen en buffels zijn de tours.
lastdieren. De fabrandustrie levert hoofdzakelijk katoenen
en zijden stoffen, vloerkleeden en leder. — 2), [Cahiras,
later Sebaste, Sebastopolis], hfdst. van gen. pasjalik,
in een gr. vlakte van den Kizil-Irmak, 17 u. Z. Tokat. Zij
is wel gebouwd; de huizen wisselen met tninen af, en
deze, zoowel abs de talrijke minarets, geven haar een vroolijk voorkomen. Zij heeft verscheiden oude moskeein en
khans, een kasteel, wel voorziene bazars, fabr. van grove
wollen e. a. atoffen en een aanzienlijken transits- en uitvoerhandel. Men schat de bevolking op 25,00,1 mw. — In
hare nabijheid weed Mithridates door den rum. veldheer Lucallus, en later Bajazet door Timoer (Tamerlan ) verslagen.

Six-Faur-, fr. gem. en mvl., dep. Var, arr. en 1 u.
mw.
iersch mvl., Munster, grs. Clare, aan
den Ougarnee, 21/ 2 u. NW. Limerick. 520 mw.
Sias, 1) Slat., fr. d., Ille-et-Vilaine, arr. en 3 u. N.
Itedou. 241 mw. — 2) it., Haute-Savoye, OZO. Samoens
en N. Chamounix. aan ten bijvl. van de Arve. 1200 mw.
Sizeholi, Siseholi, Sozoboli, [Apotlonia?j, zeest.
WZW. Toulon. 2941

van Rump. Turkije, Zwarte zee, aan den Zdijken ingang
van de golf van Burgas, 23 u. NO. Adrianopel; in de nieuw
gevorznde zelfst. pro, 0.-Rumelie of Z.-Bulgarije. Zij heeft
een der beste havens aan de Zwarte zee en wordt meest
bewoond door Grieken, die een levendigen handel drijven
en zeezout bereiden. 8000 inw.? In 1829 weed S. door de
Russen ingenomen.
Siziano, gem. en d. in Italie, prov. en circ. Pavia. 1697 mw.
Simian, fr gem. en vl., Finiatere, kant.hfdpl., arr. en
5 U. ZW. Morlaix, aan den Riot-n. 3600 mw.
Sizzano, d. in Italie, prov. en circ. Novara. 1460 mw.
Sjabatz, Sjabat, Sahatsch, Sohabatz of Burgnndelen, (Duitsch Schabatz, Eng. Shebat: I, vetateekte at. in Secvii, aan den r. o. der Sau, wear dem de

Kamenitza opneemt, 12 u. W. Belgrado ; met veel bazar.,
wijnbouw en belangrijken handel, hetgeen haar wel eens
eklein Pat*" doet geheeten worden. 8000 mw.
Sjadadpoer, (eng. Shadadpoo r), at. van Scinde,
61/2 u. NO. Larkhana, aan den weg naar Gundava. — Sjadelsoer is een d. van Beloedsjistaa, aan denzelfden weg.
Sjaderah, (eng. Shadura h), st. in Voor-Indie,
pre.. Bengalen, NW.prov., div. Mieroet, aan de Dajoemna.
7300 mw.
Sjadoean, (eng. Shadtt a n). eil. in de Roode see,
tegenover de oude egypt. haven Myos-Hormos, op 27. 30'
N.B., 34° 0.L.; lang 2 u., breed 1 u.
Sjadrinsk. Sehadrinek, (eng.

Shadrinsk), at.
in Anat. Rusland, gouv. Penn, distr.hfdpl., aan den Iset„
1. o., u. OZO. Dolmatov. Zij is door palissaden omaloten en drijft ten levendigen handel. 6610 mw.
Sjagain, hetzelfde ale Sakaing, wear men zie.
Sjagar, Sehagar, kl. at. in Oost-Turkestan, aan den
Moesar, 16 U. Z. Koetsjo ; met rijst- en ooftbouw.
Sjahahad, (eng. Shahaba d), 1) distr. van Britsch
Indie, pres. Bengalen, div. Patna, tuaschen 24° 31' en 25°
46' N.B. en 83° 20'-84° 56 0.L.; ingesloten door de Brit.
ache diatr. Patna, Behar, Mirzapoer, Benares en Ghazepoet; gr. 194 0 m., met 800,000 maw., bijna alien Hi..
does. be vruchtbare, deele heuvelachtige, deels vlakke
grond geeft rijst, opium, indigo, suiker, tabak, gerst, de
groenten der gematigde klimaten en velerlei vruchten. In
de laatste jaren beeft men ook ateenkool en Ozer gevonden.
Onder de dieren bekleeden tijgers, berets, jakhalzen, elangen, krokodillen en talrijke vogelsoorten de sours. pleats.
2) et. in Oude, op 3 ,1° 10' N.B. en 76° 56' O.L. 19,500 law.
— 3) at. in 't pres. Bengalen, Boven-pros. 30 U. NW. Delhi,.
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Skinks,. koemuck of komnuk, hfdpl. der Km&
Hoemukken in Russ. Kankasie, Lesghistan.
Sjakbad, (eng. Shahba d), st. van Kasjegnir, Wj 't
0.einde der valfri van Kasjemir, 4 ii. ZO. Islamabad en
1700 met. boven de zee. At is vermaard cm bare Truck' ten en was weleer de residentie der Mogolsehe lathers.
'
In den
ointrek warden koper- en tzermijnen jevonden.
SP.ab-Bander, 1) U. at. van Persia, P.m Litman, 1011

derm.Minab,uvhemodinPrz.glf,tegenover Ormuz; met een tolhuia en zeehandeL — 2i vi.
van Scinde, in het delta van den Indus, 31/2 u. ZO. Bander-Vikka, weleer de zetel eener tug. faktort.
Sjahey, ratsig schiereil. van Penie, prov. Azerbidsjan,
10 n. ZW. Tabriz, zich uitstrekkende in 't mere Oceania,
dat ook we! Sjahey-meer genoemd wordt. 't Is ongeveer
11 U. in omtrek en bevat ten dozijn volkrijke dorpen.
Sjabiehaupoer, (aux. S h a kj ehanpor e), 1) distr.
van Britsch rndle, NW.prov" tusschen 27° 15' — 28° 45'
N.B. en 79° 23'-800 30' 0.L.; gr. 67 0 m., met 812,590
mw., in 1801 aan Engeland afgestaan. — 2) at. en hfdpl.
van gen. distr., can can bijriv. van den Ganges 12 n. ZZO.
Bareily ; met em n citadel en verscheiden mosieeen. 72,200
mw. — 3) at. in den Pundsjab, 9 U. ZO. Nagurkote. —
4) at. van Centr. Indie, Gwalior-gebied, 10 u. NO. Oedsjein.
Sjahlimar, (eng. Shahlima r), edhoon zomerpaleis
en tuinen, 1 U. 0. Lahore, in den Pundsjab. — De door
Moore in zijn eLalla-Rookh" bezongen Shalimar-tuinen
liggen in Kasjmir, omzoomende een meer, onmiddellijk 0.
de stad Serinagnr.
Sjahnoer, (eng. Shanoo r), of Savanoer, vervallen at.
van Br.-Indie, pres. Bombay, distr. en 12 u. ZO. Dharwar.
Sjahpoer, (mg. Shahpoer of Shahpur), 1) kl.
riv. van Perzie, prov. Khoezistan, ontspr. omtrent 8 n.
N. de ruiner( van Sus, vloeit ZO. in em n diepe, emalle
bedding, en valt na een loop van 17 n. in den Koeran
(Karoen), 14 n. beneden Sjoester. In hear bovendeel loopt
at parallel met de Kerkhah IChoaspes] en beepoelt het
leemen gebouw, eDaniels graf' geheeten, bij de overblijfeels van Sus. Men gist, dat at de E at 1 se at a van AleaanSees historieschrtvers geweest is. — 2) kl. at. in Beloe&Paten, poor. Cutch-Gundava, 15 n. N. Sjikarpoer.
Sjah-Roed, (eng.Shah-Rood of Shah-Rud), 1)
pert. riv., prov. Irak-Adsjemi valt in den Kizil-Oezan of
Sefid-Roed, 11 1 /2 u. ZZW. Iteajd,
'
vormende in 't lactate
gedeelte van haren loop de gr.s tusschen de provincien
Irak-Adsjemi en Gilan. — 2) ommnurde perz. at., prov.
Khorassan, 13 U. ZO. Astrabad. Zij is 1h u. in omtrek,
volkrijk en door welbebonwde dreven cowing&
Sjahoadabad, at. van Britsch Indie, pre.. Ben,galen,
distr. en 10 u. NW. Allahabad; met een der grootste serais of paleizen in de Boven-provincien. — Sjahmdpoer
is een stad van Onde, 11 n. ZO. Feyzabad.
Sjaikpoer, (eng. Sheik por a), at. in Voor-Indie,
pres. Bengalen, prov. Behar. 11,536 mw.
Sjairghur, at. van Britsch Indie, pres. Bengalen, Boven-prov., distr. en 6 u. N. Bareily.
Sjaiya, Tojaiya. Chaya, tees?. van Azie, Siam, 28 U.
NNW. Ligor en Z. Tsjoemphoem. Zij voert veel rijst nit.
Sjakapoer, (cog. Shakapore), at. van Voor-Indie,
pres. Bombay, prov. Scinde, can den weg van Cutch naar
Hyderabad, 9 U. OZO. Tattah.
Sjalkote, Sialkote, (cog, Shalkote, Sealkotel,
St. van den Pundsjab, 18 , h u. ONO. Lahore; met papierfabr.
Sjangaka of Sehemachi. at. van Aziat. Rusl., Transkaulcasie, 20 u. WNW. Bakoe, 700 met. boven de zee. Gemidd. temp. in Jan. 26°,1, Juli 76°,1 Fahr. Zij werd door
Nadir-Sjah in 1734 verwoest, maar in 1841 tot hfdpl. van
Sjirwan gemaakt etude, is zij daardoor tot bloei gekomen en heeft nn beroemde zijdefabr. en telt meer dan
25,000 mw. — Oud-Sjamaka of hoeneojur, (eng. K o oneshur) is een d., 41/2 U. NO.waarts.
Sjamlie. (cog. Shamle e), at. van Britsch Indie, pres.
Bengalen, NW.prov., distr. en 15 n. N. Delhi. Zij ie 1/ 2
U.inomtrekbga!schonuize bar.
Sjamo, (eng. Shamo , , de Gobi.
Sjamoadil, Sehnmsehndil, (cog. Shamshadil),
prov. van Aziat. Radand, Transkaukasie, ten Z. van den
Koer en tuaschen de prey. Gandsjeh en Lush, op 42°
N.B., 45 en 46° 0.L
Sianhaennr, (ma. Shanbazaa r), at. in Voor-Indie, pees. en prov. Bengalen. 19,700 mw.
Sjang-hai, (cog. Shangha I, ogle wel S hang hae
geschreven), at. van China en eon der vele (voor korten
ttel was het 12, doch nu reeda reel meer) voor den Bump.
handel geopende zeehavens, prov. Kiang-soe, can de riv.
Woe.sung, 4 U. van de zee en 46 u. OZO. Nanking, op 310
15'N.B,2°60LZijlgtopenfbistek welbebonwde vlakte, en wordt omsloten door een
muur van 11/2 U. in omtrek, buiten welken verscheidene
volkeijke vooreteden liggen. De straten zijn nanw en morsig; de openbare gebouwen doen voor die van Ning-po
onder, en de meant bezienswaarde voorwerpen sun er de
theetuinen en de groote tahnizen. EMI aware ramp trot
daze at., toen at, na op 30 Dec. 1853 in handen der msurgenten te zijn gevallen, door de keizerltke troepen op den
13en Jan. 104 g•edeeltelijk in de asch weed gelegd. V66r
die gebeurtenis had zij cane munt en bloeiende fabr. van
gebloemde ztde, ijzerwaren, glas, papier, ivoren en beenen
voorwerpen, goad- en zilverwaren. De at., seer versterkt
met Engehich-Indische troepen, heeft hear groote belangr)jkheid te danken can hear ligging in 't rijke gabled van
den Tangtse. Er is can geregelde stoomvaart op al de
open havens van China en Japan; en out de 14 dagen met
India, de V.S. van N.-Amerika en Europa. (Na Engeland
volgen Prankrijk en de V.& in drukte van beitenL verkeer.) In 1874 warden 1756 seliepen met 176,206 ton In., en
1742 met 1,18 ton nitgeklaard. De inviter van opium
lean Eng.-Wisch monopolie) is hier het gvootst. tOp
Shanghai volgen in dit opzicht Swatau, Tsjinkang en Ningpo). In 1876: 11,884 pikol, in '78: 14,735 pik., ter waarde
Nan ruim 25 mill. gulden. Na opium On de voora. art.

Sjeik-Eilanden
Nan blew; yew en verwerkt katoen (voor 10 mill. gulden),
wollen-, ijzeren- en andere metalen waren. Uitgevoerd
warden vooral elide, thee ( alleen Futsjan heeft grooter nitveer) minter, =lifer en porselein. Zij is teams een bet
lee
'le otaielplaats veer den handel tusschen de N.- en
Z.1 ke prow. van China, terwijl can nitgestrekte binnenIan he watergemeenschap haren handel met de gansche
N.helft van China bevordert; ook is bear kusthandel zeer
nitgebreid, en men ziet bier niet zelden 3000 jonken op de
riv., weary. vale nit Hai-nan, Canton en den Aziat. archipel komen. 280,000 mw. (1879). Gem. temp. in Jar...
40°,6, in Juli 83°,5 Fehr. — (Sjang is 't vooropgaand
wooed bij de namen van een aantal chin. steden van minder belang of van welke wi,j althans weinig of niets met
zekerheid weten.)
Sjawsi, (nag. Shan-s e), prov. van China, meest tutschen 35 en 41° N.B., 110° en 114° 30' 0.L., palende N.
can Mongolie en elders can de prov. Sjen-si, Ho-nan en
Teji-li. Hare grootte wordt op 2632 0 m., de bevolking
op 20,170,000 delen gerekend. De oppervlakte is bergachtig. De Hoang-ho vomit hare W.- en een gedeelte der Z.grew,. Hoofdprod. eijn tarwe, gierat, katoen, tabak, wijn,
verfstoffen, zijde, homg, veel yee, ijzer, rout, kristal, steenkolen en bouwsteen. De voern. fabr.goederen zijn zijden
stoffen, tapijten en metaalwaren. Zi,j vtordt in 20 dep. vetdeeld. De hfdat. is Tai-voeen.
Sjan-tong, (cog. Shan-tun g), tan zee gelegen pro,
van China, meest tasscheu 35 en 33° N.B., 115° en 122c)
40' 0.L., wordende aan de landzijde door de prov. Tsji-li,
Ho-nan en Kiang-soe bepaald en ten 0. bespoeld door de
Geele zee en de golf van Tsji-li. Hare grootte bedraagt
ten naastebt 3100 0 m., met een bevolking van 40 h 50
mill. zielen. De oppervlakte is bergachtig in 't 0.; haar
W.lijk gedeelte wordt doorsneden van 't Groote-Kanaal. Zij
heeft can menigte havens en bij de knot een aantal eilanden. Hoofdprod. nun tarwe, gierst, indigo, drogerijen en
zijde. fink steenkolen worden er . gevonden. De fabrikatie
van vilt, mntsen, tapijten en limwaad is er zeer uitgebreid. Zij wordt in 12 dep. verdeeld. Hfdst. Tsi-nan.
Sjaoer, (eng. Shaoo r), at. van Britsch Indie, pre,.
Madras, distr. Coimbatoer, 12 n. NNW. Devaporam.
Sjahpoerah, (eng. Shapoora h), at. van NW. Hindostan, gebied van Odeypoer, 20 u. ZZO. Adsjemir.
Sjaporie, (cog. Shapoore e), eil. van Hindostan,
op 20 0 46' N.B. en 92° 24' 0.L., in het midden van 't eil.
Sjarabad, aanzienlijke at. van Hindostan, gabled Oude,
20 U. NW. Lucknow. — Sjarahabad, at. van Kasjmir,
13 te ZO. Serinagur.
Sjarapan, Seharapan, (eng. Sher apan), rues. at.,
Transkaukasie, can de Phasis, 81 ,2 u. 0. Koetais.
Sjarki, (cog. Shark il, at. in Rusland, Polen, gouv.
Piotrkov. 3920 inw.
Sjary, Sjarry, (cog. Sher i), 1) riv. van Centr.
Afrika, die na een langen nog onbepaalden loop door
Bagirmi in NW.lijke richting met verschillende armen in
at moor Toad cult, Z.oever. Zij is op enkele plaatsen buitengemeen smal, bezaaid met eilandjes en heeft tot Toole,
zijrivier de Loggene. — 2) of Tojadda, een bijriv. der
Quorra in Guinea (zie Tojadda).
Spas:, (eng. Shas i), voorn. rivierhaven van China,
prov. Huopesa
, a den I. o. van de Jang-tsekiang, 70 u.
boven Hank..
Sjat-el-Arab, Sehat-el-Arab, Shat-el-Arab, riv.
van ZW.-Azie, gevormd door de vereeniging van den Enphraat en Tiger, valt na een ZO.lijken loop van 35 u. ia
het diepst der Perz. golf door eenen mond, die KossissaBoeni heat, op 30° N.B., 48° 30' 0.L. Haar 'roorm have::
en handelsplaats is Basra. Zij neemt de riv. Kerkah ea
Kamen op en maakt aan hear benedenloop voor can klein
gedeelte de grens nit tnsschen het Turksche en Pert. gebied.
Sjatnk, Schatok, (cog. Shatzk ), ruse. at., gouv.
Tambov, distr.hfdpl., 11 le N. Morsjanek; met fabr. van
tzerwaren. 6000 inw.
Sjavli, Schavii, (elm. Shay li), at. in Rusland, Polen. gonv. Wilna, 14 u. ZZW. Mitan, aan de Kovno. 17,600 inw.
Sjawgur, Sjargar„ at. van Indie, Nizam-gebied, akin
den Godavery, 12 U. ZO. Anrungabad.
filjawl, Shawl of Queda, Quetta, ook Ketta, 1Koeta,
iivvoeth en kureath, at van Beloedejistan, bij de grens
van Afghanistan, in can hooge, maar vruchtbare vallei. 6
U- NW. den Bolan-pas. 1700 met. boven de zee, op 30.
8' N.B.; 66° 50' O.L. Zij is door can aarden muar omsloten, w61 van water voorzien, heeft can fort en was in
1842 het hoofdkwartier van general(' England, mace weed
door de Engelschen in Oct. van dat jaar ontruimd. De at.
telt 2000, hare valid 5000 low. De grand le vruchtbaar
en brengt tarwe, spelt, rijst, klaver, meekrap, tabak ( a
eetbare groenten voort.
Sjayoele, aanzienlijke riv. van Centr. And, Klein-Ti.
bet, ontapr. in den Karakorum en valt na een Z.lijkt n
loop in den Indus, 34 u. NW. Leh.
Siefkatil-Soe, kl riv. van Aziat. Busland, Transkankame, ontapr. op 41° 48' N.B. en 42° l' 0.k en valt ht
de Sweets zee, aan hare 0.zijde, niet ver van de att. Batoem.
Sjegar, Schegar, at. in Groot-Met, 32 U. ONO. Khatmandoe, op can henvel, met 9000 huizen. (P1
Sjohr, Sebehr, zeest. van Arabia, can de ZO.kust, 9.
U. ONO. ' Makallah. Zij strekt zich 1/2 n. tangs het strand
nit, is vrij wel gebonwd, heeft fabr. van grove katoen a
stoffen, buskruid, wapens enz. en can levendigen algemeenen handeL De schepen gun op hare reede, lk n. van
den wal, in 7 tot 8 vademen water ten anker. 6000 mw. -Hen verwoeste at., 51/e U. ZW.waarts, heeft denzelfden imam.
Sjehri-Soeba of Sjersoebe, at. van Centr. Azle, Bcechara, 12 U. ZZW. Samarkand, beslaande de pleats van
Teach, gelepl. van Tamerlan.
Sjobriaser of Sjahrizool, at. van Perzie, Koerdistan,
sandsj.hfdpl., bti de Pert. Fens, CI n. NNO. Bagdad.
Sjoik-Milanelon, eilandjes van NO. Afeika, Somali-land,
In de bad i van Zeyla, Golf van Aden, tussehen Zeyla en
Tadejoerrah.

Sjeikhan
ZW. Zohab;
Sjeikhan, d. van Pen. Koerdistan,
met !reel moham. graven en cud beeldhouwwerk.
Sjeik-Selim, d. in Nubie, aan den Nijl, 1. 0., beneden
Amarah; met de rutnen van chr. kerken. Daarbij het Nijleiland S a i, waarop etch v66r eenige jaren een kleine republiek had gevestigd, die den pasja van Egypte schatting
weigerde en daarom verwoest werd.
Seheipu, (eng. Sheipo o), versterkte meat.
van C ina, prov. Tsje-kiang, 12 u. N. Ning-po; met aanzienlijken handel. Zij werd door de Engelschen op 16
September 1841 ingenomen.
Sjelkhi of Sjaki, ook Kabala, prov. an Asiat. Rusl.,
Transkankasie, op 400 N.B., tusschen 47 en 48° 0.L., palende N. aan den Kaukasus. Z. aan de riv. Koer, W. aan
Georgia en O. aan de prov. Sjirwan. Zij heeft em n gelijkn.
hfdpl., die ook Noekla, Noecha, Noechi wordt
geheeten, 36 U. OZO. Tiflis, met gr. zijdeweverijen, een keizenl. zijdespinnerij, looierijen, handel en 14,000 inw. ? )
Sjekhoabad, st. van Britsch Indie, pres. Bengalen,
Boven-prev., distr. en 10 U. ZO. Agra.
Sjekimet, vi. in RI. Azle, pasj. Siwas, aan den JesjilIrmak, 21 U. NNO. Amasia.
Sjek-pei-Wan, vi. op de Z.kust van 't Chineesche eil.
Hong Kong; met voortreffelijken ankergrond.
Sjelikoet, Sehelikut, l'sjelikoet, Chelient, st. in
Abessynie, kon. Tigre, in 't landschap Enderta, resid des
konings van Tigre, 40 u. ZO. Axum ; met een paleis en
een schoone kerk. 8000 inw.
Sjeliif, (fr. Cheli f), [Chinalaph], een der hoofdriv. van Algerie, ontspr. aan de N.luke helling van den
Ada., bij de pleats de 70 Fonteinen, vloeit eerst NO., dan
NW. door de prov en het meer Titteri en de prov. Mascara, en valt na een loop van SO u. in de Midden. zee tusschen Tenris en Arzew.
Sjembegewn, at. van 't Birma-rijk, Achter-Indie, aan
den Irrawadi, 20 u. NW. Patanago. — De Sjem-Deot empel ligt in Britsch Indie, 21/2 u. NO Almorah.
Sjendy, I eng. Shend y), 1) landschap in Nubie, bealaande het grootste gedeelte van 't schiereil., dat door de
samenvloeiing van den Atbara met den Nij1 gevormd wordt
en waarop eens de beroemde staat Herod lag. Het
stond lang onder Sennaar, later onder een inheemschen
vorst, totdat het in 1820 aan den pasja van Egypte weed
onderworpen. 't is !moral rijk aan soot. — 2) hfdst. van
gen. land, aan den Nijl, r. o., 26 u. NNO. de vereeniging
der beide groote bronriv. van dies stroom te Khartoem,
aan den weg van hier naar Soeakim, aan de Roode zee.
V66r bare verwoesting door de egypt. troepen in 1822 had
zij een bevolking van 5o,000 inw., veel karavanenhandel
en beroemde slavenmarkten. Nu is zij minder aanzienlijk
en heeft alleen een Egypt. garnizoen en handel i0,000 mw.
Sjen-si, (eng. Shen-s i), prov. van China, tusschen
32 en 40° N.B., 1(6 en 111° 0.L., palende N. aan Mongolie
en voorts omgeven door de prov. Ken-soe, Sa-tajoeen,
Hou-pc, Ho-nan en Sjan-si. 14,698,500 mw. De grond is
bergachtig en niet zoo vruchtbaar ale de meer 0.1ijke provincien. Be Hoang-ho vormt grootendeels hare 0.grens,
en zij wordt doorsneden van de groote bijriv. dezes strooms,
den Hoei-ho. Hfd.prod. zijn gierst, ijzer, porphyr, jaspis,
koper, gond, muskus, ginseng, rhabarber en timmerhout.
Zij wordt in 12 dep. verdeeld. Be hfdst. is Si-ngan.
Sjepsie, Sjeh.je, Sjah.je, Sehehe., ( eng. Jepe e,
Shebsh e), versterkt stadje in Ear. Turkije, Bosnie,
aan de Bosna, 10 u. NNW. Bosna-Serai; met fabr. van
ijzerwaren. 1300 mw.
Sjerboro, Sjerbro, Seherhro, (eng. Sherboro),
nil. bij de kust van Guinea, tegenover den mood der Sjerboro-riv., 12 U. ZZO. Sierra-Leone, op 7 0 30' N.B., 12° 40'
W.L.; lang 8 , /2 n., be. 3 la. 't Is laag en ongezond, maar
brengt rijst en vruchten voort, die naar Sierra-Leone gaan
in roiling tegen fabr.goederen. — De Sjerboro-ri v.
is voor groote schepen tot op 15 u. van haren mood en
voor vaartuig van 70 tot 80 ton tot ruim 60 u. opwaarts
bevaarbaar. Zij valt in den Atlant. oceaan door een mood
van 51/2 U. breed.
Sjeristan, Seheristan of Rabat-Sjeheristan, St.
en hfdpl. van Perz. Kohistan, in de Groote-Zoutwoestijn,
80 u. OZO. Teheran. Er is ons weinig van haar bekend.
Sjerm, (arab. wooed voor ',haven"), naam van een aantal eilandjes aan de 0.kust der Roode zee, waarvan de
voorn. zijn: 1) S.-Barei(ah, 12 u. ZO. Yembo, met dd
ruinen eener gr. stad. — 2) S..Rebegh, 32 u. ZO. Yembo,
de plaata eener gr. jaarmarkt van Juli tot en met Sept.
— 3) S -Wedsjh, 37 u. NW. Yembo.
Sjersjell, (fr. Cherchell, eng. Shershell),
[Jot, Julia Cse.area], et. van Algerie, Ran de Middell.
zee, 16 u. WZW. Algiers, prov. Mascara. Men bespeurt er
nog de muren der oude at. met overblijfaels van een amphitheater e. a. gebouwen. De haven is ondiep en, ofschoon door een rotsig eil. beschermd, aan de N.winden
blootgesteld. De Franschen bemachtigden deze plaats in
Maart 1840. 6000 mw., waaronder een aantal Europeanen.
Sje-tomien, chin. st ., prov. Kwi-tsjoe. 32 u. NO. Kwiyang; merkwaardig om 't bijzonder dialect der inwoners.
Sjeragunga, 2 steden van Indie: 1) Maissoer (Mysore),
71/2 u. NW. Bangalore. — 2 ) pres, Madras, distr. en 7 u.
OZO. Madoera. — Sjevagurry, et in het distr. Tinnevelly,
25 u. N. Kaap-Comorin
Sjevlipatoer, st. van Britsch Indie, pres. Madras, distr.
en 15 u. van Tinnevelly.
Sjeygias, (Land-der-) of Land-der-Sjakie-Arabieren, landstreek in Nubie, aan de 0.grens van Dongola
en op beide zijden des Nijls, vroeger een milit. republiek,
nu aan den pasja van Egypte onderworpen. De SjakieArabieren zijn vermaarde ruiters, en hunne paarden behooren tot de edelste arabische rassen.
Sjiban, Sehieban, arab. st., Hadramaut, in 't geb. van
't binnenland, 36 u. N. Makalla.
Sjielly, (eng. Sheell y), at. van Britsch Indie, pre..
Madras, distr. Tandsjore, 6 u. NW. Tranquebar.
Sjiergotty, (eng. Sheergott y), st. van Britsch In.
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die, pees. Bengalen, distr. Bahar, 23 u. ZW. Patna. Zij.
heeft ongeveer 1000 huizen en een indigo-fabriek.
Sjigets, (eng. Shigats e), et. in Tibet, 1 a. Z. van
de Bramapoetra, op 29° 16' N.B. en 88° 51' 0.L.; meer
dan 3000 met. boven de see.
Sjikarpoor, (eng. Shikarpoor), aansienlijke St.
van Scinde, in een vlakke streek, 41/2 u. W. den Indus en
NW. Soekkoer, aan den gr. weg van Indie naar Afghanistan over den Bolan-pas. 28° N.B. en 68° 39 O.L. Zij
door een aarden wal van 3/4 n. in omtrek omsloten, en
buiten deze liggen gr. lustboaschen en tuinen. De voorn.
gebouwen zijn een bazar in 't midden van aanzienlijke uitgestrektheid, en de woningen der rijke Hindoe-kooplieden
en bankiers; de avenge huizen zijn slechte geringe hutten, die echter elk een winkel hebben. Haar transito-handel is uitgebreid, en hare voorn. kooplieden hebben agenten in al de voorn. ateden van Z.- en W.-Azie. 30,000 mw.,
waaronder 20,0c0 Hindoes.
Sji1ka, ( eng. Shilk a), riv. van Siberie, Trans-Baikal,
ontstaan door de vereeniging van den Onon en Ingoda. Zij
vloeit NO.waarts, voorhij Nertsjinsk en Stretjinsk naar de
Amoer, op 53° 20' N.B. en 121° 30' 0.L.
Sjing-king, vroeger Lean-tong of Moekden, zeeprov. van 't Chin. rijk, onmiddellijk NO. Eigenlijk-China,
meest tusschen 30° en 42° 30' N.B., 119 en 125° 0.L., grenzende ten Z. aan de Gele zee en de golf van Leao-Tong,
ten ZW. aan den Grooten-muur van China, terwijl zij aan
de andere zijden van Mongolie, Mantsjoerie en vooral van.
Korea afgesloten is door cen anderen zeer dikken muur.
De voorn. riv. is de Lean-ho. Ten Z. rijkt deze prov. tot
in de Gele zee met een lang schiereil., Regent s-Z wear d.
geheeten. De grootte won't op 1200 0 m., de bevolk. op
1,309,000 titles geschat. De hfdst. is Muekden of Sjing-yang.
Sjipke, Schipke, (rug. Shipk e), st. in Voor-Indie,
aan den Setledsj, op 31° 49' N.B., 75 0 45' O.L. 3000 met.
boven de zee.
Spravatti, (cog. Shiravat i), riv. aan de W.kust
van Z. Indie.
Sehiras, (cog. Shira s), pert. at., weleer de
hfdst. des lands, nu hfdpl. der prov. Farsistan, in eene om
hare vruchtbaarheid vermaarde vallei, 1374 met. boven de
zee, 33 u. ONO. Aboesjir. Zij had nog v66r eenige jaren
met hare bebelwerkte wallen, poorten en torens, een def.
tig voorkomen ; doch na eerst op 25 Juli 1824 door een
aardbeving van hare beste gebouwen beroofd te zijn geworden, is zij in den nacht van 21-22 April 1853 andermaal vreeselijk geteisterd, z66 zelfs, dat 12,000 lijken bij
die gelegenheid van onder het pain werden weg gehaald.
Haar voorn. gebouwen warm n : de groote bazar, gebouwd
door Kerim-khan, die de st. in de vorige eeuw veel verfraaid heeft; de citadel, met een kon. paleis; de groote
moskee, een aantal collegien, baden en moham. graven ;
ook telde zij een menigte fabr. van zijden en wollen stof.
fen, zwaardlemmers, zeep en aardewerk, en teelde een in
Perzie zeer beroemden wijn, terwijl zij een uitgebreiden
handel dreef. Op een kleine afstand van de st. is het grat
van den vermaarden dichter Haft, een inboorling van Sjiraz, en daarbij de stroom van Rocknabad, he 1.ridel van
Mosella en de heerlijke tuin van Dsjehan-Namte, die, met
andere tuinen in den omtrek, als plaatsen van uitspanning door de mw. bezocht worden. Het zont uit de naburige meren wordt met andere koopwaren op mnilezels
naar de meeste binnenlandsche steden van Perzie verzonden. Het beroemdate art. van nitvoer evenwel is rozenolie
en rozenwater. Het getal der inw. van Sjiraz wordt gemidd. op 30,000 gesteld. 29° 36' N.B., 52° 44' O.L.
Sjire, (cog. Shire), riv. van 0.-Afrika, stroomt uit
het Nyassa-meer in de Zambesi, door een land, rijk aan
koren en katoen, en is over hear geheele lengte 70 u. bevaarbaar, behalve 6 u., waar watervallen dit beletten.
Sjirinki, een der Koerilen, ZW. Poroemoeejoer. 't Is
een van verre zichtbare rots, 7 u. in omtrek.
Sjirwan, Sjirvan of Respire, Kaspische-provincie,.
prov. van Aziat. Rusl., Transkaukasie, tusschen 40 en 41 3
48° en 49° 30' 0.L., palende 0. aan de Kaepische N.B,
zee en de prov. Bakoe, Z. San de riv. Koer, W. aan Sjehim
en N. aan den Kaukasus. Ken bergri,j doorloopt de pro,
van NW. tot 10. en acheidt het stroomgebied des Koers
van dat des Tereks. Het N.lijk gedeelte is een houtrijke
vlakte, die door talrijke bijriv. van den Koer besproeid
wordt en hoogst vruchtbaar is. De hfdpl. is Sjamaka of
Dschemacha. Eene linie van forten omzoomt de kust der
Kaspische zee van Bakoe tot Derbent, en een andere linie
loopt van Bakoe naar de Zwarte zee. — In 1500 weed
Sjirwan door Sjah-Ismael bi,j het Per.. rijk gevoegd, en het
bleef aan die mogendheid onderworpen, totdat het in 1812*
aan Rusland weed afgestaan.
Sjisdra, Sehisdra. dlizdra, runs. st ., gouv. en 23 u.
ZW. Kaloega, distr.hfdpl., aan de Sjisdra (bijriv. der Oka);
met laken-, glas- en ijzerfabrieken. 10,800 mw.
Sjialliesvan, perz. d., prov. Azerbidsjan, aan den 0.1ijken
oever van 't meer Oermia. In 1838 resideerde hier een oom
van den regeerenden sjah van Perzid, in een paleis, dat hij
in europ. stijl had laten bouwen; oak werden bier door
hem een modelhoeve, een glasblazerij, potterij, witte-wasfabriek, weefgetouwen voor zijden en katoenen stoffen en
nog andere werkplaatsen volgens europ. modellen opgericht.
Sjoa, Sehoa, Shwa. (eng. Shoa ), Z.lijkste der 3
hoofdstaten van Abessynie. welks gebied voornamelijk begrepen is tnsschen den Bahr-el-Azrek of Blauwen Nij1 en
de riv. Hawasch, d. i. tusachen 8° 30' en 10 tot 11 0 N.B.,
380 tot 40° 30' O.L. Be grond is incest bergachtig ; soulmige deelen verheffen zich 2500 tot 2700 met. boven de zee,
maar het bevat veel ri,jke valleien en golvende vlakten en
de achatplichtige Galla-districten, aan de grenzen, hebben.
een uiterst weligen bodem. Hfd.prod. zijn rundvee, koren,
koffle, katoen, verfhout, drogerijen, wilde indigo, zwaveL,,
salpeter, aluin, ateenkolen en verscheiden metalen. Sommige van deze, en stofgoud, ivoor, huiden, civet en andere
koopwaren Sit Centr. Afrika, in Sjoa vervaardigde katoenen stoffen, dekens, waterdichte korven en eerste qualiteit
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naatten, pelterij, leder en perkament, ook slaves nit
het binnenland, worden near Obok, Sala of Zeyla, Berbera
e. a. haven* van ee Roode see en de see van Bab-el-Man-deb versonden, in railing tegen clamp. e. a. tabrikaten en
vreemde voortbr_engselen. De voorn. pleases sijn Ankober,
-de hfilat, Angola* Holden en Tegoelet.
Siwedsijabmi, Sjemlejoestbmill, ten. Shujabad,
8 h o ojnaba d), at. van den Pendsjab, in 't Z., 1 n. van
den 0.oever des Wench. en 7 it. B. Moeltan. Zij ligt in
een sehoone vrnehtbare vlakte, door kanalen besproeid, en
heeft een deftig voorkomen, dear zij omsloten wordt door
een baksteenen mane van ruin 9 met. hoogte, verdedigd
door achthoekige torens. Hare rnimte is geheel met irebonwen beset, en men vindt er fabr. van voortreffelijke
katoenen atoffen en gedraaide voorwerpen, en em n omtrek,
die overvloed van saikerriet, boomwol, granen en indigo
-oplevert. 29° 27' N.B., 71° IS' O.L.
Sloodsjanpoor, (eng. S h nj an p o or), et. van den
Pendsjab, 21/a U. 0. Attock ; met em n praehtig serai, door
-een der Mongoolsche keizers gebonwd.
Sjoetiojaweelpeer, (cog. Shujawnlpoor), et. van
gebied en 15'in U. W. Indere.
Sleegsjoet, Sehugnehut, (eng. Slingshut1, ook
-Seghat, Sughatil, [Cotisystm of Tottariumi, st. van
•
Acid, Anatolie, aan de Sakaria, 10 u. ZO. Isnik, met
8000 mw. Op ten naburigen heuvel is het graf van Osman, den atichter der Ottomansche dynastic, die hier zijn
zesidentie had. •
SjoehriAllababeg, per.. at.. 27 u. W. Kirman.
Meeks, Scheel., ruse- st , gouv. Vladimir, distr.hfdpl.,
aan de Tesa, 14 u. NW. Wiazniki; met weverijen en drukkerijen, zeepziederij e. a. industrie. 3600 mw.
Sjoemht, Sehumln, Schuman, (cog. Shumla ),
Plareinnepolin'f], versterkte at. op het Balkan-schiertoil.,
vorstd. Bulgarije, pasj. en 17 u. Z. Silistria, can een hoofdpas van den Balkan. waar de meeste hoofdwegen nit de
Donau-steden near de Zwarte zee en Constantinopel sick
vereenigen. Reeds is zij met Varna en Roestsjoek door een
spw. verbonden. Aan 3 zijden wordt sij door bergen ingesloten, en is door wallen en een dubbele gracht omgeyen, die bestreken worden door een citadel en sterke redont.; op een naburige hoogte, terwijl zij in den laatsten tijd door veracheiden nieuwe knnstwerken nog sterker is gemaakt. Zij wordt doorsneden van eene beck en
In eene boven- en benedenst. verdeeld; de eerste wordt
meest door Turken bewoond en bevat een aantal moskeeen,
eenige nieuwe kazernen en een stadsklok, die de uren
sleet (lets eenigs in Turkije), heeft bloeiende fake. van
blik- en koperwaren, gemaakte kleederen, die near Constan,tinopel gezonden worden, zijden stoffen en leder. 50,000 mw.
Sjoepeyon, Shnpeyon, at. van Kasjmir, aan de riv.
iloeripoer of Doemdoem en can den weg van den Pir-Pandsjal-pas naar Serinagur, 2000 met. boven de zee, 8 u. Z.
Serinagur. Dicht bi,j deze plaats werd in 1819 de besliseende slag geleverd, waarbij de Sikhs zich op de Afghanen
van Kasjmir meester maakten.
Sjoeroeke, Scharoks, fort en kolonie der Turkmanen
of Troechmenen in Cent, Azie, op de grens tusschen
Perzie en Khiwa, 26 n. ZW. Mery en ONO. Mesjed. Hare
nabuurschap is wel besproeid en brengt schoone tarwe,
dsjowarie, meloenen e. a. vruchten voort.
Sjoesja, Sjoeon. ( hoogd. S c h use h a, eng. Scho o-a ha, fr. C h o 0 C h 1, at. van Aziat. Ragland, Transkaukasie, gouv. en 24 u. SW. Sjemakka. Nadir-sjah leide deze
pleats onder den naam van Penah-Abad aan, in eene bijzonder sterke ligging op eenen berg, die slechts van eene
zijde genaakbaar is. Zij bevatte in 1863 ruim 20,000 mw.
Sjoettjan, Sehuochan of Socenn, verwoeste at. van
Terzie, prov. Irak-Adsjemi, van welke men zegt, dat nog
;aanzienlijke overblijfaels beataan aan den Kamen, 14 u.
ONO. SJoester; mane die pick is nog weinig onderzocht.
Sjoeisloon, (eng. Shnshnahl, eil. der Roode zee,
In de golf van Ainoene, Arable, 81/s n. NW. Moilah.
Sjoenter, Schuster, (door sommigen voor Sum gehouden, sic echter Seetuus), pert. at., prov. Khoezistan of
Arabistan, aan den Karoen, waarover bier een schoone
steepen brag van 9 boson ligt, 81/t n. OZO. Dizfoel; op
32° N.B. en 49° 6' 0:L. Zij ligt aan de haling van een
kl. henvel, waarop can citadel stint, en wordt van de landaijde omsloten door een bakateenen rpnur, Mitten welken
het door Sjabpoer I. aangelegde Ab-i-Gargar-kanaal de at.
van bare voorsteden scheidt, terwijl het sane watergemeenschap met de riv. Kerah ( boven Awas) en zoo met
den Sjat-el-Arab opent. De huizen der at. sijn meest van
steen en zij telt veel sierlijke gebonwen. Zid bleef de
hfdpl. der prov., totdat sij in 1832 Kehler geheel ontvolkt
werd door de peat; ook heeft eene overstrooming in 1840
hear veel schade tnegebracht. 8090 mw.
Sjoetal of Sintoel-pne, bergpas over den HindoeKoesch, tussehen Kaboef en Koendoes, op 3.5° 33' N.B.,
69° 8' 0.L.; bong 47M meters.
Sieges of Sieger,
Eyrie, pasj. Aleppo, aim
den Orontes, 7 n. ZZO. Antiochie.
Siemigeredlijk, gel. in de Ned. prov. Friesland, gem
Wonseradeel, ostler het d. Bargwerd gelegen. 30 b 40 mw.
at. van den Pendajatlara
ben de riv. Tsjenab
en Mania, 7 a
Z. Dsjimeng. Ztj is
door hare ruinen.
Mjowy, Sebeery, et. van Omar. Afrika aan de Sjary,
I. o. 6111 ZO. haven mond is bet nicer Tend.
'
Siaarbe, kL deenseh eiland, B. bij Funen.
Skagen, 1) (8 kagens-Odfle, Ska•n), deensche
)asp, N.141tste punt van Jutland, tusseben 't Skagerrak,
en 't Kattegat; met "eat vnurtores op 67 3 43' 8" N.B., 10°
36' 5" O.L. — 2) kl. at., ten SW. bij gen. kaap, aan 't
Kattegat; pit beaus nit de 3 &den Westerbye (Esterbye
beeft ese'vensaade haven en vie-ea. esemed•mt,
Iff
neherij. 1506 inw. — Skagerrak, (sok Kanaal-vanJutland en bij de Engelschen The Sleeve, d. L
vide monw” geheeten), ale Neardnee.
Skala, 1) at. in Ooatenr.-Hong., prov. Galicie. 4810 mw.
— 2) d, in Griekenland. Nona, aan de hi of Enrotaarivier.

Skallsolt, iteinkinrik, vi. op IJsland, 12 u. 0. Reikiavik, weleer de resid. van den bisachop Wet de hfdst. des
eihmds, sooals men gemeend heeft ); met de grootate kerk
van 't eiland.
Skaliks, 1) . (8 zakolcz a), grensst. van NW.-Hongarije,
nom. en 16 U. NW. Neutra, aan de March, 1. o, een
zeer static rots; met een gymnasium, een kloosler, veel
wolwevertj en leerindustrie, hennep- en wijnbouw. 5280
mw., meant Slawaken. — 2) (S k al ice ), boh vl., kr.
en 1 a. W. Nachod. 2192 mw. Overwinning van Pruisen
op Oostenrijk, 29 Juni 1866.
Skaimaieseg at. in Rusland, Polen, prov. Kielce, 7 u.
NO. Krakan. 3000
'
mw.
Skandleeborg, deensche at., Jutland, ambtshfdpl., 4 u.
SW. Aarhuus, aan 't gelijkn. meer ; met een oud vervallen
slot. 175') mw.
Skankateles. Skencateles, St. der VS.. New-York,
grs. en 4 u. WZW. Onondaga. aan 't gelijkn. meer. 4520 mw.
Skanar, zweedsch zeestadje, Ian en 3 u. ZZW. Malmoe.
Share, zweedache at. en bissch.zetel, Ian en 8 u. ZW.
Mariestad. Zij heeft een domkerk uit de Ilde eeuw, een
gymnasium met een aterrewaeht, een bibl. van 11,000 deelen,
kruidtuin en veeartsenijschool. 1900 mw. — S. was weleer
de hfdst. en residentie van 't gansche Gatha-rijk. Op 1 u.
afatands ligt de bouwval van het slot Skarabor g.
Skardansula, d. in Griekenland, Morea, tusschen het
Pentedaktylogeb. en de Golf van Karon.
Skeen, Skien, noorw. at., atift Agershuus, aan de
Skeens-elv, 2 tt. N. Poragrund; honthaudel. 5240 mw.
Skegby, ken), van Engeland, gra. Notts, 1/2 u. W.
Mansfield. 1400 mw.
Skewness, kersp. van Engeland, grs. Lincoln, aan zee,
U. O. Spilsby. 35 inw. Het d. wordt veel bezocht als
zomerverblijf.
Skellef6f4, Svenska of Slide', sic. van Zweden, lan
ErmeA, onistaat oil het Stor-Afvan-meer, vloeit ZO. en Telt
na een loop van 35 u. in de golf van Bothnie, 19 u. NNO.
UmeA. Aan haren mood ligt een gelijkn. pleats.
Skellig.. 3 eilandjes bij Ierlands ZW.kust, grs. Kerry ;
met 2 vuurtorens, op 51° 46' N.B., 10° 32' W.L.
Skellingtborpe, kersp. van Engeland, gra. en 3/4 U.
W. Lincoln. 73 , inw.
Skelenantbnepe, st. van Engeland, gra. York, W.-Riding, kersp. Emley en High-Hoyland, 11/, u. ZO. Huddersfield. 2960 mw.
Skelmersdale, vi. in Engeland, gra. Lancaster. kersp.
en 1 u. OZO. Ormskirk. 3170 mw.
Skene,kersp.van Schotl.,grs. en 3 u.W. Aberdeen. 1850 inw.
Skenfrith, kersp. van Engeland, gee. en ruin 1 U.
NNW. Monmouth, aan de Monnow. 640 mw.
Skeninge, Skenniinge, zweed. stadje, Ian en 6 u. NW.
Linkoping, weleer een gewichtige handelsplaats. 1551 mw.
Skerhieszow, poolsch atadje, l31/2 u. ZW. Lublin.
Skerries, 1 ) iersch visschersd., Leinster, grs. en 5 u.
NNO. Dublin ; met een goeden havendam. 2236 mw. Tegenover het d. liggen 4 eilandjes, de Sker ries geheeten.
— 2) eil. in de lersche zee. bij Anglesey's NW.kust; met
een vuurtoren op 53° 25' 3" N.B., 4° 36' 5" W.L. — He
On t -Sk erries 7ijn 3 eilandjes in 't 0. der Shetland-groep.
Skerryvore, belangrijke vuurtoren op de Hebrides, 31/ 2
, 6° 19' 22" N.B., 7 0 6' 32" W.L. u.SWhetilTr,op
Skerton, vi. van Engeland, gra., kersp. en 1/4 u. N.
Lancast?r, waarvan het door de sic. Lune gescheiden wordt.
Het heeft katoenfabrieken. 1820 law.
Skintho, [Skinthoo], een der N.lijke Sporaden van den
Griekschen archipel, gonv. en 3 it. N. Eubcea, in de /EgeIsche
zee, bij den ingang van 't kanaal van Trikeri, ruin 1 u.
lang en breed; met de hfdpl. Skiath o, aan de Naijde.
Skibbereen, bloeiend iersch mvl., Munster, grs. en
111/2 tt. SW. Cork, aan den lien ; met een tuchthuia, uniewerkhnis, kazernen en veal korenmolene en een haven te
Aldcour t, 1'2 u. de riv. afwaarts, alwaar sehepen van
200 ton laden en lossen. 3695 mw.
Skjellokjiir, deensch stadje, stift Seeland,
op de ZW.kust van 't eil., aan ems diepen boezem van den
Gr. Belt, 3 u. ZZW. Slagelae; haven en handel. 1700 mew.
Skiereiewice, at. in Reiland, Palen, gouv. en 12 u.
WZW. Warschau, Alan de gelijkn. riv. Mil, der Bourn)
en aan den spw. van Warsehau op Krakau,. die bier een
sijtak op Lowicz heeft; met weveruen. 2200 mw. He Russell doegen bier de Franschen in 1809.
tliktsslierneea, eng. geh. en badplaste, gra. Cumberland,
aan dee Solway-firth, 21/1 n. WNW. Migtown.
Skinflotte, d. van Schotland, grs. Stirling, keret).
Bothkennar. 469 mw.
Skiaingroee, vi. in Engeland, gee. York, N.-Riding,
kersp. Skelton, 11/2 n. ONO. Guisborough. 550 mw.
kl. eil. van den Griekschen archipel, goon. en
11/2 U. Z. Naxos.
Skippneh vl. der V.S., Pennsylvania, 241/41 n. 0. Harrisburg.

1405 mw.

kersp. en vi. in Engeland, gra. York,
ding, 2 n. OZO. Great-Drifileld. 790 mw.
Skiptent, eng. et. en kersp., gra. York, W.-Riding, btj
de Aire, met een station aan den Leeds-and-Lancashirespw., 41h u. NW. Bradford; met een lat. school, katoenfabrieken en handel langs 't kennel van Liverpool near
Leeds. 8473 low. (in 't kersp.)
Skieboek, kersp. en vl. van Engeland, grs. Lincoln,
ZO. Boston. 3158 mw.
Ililkiveing, keep. van Schotland, grs. Peebles, I u. ZZW.
Edinburgh. 230 taw.
deensehe at., Jutland, ambt ea 5 n. NW. Wibore, bi3 den mend der Skive-Aa in den Lim-fjord; met
grafts veesnarkten. 2060 mw.
Skiwra of Skermna, rues. at., gouv. en 17 u. Z. Kjev,

dist:Mtg. 000 law.

Shiny, rasa. it., gonv. en 8 U. NNW. Mobilev, aan den
Dnieper, r. o.; met kadetten-school en handel. 2500 mw.
Skoelany, Skelmay.4r. ruse. mvl., prov. Bessarabie,
-win den Foerth, 4 allkNO. Jassy.

Skofde

Sleeswijk

Skofde, zweedsch stadje. )än en 6 n. ZW. Mariestadt;
met een bezienswaarde kerk en raadhuis. 1000 inw.
Skopello,( Skopeloaj, een der N.lijke Sporaden, Gneken)and, gottv. en 411, U. N. Eubcea, in de Ageiache zee;
Sr. 1 1 /a 0 m., met 3750 mw. De bergachtige grond brengt
wijn, olie en green voort. Het beeft een gelijkn. vl en h.
Skopia„ Scopia of Oeskoeb, at. in Eur. Tnrkije, op
42° N.B , can den ZO.voet van den Sjar-Dagh en den bo-venloop 'der Vardarriv. gelegen. Sinds kort aan den spw.
van Saloniki near het Lijaterveld, bi,j Prisjtina, een bean,
.die binnen kort tot Belgrado zal worden voortgezet.
Skopin, run. at., gouv. en 15 u. Z. Riasan, distr.hfdpl.,
:eau de Werda, 1. o.• met fabr. van juftleder. 9511 inw.
Skotschan, at. In Oostenr.-Hongarije, prov. Silezie, kr.
en 2 n. ONO. Teachen, can de Weichsel, 1. o. 2612 inw.
Skowhegan, gem. en vl. der V.S.. Maine, gee. Somerset, can de Kennebec, 10 U. N. Augusta. 389 mw.
Skripoe. (Orchomenus], griekseh d., Bceotie, gouv.
en 2 u. NO. Lebadea, aan den mood der riv. Gavrios [Cephissus] in 't meer Copais; met veel overblijfsels der nodheid. Op 11/2 u. afstands zijn aanzienlijke rulnen van A b EC.
Skropha,, kaap van Griekenl., W. Hellas, Acarnanie, can
Zen ingang der golf van Patras, 41/2 u VZW. Missolongi.
Skull, kersp. van Ierland, Munster, gm. Cork, 2 u. W.
Seibbereen. 8840 mw.
Skuttoch, St. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen,
kr. en 31/, n. ZO. Chrudirn. 3000 inw.
Skye, Sky, [Ebuda, Orienta16], grootste ei]. der
Binnen-Hebriden, Schotland, grs. Inverness, van 't vasteland geseheiden door de nauwe straat Loch-Alsh, lang 13
U., breed van 1 1 /2 tot 61/2 u.; gr. 2i 0 in., met 17,330
mw. 't Klimaat is zeer vochtig en veranderluk, de bergachtige grand grootendeels ongeschikt voor den landbouw ;
vee, visch en kelp zijn de voorn. art. van uitvoer, mardappelen en visch 't voorn. voedsel der arrne bevolking, die
meet van Gaelischen stam is en waarvan in de laatste
jaren zeer velen naar de kolonien zijn verhuisd. Merkwaardig zijn op dit eil. de bazaltzuilen, vele zonderlinge grotten
en druidische raonumenten. De voorn. plaatsen ziin Portree,
Stein, Kyle-flaken, Broadford, Oronsay, Armandale en Uig.
Skyro of Skyra, [Seyros], eil. van den Griekschen
archipel, Ageische zee, 7 U. NO. kaap Kili op Eubcea, lang
5 u., breed van 1/ 2 tot I u.; groot 3 0 m., met 3029 mw.,
tueest wonende in 't vl. St-George 41 a g ios-G eor gio s) op de N.zijde van 't eil. Be baai van K a I am itz a, aan de W.zijde, laat gr. schepen toe. In Sept.
1853 weed het eil. door een vreeselijke aardbeving geteisterd. — 2 u. W.waarts ligt Sk yr o-P o el o, een rotsig
eilandje van 190 met. hoogte.
Slaak (Het), stroomend water in de Ned. prov. Zeeland. 0. van St.-Philipsland ; v66r de afdamming in 1858,
toen gen. eil. met de piov. N.-Brabant vereenigd weed, de
Krammer met de Mosselkreek verbindende. In 1631 had
er op de Slaak een zeegevecht pleats tusschen Nederl.
en Spaansche schepen.
Slacht - of Slagtmaat, b. in de Ned. prov, Utrecht,
gem. Houten, met een 20tal inw.
Singe..., Skagelse, deensche at , eil. Seeland, 3 tr.
NO. Korsoer, aau den spw. van Kopenhagen op Kors0er;
met een gymnasium en rijk hospitaal. 54,i5 inw.
Slagharen b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Herdenberg, kant.
' Ommen, arr. Zwolle. 1800 mw.
Slaghoek, b. in de Ned. peon. Overijsel, gem. Almeloo.
Slaidburn. kersp. en vl. in Engeland, gm. York, W.-Riding, 1112 u. NNW. Clitheroe. 1615 mw., waarvan 590 in 't vl.
kersp. van Schctland, gm. Aberdeen, 1 u. NO.
Newburgh. 1360 mw.
Slaithwaite, cog. st ., grs. York, 1 1 13 u. WZW. Huddersfield ; met een station aan den sow. van Leeds near
Manchester en een minerale bron. 2800 inw.
Slakenburg, 0.ind. eil., bij Borneo's NW.kust, ongeveer
op 4° N.B., )12° 20' O.L. Het bevat een werkenden vulkaan.
Slamannan, kersp. van Schotland, gm. Stirling, 1 U.
2ZW. Falkirk. 4165 mw.
Slane, iersch mvl. en kersp., Leinster, gm. Meath, aan
de Boyne, 21/3 U. W. Drogheda. 138 ) mw. (500 in 't vl )
Bti Slane werd de vermaarde veldslag der Boyne geleverd.
Slaney, iersche riv., Leinster, ontspr. in 't gm. Wiklow,
vloeit meest Z.waarts en valt bij Wexford in zee, na een
loop van 17 u.
Slangen - Eiland, in de Oudheid Leuke ; hoog eil.
in de Zwarte zee, 61) 2 u. 0. het delta van den Donau.
Het moet vroeger een tempel ter eere van Achilles gehad
hebben (naar wien het eil. nob benoemd .werd), maar
waarvan geen sporen overig zijn. De Grieken maakten er
't verblijf der gelukzaligen van. Zijn tegenwoordigen naam
draagt het flirt zonder reden, dear er werkelijk een menigte
zwarte, soms meer dan een meter lenge slangen zich lner
ophouden. — Slangen-eil., [Serpent-Island]
in W.-Indie, zie bij laatstgen. art.
Sian°, mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Dalmatia, kr.
en 41/2 u. NW. Ragusa, can de Adnat. zee. 1400 mw.
Slaperdijk, geh. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Tenhurzen, kant. Hoorn, arr. Alkmaar.
Slappeterp, Ned. d., Friesland, gem. Menaldumadeel,
kant, en 3/4 u. 2ZW. Berlikum, arr. Leeuwarden. 185 inw.
Slapton, kersp. van Engeland, gm. Devon, 1 u. ZW.
Darmouth. 640 inw.
Slateford, schot. d., grs. en 1 u. ZW. Edinburgh; met
emstation aan den Caledonischen spw., 1/2 U. ZW. Edinlough. 650 mw.
Siatina, at. in Rumenie, Wallachije, hfdpl. van den kr.
(Mow, can de Aloeta, 1. o., 26 u. W. Bucharest. 3540 low.
Slaugham, kersp. van Engeland, gm. Sussex, 1/2 u.
NW. Cluckfield. 1574 mw.
Slaupnic, gem. en d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen. 3275 mw. 12960 in 't d.)
Slaven - kust, naam van dat gedeelte der kust van Guinea, W.-Afrika, 't vvelk tusschen de rivieren Volta en Lagoa ligt; de eertise dier riv scheidt het ten 0. van Benin,
sIc andere ten W. van de Goudkuit. Dit kustland, dat

landwaarts in bergachtig is en lenge de zee groote savannen bevat, voert in den laataten tijd veel palmolie nit (vandear than. ook wel Palm o liek us t genoemd) en heeft
In Lagos, Whyda, Palma en eenige andere plaatsen Engelache nederzettingen.
Slaven - meer (Groote.), (eng. Great-Slave-Lake),
aanzienlijk meer van Britsch N.-Amerika, Hudsonsbaailanden of NW.lijk gebied, tusschen 6 ) 0 40' en 63 0 N.B., 109 0
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30'en17°W.LDgdanteisho rlmatig; de lengte van 0. tot W. bedraagt 85, de grootste
breedte 15 u. De kusten aim, vooral aan de N.zijde, steil
en worst. Uit het NO. ontvangt het de overtollige weterm n der meren Aylmer, Clinton, Golden en Artillery. en
uit het Z. ( door de Slavenriv.) die van 't meer Athabasca,
terwijl het zelf zich ten NW. door de riv. Mackenzie in
de IJszee ontlast. Dit mere bevat een aantal rotsige en
houtrijke eil. en is 6 maanden van 't jaar geheel dichtgevroren. — Het Kleine-Slaven-meer ligt ten
Z. van 't vorige.
Slaven-rivier, naam van 't benedengedeelte der V r ede- r i v. (cog. P eac e-riv e r, z. aid.), nadat deze de
Steenachtige riv. (cog. Stony-river) uit het meer Athabasca
heeft opgenomen. Zij valt bij Fort-Resolution in 't Z. van
't Groote-Slavenmeer.
Slavianoaberak, ens. at., gouv. en 52 u. ONO. Jekaterinoslav, distr.hfdpl„ aan de Donetz. 3280 mw.
Sicviansk, Slavensk, ( vroPger S et zka of T o r), id.,
gouv. Kharkov, 8 u. ZO. Izioem. 11,420 mw.
Stavoeta, SlavDta, mvl. in Rusland, Polen, goon.
Volhynie, aan den Govin, 4 U. Z. Zaslav.
Siavonie of Sales onie, (Sla von sk a, hong.. TotOr sz a g ), grensgew. van de Oostenr.-Hongaarsche monarchic, officieel begrepen in 't koninkrijk Hongarije, waarvan
het ten N. door de Dean en den Donau wordt gescheiden;
ten W. heeft het Croatia, en hire vormen de boven Illova
de beneden Lonya en de Sau de grens, terwijl het ten Z.
aan de zoogen. Militaire grenzen paalt. Met Croatia' vormt
het tegenwoordig de prov. Cr oati Sla v on i e, ter
grootte van ruim 907 0 tn.. met 1,560,000 inw.; — hfdpl.
Es se g of Esse k, can de Drau. Een tak der Karniache Alpen loopt van W. tot 0. door Slavonie, maar 't
grootste gedeelte des lands is vlak, en langs de riv.oevers
liggen uitgestrekte moerassan. Een coder aanzienlijk deel
der oppervlakte is met wooden heart, en in deze worden
veel varkens gemest. De veeteelt en de yerbouw van tarwe,
rogge, vlas, hennep, vruchten, tabak en wijn in 't 0. emu
de hfd.takken der volksvlijt. Er wordt eenig mariner gedolven. De fabr.industrie is onbeduidend en houdt slechts
eenige glasblazerijen, potterijen en potaschziederijen bezig.
Slavvatwee. Slawatiez, myl. in Rusland, Polen, prov.
en 151/2 u: ZO. Siedlec, aan den Bog, r. o.
Slawviszyn, stadje in Rusland, Polen, 3 n. N. Kalisz.
1200 inw.
Slawkow.st . in Rusl., Polen, gouv. Radom, 8 U. NW. Krakau, can de Biala-Premsza, r. o.; met loodtaijnen. 2716 inw.
Sleaford (New
cog. mv1. en kersp., get. Lincoln,
aan de Slea, 5 u. ZZO. Lincoln. 3810 mw.
Slebezee, Slybze of Tamarinde - Eiland, 0.ind. ell.,
in Straat-Soenda, op 5° 54' Z.B., 105° 24' 0.L
Steen of Zuid Siren, ned. d., Drente, kant. Emmen,
arr. Assen, 4 U. ONO. Hoogeveen. 380 mw. Met eenige
buurten, waaronder No o r d-Sl e en en Erin, vomit
het de gem. Siren. 266 ) low.
Sleesveijk, (deensch Sles v g, hoogd. Schle aw i g), 1) voorm. hertd. van 't kon. Denemarken, bevattende het Z.lijk gedeelte van 't schiereil. Jutland, waarom
het ook wel Z trid-Jut 1 and geheeten wordt, ten N.
van Eigenlijk-Jutland grootendeels gescheiden door de riv.
Konge of KOnigs-Au, terwijl de Eider-riv. en het kanaal
van dicta naam het ten Z. van 't hertd. Holstein scheidt.
Aan de 0.zijde bespoeld door de 0.zee en den Kl. Belt,
can de W.zijde door de N.zee, beslaat het een oppervlakte
van 167 0 m., en telt ruirn 400,000 mw. De grond is laag
en nick; geheel de W.kust wordt door zware dijken tegen
't geweld der zee beschermd. 't Klimaat is zeer vochtig,
de bodem zeer vruchtbaar, vooral in 't vette marschland
aan de kusten. Vooral rogge, gerst en dreg. granen leomen overvloedige oogsten; timmerhout is en schaarsch,
maar turf overvloedig. Belangrijk is de tent van runderen
en paarden, en de voorn. art. van uitvoer zijn vee, boter
en kaas. De visscherijen, vooral die in de N.zee, worden
met ijver en goed gevolg gedreven. De fabr.industrie bepaalt er zich voornamelijk tot de steden, waarvan de voorn.
zijn: Sleeswijk, Flensburg, Apenrade, Hadersleben, Sonderburg en Augustenburg (op 't eil. Alsen) en Tondern. —
Het bend. S. behoorde oorspronkelijk can Denemarken,
doch werd herhaalde malen hiervan afgescheiden. In 1658
wend het ten deele can Zweden onderworpen, maar koning
Frederik IV. van Denemarken veroverde het in 1714, en
bij den vrede van Stokholm in 1720 werd de deensche
kroon bevestigd in dit beat. In 1843 deed S., met Holstein vereenigd, eene vruchtelooze poging om zich van de
Deensche kroon onafhankeliik te maken, waartoe het de
hulp van den Duitschen Bond had ingeroepen. Nieuwe
bewegingen voor eene acheiding hadden pleats in 1863;
de Duitsche Bond erkende torn de onafhankelijkheid van
Sleeswijk en van Holstein, en na een verwoestenden krijg
(vermeestering der schansen bij Dapper) moest Denemarken, Oct. 1564, bij den vrede te Weenen, zijn rechten op
Sleerwijk can Oostenrijk en Pruisen afstaan : het bestuur
over S. weed opgedragen can Oostenrijk, dat het evenwel
bij 't verdrag van Prang (1866) can Pruisen afstond. Vereenigd met Holstein maakt het ardent laatatgenoemd jeer,
onder den imam van Sleeswijk-Holstein; eene
peon. nit van het kon. Prnisen, ter grootte van 322 0 in,
met 1,100,000 mw. (Lie ook Holstein en Denemarken).
— 2) at. en zeeh., hfdst. van de Penis. prov. Sleeswijk.
Holstein en vroeger resid. van het hertd. S. gelegenaan
ie (vandaar de naam : W k 't W.einde der Schley of She
a a n-d e -Sch le y), 6 u. van de 0.zee en 20 n. NNW.
Hamburg, waarmede zij door den Sleeswijk-Holsteinschen-

Sleeuwuk

Smeerenburg

spw. verbal:den is. Zij bestaat nit 3 hoofddeelen: de A 1 tstadt, den Lollfues en den Friedricksberg,
is net gebonwd en heeft eeu besienswaarde domkerk en
2 andere kerken, waarvan eene op de plaats van ear heidenschen tempel; een gymnasium, doofstommen-institnnt
en andere nnttige inriehtingen; drukke jaarmarkten, bloeiende fabrie.ken, levendigen handel, scheepvaart en drake
visscherij Hare haven, ofschoon verbetercl, teat slechts
kleinere schepen toe. 15,500 mw. 54° 31' 11" N.B. 9°
34' 35" O.L. — S. is ten onde et en bloeide reeds sedert
898; later was sij lid der Hance en handhaafde sich 6
eenwen long ale aanaienllike handelastad. Zli had toen 13
kerken en kloosters benevens vele kasteelen van welke
laatste nog slechta den aanwesig is, nl. het 'schoone en
groote slot Got t or f of Got t or p, op een door 2 dammen met de at. verbonden oil, aanvankelijk de setel der
Sleeswijksche bisschoppen, sinds 1268 de resid. der hertogen en later die van den stadhonder der hertogdommen
en zetel van 't Sleeswijksche oppergerechtshof. In den
oorlog, can de jongste Prnisische annexatie voorafgaande,
werd S. in 1864 door de vereenigde Pruis.-Oostenrijksche
legers ingenomen.
Sleenweijk, ned. d., N.-Brabant, gem. Werken-en-Sleeuwijk, kant. en 3 U. NW. Heusden, arr. 's Hertogenbosch,
can de Merwede, 1. o. schuins over Gorinchem. Onder dit
d. behoort het 1/4 n. '0.waarts gelegen S le enw ij kac he
veer op Gorinchem. 800 meest geref. low.
Sick, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Echt, kant.
en arr. Roermond. 250 low.
Slenaken ned. gem. en d., Limburg, kant. en 1 u. Z.
Gulpen, arr. 'Maastricht, aan de Gulp. 565 mw. (met 4 geh.)
Sleezyn, aradje in Rusland, Polen, gone. en 33 u. W.t.N.
Warschau, 3 n. van den pruis. grens. 960 inn.
Sleydinge,belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, arr.
Gent, kant. Waerschoot. 4560 inn.
Slibbeoek, geh. in de Ned. prov. Limburg. gem. Hilvarenbeek, kant. Oirschot, arr. 's Hertogenbosch. 100 inn.
Slidee, noorw. d. en kersp., ambt en 27 u. NW. Christiania, can de Beina-Elv. 3200 inn.
Sliedreeht, 1) kant. der Ned. prov. Z.-Holland, arr.
Dordrecht, verdeeld in 18 gem. — 2) gem. en d., hfdpl.
van gen. kant., 21/2 U. W. Gorinchem, aan de Merwede,
r. o., lenge welke het zich ter lengte van ongeveer
U. nitstrekt; met Yea handel in rijahout, hoepels en biezen. 7940 mw.
Shaven, b. in de Ned. pine. N.-Brabant, gem. Someren, kant. Helmond, arr. Roermond. 1020 inn.
Sliffert, geh. in de Ned. pros. N.-Brabant, gem. Strijp,
kant. Eindhoven, arr. 's Hertogenbosch. 60 Inn.
Sligo, 1) (Graafsehap-), am n zee gelegen grs. van Ierland, Connaught, paiende 0. aan 't grs. Leitrim, Z. aan
Roscommon en Mayo, NW. en N. aan de baaien van Bitlala, Sligo en Donegal; gr. 34 0 m., met 115,500 inn. Be
grond is bergachtig, afgewisseld door vlakten en moerassen, met enkele seer vruchtbare streken. Be rooms. wateren zijn de riv. Arrow en Moy, welke laatste de W.e..,rens
vormt, en de meren of //loughs" Arrow, Gili, Esk en een
deel van Gara. Hoofdprod. zijn haver, aardappelen en een
weinig tame. Er worden linnen, wollen en katoenen stoffen
vervaardigd en de visscherijen zijn belangrijk. Net gin.
wordt verdeeld in 6 //baronies" en 41 //parishes". Be voorn.
plaatsen zijn Sligo, Ballisadare, Domore en Tubbercurry.
— 2) st. en hfdpl. van gen. gm ., op den achtergrond der
Sligo-baai en aan den mood van den Gargove of Sligo, 20
U. ZZW. Londonderry. Na de verbeteringen, aan de haven
toegebracht, kunnen achepen van 300 ton tot v66r. de at.
komen, die de atapelplaats van een uitgestrekte landstreek
is en een aanzienlijken handel drijft. Er zijn verscheiden
brouwerijen en korenmolens, een tolhuia, unie-werkhnis,
een kl. schonwburg ens. 10,670 inn. in den nparl. borough", waarvan 2 00 in de at. — 2) baai van den At.
lent. ocesan, onmiddellijk Z. de baai van Donegal. Zij
loopt 31/3 U. landwaarta in, en heeft aan hare oevers Sligo
en Ballisadara. In 1588 strandden hier 3 schepen van de
spaansche armada.
Mitts:absent, gob. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Nijkerk, kant. Harderwijk, arr. Zwolle.
ned. d., Gelderl., gem. Valburg, kant. en
11/4 u. ZW. Elst, arr. Arnhem; bij de Waal, r. o. 440 inn.
Slikgat, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. en kant.
Zevenbergen, arr. Breda. 460 mw. — Ook ligt or eon geh.
van denzelfden naam onder de N.-Brab. gem. Etten en Leur.
Slikkerveee, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem.
en kant. Ridderkerk, arr. Dordrecht. 850 inn., waaronder
veel scheepstimmerlieden.
Sling. of Slingerbeek, ook we! larederoortseheof Akaltenseke-Beek genoemd ; beck in de Ned. prov.
Gelderland, ontspr. nabli de Pruis. grens, bij Oeding, loopt
door de gem. Wintenwlik, Aalten, Wisch en Doetinchem
en outlast sich in den Onden-IJsel.
Slingeland, (Neder. en Over.). b. in de Ned. prov.
L-Holl., gem. Noordeloos, kant. Gorinchem, arr. Dordrecht.
Slink of Sling., beck in de Ned. prov. Gelderland,
ontspr. in den omtrek van Winter:will, nabij da Pruis.
grens, vloeit door gen. gem. en die van Groeuloo, Runrloo
en Borealpo, me sich bier to ontlasten in de BerkeL
Slimy be!. gem. en d.„ prov. en arr. Luik, kant. Gloss.
Slobook, rues. at., gonv. en 4 , /, U. NO.
Wiatka, distr.hfdpl., aan de Wiatka, r. o.; met veel her.
ken, eon klooster, looierli, seepsiederli en handel in talk,
green en llinsaad. 6900 low.
Sashed:1e, Slohmaia, at. in Rumenie, Wallachije, aan
de JalomnItsa, 17 n. 0. Bucharest.
SI•hesstsiin, d. in 't vorstd. BnIgarlie, ZW. Nicopolis.
Shaelsterem, ned. d., poor. en arr. Groningen, kant.
Appingedam, rain 1 U. NM). Hoogesand, can het Sloehter- of Rengersdiep. Het vormt met de d. Schildwolde,
Kolham, de Harkstede. Siddebnren en Helium, benenns
eon menigte gob. (waaronder Schermer, Tjnchem, Ockstweld, Denemarken, Sehapenhok, ens.) de g em. S 1 0 e h1er e n, die ahs de grootste gem. der prov. Gron., 14,589

bedaat en 8500 mw. telt. Zij heeft belangrijke veemarkten en eon fraud boach met het hnis eFraylernaborg".
Sloe, tak der Wester-Schelde, tutsschen de Zeeuwsche
eilanden L-Beveland en Walcheren ; in 1871 ten behoove
van den Zeowseh-Brabantschen spw. afgedamd,
SInetalt, Shies, Shark, at. in Rusland, Polen, gouv.
en 18 n. W. Minsk, distr.hfdpl., aan de Sloetsk, r. o.,
WIT. van den Pripet. Zij is, behalve hare kerken, kloostors ens., voor eon groot deel van hont gebouwd . en. heeft
eon hoogere sdhool, die vroeger tot de univerettett van
Wilna behoorde. 9600 inn. — Een andere r iv. S I °et. k,
clan die, wearaan date at. ligt, ontspr. bij Staro Bonstantinov, gone. Volhynie, vloeit eertst O.-, dan N.waarte en
valt na een loop van 60 u. r. in den Gorin, in een moerassige vlakte bij Pinsk.
Slonaniki, Runisch stadje, Polen, gouv. Lublin ; ZZO.
bij Sfiechow. 1250 inn.
Slonim, et. in Rusland, Poles, gouv. en 201/2 u. ZO.
Grodno, distr.hfdpl., aan de Tsjara; met vele kerken, een
synagoge, em n adellijke distr.school en fabrieken. 10,200 inn.
Slootdijk, d. in de Ned. prov. Utrecht, gem. Loenen,
kant. Breukelen-Nijenrode, arr. Utrecht. 120 mw.
ned. gem. en atadje, kant. en 11/, u.
NW. de Lemmer, arr. Heerenveen ; can het Slooter-meer.
Zij heeft een geref. en eon r. kath. kerk, eenige industrie
en veel doortocht van schepen. 820 mw.
Slootgaard, geh. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Haringkerspel, kant. Schagen, arr. Alkmaar.
Slopuire, at. in Ooatenr.-Hong., prov. Galicie. 3280 mw.
Slot (Het), geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Empel, kant. en arr. 's Hertogenbosch. 85 mw.
Slot, d. in Servie, distr. Zerna-Rewa. 3137 mw. (1866).
Sloten. ned. d., prov. N.-Holland, kant. (N°. 4), arr. en
1114 U. WZW. Amsterdam. 700 inw. Het vormt met de d.
Sloterdijk en Osdorp, de b. Overtoom en 2 geh. de g e
Slot en c. a. die 3610 mw. telt. — Het d. Sloterdijk
ligt een klein 1/2 u. W. Amsterdam, can den spw. en de
trekvaart van dear op Haarlem en telt 600 mw.
Slough, eng. d., gra. Bucks, met een station aan den
Great-Western-spw.. 6 u. W. London. Het heeft een astr.
observatorium, op het welk de groote astronomiscbe teleskoop van den ouderen Herschel nerd opgericht. 4509 mw.
Sluerevs se, stadje in Rusland, Polen, gouv. Warachau,
3 u. Z. Thorn, aan de pruis. grins. 1000 low.
SInipwijk, ned. d., prov. Z.-Holland, gem. Reeuwijk,
kant. en 3/4 u. NO. Gouda, arr. Rotterdam. 840 low. Tot
1870 was het een aftonderlijke gemeente.
Mule, (fr. L'E clus e), gem. en et. in de Ned. prov.
Zeeland, kant. Oostburg, arr. Middelburg, aan het twin
en de belg. grens, ruim 6 u. SW. Middelburg en 3 n. NO.
Brugge (W.-Vlaanderen), met welke laatste st. auj door
eon kanaal, des 10 minuten buiten de at. een aanvang.;
neemt, gemeenschap heeft. Zij heeft eon vertande buitenhaven, die weleer 500 schepen kon bevatten, eon fraaie,
van arduinsteen opgetrokken binnenhaven, waarin tich vroeger de Eede ontlastte, een betienswaardig stadhuis uit de
14de eeuw, met een zenderling gevormden toren, eon grief.
en een r. kat), kerk, een fraaie hoofdwacht op de GrooteMarkt, een kantwerkschool, een vereenigd gest- en weeshula, een touwdraaierij en eenige andere Industrie, scheepvaart, handel en visscherij. 1503 mw. In 's lands historic
apeelt dete weleer welvarende stad en aanzienlijke vesting eon gewichtig,e rol.
Sluiabourt, gob. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Akersloot, kant. en arr. Alkmaar. 96 low.
S1nitersveld, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Almelo°. 110 inn.
stadje in Rusland, Polen, gouv. Radom,
4 U. WNW. Opatow.
Slykenburg, gob. in de Ned. pray. Friesland, gem W.StellIngwerf, kens. en arr. Heerenveen ; onder het d. Spanga,
ter plaatse wear de Tjonger of Kuinder in de Linde valtSlype, belg. gem. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr.
Brugge, kant. Ghistelles. 1250 inw.
Sentegt, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Gernert, kant. Helmond, arr. Roermond. 20 inw.
Smakt. d. in de Ned. prov. Limburg, gem. Venray,
kant. Venloo, arr. Roermond. 60 inn.
Snaalah, naam, dien de Arabieren geven aan een soort
van wandelende at., bestaande uit een menigte tenten,
welke tijdelijk op zekere pleats worden opgeslagen. De
hertog van Aumale overviel en verstrooide op 16 Mei 1342
de Smalah van Abd-el-Kader bij Ain-Tag ui n, ruins
50 u. Z. Algiers, tan de riv. Taguin. Zij was 20,000 Arabieren sterk, waaronder 5000 strijdbare mannen.
Smalkeeek, geh. in de Ned. prov. Drente, gem. Beilen,
haat. Hoogeveen, arr. Amen. 20 tow.
Smaalland, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Pernis, kant. Ridderkerk, arr. Dordrecht.
Smal1ebengge, gob.. in de Ned. prov. Friesland, gem..
Wlimbritseradeel, kant. Snook, arr. Leeuwarden.
Small.. He, Smal.lEe, Sntalee, b. in de Ned. prov.Fries.
land, gem. Smallingerland, onder het d. Boornbergnm. 90 law..
Snaallingerland, grietenij of gent. der nod. prov. Fries.
land, kant. -Beetsterzweag, arr. Heerenvee_n, grensende W.
aan de prov. Groningen en verder omgeven door de griptenijen Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, Idaarderadee , ,
litingeradeel en Opsterland ; groot 12,494 bund. met 9104
mw. Men vindt or de volg. dorpen Boarder. en SniderDragten (de hfdpl.), Oudega, Nijega, Opeinde, Horte-Hemmen, Boornbergnm en eon deel van Rottevalle.
tenteerenburg, haven en ankerpl. in de N. Uszee, op
Kin& 80° N.B , can Spitsbergen. W.kust, vroeger Teel door
walvischvaarders bemcht. Tilden,' den bloeitlid der nederl.
vieseherij (17de eenw) was 't in de maanden der walvischvangst to S. zoo leiendig ale op eon :dads- kermis, en winkels en kramen verresen er don als met eon toovenlag. De
haven lag in dien tijd vol schepen, soma 2- a 300 in getal, bemand met moor den 1000 koppen a niet alleen viacohere, mear oak ambachts- hoop- en handwerkslieden..
In 1873 weed door de bemanning van het nederl. poolschip.
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Sin eerling
*Willem Barents" een gedenksteen op het kerkhof te S.
geplaatst, ale hulde van het vaderland can de kioeke mannen, die bier in den winter van 1633-34 het leven lieten.
Smserliog, geh. in de Ned. prov. Groningen, gem. Onstwedde, kant. en arr. Winschoten. 60 It 70 law.
Smeernaaaa, gels. in de Ned. pro, Limburg, gem.
125 mw. Het
, Oud-Vroenhoven, kant. en arr. Maastricht.
atrekt zich over de grens tot in Belg. Limburg nit.
Smejinegorakaja, Zmeinogorak, at. in W. Sibene,
gouv. Tomsk, aan den Altai; met een zilveramelterq en
zilvermijn in den naburigen Slangenber g. 5000 mw.
Smerp, geh. op het N.-Roll. eil. Wieringen, kant. Bel-der, arr. Alkmaar.
Smethwiek, et. in Engeland, gra. Stafford, kersp.

Harborn, 3/4 a. W. Birmingham ; met veel ijzer- en stealIndustrie. 17,490 low.
Snaetledo, beg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, arr.
Dendermonde, kant. Aalst. 850 mw.
Smiehow, at. in Oosteur.-Hong., prov. Bohemen, aan
.de Moldau en Z.zijde van Prang, waarvan 't als een voorst.
beachouwd wordt; met landhuizen en een prachtige villa
van vont Kinsky. 24,900 mw. in 1830 ; tegen 15,382 in
1869, 9500 in 1857 en 5500 in 1852.
Smidar, at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen, kr,
Bidschow, 21/2 U. ZZO. Gitschin, aan de Cydlina, r. o.;
met een slot. 1800 low.
Smilde, ned. gem. en veenkolonie, prov. Drente, arr.,
kant. en 2 u. SW. Assen, aan de Smildervaart. Zij beataat nit 4 dorpen: Hooger- of Oude-Smilde,
Hijker-Smilde, Kloosterveen en BovenSm ild e, die voornamelijk veenderij en turfhandel, ook
landbouw en eenige fabrieken drijven en semen 52 ,10 meest
geref. low. tellen. — Be Smild er va a rt of D r entc he -H oofdva ar t is een belang,rijk kanaal, dat te
Assen begint en rich te bleppel met het Meppeler-Diep
vereenigt. Het werd gegraven van 17d8-7M en in 1874
bevaren door 9912 schepen.
Snafiljau, gem. in Hong., prov.Kroatie-Slavonie. 2355 mw.
Smilkan, gem. in Oostenr.-Hong., prov. Bob. 3500 low.
Smith, 1) grs. der VS.. in 't N. van Tennessee ; gr. 28
0 m., met 16,800 mw. (21,179 in q40 hfdpl. Carthage.
— 2) id., bij 't midden van Mississippi; gr. 25 0 m., met
7126 mw. (1961 in 184); hfdpl. Raleigh. — 3) id.,
Ohio, gra. Belmont. 1770 inw. — 4) gra. in Tejas. 16,600
mw. 5) gr.. in Kansas. 101 low. — 6) vl. Pennaylvanie, grs. Washington. 2067 law.
Smithfield, 1) gem. der VS., Rhode-Island, gra. Providence. 12,000 mw. — 2) id„ New-York, grs. Madison,
20 u. W. Albany. 1250 inw. — 3) id., Ohio, gra. Jefferson,
U. ONO. Columbus. 1803 mw. — 4) id., Pennaylvanitt,
gm. Bradford. 1790 mw. — 5) id., N.-Carolina, grs. Jackson. 2900 low. — 6) id., Rhode-Island, gm. Providence.
3352 mw. (Dit als Noord- S. te onderscheiden van het

ender 1) genoemde).

Smitheound, breed kanaal in de N.-Amerik. Poolzee,
.dat nit de Baffinsbaai langs de W.kust van Groenland
noordwaarts leidt, zijn voortzetting vindende in het Kennedy-kanaal. Het weed ontdekt in 1616 door den Eng.
zeevaarder Baffin en later o. a. bevaren door Ross (18181,
Inglefield (1852), Kane I 1852-53), Hayes (1860-61), Hall
(1871-72) en Bares (1875-76).
Smithtown. gem. en vl. der VS., New-York, gra. Suffolk,
12 n. 0. New-York. 22 )0 low. — Smithville. 1) id.,
zelfden Stt., gra. Chenango, 4 u. SW. Norwich. 1900 low.
— 2) d. en hfdpl. van 't gra. Brunswick, N. Carolina, bij
den mood der Cape-Fear-riv., tegenover Smith'. - I eland; met een goede haven en academy.
Smitahoek, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Charlois, kant. Ridderkerk, arr. Dordrecht. 240 low.
Smitssehorre, em n in 1827 ingedijkte polder in Zeeland, gem.Axel, kant. Ter-Neuzen, arr. Middelb.; gr. 137 H.A.
Smitsstraat, geh. in de Ned. pros. Limburg, gem. Hun-an, kant. Weert, arr. Roermond. 50 a 60 low.
Smjev, Smijev, russ. at., gouv. en 6 u. SO. Kharkov,
distr.hfdpl., aan de Donetz. 3000 low.
Smokkelbrug, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem.
Wassenaar, kant. en arr. 's Gravenhage.
Smoky-Bay, haat aan Nieuw-Hollands Z.kust, op 32°
30' Z.B., 133° 45' 0.L.; in 1812 door den Eng. kept. FlinAers zoo genoemd naar de aware rookwolken, welke hij
van het nabijgelegen strand zag opatijgen. — Ben andere
Smoky-baai is gelegen aan de NW.kust van Amerika,
tusschen kaap Douglas en Bankspoint, in 1778 door James
Cook zoo geheeten, omdat hij op laatstgen. kaap rook gezien had. — Smoky-Point is een hasp van 0. NieuwBolland, 10 n. NO. Port-Macquarrie. op 30° 47' N.B.
Smitlen, eil. van Noorwegens W.kust, ZW. HitterOen
en 5 U. NNO. Christiansund, lang 41(2 u., be. 3 u., op 69°
N.B., 8° O.L. Op de N.spits ligt het kersp. Happe n.
Smolensk, 1) rums. gouv., meest tusschen 53 0 21' en 56°
-31 N.B., 30° 30' en 35° 25' 0.L., omgeven door de gouv.
Mohllev, Witebsk, Pskov, Twer, Moskou, Kaloega, Orel en
Tsjernigov ; gr. 10191/2 0 m., met 1,141,000 low. De grond
Is golvende en in sommige streken moerassig. De voorn.
riv. zijn de Dtlna, met de Mesja, Obsja en Soeraschka, de
Dnieper met de Desna en Soj of Soach, de Gjat, Oka en
Ipoet. De grond is vruchtbaar en geeft overvloedig koren,
ook hennep, vies, tabak en hop. De veeteelt is er Diet
uitgebreid, maar men houdt er veel varkens en bijen. De
bosschen zijn er grout en van veel waarde, en de mijnbouw levert ijzer, koper en rout. De hfd.prod. der inditetrie zijn leder, glas en pik. Het gouv. wordt verdeeld in
12 districten. — 2 ) versterkte at. en hfdpl. van gen. gnus.,
66 u. WZW. Moskau, aan den spw. van daar op Warachau,
en aan den Dnieper. Zij is de zetel van een ruse. aartsbisschop, heeft een bissch. paleie, 3 schoone kathedralen,
verscheiden grieksche, r. kath. en luth. kerken, kloosters,
een bissch. seminarie, een collegie en milit. school, seescheiden hospitalen, een verbeterhuis, fabr. van hones,
zeep, leder en tapijten en aanzienliiken uitvoer van koren
en vlas. 22,920 low. Op 17 Aug. 1812 behaalden de Fran-
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schen bier een dour gekochte overwinning, en in 1338 ward
er een ijzeren pyramide opgericht, ter gedachtenis van
haren wakkeren wederstand aan Napoleons overmacht.
Smoliany, russ. mvl., gouv. en 14 n. NNW. Mobile''.
2003 low.
Smorgoni of Szorgow, at. in Rusland, Polen, gnus.
en 13 n. OZO. Wilna. 't Was bier, dat Napoleon I. op
den vermaarden terugtocht in 18,2 zijn leger verliet.
Smnigel (De) of Smuigelkeet, polderland in de
Ned. prov. N.-Holland, gem. Haringkarapel, kant. Schagen, arr. Alkmaar.
Smyrna, 1) ( Turksch Ismi r, Izmi r), beroemde at..
en zeeh. van Klein Azie, rijkste en gewichtigste handelsstad van den Levant, op een vlakte aan den achtergrond
der golf van Smyrna en gedeeltelijk can de helling van den
Mona Pagus der Ouden, op welken een citadel nit
de 13de eeuw ataat, 60 u. ZW. Constantinopel, met welke
at., alsook met Athene, Triest, Marseille en Alexandrie
zij geregelde stoombootgemeenschap heeft. Uit de zee gezien, heeft zij met hare koepels en minarets een schoon
voorkomen, maar is over 't geheel slecht gebouwd; hare
huizen zijn nog your een grout deel van hoot en hebben
maar dene verdieping; de straten zijn nauw en moraig. De
wijken der Franken ;europ. Christenen) en Grieken strekken zich omtrent een our ver lenge het atrand uit; boven
deze ligt de wijk der Arrneniers, en de Turken bewonen
at de boven gedeelten der at., terWij1 tusschen hen en de
Armeniers twee Joden-wijken liggen. Hare voorn. meekwaardigheden zijn de bazar en het marktplein, de vezierkhan, gebouwd van het marmer des ouden schouwburgs,
het paleis van den gouverneur, nieuwe kazernen, verscheiden synagogen 5 grieksche, 2 r. kath. 2 armenische en
2 protest. kerien, met ongeveer 20 moskeee
n, die altijd ter
bezichtiging voor Christenen e. a. open zijn. Tal van
koffiehuizen en tuinen zijn verspreid hugs de oevers der
riv. Meli s, die ten 0. van de at. in de golf salt, en
uitgestrekte begraafplaatsen beslaan gedeelten van de helling des bovengen. bergs, op welken men nog veelvuldige
overblijfsels van 't nude Smyrna, den zetel van een der
rizeven gemeenten" nit het vroegste christentijdperk, aantreft. S. heeft een groote armenische akademie en is 't verblijf van consuls nit de meeate handeldrijvende staten.
Voornamelijk handelt zij met Groot-Brittanje, Oostenrijk,
Frankrijk, Nederland en de V.S. De voorn. art. van uitvoer zijn zijde, katoen, tapijten, ruw koper, opium, huiden, meekrap, wol, ossen- en schapenhuiden, hazevellen,
geitenhaar, galnoten, akerdoppen, duigen, sponzen, bloedzuigers, olijfolie, drogerijen, gem, vijgen, gedroogde vruchten enz.; die van invoer koffie, wollen-, katoenen- en zijden stoffen, ruwe en bewerkte metalen, suiker, indigo,
sterke dranken, cochenille, specerijen, kavutar steenkolen,
enz. De bevolking, samengesteld uit Tarken, 'Grieken Joden, Armeniers en Franken, bedraagt ten naastebij 160,000
'
zielen (18801. Keep Daraghaz ligt op 38° 26' 5" N.B., 27°
9' 7" O.L. S. is een der ateden, die beweren de bakermat
van Humerus te zijn (naar de riv. Meles draagt hij den
bijnaam van Meleaigene a). In 1402 werd zij door
Timoer (Tamerlan) verwoest. Amoerat bemachtigde hear
In 1424, en later is zij steeds een bezitting der Porte gebleven. Herhaalde malen is zij door geduchte rampen,
aardbeving, pest en brand, bezocht; maar telkena heeft ze,
dank zij hare voortreffelijke ligging voor den handel, binnen weinig tijds hear vroegere belangrijkheid hernomen.
Ben spw. verbindt de at. sedert 1864 met Scala-Nova, Aidin en Manisaa. Gem. temp. in Jan. 43°.5, Juli 76° Fake.
— De Golf-van-Smyrna, een inham der Aggeische
zee, strekt zich 13 n. diep landwaarts nit en is aan haren mond 6 n. breed. Zij heeft veelal goeden ankergrond,
en schepen van grooten diepgang kunnen aan Smyrna's
0.zijde dicht bij de kaaien ten anker gaan. Zij bevat veracheiden eil., waarvan Lang- of Engelsch-Eiland 't voorn.
Is. Aan hare Z.zijde ligt de haven Vur I a, die vaak den
enrop. oorlogschepen tot ligplaats diende. — 2) gem, en
vi. der V.S., New-York, gra. Chenango, 20 u. W. Albany.
1700 low. — 3) id., Delaware, gra. Kent, 10 u. Z. Wilmington. 2110 law.
Smyth, gra. der VS., Virginie; met 8960 mw. (6522 in
1840); hfdpl. Mario n. — Smythfield, bevallig d. in
Pennsylvanie, gra. Somerset, tusschen Brownsville en Cumberland.
Snainton, vl. in Engeland, grs. York, N.-Riding, kersp.
Brompton en Ebberston, 2 u. ZZW. Scarborough. 725 law.
Snaith. cog. mvl. en gem., gra. York, W.-Riding, aan
de Aire, 2 u. Z. Selby. 14,000 low. (in 't kersp.)
Snakkerburen, 3 geh. in de Ned. pros. Friesland,
respectievelijk in de gemeenten Workum, Schoterland en
Leeuwarderadeel gelegen. Bet laatste is verreweg het grootate en telt 280 law.

Snapper-Wand, eil. bij 0. Nieuw-Holland, in Trinitybay (Drieeenheids-baail, op 16° 17' 35" Z.B. 145° 37' O.L.
Snares-Wands, eil.groep ten Z. van Nieuw-Zeeland.
Het 0.1ijkste ligt op 43° 3' Z.B., 166° 45' O.L.
Sneehatten, berg in Noorwegen, Dovrefjeld, rnim 62°
N.B., 31 U. ZO. Drontheim. 2200 met. boven de zee.
Sneak, 1) 6e kant. van arr. Leeuwarden, prov. Fries .
land, omgeven door de kant. Bolsward, Bergum, Berlicum
en Leeuwarden. — 2) IS n i t s), gem. en at., hfdpl. van
gen. kant., 4 U. ZZW. Leeuwarden, aan den atraatweg van
dear op de Lemmer, 1 u. W. het Sneekermeer. De at.,
in de gedaante van een driehoek gebouwd, is net en zindelijk, heeft een zeer fraai stadhuis en een fraaie nieuwe
waag, een schoon gerechtshof met het huis van arrest dearachter, een groote geref. kerk met het graf van den vermaarden zeeheld Lange-Pier, eon mennon, een chr. geref.
en een r. kath. kerk, benevens een synagoge; verschillende
gestichten van liefdadigheid, waaronder het weeshuis der
Herv.; een volledig gymnasium, een in 1864 opgerichte boogere burgerschool met 5jarigen cacaos en vele andere scholen. Voorts velerlei industrie en een bloeienden handel,
allermeest in boter en bans. 10,700 law. Schoon nog niet
in het spoorwegnet opgenomen, zal S. toch binnen kort

948 Sneenwbergen
door het spoor met Leeuwarden, Mat, Work= en Stsvoren verbonden worden. Met Lllst ea BoInward is het
'Binds bet door een stoomtram in verbindia gesteld.
emeenvarbergen, bergketen in L-Afrika, tusschen 31 en 32° N.B., 24 en 25° 0.L., ten N. GrastReynet.
Zij verheien etch in den Hompa,sberg tot eels hoogte van
2800 meter.
Snel, geh. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. en beat.
Woe:den, arr. Utrecht.
Snenegbens. belg. gem. en d., prov. W.-Vlaandereu,
arr. en kant. Brugge. 650 mw.
Suelleveld, b. in de Ned. prov. Gelded., gem. Wasurdenhurg, kant. Geldermalsen, arr. Tin. 140 in,
Onellretwaard, ned. gem., pro.. en arr. Utrecht, kant.
Woerden, 2 a. WNW. Lime'stein. 420 jaw. Vroeger behoorde dese gem. tot de prov. Z.-Rolland. ZO bevat behalve het gelijkn. d., de buurten N.- en Z.-Linschoten.
Saeaton, kersp. en at. van Engeland, gra. Notts, era
0.1ijke voorstad nitmakende van Nottingham. 12,240 inw.
Seetekee, b. in de Ned. peer. N.-Holland, gem. Haringkarspel, kant. Sebagen, arr. Alkmaar.
Snettzehans, kerap. van Engeland, gm. Norfolk, 2 n.
1411NO. King's-Lynn. 1320 jaw.
Snevert, get. in de Ned. pray. N. Holland, gem en
kant. Schagen, arr. Alkmaar, verdeeld in Korte- en Lange-Snevert.
Sneyd, geh. in Engeland, gra. Stafford, kersp. Burslem,
bij Stoke-upon-Trent. 1300 jaw.
Sniabar, VI. in de V.S. van N.-Amerika, Missouri, gr..
Jackson. :708 mw.
Seiadowo, stadje in Rualand, Polen, g.ouv. Augustowo,
21/3 U. Z.t.W. Loma. 910 jaw. (waaronder 600 Joden).
Sniatyn, Snyatin, 1) mt. in Oostenr.-Hongarije, pro..
Galicie, kr. en 7 u. 0. Kolomea aan den Proeth, 1. o.;
met een kasteel, grieksche en armenische kerken en veel
looierijen. 10,832 jaw. — 2) ruse. vi , gouv. Pultawa, be.
Loebny, tan de Soda, r. o. — Sniadyn is een rues.
stadje, gouv. Minsk, aan den Pripet.
Snijdersberg, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Genllen, kant Sittard, arr. Maastricht. 120 mw.
Snilders-Chaam, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Chasm, kant. en arr. Breda 200 inw.
Snikawaag, b. in de Ned. prov. Friesland, gem. Haskerland. kant. en arr. Heerenveen. 160 mw.
Snitterfield, kerap. van Engeland, gee. Warwick, 1 u.
NNO. Stratford-on-Avon. 865 mw.
Snizort, kersp. van Schotland, gee. Inverness, eil. Skye.
2366' inw. — Loch-Snisort is een diepe inham daar
ter please.
Snodland.and-Paddleswortb, kersp. van Engeland,
gee. Kent, aan de Medway, 1 n. NW. Maidstone. 1844 mw.
Snoreenhoef, geh. in de Ned. prov. Utrecht, gem. Leusden, kant. Amerafoort, arr. Utrecht. 16) inw.
Snowden, hoogste berg van Wales en Z.-Brittanje, gee.
en 3 u. ZO. Carnarvon ; hoog le90 met. boven de zee.
Snowbill„ vl. en haven der VS., Maryland, hfdpl. van
't gee. Worcester, aan de Pocomoke, 17 u. ZO. Easton;
met aanzienlijken handel. 4500 jaw.
Soana, Sovana, vervallen at. van Midd.-Italie (Toecane ), in de Maremma, 1 U. NO. Pitigliano.
Soangier, ( eng. Soangheer ), at. van Britsch
pres. Bombay, 12 u. OZO. Naundoerbar.
Soar, eng. riv., die langs Leicester, Mount-Sorrel en
Longhboro' vloeit en 31/i u. 050. Derby in de Trent valt.
Soave, vl. in N.-Ital., prov. en 31/ 2 U. O. Verona. 4460 jaw.
Sobernheim, pr. St., Rijnprov., regdst. en 11 u. Z.
Coblenz, aan de Nahe; aanzienlijken wijnbouw. 2780 mw.
Soberton, kerap. van Engeland, gra. Hants, 3/4 u. OZO.
Bishop's-Waltham. 1245 mw.
Sobieslan, at. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen,
hr. en 61/i U. Bndweis, aan de Lnschnitz ; met lakenwevert). 3300 mw.
Sobkew, stadje in Rusland, Polen, gone. Radom, 4 tt.
ZZW. Kielce, aan de Nidda, 1. o.
Sobetka, at. in Oostenr.-Hong., prov. Bob., be. Buns.
Ian, 4 u. ONO. Jung-Bunslan; met lakenweverii. 3160inw.
Seinite, 11 St. in Brazille, prey. en 37 n. WNW. Gems.
2) port. mei., pro.. Extremadura, 6./e it. N. Liasaboa.
Sobraon, at. van NW. Indie, aan den Setledsj, I u.
ONO. Firozipoer, alwaar de Engelschen den 10den Fehr.
1846 ran groote overwinning op de Sikhs bevoehten.
Sobreira-Formosa, M. in Portugal, prov. Beira, distr.
Castello-Branco. 4200 mw.
Soceaeo, gem. in Italie, pray. Napels, tire. Puzzuoli.
2086 inw.
Eineehieee, gem. in Italie, prov. Udine, nice. Ampeu.o;
1862 jaw.
Seeeia, fr. gem. en d., dep. Corsica, kant.hfdpl., arr.
en 5 U. NNW. Ajaccio. 241 law. (700 in 't d.)
Soebaevievv, at. in Ruslasal„ Polen, gone. en 8 a. W. Warschen, aan de Bzura, r. o.; Met paardenmarkten. 4600 law.
Soeboesdn. Sneboesyn, stadje in Rust., Poles, gone.
en 10 a. WNW. Flock, aan de Wkra, 1. o. 500 hew.
Seeleteite- of Geselsebape-Eitanden, oak
of Otabeite..firebipel, Georgisebe. of Geors-lEilanden, genoentd; inerlrw. eil.groep in den Stillen of Grooten
oceaan, tussehen 16 en 18° Z.B., 148 en 155° W.L. Zij
bestaan nit 11 grootere en een menigte 'kleinere eil., van
welke Tahiti of Otaheite, Eimeo, Tapoeamanoe, Hoeaheine,
Habitat, Borabora of Bolabola, Maoera en Toebai of Telma de vomit. sun. SQ werden wel reeds in 1606 door den
Spaanschen mevaarder Quiros ontdekt (die het hoofdelL
S agi tt aria 'monde) en in 1767 door den Eng. seevaarder Wallis besocht; miter eerst door Cock's driemalig
oponthoud (tussehen 1769-1778) eta sQ seder bekend en tee•s soo doer setts als later. beriehten boopt vestment
geworden. Den naam Societeits- of Geselselt.e i 1. danken j aan Cook, die hem goed gekosen aehtte
one den gezelligen, vroolljken said der inboorlingen. terwig de naam George-arch. gegeven werd door Wallis
ter rare van bon. George III. van Engeland. — De opper-
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vlakte der eil. is bergachtig en de grond vulkanisch ; de
meeste sijn door koraalriffen omgeven. Be hoogste piek
van Tahiti verheft zich 2100 met. boven de zee. Op den
wel besiproeiden, hoops vruchtbaren bodem gedijen, door
het keerlljkst klimaat beganstigd, de meeste producten der
°wigs austral. cit., inzonderheid voortreffelijke voedingspliastsay b... broodvruchtboomen, arum- e. a. wortels, wet&
aardappelen, plump, kokospalmen, vijgen, een bijzonder
wort . van suikerriet enz., ook de herwaarts door Europeanen overgebrachte oranjes, citroenen, anenassen, pompoenen ens. Van inheemsche viervoetige dieren vindt men etcake austraalhonden, varkens en ratten, mace tegenwoordig ook (door Engelschen herwaarts gevoerd) paardee,
rundvee, ens.; verder hoenders, papegaaien, duiven en ander pluintgedierte. Uit het mineraalrijk heeft men er vooral
user, zwavel en zout ( uit meren). De tot het maleische
ras behoorende jaw. zijn welgevormd, deels blank en bruingeel, deela donkerbruin, zachtzinnig van aard, bedreven in
't maken van verschillende kleedingatoffen, werktuigen en
wapens en WA niet zonder kennis van geneeskunde en
muziek. Si; alien ellen of althans grootendeels tot het
ehristendom bekeerd en hebben een menigte kerken, kapellen en ncholen, zelfs boekdrukkerijen. Er zijn verscheiden fabrieken opgericht en men voert. vooral naar NieuwZuid-Wales, Bunter, boomwol, palmolie, gezouten varkensvleesch en.. uit. De voorn. handel wordt gedreven met
Sidney, Valparaiso en San-Francisco. 't Grootste, Tahiti,
geprezen als era der schoonste landen der wereld, heeft
Fransche bezetting. iZje verder bij het art. Tahiti).
Socks's, Sokna, ommuurde at. in A frika, Fezzan, halfweg tusschen Tripoli en Moerzoek, 32 u. Z. Bohjen. 4000 inw.
Saeosauseo, W.lijke prov. van den staat Guatemala,
Centr. Amerika, beataande nit eene strook lands, paler-le
N. en W. aan Mejico (Chiapas en Oajaca1 en Z. aan den
Grooten oceaan, lang 35, br. 12 u. In 1843 werd dit distr.
zonder eenig tractaat in bezit genomen door de Mejic.
republiek, onder protest van Guatemala teg,en die winekeurige daad. — De hfdst. Soconusco leverde eens de
beste cacao, die bij voorkeur door 't sp. hof weed gebruikt.
Socorro, at in de V.S, can Columbia, Z.-Amerika, Santander, 181/2 U. ZZW. Pamplona. 15,048 hew. — Het 111 e e rvan-Socorro ligt can de bron der beck Reventado,
die de atad Cartago van water voorziet.
Socotra, Sokotora, Sokotrah, [Dioscoridis lea.
sum), ell. in den Ind. oceaan, 35 u. 0. Kaap-Guardafui
(Afrika's 0.1ijkste punt). De hfdpl. Tamarid a, aan de
N.kust ii.gt op 12 0 39' N.B., 54° 1' 2" O.L. Be lengte van
0. tot W. bedraagt 20 u., de grootste breedte 6 u.; de
bevolking, ten getale van eenige duizenden, bestaat meest
nit Bedoefenen. 't Klimaat is er mere gematigd dan op
't nabnrig vasteland. Be hfd.prod. zijn schoone aloe, drakenbloed e. a. gomsoorten, tamarinden, tabak, dadels, en
een soort van gierst.
Sodbury-Chipping, eng. mvl. en kersp., gra. en 7 u,
ZZW. Gloucester ; met een lat. school. 1140 inw.
Soden, d. in de pr. prey. Hessen-Nassau, ambt Hochst,
aan den Taunus; met wel bezochte lauwwarme minerale
bronnen, een zoutbron en baden. 1365 inw. In 1881 werd
het bad Soden door 2457 vreemdelingen bezocht.
SCderfors, zweed. d., pros. Gefleborg, 101/ 2 u. NW.
Upsal, op een eil. in de Dal-elv; met een groote anker.
stnederij, die 600 man bezig houdt.
Sfiderhanan, zweed. meat., prov. Gefleborg, 12 u. N.
Gefie, aan een inham der golf van Bothnie ; met een
schoone kerk, boa, geweerfabr., weverijen en veel handel.
4000 mw. Daarbij het d. F 1 o r, met veel weverijen.
Saderk6ping, zweed. at., prov. Ostergothland, 7 u.
ONO. LinkOping, aan 't Gotha-Kanaal, 41/2 u. van de a.
zee; met een aanzienlijk raadhuis, een gezondheidsbron
en handel. 1690 mw.
Stiderosanland, prov. van Sweden, aan de 0.zee, ten
SW. van Stokholm; ten N. en W. begrensd door het Matar- en Hjelmarmeer; gr. 124 0 m., met een bevolk. van
142,600 zielen (1876). Voorn. steden zijn Nijk6ping, Strengnaes en Eskilatuna.
filSderee, 1) gweed. eil., lan Stokholm, in de Alandstraat, lang 2, hr. 1 U. — 2) Z.lijkste der Farter-eilanden,
groat 2 0 tn., met de landingsplaats Panthavn.
Sodereehia, gem. van Oostenrijk-Hongarije, prov. Karintbie. 2400 hew.
Sodeetelse, zweed. at, lan en 5 n. SW. Stokholm, aan
can ktumal tusseheo het Malar-meer en de 0.zee. 2200 mw.
Sodas, gem. en vl. der VS., New-York, gee. Wayne,
aan de Sodus-baai, era boeht aan de Z.zi,jde van 't meer
Ontario, 31/2 n. N. Lyons. 4700 law.
Soeakin, Snakim of Osok, at. en zeeh. in Nubie,
aan de Roode zee, op 19° 7' N.B.. 37 20' 0.L. Zij bestaat nit de eigenlijke at. op een eilandje en de veel peonhere vooratad El Gey f, heeft een voortreffelijke, druk
besoehte haven, is een station voor de karavanen van en
naar Arable, en drijft veel handel. Belangrijke landwegen
gam van bier near Berber, Sjendi, Khartoem e. a. pleatsett van Nnbie en 0.-Seeder. Zij -heeft in de instate jams een EgTptisch garnizoen. 4080 inw.
Hoebeejx, Subausehi, run. el. en fort, Cireassie, aan
de Zwarte see, 5 tt. NW. Mama i.
Soebeenrioka, Subnareeka, tilde gouden streep"),
riv. van Brits& India, pres. Bengslen, distr. Ramghur en
?didnapoer, 'tilt in de golf van Bengalen, te Piply, as een
Z0.101ten loop van 80 n., waarvan 6 bevaarbaar.
Slieborg, vervallen pleats van Denemarken, eil. Seeland,
gone. FrederiehMadt, aan een klein meer, 3 n. WNW. Else-near. — (lie andere Scandinavische plaaten, soma met
See gespeld, op
Soebre Sabroy, at. in W. Hindostan, prov. Cutch,
6 11. NW. Xaadaeis.
Sieby, 1) &masa kerkd., Jutland, ambt en 5 n. WNW..
Aarhutts. — 2) id., ell. Aer6e, Sleeswijk, op de N.kust, 3
n. Z. Faaborg op Fatten.
fieebnov, ifinbatter of 7.oubtzee, rum. at., gone. en 20
n. SW. Twer, distr.hfdpl., aan de Wolga en Gjat. 3900 mw.

Soecidie
Soecidill, tie onder Selena.., 3).
Soedan, tie Nigritie.
Seedoed, Sudan!, waarechijnlijk het Z ad ud of Z
dadder H. Schrift), gr. d. van Syrie, pasj. Damascus en
0.waarts van den weg naar Homo.
Soedoek, Suduk, riv. van Beloedsjistan, ontspr. bij
26° N.B., 63 0 22 0.L., en valt na een Z.lijken loop van
17 u. in den Ind. oceaan, 17 n. NW. Aroebah.
gda'rues. at.„ gone. en 6 U. ZO. ViaSoedogda. Sudo
dimiir, distr.hfdpl., aan de Soedogda. 2250 inw.
Soedsja, Sudecha, rues. at.. gouv. en 15 U. ZW. Koersk,
distr.bfdpl., aan de Soedsja en een klein nicer. 4460 mw.
witte berg". gebergte
Soefid - Kols, Sufeid - Koh,
in Afghanistan, 15 U. Z. den Hindoe-Koeseh, bepaalt de
vallei van Kaboel ten Z. en strekt zich van W. tot 0. tusechen 69° 36' en 71 0 16' O.L. nit. Het heeft 3 parallelle
riLjen, waarcan de 2 laagste met pijnboomen bekleed zijn,
tering de hoogste zich steil en rotsig tot 4330 met. vetheft en steeds met sneeuw bedekt is.
Soeghra, Sughra, kl. zeeh. van Z. Arabie, met een
fort, op 13° 21' 30" N.B., 45° ,Cti 0 L.
Soei, Soai. verscheiden steden van 't Chin. rijk ; 1)
China, prov. Hon pe, distr.hfdpl., 27 u. NNW. Woe-tsjang.
- 2) - Tajing - bao of - Koer - Karaoes.on, 0. - Turkt sten,
55 u. NNW. Oeroeintsi. - 3 ) - Ding - tsjing, 6 u. NO Ili.
Soekadana, 1) Sueeadana st en goede haven op
baai bij den mood
Borneo's ZW.kust, aan de
der riv. Simpang, op 1° 20''Z.B. Zij is de hfd.- en residst.
van een gelijkn. rijk, dat door eenen van Nederland afhankelijken sultan geregeerd wordt, was eennaaal zeer aanzienlijk en drijft nog een aanmerkelijken handel in opium,
kamfer, hout, diamanten, stotgoud, tin enz. Zij is de zetel
van een nederl. bewindhebber en van een inlandsch vorst.
2) st en haven op 't Kl. Soenda-eil. Bali, hot. Karang-Assam.
Soekapoera, d. op Java, resid. Preanger-Regentschappen. reg. en distr. Soekapoera, aan 't Z.strand.
Soek-el.Sjoejoekh, Suk - el - Sehuyukh, Suk - el.
Sehuk, St. van Aziat. Turkije, am den Euphraat, I. o.,

pasj. en 19 u. WNW. Bassora. VoOr zij in 1832 door de
pest weed bezocht, had zij meet dan 10,000 mw. Zij is nog
de zetel van een levendigen binnenlandschen handel en
voert paarden nit, die voor de beste in dit gedeelte van
het turksch gebied doorgaan.
Soekeetal, (eng. S ookert al ), versterkte at. van
Britsch
pets. Bengalen, Boven-prov. van den Ganget, 10 u. ZW1 Hurdwar.
Noekhona, Soeehona, Suehona, russ. riv gouv.
Wologda, ontstaat nit het sneer Koebinsk, vioeit meest
0., voorbij Totma en Weliki-Oetsjoeg, en vereenigt zich bij
de laatste St. met den Joeg en nog later met den Wytsjegda, om de Dwina te vormen. Haar geheele loop bedraast ruim 70 u. Zij neemt o. a. de Wolga en Toltschma
op, is bevaarbaar en vormt een hoofdgemeenschap tusschen
Wologda en Archangel.
Soekkoer, Sukknr, vervallen, maar scbilderachtige
at. van Scinde, aan den W.oever van den Indus
nmiddellijk tegenover Rorie, op 27° 44' N.B., 68° 53' O.L.
'0
Soekoe - of Suku-l-Basir, St. van Araiiie, aan de Z.kust, 41/2 u. NW. Sjehr. 4500 inst.
Soekoeltiroet, (mg. So ok ul te erut), at. van Britsch
Indie, pres. Bombay, aan de Nerboedda, 2 u. van Barotsch.
Soekoem- of Sokum-KaIeh, ook Suchum- of Saetajoen-K., russ. havenstad en vesting aan de 0.kuat der
Zwarte tee, op 43° N.B. Zij drijft annzienlijkeli handel
en staat met Kertsch (street van Jenikale) in geregeld
stoomvaartverkeer. 't Was weleer em n gewichtige turksche
post, die door de Russen in 1791 werd bemachtigd.
Soeksagor, (eng. So ok sag or ). St. van Britsch Indie.. pres. en prov. Bengalen, 9 rt. N. Calcutta.
Socket. Sukyt, hi. St. van den Pendejab, in den britlichen D;jullinder-Doab, tussehen de riv. Setledsj en Beyab,
4 u. NO. Belespoer. In den omtrek liggen een menigte
fatten en verschansingen.
Soda, Sul., runs. riv., in de gout. Kharkov en Pultawa, valt in den Dnieper, 5 u. NW. Krilov, na een Z.lijken loop van 61 u.
Soeleimania, Suleimanyah, st in Turksch Koerdistan, distr.hfdpl., 21 u. ONO. Kerkoek ; met verscheiden
khans, een we) voorzienen bazar en 10 ,0 huizen. De omtrek is vermaard om hear voortreffelijk paardenras.
Sod') San', vesting van Eur. Turkije. Epirus, aan de
riv. Soeli en 9 u. ZW. Janina; vermaard getvorden door
het werkzaam aandeel, dat de S oelio t en of bewonere
van het bergclistr., waarvan zij de hfdpl. is, aan den vrijheidskrijg genomen hebben.
Soelimana, Sunman& of Land-der-Soelimaz, staat
van W.-Afrika, in Z.-Senegambie, meest tusschen 9 en 10°
N.B., 10 en 12° W.L., omgeven door Foetta-Dsjallon, Sangara en Limba; hfdst. Falaba. Be riv. Rokelle vormt een
gedeelte der W.grens. Er zijn veel welige weilanden,
waarin tal van runderen, kameelen enz. g azen. De Mandingos voeren kleederen, buskruid en glaswerk in Sochimane aan, in roiling tegen andere producten.
Soelkea. Sulkea, st. van Britsch Indie, pres. Bengalen, aan de Hoeghly-riv., tegenover Calcutta.
Soeloe- of Solo-Eilanden, (cog. Sooloo of S ulu. k, hoogd. Sulon g, fr. S o u. 1 o al, eil.groep in den
0.ind. archipel, tusschen Mindanao (Philippijnen) en Borneo's NO.einde, of tusschen 5 en 7° N.B. 120 en 122.
O.L. Volgens Rienzi, die ze nauwkeuriK onierzocht heeft,
zijn deze eil. 1.g en 162 in getal ; hij verdeelt se in 4
groepen: Cagayan-S., Bassilan-S, Soeloe-S.
en T a wi-Taw i, en schat de gezamenlijke bevolking
op 200,000 zielen. Be aanzienlijkste ei). der groep zijn
Cagayan, Bassilan, Tawi-Tawi, Soeloe, Belavan, Sihassi,
Pangatoeran ; ook treft men er een menigte koraalriffen„
aan. De bewoners, weleer om zeerooverij berncht, belijden den Islam en worden door eenen sultan met beperkte
macht geregeerd. Tot de voorn. prod. behooren rijst, zoete
aardappelen, jams, sago i't hoofdvoedsel) en allerlei tropische gewassen l raaar your den uitvoer zijn alleen de
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paarlen, het paarlemoer en de vogelnestjea van belang. be
goede havens deter eil. zijn Bewar of Biwa-Biw a.
op Soeloe, zetel des sultans; Tavitan, Tapoel en Sihasai.
— De Soeloe-zee of Zee-van-Mindoro beet dat gedeelte van den Grooten oceaan, 't welk ten Z. door de
Soeloe-eil. en Borneo en van de andere zijde door Philippijnsche eil. omgeven is, terwijl het aan de Z.zi,jde der
Soeloe-eil. liggende gedeelte Zee-van-Celebes beet.
Soeloember, St. van W. Hindustan, 12 u. ZZO. Odeypoer.
Soemadang, Sumadang, Samadang, hfdpl. van het
gelijkn. regentschap der resid. Preanger-Regentschsppen op
't eil. Java, aan den grooten postweg, fraai gelegen te
midden van verscheiden bebouwde heuvelen, met uitmuntend bergwater.
Soemanap, Sumanap, Soemenap, aanzienlijke St. en
zeeh. op 't eil. Madoera, aan een gelijkn. baai der ZO.kust, staande de vlaggestok op 7° 2' 30" Z.B., 138. 58' 30"
0.1,. Zij is de hfdpl. van 't rijk Soemanap en resid. des
sultans, wordt in een chin., arab. en javaansche wijk verdeeld, en heeft ten kraton of paleis, een resid.huis, ceo
gouv. lagere school, protest. kerk, ontvangkantoor der
rechten, haven- en vendu-departement enz. en een nederl.
fort op een heuvel. Zij heeft een 4 nal eigen koopvaardijschepen. — Op eenigen afstand van Madoera'e 0.kust hggets de Soemenapsche-eilanden.
Soemaun, Sumaun, Bt. van Britself Indie, pres. Bengales, Boven-prov., distr. en 7 u. N. Etaweh.
Soemha, Surnha,l) st. van Voor-Indie, Dekan, Nizamgebied, 15 u. N). Ahmednuggur. — 2) of Tjindana, tie
Sande1houteil.
Soembawa, Sumbawa, 1) ten der Kl. Soenda-eil.,
tusscluen 7° 5' en 8° 6' Z.B., 116° 50' en 119° 6' 0.L , W.waarts van Lombok door Straat-Atlas, 0.waarts van Kommobo door Straat-Sapi gescheiden. De grootte wordt, met
de onderhoorige eilandjes, op 285,3 0 m., de bevolking
op 250,000 zielen geschat. Het dl. wordt bijna in 2 deelen gescheiden door een diepe baai der N.kust, aan welker 0.1ijken ingang de Goenong-Tambora ligt, een vulkaan,
welks uitbarstingen reeds meet dan cent de ontzettendste
verwoestingen hebben aangericht. Die van April 1815 kostte
o. a. aan meet dan 12,00, menschen het leven en was zoo
buitengewoon hevig, dat de asch tot op Sumatra neerviel.
De seer vruchtbare bodem levert rijst, die bij groote hoeveelheden wordt uitgevoerd, tabak, spaan- e. a. hunt; andere prod. zijn was. eetbare vogelnestjes, salpeter, stofgond, paarlen, zwavel, puimsteen en goede paarden. Ingevoerd worden vooral opium, ind. stukgoederen en europ.
fabrikaten, meest aangevoerd door de Nederlanders, die te
Bima (zie all.( een resident hebben. Het eil. telt 6
rijken, ieder onder een radsja staande, n.l. Soembawa,
Tambora, Bima, Dompo, Sanger en Papekat of Pekat. —
2) hfdst. van 't gelijkn. rijk op gen. eil., aan eene mime
baai der NW.kust. Sinds zij door bovengen. uitbarsting
van den Tambora zoodanig geteisterd weed, dat van hare
bevolking slechts 26 personen het leven behielden, is zij
seer onbeduidend gebleven.
Soemberwaroe, vl. op Java's 0.hoek, resid. Bezoeki,
NW. keep Sedano, aan den postweg van Probolingo near
Banjoewangi.
Soembhoel, Sumbhul, st. van Britsch Indie, pres.
Bengalen, Boven-prov.. distr. en 15 u. NW. Bareily.
Soemhhoelpoer, Sumbhulpoor, Suirnhhalpur, I )
uitgebreid distr. van Britsch Indie, prov. Gundwana, door
den Mahanoeddy verdeeld in 2 ongelijke deelen. — 2) at.
en hfdpl. van gen. gebied, aan den Mahanoeddy, 41 u.
WNW. Cuttack ; met veel Hindoe-tempels.
Soemsjoe, Sehumsehu, N.lijkste eil. der Koerilen.
Soemy, Sunay, 1) versterkte muss. st ., gout. en 23 u.
NW. Kherkov. bij den Psiol„ r. o. Zij heeft aarden wallet,
vele kerken, welvoorziene winkels en 4 groote jaarmarkten. 1V00 mw. — 2) gr meet in Aziat. Rush., in 't W.
van 't gouv. Tomsk, niet vet van lrtisch.
Soenam„ (eng. Soo nam), at. van Britsch Indie, pres.
Bengalen. Boven-prov., 10 u. ZW. Pattialah.
So.nda, (eng. Soond a), St. van Britsch Indie, pees.
Bombay, 16 u. ZW. Dharwar.
Soenda of Sunda (Straat.), zeeengte, die de ei). Sumatra en Java scheidt en den Ind. oceaan met de Java- of
Soenda-zee verbindt. Ass listen ingang, ruim 20 u. breed,
ligt het Prinsen-Eil., door de Behouden-Passage van Java
en door het Groote-Kanaal van Sumatra gescheiden; verder
Krakatoe. het Verlaten-Eiland, de Poolsche-Hoed, LangEiland, Slebezee- of Tamarinde-Eil., Labacko, BrabandschHoedje en in 't smalst gedeelte, tusschen TandjoengBangkowan op Java en den Varkenshoek op Sumatra, waar
de breedte slechts 4 u. bedraagt, de eilandjes Dwars-inden-Weg of Soengiang (cog. Thwart) en Toppershoedje of
Tampoerong. Aan de zijde van Java vormt zij de Meeuwenbaai met de Meeuwen•Eil:, de Welkomstbaai met de
eil. Andilem en Bodoet, de Peperbaai met de dl. Lawongan en Papole en de bocht van Anjer (een opes reede met
9 vadem water); aan den kant van Sumatra de Keizers- of
Samanglca-baai en de Lampongs- of Telok-Betong-baai. Zie
ook Lampongsehe diztrieten.
Soenda- of Sunda-Eilanden, groote archipel in 0.Indie. verdeeld in 2 hoofdgroepen: 1 ) de Gr o ote-Soe nda-Ei 1. : Sumatra, Borneo, Celebes, Java en Bangka
met Billiton, en 2) de Kleine-Soenda-ei 1.: Bali.
Lombok, Soemliftwa, Kommobo, Flores, Sandelbosch of
Tjindano, Solor, Sabrao, Lomblem, Pantar, Ombay en de
groep van 'Timor. Te zamen beslaan zij eene oppervlakte
van 29,542 0 m., met een bevolking van 27,127,000 niches,
waarvan Java en Madoera alleen 2394 0 m., met 18,800,000
inw, in beslag nernen (1880). Het zijn she Nederl. bezittingen ; niet Nederl. zijn alleen : Borneo-proper (3151
0 m., met pl.m. 450,000 mw.), 't Engelsche gebied op Borneo met het eil. Laboean (848 0 m-, met 155,000 low.)
en het Portugeesch gebied op 0.-Timor en Kambing (tezamen 296 0 m., met 300,000 inw. ) Zie verder de verschillende eil. aftonderlijk under de artt. Sumatra, Borneo, Bali, Lombok, ens.
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Soendersie

Soendersie, (eng. Soonder se e), st. van Centr.
Gwalior-gebied, aan de Kali-Sinde, 6 n. W. Sjoe.jawoelpoer.
suuai,
it. van Neder-Gul.
nee., Congo, aan de Zaire, 63 n. NO. harm mond in den
„Admit. oceaan.
Soandoer, (eng. Soondoo r), it. van Britsch India,
pres. Madras, distr. en 61/11 a W. Bellary.
Soendrabonie, Sandrahoni, kL Intuit op Celebes,

schiereil., met run it. op urn eilandje in de gelijknamige rivier.
Soendsjiet, (eng. Sunjeet), it. an W. Hindostan,
18, /e U. ZW. Kotah.
Soenergong, (eng. S o o n. ergon g), at. van Britsch
India, press. en prem. Bengalen, distr. en 4 n. OZO. Dacca,
-lien den Brahmapoetra ; met fabr. van dine katoenen.
Sossagel-Oedsjong, (eng. Soengei-Ujong),staat
, op Melaka, tusschen 3 en 4° N.B. 102 en 103° 0.L., palende W. aan Salangsre, 0. aan Dejompole. Het bevat
eenige der voorn. tinmunen van 't schiereil. en voert vooral
Ain nit. 3600 mw.
Oboengei-Tenang, land in Sumatra's binnenland. titsschen 2 en 3° Z.B., door hooge, dicht bewassen bergen
beset, doorsneden van vruchtbare valleien in welke de
bew. mats, rijst, pataten. suikerriet en tabak bouwen.
Soengbur, ( eng. Soong ho r), at. van India, in een
-afgescheiden distr. van 't Baroda-gebied, 13 n. 0. Surat.
Soengie, at. op Celebes, ZW.lijk schiereil., hon. Boni,
aan weerszkjde de gelijkn. riv., die in de baai van Boni valt.
Soengnum, (cog. Soon gnum ), gr. en volkrijk d.
Tan Tibet, can den Roeachkolang, bijriv. van den Setledsje,
N. den Himalaya,. op 31° 48' N.B., 78° 21' O.L.
Soengoemier, (eng. Snngumee r). at. van Britsch
India, pres. Bombay., distr. en 21 n. N. Puma.
Soengara, Sungora, zeest. van Neder-Siam, can een
bocht der golf van Siam, 26 u. ZO. Ligor, op V 40 N.B.,
101 0 10' O.L.
Soengsang, d. op Sumatra, resid. Palembang, bij den
-mond der gelukn. Ti,. (arm der Palembang), resid. van den
Demang, die voor lootaen near Palembang zorgt.
Soenbanr, (cup. Soonk au r, hind. Sanest. a), at.
vanVoor-India, Dekan, Nizam-geb., 6 u. ZZW. A nrun gabad.
Soentb, leng: Soont h), at. en fort van W. Hindostan,
gebied Odeypoer, 12 n. Z. Dongarpoer.
Soepa of Soping, klein rijk op Celebes, op 't ZW.lijk
schiereil., can de Papara-baai, met de gelijkn. hfdst.,:in
1825 aan 't nederl. gonvern. onderworpen. Het is zeer
vruchtbaar en kan, wet den rijatbonw betreft, ale de voorraadachnur der naburige ataten (Baroe, Lamoeroe, Alita.
Saivita, Rapang, Wadjoe) beschouwd worden.
Soepaging, d. op Sumatra's W.kust, Padangsche Bovenlanden, ten 0. van Solok.
Soepoer. at. van Britsch India, pres. Bengalen, distr.
• en 18 n. NO. Gornckpoer, can den Goenduck.
Soer, Sur, Sour, 1) at. en iseeh. op de 0.kust van Arabia,
gebied en 26 u. SO. Maskate, aan een diepe lagune, op
22° 37' N.B., 59° 36' O.L. 't is weinig meer dan men verzameling van batten mane hare jaw. hebben verseheiden
schepen, waarmede ztj op India en Afrika handel drijven.
— 2) of Wooer, Tsour, [TTrus], at. en tech. van Syria, paid. en 8 U. NNO. Acre,
'
op het 0.1ijk gedeelte van
een schiereil., waarop in de oudheid het vermaarde T r n s
-lag. In 18 =7 iced zij ontzettend veel door een aardbeving,
en hare bevolking verminderde toen tot 5000, half Chriatenen, half Turken. adhijnt geen merkwaardige gebonwen te hebben, mace op 't schiereil. liggen eruinen van
een gr. griekache kathedraal en veel andere sporen van
, oude gebonwen, met eenige watervergaerbakken waarschijnlijk verbonden met uitgestrekte waterwerken,'alarnede een
waterleiding te Ras-el-Ain, op 't vastelaud, op 1/1 u. af-stands. Hare haven,lan de N.zijde van den kunat-iathmus,
-ems door Alexander den Gr. tijdens itin merkwaardige belegering van Types gevormd, is nu zoodanig verzand, dat ztj
geen ander dan klein vaartnig toelaat ; en de handel van
dem onde ukoningin van 't Oosten" bepaalt zich nn tot een
'weinig uitvoer van tabak, katoen, houtekool en brandhout.
Soera Sara. rues. riv., ontspr. in 't gonv. Simbirsk,
'besproeit" ook de gonv. Pence., Simbirak en Niejnii-Novgorod en malt na een meest N.lijken loop van 120 U. r. in de
- Wolga te Wadi. Zij neemt I. de Oen, Alatyr en Piens op.
Soerabaya, Sourabaya. 1) nett recta. op 't dl. Java,
tuaschen 60 5? en 70 5.)' Z.B., 112° en 112° 47' 30" 0.L.,
grenst. N. aan de Java-zee, 0. aan street Madoera Z. aan
Passoeroeang en Kedirie en W. can Kedirie en Rembang,
is grout 102,1 0 m., met 1,631,000 mw., en wordt verdeeld
in 3 groote afdeelingen: Gritted in 't N., Soerabaya in 't
-midden en Modjokerto in 't Z. De grond. die slechte ten
'deck bergschtig is door den Ardjoeno in 't Z., wordt door
de 2 aanstenlijkste rim. van.Java, de Kedirie en Solo, beaproeid en is seer vruchtbitat. Hfd.prod. stn rijst. sulker,
kalif, indigo, katoen, theta- of died-bout ; buffels, pearsee- en riviervisch; tout, bouwateen, ens.
den; gevogelte,
'

Nog welvarender den door landbouw is de recta. door see'earl, viascherij en Industrie. — 2) at. en kfdpi. van gen.
resid., in rang de derde, mace als handels, fabriek- en
eorlogspiaats de eerste stad van Java, met de beste en
venires hives van 't heele eiland; gelegen can weersaij,den van den mend der Kedirie ( bier Kalimaas en riv. van
Boerabaya_ geheeten) in de strain van Madoera, tegenover
eiL 3Itdoera. Zij is regelmatig verdeeld in een europ.,
.tblo. arab. en inlandsehe at., -Mir met hare eigen kerken
ea teMpels. Hare made vestingwerken sOn door niettwe
fortificatien vervangen, o. a. door de citadel Prins-He nd r I k, tempi so arm den ingang des Treehters
worth door het o r t- 0 r an e. De groote brug, Leedet
beide riv.oevers - verbindt, de vele se.hepen en been en weder varende hi. vaartnigen, met de bedruvigheid van handel
en velerlei handwerken, geven can de at. can levendig en
welvarend minden. Onder de gebonwen, die geen van alien door sehoenen uttjl nitmnnten, onderseheiden sick het
Astadhuis of resideutie-gebouw, de protest. -en de r. kath.

Soerendonk
heck, de scheepstimmerwerf en daarbij het stapelpakhuis
der handelmaatschappij, het paleis van den inlaudschen
regent, een societeit en een schouwburg, de munt, de . tuighuisen en entrep6t-pakhnizen, de garnizoememagazunen,
het groote hospitaal, een chin. tempel en 2 moskeeen, en
vooral de constructie-winkel met koper- en tzergieterij,
thanaerinanswinkel, smederij, kogelgieterij, kanonboring
ens., ea het nieuwe grootsche maritime etablissement aan
de 0.sijde der riv. Kalimaas, met een drijvend droop. dok.
S., weleer de resid. van den gonverneur van Java's 0.host, is de sttel van een der gerechtshoven en van men
militaire afdeeling; sij heeft onder velerlei nuttige inrichtingen een hoogere burgerschool (eerst met 3jarigen, doch
sedert 1879 met 5jarigen cursus%; een burger-avondschool,
een protest. weeshnis, het St.-Vincentius-gesticht moor
onderloose meiejes en een krankzinnigengesticht; vender
pats lagere acholen en een achool voor de stuurmanskunst.
Hare haven is de beste en veiligste van 't geheele ell. en
zij drijft een nitgestrekten, seer bloeienden zeehandel, met
geregelde stoombootvaart op Europa en de voorn. havens
van 'once Oust. 90,000 mw. Be N.Iijk- hock van den riviermond op V 14' 24" Z.B., 112° 43' 45" 0.L. In 1878
weed de spw. Soerabaye—Passoeroean, ter lengte van 63
kilom. geopend, thane verlengd tot Probolingo, en in het
volgend jeer men zijtak en van, van Bangil near Malang
(48 kilom. lang), gelijk nog later de lijn Sidpo-Ardjo —
Modjokerto—Kertosono. — Ann de Z.zijde der at. vindt men
op I U. afstande de wijken Simpang met een vorstelijk
resid.huis en groot militair hoapitaal, Kaliassi n, het gr.
d. Kapoetran en D e n oj o, met kavallerie-kazernen.
Soeraebaneb, Russ. d. in Transkankasie, op het schiereil.
Apsjeron, niet ver van Bakoe, bekend-door den tempel der
vuuraanbidders van vroeger tijd. Thane is er men groote
petrolenmfabriek gevestigd (van Kokorev).
Soeradseb, Suradseh, Suraj, twee rues. st.: 1) gotiv.
en 7 n. NO. Witebsk, aan de Soeradschka en Dwina. 1738
; — 2 ) gouv. en 32 u. NNO. Tsjernigov, can dea
Ipoet, r. o. 3850 mw.
Soeradsjigur, ( eng. S u r aj i g u r), at. van Britsch
Indie, pres. Bengaleu, distr. Bhaugulpoer, 2d u. OZO. Patna.
Soeradsjipoer, (eng. S u r aj epoo r), id., prov. en
distr. Allahabad, aan den Ganges, 4 u. 0. Koerrah.
Soerakarta, 1) nederl. regd. en inlandsch keizerrijk
op 't ell. Java, tusschen 7° 4' en 8° 10' Z.B., 110. 27' en
111 0 20' 0.L., palende N. aan Semarang, 0. aan Madioen,
Z. aan Patjitan en Djokjokarta en W. can Kadoe; gr. 113,1
0 m., met 936,384 mw. De maid. heeft twee groote afdeelingen Padjang ten Z. en Soekowati ten N., de eerste in
5, de andere in 13 distr. gesplitst. Zij ligt ale besloten
in een kom van bergen, waarvan de Merbaboe ten N., de
vulkaan Merapi ten Z. en de vulkaan Lawoe ten 0. de
voorn. kruinen zoo. Door deze hooge ligging heeft zij men
gematigd en gezond klimaat. De hfd.riv. is de Kali Solo
of Bangawang, die een aantal kl. rim. opneemt; ook skin
en verscheiden kleine meren en een menigte bronnen, ook
zontbronnen. De vruchtbare bodem is wel bebouwd en
brengt vooral rijst, djagong, koffie, suiker, thee, tabak en
Teel boomvruchten vaunt ; ook vindt men en buffels, pearden e. a. huisdieren. De industrie is en in de lactate jaren sterk toegenomen. Be keizer van S., gewooulijk Soesoehoenan geheeten, dock wiens titel ook wel Pakoe Boewan& luidt, d. I. ehij, tot wien .de gebeden gericht worden",
voert nog altijd den ouden titel van keizer van Java, ofschoon hij alechts 1/se gedeelte van dit eil. besit hij
heeft over zijne onderdanen zoowel het wereldlijk als het
geestelijk gezag, mane bestuurt thane, volgene gesloten
contracten, zijn rijk ale een leen van het 'leder'. gouvernement, dat hem moor de in 1830 afgestane landen (MontjoNegoro) en voor 't onderhoud der prinsen maandelijks
een aanzienlijke geldeom betaalt. — if of Solo of de
Negoro, hfdet. van gen. resid. en keizerrijk, aan de Kali
Bengawang- of Solo-rim., 16 n. ZZO. Semarang, met welke
at. zij door men spw. verbonden is, gelijk ZW.waarts met
Djokdjokarta. Zij is minder een eigenlijke at. clan wel eat
verzameling van steden binnen een omtrek van 4 n., en is
de raid. van den keizer, de prinsen, de aanzienlijke leenmannen en ambtenaren, alsook van den nederl. reeident,
die een seer stark kaeteel bewoont, terwijI de javaansche
grooten nitgestrekte dalems hebben en de keizer zijn verblijf houdt in eels kraton, die binnen zijne mnren men
reeks gebonwen, pleinen en gangen met tuinen en vijvers
bevat, welke een waren doolhof vormen. De kraton wordt
beatreken door het fort Vasten bur g. De europ. wijk
Ia men grout blok huizen, door 3 straten verdeeld, en dearv66r ligt in 't midden Nau een ruins exercitie-veld het met
enrop. troepen bezette fort. Andere voorn. gebonwen din
men protest. heck, de schouwburg en een societeit met
logement. In 1875 weed en te S. door de vrijmetaelaarsvereeniging men verzorginpgesticht opgericht moor hulpbehoevende kinderen van europ. ouders nit den omtrek. Aan
de overzijde der riv. ligt het chin. kamp. De mw., rules
50,000 in geta), ziju zeer bedreven in velerlei handwerken
en leveren vooral seer gesocht zadelwerk en tnigen, kleedjes en doeken.

Sooedar, pers. d., prov. Irak-Adsjemi, bij Mandsjil, can
den Bead-Toed, op de grens van Gilan ; met aluingroeven.

Soarer (Moog- en 1Lassgi, twee ned. dorpen in de
pron. Gelderland : Hoog-Soeren onder de gem Apeldoom, kant. id., strr. Zutphen. 309 mw.; — Lang-So er e fl ender Spankeren, gem. en kant. Rheden, arr. Arnhem. 540.inw. In laatstgen. d. heeft men een kondwaterbadinriebting "Bethesda"; terwijl bog-S. o. a. naam
heeft door het fraaie Soerensche bosch en door zijn put
met de bekende merkwaardige echo. (Deze put, achter het
tolluds op desk Koniseg naar Apeldoorn, weed op last

van basing Lodged* Napoleon gegraven ten dienste der
In den antra kampeerende troepen en opgemetseld nit
eon diepte van 232 *let of rnim 75 met.)

Soerendonk, Bed. d., prov. N.-Brabant, mini 3 u. SW.
Asten. Met het d. Sterksel en de geh. Gaatel, de Break,
en Beikant vormt het de gem. Soerendonk, c. a.,

Soerhoet
die 880 mw. telt, en behoort tot het kant. Weert, arr.
Iluermond.
Soerhoet, Surgut, at. van Siberie,gonv. Tobolsk, distr.hfdpl., aan den Obi 37 u. NO. Samarova. 3000 mw. (1840).
Soeriapet, Surla
pet, at. van Voor-Indie, Dekan, gebied
van deu Nizam, aan den Moetty, 2 n. OZO. Hyderabad.
Soeslgao, Sur:goo, 1) eil.groep in den archipel der
Philippijnen, NO. Mindanao; het grootste eil. daarin is
Dinaga t. — 2) at. op 't N.einde van Mindanao, op 9°
-51' N.B., 125° 25' 0.L., met een fort der Spanjaarden.
Soerma, (eng. S oor ma h), Av. van Britsch Indie,
pre.. Bengalen, distr. Sylhet, salt na een W. en Z.1ijken
loop van 60 u. in den Barak (bijriv. van den Brahmapoetra), 6 u. Z. Azmerigondsje.
Soeroedsjegur, (en g. Soor uj g h u r), st. van NW.Hindostan, in 't beschermde gebied der Sikhs, 4 u. ZZO. Belaspoer. — Soeroedsjepoer, (eng. Soor uj p o o r), at. in
't pres. Bengalen, distr. Boelundsjahur, 6 u. ZO. Delhi.
Soeroega, Snruga of Soempoe, Sumpu, volkrijke
zeest. van Japan, eil. Niphon, prov.hfdet., aan de baai van
Totomina, 26 u. ZW. Jeddo ; met een keizerl. paleis en
fabr. van gekleurd papier en matten. 50),030 mw. (? )
Soeroetoe, Soeroeton, 0.ind. eil., W. van Borneo,
can der Karimata-eil., van Karimata door een smal kanaal
gescheiden.
Soerrera, Sourrera, at. in Britsch Indie, pres. Madras, bij 't N.einde, 14 U. W. het meer Tsjilka.
Soerroel, (cog. Surroo 1), at. van Britsch Indie, pre..
Bengalen, 15 U. ZW. Moersjidabad.
Soery, at. van Britsch Indie, Bengalen, distr. Birbhoem,
aan een bijriv. van den Ganges, 1, u. ZW. Moersjidabad.
Soes, Sus of Souse, Sure, Z.lijkste pros. van Marokko, weleer een onafhankelijk koninkrijk, tusechen 23°
3 en 30° 30' N.B., 10 en 14° W.L., palende N. aan 't
eigenlijk Marokko, 0. aan 't geb. Atlas, Z. aan de Sahara
en W. aan den Atlant. oceaan ; gr. 1,366 0 m. met 700,000
mw. De riv. Tesset deelt het in Soes-elAdn a, dat
geheel aan Marokko onderworpen is, en in Soea -elA a c a, dat slechts cijnsbare districten heeft. De voorn.
plaatsen zijn Terodant of Taroedant, Agadir of Santa-Cruz,
Tagawost, Tedsi, Messa, Stoekka en Noen. Een gedeelte
van Soes is nu begrepen in den nieuwen staat Sidi-Hesjam.
— Be riv. Soes, die haren naam aan deze landstreek geeft,
ontspr. in den Atlas en valt na een W.lijken loop van 40
U. in den Atlant. oceaan, 11/2 u. Z. Agadir.
1 Soesa, Susa, versterkte zeeh. van N.-Afrika, Tunis,
11/2 U. Z. Hammamet. Zij heeft een haven voor gr. achepen, fraaie moskeeen, goede bazars en fabr. van laken,
schoenen en 1Mnen. In 1875 voeren ruim 400 schepen hear
haven binnen., tezamen metende 38,100 ton. Voorn. art.
van uitvoer zun olie, tarwe, spelt e. a granen. Sinds kort
41381) is zij door een spoorw. met Tunis verbonden. Ook
heeft zij een geregelde stoomvaart op gen. at. en op Cagliari (Sardinie ), Civita-Vecchia en Napels. 8300 mw.
Soesan, Susan of Soo. Sus, [Salsa], verwoeste at.
van Perzie, pros. Khoezistan ISu
siana], welker overblijfsels
men aantreft op den W.lijken never van den Choaspes, 14
U. ZW. Sjoester.
Soesannah, Susannah, eil. van Britsch-Indie, Merginarchipel, op 10° 30' N.B., 98° 0.L., tusschen de eil. Dome
en St-Matthew; lang van N. tot Z. 31/2 n., be. 1 1/2 U.
Soesnier, (eng. Sooanee r), at. van Centr. Indie,
G walior-gebied, 12 U. W. Radsjegur.
Somme, Season, kl. at. op Sumatra's NW.kust, op 3°
4 ' N.B., aan de Soesoe-baai, ten 0. van kaap Felix of
Oedjong-Sarra; met handel.
Soesoegirli-soe, (Macestns), riv. van Hl. Azie, Anatolie, ontspr. in 't meer Simaoel, vloeit W. en N. en valt
in de riv. Rhyndacus, 31/2 U. ten Z. van haren mood in
de Zee-van-Marmora.
Soesoensk, Susunsk, runs. vi ., gone. Tomsk, distr. en
U. W. Koesnetsk ; met koper- en loodmijnen.
So...amok (Werkhoei- en Niejniii.), twee runs. vi .,
gouv. Perm, distr. Irbil; met hoogovens. Semen 1900 mw.
Soest, 1) of Zoest, ned. d., pros. Utrecht, kant., arr.
en 1 u. WNW. Amersfoort, aan den straatweg op Naarden
en den Oosterspw. van Amersfoort op Amsterdam; met een
geref. en een r. kath. kerk. Met eenige geh. (waaronder
Soesterberg of den Berg, met een r. kath. kerk) vormt
het de g e m. Soea t, die 3600 mw. telt. Veeteelt en
zuivelbereiding zijn de voorn. middelen van beetaan; noesterknollen en -rapen zijn hfd.prod. van den landbouw. —
2 ) of Seat, Soost, pr st., pros. Westphalen, regdst. en
4 u. NNO. Arnsberg, kr.hfdpl., in de vruchtbare vlakte
Soester-BOrde en aan den spw. van Dortmund near
Paderborn; met luth., r. kath. en geref. kerken, een wee.hums, gymnasium, normaal-school, fabr. van linnen, laken,
kousen, leder en papier, ook oliemolens en brottwerijen
en handel in koren. 13,986 mw. Zij speelde tens ale lid
der Manse ten gewichtige rol. — Soste is de naam van
ten kl. riv)ertje in Oldenburg, dat met de Lobe de Leda
vormt, door het Saterland vloeit en beneden Leer in de
E-ms salt.
Soeotdijk, b. in de Ned. pros. Utrecht, gem. Baarn,
kant. Amersfoort, arr. Utrecht ; met prachtige ometreken
en een kon. lustverblijf, dat in 1815 door het Ned. yolk
eau den held van Quatre-Bas, den lateren koning Willem
II., vereerd werd, voor wiens betoonde dapperheid oak de
.eNaald" of e0belisk" aan den raid van 't Baarnsche hooch
in 't zelfde jeer weed opgericht. Ook dient vermeld het
Ironic in 1874 aangelegde eAmalia-park".
Soetaloery, Sutalury, at. van Britsch mdii , pre.. an
pros. Bengalen, distr. en 3 u. NW. Backergondsje.
Soetermeer, Zoetermeer, ned. gem. en d., pros. &Holland, kant. Delft, arr. 's Gravenhage, 13/4 u. 0. Voorburg; met ten r. kath. kerk, staande de geref., shook een
remonetr. in het d. Zegwaard, dat slechts door de Walle'Watering van het d. Soetermeer gescheiden is. 1100 tow.
Soeterwoude, Zoeterwotade, ned. gem. en d., pros.
Z -Holland, kant en 1/2 u. Z. Leiden, arr. 'a Gravenhage;
met een geref. en r. kath. kerk ; aartzienlijke landbouw,
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veeteelt en znivelbereiding en velerlei industrie. 3600 inw.
(met vele buurten en gehuchten).
Soetsjevka,Sutsehefka,Sytschersk of Sitsehevok,
runs. at., gouv. en 32 n. NO. Smolensk, distr.hfdpl. 3700 tow.
Soe-tsjoe, Sou-teheou, Su-tseheu, gr. at. in China,
pros. Kiang-soe, in welken zij den 2den rang bekleedt, dep.
hfdpl. aan 't Groote Keizers-kanaal, bij 't meer Tai-hoe,
16 u. WNW.
hare haven Sjang-hai en 32 u. ZO. Nanking.
'
Men wil, dat zij 3 u. in omtrek heeft en door seatingwerken omsloten is, buiten welke 4 gr soma. liggen. Zij
heeft vermaarde zijdefabr., boekdrukkerijen en boekhandel.
Wegens de uitstekende vruchtbaarheid van de omliggende
vlakke streek hebben de Chineezen hear het rtaardach paradijs" genoemd. 60 4030 mw. (?)
Soety, (eng. Sooty). at. van Britsch Indie, pre.. Bengalen, distr. en 81/2 u. NNW. Moersjidabad.
Soeweik, Suweik, arab. zeed., 20 u. NNW. Maskate.
Soezdal, Soeadal, Suzdal. russ. at., gouv. en 6 u. N.
Vladimir, distr.hfdpl., tan de Kamenka. In hear kreml
of citadel stoat het paleis van hare voorm. aartsbisschoppen en een kerk nit de 14de eeuw. 2400 mw.
Sofahoen, kl. at. van Kasjmir, aan 't ZO.lijk einde der
vallei van Kasjmir; met ij zermijnen, op 37°3' N.B., 71° 31' O.L.
Sofala, 1, st en riv. van 0.-Afrika de at. [door sommigen voor 't Ophir van Salomo gehouden, schoon anderen dit goudland in Gelukkig-Arabie of in Voor-Indie
zoeken], aau de riv. gelegen, is de hfdet. van een gouv.
in 't port. generaal-kapiteinschap van Mozambique, wearvan het fort op 20° 10' 7" Z.B., 34° 6' 0.L. ligt. Zij
beataat meest uit hutten, heeft een garnizoen, in 't fort
het h6tel des gouverneurs, en drijft uitvoerhandel in aleven, ivoor en stofgoud, waartegen zij stukgoederen, kramerijen enz. invoert. 1390 tow. — De riv. heeft een O.lijken loop, dien men op 65 u. schat ; maar zij is slechts
voor klein vaartuig bruikbaar. De Sofala-Bergen
vormen de Z.grens van 't kapiteinschap Senna. — 2) at.
in Australie, Nieuw-Zuid-Wales, hfdst. van 't grs. Roxburgh, aan de Turon-riv., 30 u. W. Sydney. 1650 tow.
Sofia (Santa.), vl. in Italie, Napels, pros. Cosenza,
ZW. San-Dometria. 1203 tow. — Zie ook Sophia.
Soflingen, wurt. d., Donaukr., 3/4 u. W. Ulm. 2340
mw., meest kunst- en handwerkers.
Soefroe, Soforo, ook Safro, at. van Marokko, kon.
en 5 u. ZZO. Fez ; met rijke zoutmijnen in de nabi,jheid.
Sogama, volkrijke at. van Centr. Afrika, rijk Bornoe,
bij Affagay, ten Z. van 't nicer Tsad.
Soganaoso, vi in de V.S. van Columbia, Sit. Boyaca,
pros. en 12 u. NW. Tunja, aan de riv. Sogamoso, 1. o.
Sop), vallei van den Zer-aftsjan of riv. van Samarkand,
in Bokhara. Zij is een van de evier paradijzen" der perz.
poeten en gaf in de oudheid haren naam aan de landstreek
Sogdian a, ten N. van den Oxus.
Soggel, geh. in de Ned. pros. N.-Brabant., gem. Heesch,
kant. Os, arr. 'a Hertogenbosch.
Soggeudal, noorw. kl. tech., ambt to 13 u. ZZO. Stavanger, aan de N.zee.
Soghonli-soe, kl. riv. van K1. Azie Anatolie, valt in
den Tsjati-soe [Parthenius], bij Zafaran-lioli, 26 u. N. Angora.
Soglah, meer van Kl. Azie, pasj. en 18 u. W. Kerman,
3 u. lang en 2 u. hr. Aan de ZO.ztjde ligt het d. Sogla h.
Sogliano-ol-Rubicoske, gem. en d. van N.-Italie, pros.
Forli, tire. Cesena. 6250 mw. (1500 in 't d.) — SoglianoCavour is een d., pros. Lecce. 1410 tow.
Sohadsjepoer, 1) Istvan Br.-Indie, pres. Bengalen, Centr.
pros., div. Jabbulpore. 7100 inset — 2) id., id., distr. Saugor.
Soham, 1) cog. mvl. en kersp., gra Cambridge, 2 u.
ZO. Ely; met een fraaie kerk en vele kapellen. 4280 tow.
— 2) id., gm. Suffolk, 3/4 u. W. Framlingham. 690 mw.
Sohar, Zohar of Oman, arab. at., gebied en 35 u.
WNW. Maskate, aan de atraat van Bab-el-Mandeb; met een
haven, scheepsbouw en handel. 12,000 tow. (?)
Sohaul, Sohasvul, Sohal, at. van Britsch Indie, NW.
pros., 24° 35' N.B., 80° 53' 0.1. Zij heeft een bazar.
Sohl, (3 o 1 y ), comitaat van Hongarije, NO. den Donau, grout 501(2 0 m., met 120,030 mw., meest Slavonen.
Hfdst. Neu-Sohl.
Sohna, at. van Britsch Indie,. pres. Bengalen, Bovenpros., distr. en 81/2 u. ZW. Delhi.
Soho, 1) Soeho, vi. in Turkije, sandsj. Gallipoli, 7 n.
NO. Saloniki. — 2) voorst. van Birmingham (tie aid.).
Sohrau ( poolsch Zyory), pr. at., pros. Silezie, reg. ZO.
distr. en 16
u Oppeln; met weverijen. 4360 tow.
Soignies, belg. gem. en at., pros. Henegouwen, arr.
Bergen (Mons), kant.hfdpl., aan de Scone, met een station
aan den spw. van Bergen near Brussel, 3 u. NNO. Bergen.
Zij heeft een merk waardige kerk, die voor de oudste der
pros. wordt gehouden, een collegie, kalkbranderijen, looierijen en in den omtrek gewichtige steengroeven. 6903 mw.
— Het Bosch-van-Soignies, pros. Brabant, ZO.
Brussel, is 4 u. lang en 13/4 U. breed, en reikte v66r eenige
jaren nog tot Brussel. Aan 't Z.einde daarvan liggen 't
geh. Mount-St.-Jean en 't veld van Waterloo.
Soiron, belg. gem. en d., pros. Luik, arr. Verviers, kant.
Nandrin. 1200 tow.
Soissona, [Noviodunum, later Suessia of Chita.
Suessionum], fr gem. en versterkte at., Aisne, arr.hfdpl.,
5 u. ZW. Laon, aan de Aisne, 1. o. en aan den apw. naar
Parijs. Iii heeft een ond kasteel en schoone abdikruinen,
een handelstribunaal, gem.collegie, openbare bibl. van 18,000
boekdeelen, schouwburgzaal, een goth. kathedraal met een
schilderij van Rubens, eenige rum. oudheden fabr. van
schoone tapijten en aanzienlijken graanhandel. 10,400
mw.,
'
waarvan 8850 in de at. — Clovis sloeg bier in 486 den rom.
veldheer Syagrius, .waarna Soissons de hfdst. werd van een
der 4 frankische !liken. Karel Martel sloeg in 719 Chilperk, koning van Neuatrie. Er zijn bier vele concilien gehonden en de at. heeft menig beleg doorgestaan. V66r 1789
bent zi,j ten beroemde., in 1674 gestichte akad:mie. — Het
Kanaal-van-Soissons begint bij dent at. en seebindt de Aisne met den Oarcq en de Marne. Gem. temp.
in JIM Juli 72°,3 Fahr. Hoogte 52 meter.
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Soh; rms. riv. outspr. in 't gonv. Orenburg, distr. en 6
ZW. Boegoelm4 vloeit ZW. en vat I. in de Wolga, 41/2
N. Samara, na een loop van 40 u.
• oha', at. in Oostenr.-Hmg., prof. &gime, kr. en 91/e n.
1010. Zolletenw, eau den Bog, r. o.; met zndefabr. 2800 mw.
Soho, staat en it. in Opper-Guinea, ten N. van Asjanti.
Sokol, bergvesting in Berrie, ten ZW. van Belgrado, nabij
de Bosnische green, grootendeels nog bewoond door Tnrken.
• ohoIke, 1) mvl. in Rasland, gouv. Grodno, prov. en
6 n. NO. Bialystock. 3820 mw. — 2) rues. mvl., gonv.
Pultawa, aan de Worskla, 2 U. Z. Bobyliaki.
SohoLaik, stadje in Busland, Polen, goon. Warschan,
91./a tt. 230. Kalisz. lee° jaw.
Sok.loya, rum. mvL, gouv. en 6 it. Z. Kharkov. —
Soholovka, id., gouv. Me., 6 U. NNW. Oeman.
Soholow, 1) mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Galicie,
kr. en 4 n. NNO. Rzessow. 4200 mw. — of S01.0110w,
at. in Rnsland, Polen, gonv. en 5 U. N. Siedlec. 4815 mw.
Sole, 1) of rijkstaart, eiL in den Grooten oceaan,
ZZW. de Vriendsehapa-eil., op 22. 25 Z.B., 176° 4' W.L.
P ij let aar t noemde de loll. zeevaarder Abel Tasman
dit eil. near de menigte dnikers of pijlstaarten (alanghalzen" ), die hij op de stale, rotsachtige keusten van het eil.
sag rondvliegen. Een spaansch zeevaarder, Maurelle (1781)
herdoopte het land in Isla-Sol a, omdat het zoo afgezonderd en eenzaam gelegen was. — 2) eil. der K1. Antillen, NO. van Marguerite, op 11° 19' 30" N.B., 63° 39' 21" W.L.
Solagna, d. in Italie, prov. Vicenza, cite. BassanoVicenza. 1700 mw.
Solana, sp. vi., peon. en 8 n. 0. Ciudad-Real ; met fabrieken van linnen en wollen etoffen. 7150 mw.
Solander, 1 ) eil. bij 't ZW.einde van Nieuw-Zeelaud.
— 2) kaap van 0. Nieuw-Holl., bepaalt Botany-baai ten Z.
Selene 1) grs. V.S., N.-Amerika, Californie. 17,090 mw.
— 2) S o 1 a n o is ook de naam van een verschroeienden
woestijnwind, nit Afrika afkomatig, die zich vooral in Z.Spanje doet gelden en verwoestend voor planten en dieTen, benauwend voor menschen is. Hij kondigt zich gewoonlijk aan door witachtige hittenevels (claim's) aan den
Z.lijken horizon.
Solent., it. en gem. van Italie, eil. Sicilie, prov. en
circ. Palermo. 3310 mw.
Solaria°, d. van Italie, el Sicilie, prov. en circ. Syracuse. 2590 mow.
Solarolo 1) gem. en et. in N.-Italie, prov. Ravenna, rice.
Faenza. 3600 mow. 2; -Rainerio, d., id., prov. Cremona,
the. Casalmaggiore. 2260 mw.
Solapoer, et. van Indie, Dekan, gebied van den Nizam,
19 n. WNW. Koelboerga.
fielded°, eil. der Kl. Antillen, ZW. bij Trinidad.
(poolsch Dzialdow o), pruie. at., prov. Pruisen, regdst. KOnigaberg, aan de Soldau (bijriv. der Neida)
en aan de poolsche grens 4 u. SW. Neidenburgi met een
oud slot, een staalbron en lakenweverij. 3067 inw.
Soldin pr. at., prov. Brandenburg, regdst. Frankfort,
kr.hfdR1.,' 7 n. NO. K0strin, aan 't gelijkn. meer ; met vele
weveruen en met visscherij in 't meer. 6160 mw.
Solebnry, vi. in de V.S. van N.-Amerika, Pennsylvanie,
gra Bucks, aan de Delaware,23u. van Harrisburgh. 2800 mw.
Solee Soletg, at. in Rusland, Polen, gouv. Radom, bi,j de
Welched, 8 n. NO. Opatow ; met glasfabrieken. 1643 mw.
Seledai, 1) d. in Mejico, aan de 0.kust, ZW. Veracruz, bekend door het verdrag, bier in Febr. 1862 door
Frankrijk, Spa,nje en Engeland met den toenmaligen president van Mejico, Juarez, gesloten. — 2) of Conti, hetselfde eil. als Oost-Falkland, zie Falklanda.Eilanden.
Het heeft de Soledad-haven op de 0.kust.
Soloist (The.), druk bevaren zeestr. aan Engelands Z.kust, tuaschen 't ell. Wight en de vaste wal, met de hanuts Spithead en Milford aan weerszijden.
Solerio, Solero, gem. en mvl. in Italic, Piemont,
prov. en 2 u. W. Alessandria. 3800 mw.
Solosusee, Selena., 1) Fr. gem. en mvl., Nord, arr.
ea 31/2 n. O. Ounbrai (Ramenjk), kant.hfdpl. aan de
r. 0.; met reel weverijen. 6400 inw. — 2) fr.
' gem.
•
en stadje, Sarthe, arr. en 4 u. van La Fleche. 500 inw.
Soles, Sone, [Soli, Agpeia], eene door de Atheners
gestiehte at. op Cyprus, ttutacken de kapen A.kamantus en
Egmrnyon. — Ben andere at. van then naam, no II e t z1 o a, lag in Cilicia. Het slechte Grielutch, dat de mw.
sprawl, deed let wooed usolecismus" cratstaan.
&detain., gem. in Italie, peon. Padua, circ. Monselice.
2610 mw.
_ Solota, mrl. in Z.-Italie, peon. en 3 n. W. Lecce. 2480
law. Men hondt het your 't Salentia van Idomeneus.
Soletgebniki, Solechniki, (Bolkboi. en Mala-). twee
mv1. in Rualand, Polen, gouv. en respect. 8 en 6 u. Z. Wilna.
Sonata, can kleine haven van Engeland, Wales, pa.
Pembroke, n. 80. St.-David.
meer in MiddenSolfatara,_1) (Aquae Albulge],
Italie, prov. Roma, 1 n. W. Tivoli. 't Is nu slechts 150
meter breed, maar was oudtijds reel grooter. Net beret
midge drijvende eilandjea en in de nabijheid liggen de
rnInen der baden van Agrippa. Ben kanaal van 1/a U. lengte
were stijn zwavelaebtige wateren near den Teverone. —
2) /Worm Vulcan. Camp; Phlegrsei], uitgebrande
culkaan en daarhij lIdend dal hij Pozzuoli in Nape.. —
De naam S olf at ar a (van 't Ital. S o 1 f o, zwavel)
wordt in 't *mop gegeren aan plaatsen wear zwaveloases nit den grand opstrigen.
Solforisso, d. In N.-Italll1„ nabij den r. o. der Mincio,
pith. en 4 n. NW. Mantua, eire. Castiglione-deila-Stivere;
bgkend door de overwinning van Napoleon III. op keizer
Frans Josef van Oestene§k in Juni 1859. 1160 inw.
rnss. S., gonv. en 28 u. NNO. Kostroma,
•
aan de Rostrum; 2 jaaratarkten. TAO law.
it. in Italie, pro,. en cue. Modena. 4950 low.
Soliguae 1) of Soler...4 fr. gem. an vi., Haute-Vienne,
arr. en 2 st. ' Z. Limoges, aan de l3rianee, r. o. 2860 low.
Opper-Loire, pant.— 2) -sur-Loire, fr. rem. en stadje,
law.
hfdpl., arr. en 11h u. -2. Le pn, am
U.

a.

Solothurn
Soliguano, at. in Italie, prov. en circ. Penna. 2600 law.
Soligny, fr. mvI. dep. Orne, arr. en 2 u. N. Mortagne.
1150 Jaw. Daarbij lag 't vermaarde klooster La Trappe, in
179) opgeheven.
eng. vL en kersp., grs. Warwick, met een
stat. aan den Great-Western-spw., Ifs u. ZO. Birmingham.
3800 law.
Solikagmak, ruse. et., gouv. en 33 u. N. Penn, distr.aan de samenvloeiing der Oessolka en Kama ; met
lomenjen, zeepziederijen en zoutbronnen. 4090 maw.
Soliasaa1) west. van N.-Afrika, aan de Golf-van-Tunis, op 36° '40' N.B. en 10° 30' O.L. — 2) of Salonme,
vervallen haven van Tripoli, aan de kust van Berea, op
31° 46' 15" N.B. 25° 7' 39" O.L.
Seligman-Bergen, bergrij op de pens van Iran ( Afghanistan en Beloedsjisian ) en Voor-Indie, zich nitstrekkende van 29° tot 33° 4 N.B., 70 - O.L. Haar hoogste punt
ie de Takht-i-Soliman (etroon van Soliman"), hoog 3400
met. Be hellingen van dit geb. zijn met dichte wouthn
bekleed en ze bereiken nergens de sneeuwlinie. Het draagt
son naam, omdat de Mohamm. veroveraar Soliman hire
op On veroveringen near Hindostan ternggekeerd ton zijn.
(Pertisch Koh-i-Sulaiman).
Solingen, pr. st. Rijnprov., regdst. en 4 n. OZO. Dusseldorf. kr .hfdpl., :Lan de Wipper ; vermaard door hare
fabrieken van degen- en zwaardklingen, messen en vorken,
scharen e. a. kite, en staalwaren. 16,810) mw.
Solitaire, (eng. Solitar y), 1) el. in den Stillen
of Grooten oceaan, door DzIendaiia in 1525 ontdekt, op 14°
21' Z.B., 176° 35' W.L. — 2) eil. in den Ind. oceaan, op
490 50' Z.B., 68° 5' O.L. — 3) eil. aan de 0.kust van NieuwHolland, op 30° 13' Z.B., 153° 13' O.L.
Solka, d. in Oostenr.-Hong., prov. Bukowina. 3200 jaw.
Solhano, gem. in Oust-Hong., prov. Dalmatie. 2100 maw.
Seller, 1) at. en haven op Majorca,. aan de NW.kust,
4 u. N. Palma ; met veel nitvoer van wn
u en oranjes. 6990
mw. — 2) ( fr. Soule z), d. in 't gr.hertd. Luxemburg,
arr. Diekirch, kant. en 11/e u. W.t.Z. Wiltz.
Sollieg-le•Pont, fr. gem. en d., Var, kant.hfdpl., arr.
en 21/2 u NO. Toulon, aan den Latay; met belangrijken
handel in zijde, vijgen olie, enz. 2960 mw. Ken unr It
riv. opwaarts ligt S. -T
' ouca a, met 1453 mw.
Solmona, zie &Amorist.
Solmg, ond vorsteudom van Duitschland, gelegen aan
de Labn, nu behoorende aan de verschWende takken van
de vorsten en graven van Solms, van welke de voorn. zijn
1) S. -B raun fel s, met betittingen in Pruisen, Wurtemburg en Hessen, hfdpl. Braunfels ; — 2) S. - L i C b.
en Hoh ens olms; hfdpl. Lich; — 3) S. -Wilde nf e ls-L au b a c h, in Hessen-Darmstadt, hfdpl. Laubach ;
— 4) S.-Rodelheim en Assenheim, mede in
Hessen-Darmstadt, hfdpl. Assenheim ; — en 5 S. - W i I.
den fels• zu-W ild enf els, tusschen Schneeberg en
Zwickau in Saksen, hfdpl. Wildenfels.
Solnitr, at. in Oostenrijk-Hongarije, pray. Bohemen,
kr. en 5 n. 0. Keniggratz ; met weverijen en 't ijzerwerk
Rosahette daarbij. 1560 jaw.
Solofra, at. in Z.-Italie, prov. en 2 u. ZO. Avellino ; met
fabr. van laken, leder, perkament en byouterien. 5800 inn'.
Sologne, [in de middeleenwen Secolannia], fr landstreek in 't voorm. Orleanais, no begrepen in het dep.
Loir-et-Cher ; hfdst. Romorantin ; andere steden Aubigny,
Sully, La-Ferte-Aurain en Pierefitte.
Solok, d. op Sumatra,. Padangsche bovenlanden, aan
de Batang-Soemanie, diench in het meer van Singkarak
ontlast ; door een postweg met Padang, Fort-van-der-Capellen en Fort-de-Cock verbonden. In de nabijheid heeft
men stukken van Hindoebeelden gevonden, afkometig nit den
alouden Siwadienst. De pleats is sneer bekend geworden
door de reizen der jongste Nederl. Sumatra-expeditie, 1877
—1879. Men vindt er het graf van den eersten aanvoerder
der gen. exped., J. Schouw Sandvoort, luit. ter zee (t. 18771.
Solola at. van Centr. Amerika, Ste. en 24 U. NW.
Guatemala. 18,000 jaw.
Solombo (Groot- en Klein.), 2 eilandjes in de Javasee, het eerste op 5° 33' Z.B., 114° 24' 0.1..
Solemeatis, rms. mv1., gouv. en 27 n. NNW. Wilna.
Solon, 1) gem. en vi. der V.S. Maine, pa. Somerset,
0). — 2) id., New12 n. N.t.W. Augusta. 1419 mw. 1185
York, grs. en 3 1 /2 u. 0. Cortland. 1150 mw. (1850) — 3;
id., Ohio, gr.. Cuyahoga, 43 U. NNO. Columbne. 1033 mw.
Solopaka, et. in Z. Italie, pro.. Benevento, circ. Cerreto, aan den voet van den berg Taburno. 4900 law.
Solor, een der HI. Soenda-eil. bi,j 't 0.einde van Floris,
en daarvan gescheiden door' de S traat-van-Solor
of Zimanro; lang van 0. tot W. 81/2 u., be. 41/3 a.; lig.gende de Z.ipunt op 8° 47' Z.B., 123° 8' ILL.; bew °ond Ran
de kusten door Lawajang, een aoort van Maleiera, en in
't binnenland door Alfoeren. Aan de ZO.zijde ligt bet atdell fort Frederik-Hendrik aan eon groote heal.
Solorma, ItaL d., eil. Sardinie, peat. Cagliari, cite..
Oristano. 1800 mw.
Solothurn, 1) 1fr. Sol eur e), kant. in 't NW. van
Zwitserland, hoopt onregelmatig van gedaante, besloten
tusschen de kant. Bern, Bezel en Aargau.; gr. 12 0 tn.,
met 78,000 mw., waaronder 62,500 r. kathol., en eprekende
algemeen de Dnitsche teal. In 't N. en_
. is itedekt
W
door takken van 't Jura-geb., dat bier de Hasenniatte (1493
met.), de ROthe (1442 met.) en den Weissenstein (1316 met.)
tot hoogste toppen heeft, en het 10 n. lenge Aardal besleet een groot gedeelte van 't kanton. De seer vrachtbare
pond, die overdoedig koren en vrnehten voorthrengt,
wordt mild besproeid door de Aar, de Groote-Bohnen, de
Bin, de Dannern en de Ltleel, met tel van 'oaken. Be
veeteelt is de hoofd-industrie der low., en
heornvee ia
Cr van 't baste in Zwitserland. Bet miners:111k levert reel
ijzer en marmer, ook tufateen, gips en mergel. Er zijn
ijzerbondende bronnen en badinrithtingen me Attishoh en
en Ammanlucker. Be fah7.nikrerheid brengt hoofdsakelijk
ijzerwaren, cancan, papier, konsen en mutsen wort. Dit
kant., thane het 10de van Zwitserlimd, trad eerst in 1481,,

Solotonotsja
gelijk met Freiburg, tot het Zw. bondgenootschap toe. De
regeering, vroeger aristocratisch, weed gewijzigd in 1841 en
la nu demokratisch, berustende bij een grooten en kleinen
of uitroerenden read. — 2) [Solodurum], hfdst. van gen.
kant., can beide zijden der Aar, over welke twee houten
bruggen voeren, en aan den voet van den Jura, 51h U.
NN(). Bern, aan den centralen spw., die hear met Bern
en Band l verbindt. Zij is de zetel van den r. kath. bisschop
van Bezel, heeft een schoone kathedraal, een museum met
een kabinet van foseilien nit den Jura, een gymnaaium en
akademisch lyceum, een openbare bibl. van 15,000 boekdeelen, een kruidtuin, een gouvern.huis, arsenaal, munt,
schouwburg en kazerne. 7500 mw. — De wakkere pool
Kosciusko etierf bier den 16den Oct. 1817.
Solotono(sja, Mt. 111,1., golly. en 32 u. WNW. Pultawa,
can de gelijkn. bijriv. van den Dnieper. 7740 inw.
Solotsjev, Solotschew, rues. st., gent0. Kharkov, can
de Oeda; met veeteelt en akkerbouw. 5800 inw.
Solotvvina, at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Galicie, kr.
en 6 u. ZZW. Stanislawow, aan de Bistritza. 2750 inw.
Solovetzkoi of Solovki, Russ. eil. in de Witte zee,
gouv. Archangel, 20 u. NW. Onega ; 65° N.B., 35° 50' O.L.
Moire, 1) -le-Chateau, fr gem. en VI., dep. Nord,
kant.hfdpl., arr. en 2 1 /2 u. NO. Avesnes ; met fabrieken.
2750 mow. — 2 I -St.-Gory, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. Charleroi, kant. Beaumont. 800 inw. — 3)
-sur-Sambre, id., zelfde prov. en arr., kant. Merbes-leCh &teen. 1250 mow.
Solsono, Melon], sp. et en bissch.zetel, prov. en 16 u.
NO. Lerida, part.hfdpl., can den Rio-Negro; met een kathe&Ind, hospitaal en fabr. van ijzerwaren en kant. 2580 inw.
Sohn., [Olyntha], eil. van Oostenr.-Hongarije, prov.
Dalmatie, kr. Spalatro, in de Adriat. zee, W. Brazza ; lang
van NW. tot ZO. 3 u., br. 1/2 u.; met een gelijkn. d. can
de N.kust en de haven Olivet o.
Soltatt, pr d., prev. Hannover, regdst. Ltineburg, hr.
Fallingbostel. 2523 mw.
Solth. Solt, vi. in 't midden van Hongurije, tom. en
14 u. Z. Pesth, bij den Donau. 5700 mw.
Seolvitsherfr, Solvesberg, oude, weleer gewichtige
zeest. van Z.-Zweden, lam en 101/2 U. W. Carliskrona, can
een inham der 0.zee; met een haven. 1600 mw.
Solway (Golf-van.), (cog. Solway-Firth), canzienlijke boezem der Iersche zee, tusschen Engeland en
Schotland, br aan den ingang, tusschen St.-Bees-Head en
Balcurry-point, 7 n., en reikende bij steeds verrainderende
breedte omtrent 11 u. landwaarts in. Zij ontvangt de Eak
in haar diepst gedeelte, de Annan, Nith, Dee en Urr nit
Schotland, de Derwent en Ellen nit Engeland. Zij heeft
voordeelige vi”cherijen, vooral van zalm. — S ol way Moss is een drooggemaakte plea van 2 u. in omtrek in
't gra. Cumberland, grenzende aan de golf.
Solwerd, Solwert, ned. d., prov. Groningen, gem.,
kant. en 1/4 u. 0.t.N. Appingedam, arr. Groningen ; can
den hoofdweg van Appingedam near Delfzijl. 150 mw.
Sol-Witsjegodsk of Soldov, russ. st., gouv. en 77 n.
NO. Wologda, distr.hfdpl., can de Witsjegda ; met fabr.
van linnen en leder. 1317 mw. (1867).
S•Jrna, Somma , kl. st. van Ml. Azie, Anatolie, 7 u. 0.
Bergamo. Op 1 u. afstands de ruinen van 't oude Germ a.
Somaelin, st. in Italie, prov. Milaan, circ. Lodi. 7400 mw.
Somain, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 3 u. 0.
Douai; met een station can den spw. op Vtdenciennea.
4301 mw., waarvan 3500 in de stad.
Somauli. Szomali, landstreek van 0.-Afrika, zich nitstrekkende langs de kust van Ras-el-Kaiber (Cobir) tot
bij Zeila. (Zie Adel).
Sombernon, fr. gem. en vi., Ca5te-d'Or. kant.hfdpl.,
arr. en 4 1 /2 u. W. Dijon, can de bron der Brenne. 855 Mw.
Sonabouro, kersp. van Engeland, grs. Hants, 1 /2 u. Z.
Stockbridge. 1300 mw.
Sombreffe, belg. gem. en d., prov., arr. en 4 u. WNW.
Namen; met een kasteel en een door de Tempeliers gebouwde kerk. 2360 mw.
Sombrerete, st. in Mejico, Stt. en 24 xi. NW. Zacatecas; beroemd door de rijke zilvermijnen van den omtrek.
14,000 inw.
Sombrero, 1) kl. dl. van Britsch W.-Indie, onatrent
halfweg tuaschen Anguilla en de Maagden-eil. — 2) d. in
Venezuela, dep. en 26 n. ZZW. Caracas.
Someisat, Samisat of Siannajad, Simasat, [Ssnsosata], et. van Aziat. Turkije, pasj. Marasch, aan den
Euphraat, r. o., 20 n. ZW. Malatia, 16 u. NO. Bir. Geb.pleats van den dichter Lucianus.
Somerby, kersp. van Engeland, gm. Leicester, ruins 1
u. ZZO. Melton-Mowbrey. 600 inw.
Sonsereoatmi, kerep. van Engeland, grs. Lincoln ; onderscheiden in Noord- en Zuid-S. Te zamen 180.1 Mw.
Somerein, mvl. in W.-Hongarije, corn. en 3 1/2 n. ZO.
Freeburg, op het eil. Groote-Schtitt. 2450 Mw.
Soneeren, ned. gem. en d., pros. N.-Brabant, kant. Helmond, arr. Roermond, 1 /2 u. ZW. Asten ; met een r. kath.
en een Keret kerk en 2 beeatenmarkten. 3009 mw. (met 3 geh.)
Somerford (Groot- en Klein 1, twee kerspels van
Engeland, gm. Wilts, can de Avon, ZZO. Malmesbury; te
zamen 900 inw.
Somergem, belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen,
kant.hfdpl., arr. en 2 u. NW. Gent ; weverijen. 5700 Mw.
Somerleyton, kersp. van Engeland, grs. Suffolk, 1 u.
NW. Lowestoft. 600 mw.
Somers, 1) gem. en d. der VS., Connecticut, gm. Tolland, 6 u. NO. Hartford. 1250 mw. — 2 ) id., New-York,
g7s. Westchester, 6 n. N. White-Plains. 1722 mw. — 3)
id., Ohio, gm. Preble. 1860 inw.
Somerset a] (Graafsehap-) of Sotnersetshire, grs.
van W. Engeland, palende ten N. can 't kanaal van Bristol en verder omgeven door de grs. Devon, Dorset, Wilts
en Gloceater ; gr. 78 0 m., met 465,000 inw. De kustlinie
is ten dealt ongenaakbaar, ten deele van goede baaien
voorzien; in 't N. en W. is het gra. bergachtig, elders met
moerassige vlakten bedekt, die lenge de rivieren hoogst
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vruchtbaar zijn. Het worth besproeid door de Parret, Brne,
Axe, Avon, Yeo en Tone, die ellen in 't kanaal van Bristol vallen. Prod. zijn graan, hennep„ vlas, rundvee, achepen en varkens. De industrie levert wollen en zijden atoffen, linnen, zeildoek, kant, papier, handschoenen en.. Het
gm. wordt doorsneden van den Great-Western-8pw. en van
de kanalen Glastonbury, Kennet-en .Avon, Bridgewater,
Taunton e. a. Het be-tat de eteden Bath en Wells, voorts
Bridgewater, Taunton, Frome, Axbridge, Chard, Glastonbury, Langport, Yeovil en Somerton.
Somerset, b] vele gm. en plaatsen der VS.: 1( gra. in
't N. van Maine; gr. 170 0 m., met 34,600 mw. (33,912 in
1440) ; hfdpl. Norridgew oc k. — 2) gm. in 't midden van New-Jersey ; gr. 13 1 m., met 23,500 mw. (17,455
in 184 1); hfdpl. Som er v ill e. — 3) grs. in Pennsylvanie ; gr. 48 0 m., met 28,830 mow. ( 19,650 in 1840); hfdpl.
Somers e t. — 4) grs. in 't ZO. van Maryland; gr. 24
0 rn, met 18,200 mow. (19,580 in 184 () ; hfdpl. Prin C ess- An n. — 5) gem. en vl. in Massachusets, gm. Bristol, can de riv. Taunton en Mount-Hope-baai, 13 u. Z.
Boston. 1800 mow. — 6) gem. en vl. in New-York. grs.
Niagara, 4 u. NO. Lockport. 1870 mow. — 7 gem. in Pennsylvanie, hfdpl. van 't grs. Somerset, aan Cox'ft-Creek, 12
u. W. Harrisburg. 2849 mow. — 8 1 id., grs. Washington.
2100 mow. — 9) gem. in Ohio, hfdpl. van 't grs Perry. 120.
OZO. Columbus. 1200 inv., . — 101 id., grs. Belmont. 2200 inw.
Somerset, c] 11 afdeeling der Kaap-kolonie. Z. .Afrika,
meest tusschen 3,° 10' en 33° 16' BE., 25 0 1 ..! en 26° 45'
0.L., omsloten door de distr. Albany, Uitenhage, GraafReynet, Cradock en door 't Kafferiand ; groot 190 0 m.,
met 10,700 inw. Het wordt besproeid door de Groote-Vischriv., brengt vooral tarwe en gerst voort en heeft veel
schapen en under see. — 2) vl. en hfdpl. van gen. afdeeling, 23 u. 20W Graham's-Town, aan den voet van den
Bosch-berg. 3800 inw. Gem. temp. in Jan. 71 0, in Juli
54° Fake. —3) grs. in 't 0. van Van-Diemens-Land of Tasmania, omgeven door de gm. Cornwall, Westmoreland, Cumberland, Monmouth en Glamorgan. Zijn N.grens wordt gevormd door de South.-Esk, de W. door de Macquarie-riv.,
terwijl verschillende bijvloeden dezer riv. het land doorstroomen. De voorn. plaatsen zijn Campbell-Town, Roes,
Lincoln en Auburn. — North-Somerset is een landstreek
in 't poolgewest van Britsch N.-Amerika; vormende het
N.lijk gedeelte van Boothia-Felix, meest tusschen 73 en 75°
N.B., op 90° W.L., hebbende 0. de Prins-Regent-doorvaart
en N. de Barrow-straat, die ze van 't eil. Cornwallis en
N. Devon scheidt; W. Peelsnund en Franklin-straat als
scheid. van Prins-Walesland. Keep-Clarence is 't NO.einde,
en daartegenover ligt Prins-Leopolds-eil. Zij werd in 1819
door Sir Parry ontdekt.
Somershans, cog. al en kersp., gm. en 3 u. ONO.
Huntingdon; met een schoone heck. 1610 mw.
Somersworth, gem. der VS., New-Hampshire, gm.
Strafford, can den Boston-and-Maine-spw., 10 u. 0. Concord ; met het d. Great-Falls (tie ald.) 4600 mw.
Somer... 1 1 cog. mvl. en kersp., grs. Somerset, aan
de Carey, 2 u. NNW. Yeovil. Het was tijdens de heptarchic de resid. der W. Saksische koningen. Het oude kon.
kasteel is on ten gevangenis van 't gra. 2400 mw. — 2)
vl, in de V.S. van N.- Amerika, Ohio, gm. Belmont. 2100 mw.
Somerville, 11 st. der VS., Massachusetts, gm. Middlesex, 1 u. NW. Boston, can 4 spw.lijnen ; met het in 1852
opgerichte eTufts-College". 14,800 mw. — 2) id., New.
Jersey, gra. Somerset. 2250 mw. — 3) distr. Tennessee,
grs. Fayette. 2180 mw.
Somlyo of Srilagy-Somlyo, (hoogd. S c home Imar k t;, mv1. in Oostenr.-Hongarije, Zevenbergen, hfdpl.
van 't cons. Bram., aan de riv. Kraszna, 14 u. NW. Klau•
senburg ; met een kasteel, verscheiden kerken, een klooster en een zuurbron. 2900 mw.
Somm., 1) st. in N.-Italie, prov. Milaan, 1 u. ZO. LegoMaggiore, distr.hfdp1.; met rom. oudheden. 4800 mw. Hier
werden de Romeinen onder Scipio geslagen door Hannibal,
kort na zijn overtocht over de Alpen. — 2 ) id., prov. en
21/2 u. 0. Napels, aan den voet van Monte-Somma ( op de
N.zijde van den Vesuvius, z. aid.); met een kasteel, een
collegie, hoapitaal en handel in wijn en vruchten. 7600
inw. — Somma-Campagna is een d. in N.-Italie, prov.
en 21/2 u. WM. Verona. 2800 inw
Sommariva, 1) -del-Roseo, gem. en st. in N.-Italie,
Piemont, prov. Coni, circ. Alba, mand.hfdpl., 21/2 u. ZO.
Carmagnola. 5609 mw. — 2) -Parno, een vlek, NO. en
dicht bij de vorige stad. 2600 inw.
Somme, 1) (Samara], fr riv., ontspr. te Font-Somme (Aisne), NO. St.-Quentin, vloeit langs St.-Quentin,
Ham, Pee-none, Corbie, Amiens, Abbeville, St.-Valery en
le Crotoi en valt dear na eenen loop van 35 uren in het
Kanaal. Zij is gekanaliaeerd door het Kanaal-der-Somme„
terwiji zij in haren bovenloop door 't kansal van St.-Quentin met de Oise en Schelde verbouden is. Zeeschepen kunnen de S. opvaren tot St.-Valery, kleinere tot Amiens. —
2) dep. in 't NW. van Frankrijk, gevormd nit een gedeelte
der oude prov. Picardie, gelegen tusschen 49° 39' en 50°
25' N.B., palende W. aan 't Kanaal en verder omgeven
door de dep. Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Oise en SeineInferieure ; gr. 112 0 m., met 560,000 mw. — hfdpl. Amiens.
De geheele vlakke grond wordt besproeid door de Somme
en hare bijriv. Avre, Noye en Celle, met de kustriviertjes
Bresle en Authie, is zeer vruchtbaar en brengt vooral koren, hennep, vice, cidervruchten, oliezaden, hop, enz.,
rnaar geen won voort. Men vindt er schoon vee, er wordt
veel turf gestoken, en onder de minerale bronnen zijn die
van St.-Christ de best bezochte. De fabr.industrie is er
zeer aanzienlijk en verschaft inzonderheid lakens, flawed,
katoenen, linnen e. a. weefsels, beetwortelsuiker, coop,
bier, minerale zuren, leder, papier enz. Het dep. wordt
dooraneden van den Noorder-spw. van Amiens op Boulogne.
Men verdeeld het in 5 arr. (Abbeville, Amiens, Montdidier,
Doullena en Peronne), in 41 kant. en in 835 gem. Het is
begrepen in 't reesort van 't hooge gerechtshof to Amiens
en behoort tot het 2de legerkorps.

954 Sommelsdijk
Semanselsdijk, 1) 7de kant. van het arr. Rotterdam,
bof 'a Gravenhage, prov. Z.-Holland. — 21 gem. en aan-•
zienlijk d., hfdpl. van gen. kant., 3 u. Z. Bridle en 1 n.
van 't Haringthet, waarmede het d. door een haven gemeenschap heeft ; met em geref. en ran r. kath. kerk, een
gnat-7 een wees- en een armhnis, een fraai raadhuis, eenige
fabrandustrie, greanhandel en landbouw. 2641 mw.
Sommer, zweedsch meer, pray. Ostergothland, 81/2 U.
ZZW. Linkoping, ruim 4 n. O. het Wettermeer ; lang 7
U., breed 21/2 U. 't Outlast zich N.waarts in 't nicer Roxen
en zoo in de 0.zee.
Sonsmerda of Grosz-S6mmern. pr. at., prov. Satsen, regdst. en 31/2 U. NNO. Erfurt, aan de Unstrut ; met
fabr. van ijzerwaren en een groote geweerfabriek. 5900 inu.
Sommerfe1d, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. en 12 1 /2
U. ZZO. Frankfort, aan de Lupe en aan den spw. van
Berlijn op Mogan; met weverijen. 11,07 inw.
Sommerhausen, d. in Beieren, kr. Nederfranken-enAschaffenburg, aan den Main, r. o., tusschen Ochsenfurt
en Wtirsburg ; met een slot en fabr.industrie. 1250 inw.
Sommewoire, fr. gem. en atadje, Opper-Marne, an. en
2 U. ZW. Vamp, aan de bron der Voire. 105) mw.
Sommie. Sommy, (eng. S omme e), at. van W. Hindostan, Guicowar-gebied, 2./2 U. ZO. Randunpoer.
Sommieres, 1) fr. gem. en at., Gard, kant.hfdpl., arr.
en 4 u. WZW. Nimes, aan de Vidourle, 1. o., weleer versterkt ; met een kaeteel, een protest. consistoriale kerk,
weverij en looierij, benevens veel handel in wijnen (muskaat-), brandewijn en olie. 3630 mw.
2) fr. d., Vienne,
21/, U . NNO. Civray. 1000 mw.
Sommonte, st. in Italie, prov. en eirc. Avellino. 1480 mw.
Soasnauth, Somnat, Poettan- of Patan-Somnauth,
zeest. van W. Hindostan, Baroda gebied, op 't achiereil.
Guzerate, 8 u. NW. Kaap-Diu. Zij is vermaard door een
tempel, die lang een der voorn. bedevaartplaatsen der findoes was en verbazende rijkdommen bast. Be oorspronkelijke tempel weed door Mahmoed van Ghore in 1024 geplunderd en de poorten naar Ghizni gebracht, wane zij
later op Mahmoeds graf geplaatat werden. De tempel, die
nu te S. staat, is, zegt men, een modern gebouw, op den
giond eener moskee, voor welke de onde tempel plaats
inoest maken. De beroemde poorten van S. nun door de
Engelschen, teen zij in 1842 Ghisni hadden ingenomen, van
daar weder naar Indie gevoerd. 500) mw. (Verg. Ghizni).
Somno, mvl. en gem. van N.-Italie, prov. en rim. Pavia.
)740 inw.
Somogy, grs. in Hongarije, met 290,0)0 mw.
Somononk, vi. in de V.S. van N.-Amerika, Illinois,
grs. Dekalb. 3360 mw.
Somorostro, Somorrostro, sp. d., prov. en 41/3 u.
NW. Bilbao; met een versterkte haven aan de golf van
lliscaye en met rijke ijzermijnen in de nabijheid, waaruit
weleer het staal voor de klingen van Toledo gehaald weed,
en waaruit men tegenwoordig your een deel de grondstof
put voor de ijzerfabrieken van Krupp te Essen.
Somosierra, sp. d., prov. en 12 u. NW. Guadalajara,
waar de Franschen op 30 Nov. 1803 een leger van 12,000
Spanjaarden op de vlucht dreven en z66 voor Napoleon I.
den we' naar Madrid baanden.
Son...tee, russ. mv1-, gnus. en 18 u. NW. Kharkov.
Soempoe, eilandje bij Java's Z.kust, resid. Patjitan.
Sompting. hemp. van Engeland, gm. Sussex, 1/3 u.
NNO. Worthing. 73) mw.
Sompuie, Somme-Puie, fr. gem. en d., Marne, kant.hfdpl., arr. en 2 /2 u. W. Vitry-le-Francais. 600 mw.
Son, ned. d., proy. N.-Brabant, kant. en 11/2 u. N.t.O.
Eindhoven, arr. 'a Hertogenbosch, aan den Dommel, I. o.
320 mw. Het vormt met het d. Brengel, Ran den r. o.
de. Dommels, en eenige geh. de gem. S on-en-Bre ug e 1, die 1610 mem alien r. kath. mw . telt.
Sone, St. in N.-Italie, prov. en distr. Verona. 3345 mw.
Sonata, at. in Hindostan, gebied en 16 th Z. Kotah.
Soneino, at. in N.-Italic, prov. en 6 n. NNW. Cremona,
aan den Oglio. 7220 mw.
Sand of Sent (De), ( deensch en zweedsch CE r e S u n d, hoogd. Sand, eng. Sound), smalle street tusschen Denemarken (eil. Seeland) en Zweden, een der zeeengten, door welke de 0.zee gemeenschap heeft met het
Kattegat en de N.zee. Hare leugte van N. tot Z. bedraagt
U., hare breedte aan 't nauwste punt (tusschen Kronburg, elm'sr can vuurtoren east, en Helsingborg aan de
zweedsche kust) beloopt alechts 3/4 n.; hare diepte is van
4 tot 20 vadem. De deensche vorsten bezaten weleer het
grondgebied aan weerszijden van de engte, waaraan rij het
recht ontleenden om te Elseneur can tol te heffen van
elle doorvarende schepen. In 1857 is deze tol opgeheven.
Vergel. E1seneur).
Sondalo d. in N.-Ital., prov. en 6 th NO. Sondrio. 2810 mw.
Sondel of Sindel, ned. d.. prov. Friesland, gem.
Gaasterland, kant. en 11/, u. WNW. de Lemmer, arr. lideerenveen. 410 inw. — Tot dit d. behoort ook het gehucht
Sondeler-Ybert.
Sonderbiarg, pr. at., prov. Sleeswijk-Holstein, op de
ZW.sidde van ell. Alsen, ambtshfdpl., 5 n. NO. Flensburg; met een ond slot, waarin kon. Christiaan II. van
1532-49 gevangen sat, een voortreffelijke haven, handel en
Beheepvaart. 5860 mw.
Sondershansen, hfd.- en residentie-st. van het vorstd.
Schwarzburg-Sonderuke_msen, aan de samenvleeiing der Wipper en Debra. 8 n. MM. Erfurt. ZO heeft een gr vorstl.
slot op een berg ye& de at., can vorstl. paleis op de
markt, een sehonwburg, een weeshnis, tuchthuis, gymnaslum en normaal-school. 6110 jaw. In de nabbheid, bij
het d. Stockhausen, ligt het Gunther sba d.
Sondrio Of Senders, at. van N.-Italie, hfdpl. der
pro.. Sondrio of Valtellina aan den Muller of Mailer°, bij
diem mond in de Adds, 10 n- NO. Bergamo; met een
gymnasium en hospital. 5400 maw. — De deleg. Sondrio,
tusschen Grauwbunderland en Tyrol, is 59,21 0 m. gr.,
en telt 35,000 mw.
Sondwara, distr. van Britsch India, Malta, tussehen

So o st
23° 10' en 24° N.B., 75° en 76° 15' O.L. leer vruchtbaar
en wel besproeid.
Sone, riv. in Indie, ontspr. te Adsjemiergur, in 't Be.
ear-gabled, vloeit door het tafelland van Gurrah-Mundlah
en 't gebied van Rewah, acheidende de provincien Behar en Allahabad en de distr. Bahar en Patna ten 0. van
Sjababad ten W., en valt na een NO.lijken loop van 130
U. C. in den Ganges, 7 U. W. Patna. 740 neemt den Behroen
en Coyle nit het Z. op, en is voor de vaart van weinig nut,
Sonelboet, Sonehut, at. van Britsch Indie, pre.. Bengalen, ZW. gebied, ass den Hoestoe, 13 u. Z. Saipoer.
Sonekoetsj, (Sonek ut c h) is een at. in 't Gwaliorgebied, aan den Kali-Sind, 12 u. OZO. Oedsjein.
Sonepoer, at. van Britsch Indie, pres. Bengalen, aaa
den Mahanoeddy, 12 U. Z. Soemboelpoer. — Sonepoet,
id., selfde peel., Boven-prov., distr. en 8 u. NW. Delhi ;
met een fraai mausoleum.
Songari, riv. van Mandsjoerije, ontspr. bij de grene
van Korea, vloeit N. en NO. en valt in de riv. Amoer lof
Saghalin, 40 U. ZW. de invloeiing van den Oesoeri. Hitar
geheele loop wordt op 230 u. geschat. Zij is diep, gemak kelijk te bevaren en neemt vele bijrivieren op.
Songeons, fr gem. en vl., Oise, kant.hfdpl., arr. en
3./2 u. NW. Beauvais, tan den Therain, I. o. 1160 sow.
Songkiang, chin. at., prov. Kiang-soe, dep.hfdpl., 81/,
U. ZW. Soe-tsjoe ; met gr fabr. van nanking, die, zegt
men, meer dan 103,000 menachen bezig houden.
Songroer, at. van Britsch Indie, pres. Bengalen, BOven-prov., 81/2 U. W. Pattialah.
Sonbo, at. van ZW.-Afrika, Codgo, aan den Z.oever der
Zaire, bij haren mood in den Atlant. oceaan, 50 u.NW.Bamba.
Sonmeani, (eigenlijk So um ean y), at. en seeh. vaa
Beloedsjistan, pros. Lus, tan de N.zijde der baai van Sonmeani, bij de grens van Scinde. Zij bestaat uit eenige honderden, meest ellendige huizen en heeft een ondiepe haven.
De bodem in den omtrek is seer vulkanisch. 2000 mw.
25° 22' N.B., 66° 35' O.L.
Sonneberg of Sonnenberg, at. in Saksen-Meiningen,
Oberland, 31/2 u. NO. Coburg, aan de ROthen ; beroemd
door hare fabr. van zoogen. Sonnenberger-waren (houtea
speelgoed, knikkers, glaspaarlen, schrijfleien, papier-mache-doozen, miniekinstrum., slijpsteenen enz. ) 8660 mw.
Sonnega, b. in de Ned. pros. Friesland, gem. Westatellingwerf, kant. en arr. Heerenveen. 30( haw.
Sonnenburg, pr. at., pros. Brandenburg, regdst. en
5 1 /2 U. NNO. Frankfort, tan de LOnits, waar die de Lonze
opneemt ; met een slot, een tucht- en verbeterhuis en aanzienlijke industrie. 6365 mw.
Sonnenwalde, Sonnewalde, (wend. Hord zissow o), pr st., prov. Brandenburg, regdst. Frankfort, kr. en
3 u. ZZW. Luckau; met een slot der graven van &dins
en weverij. 1200 inw.
Sonning, kersp. van Engeland, grs. Oxford en Berks,
tan de Theems. 378) mw.
Sonnino. d. in Italie, prov. Rome, 5 u. ZW. Frosinone,
nabij de Pontijnsche moerassen. 3390 mw.
Sonoma, grs. V.S., N.-Amerika, Californie. 21,200 (ow.
Sonora, 1) ook Nieuw-Navarra geheeten, NW.lijkste
St. van Mejico, tusschen 27 en 32./2 0 N.B., 103 en 114° W.L.,
palende ten 0. en Z. aan de Ste. Chihuahua en Sinaloa
I met welk laatste het v66r 1830 vereenigd was) en ten W.
aan de golf van Californie, terwijl de N. lijke grens ten
deele door de riv. Gila gevormd wordt. De grond bestaat
deels nit vlakten, deels uit hoog bergland, t.w. de Cordill.
van Anahuac en de Sierras-Verde en Mimbres. De voorn.
riv. sijn de Colorado, de Gila, de Yaqui, Guaymas ens.
't Klimaat is warm en aangenaam. Tot de voortbrengselen
behooren good, silver, paarlen, katoen, wijn, europ. granen, rundvee, schoone muildieren en paarden en.. De
voorn. steden run Urea, de hfdst., Sonora, Guaymar, Horcasitas, Pitic, Arispe en Oposura. — 2) at. in gen. dep.,
aan de riv. Sonora, 10 u. Z. Arispe ; met zilvermijnen in
de nabijheid. 8000 inw. Een vreeselijke brand heeft dem
at. in Oct. 1853 geteisterd; de achade weed op 2 mill. gl.
berekend. — 3) at. in de V.S. Californie, hfdpl. van 't
gra. Tuolumne, in 1849 gesticht en twee jaar later ala stad
erkend; 16 ZO. Sacramento. 2600 mw. — De ri•i er
Sonora, die haren naam tan het dep. geeft, heeft een ZW.en W.lijken loop en salt in een binnenmeer, op 29° 30'
N.B., 111 0 W.L., na een loop van omtrent 90 u.
Sousbeek, pr. mvl., Rijnprov., regdst. en 91/, u. NNW.
DUsseldorf, tan de Sons, r. o.; met een ond slot. 1800 mw.
Sonseca, sp. vl., pros. en 3 n. Z. Toledo. 6000 mw.
Sonson, at. in Z.-Amerika, V.S. van Columbia, prov. en
22 u. ZZO. Antioquia, aan een bijriv. der Cauca. 1803 mw.
Sonsonate, Sansonate, at. van Centr. Amerika, Stt.
en 14 u. WZW. San-Salvador. Zij ligt in een van de rijkate distr. van den start en heeft eenige schoone kerken.
trit hare naburige haven Acajntla voert sij sniker, rum,
katoen en schelpwaren nit, vooral near Peru. 6000 mw.
In hare nabijheid Meat de vulkaan Itzalco.
Sontliebse en Ober-Sontheim, twee wart. vL, Jaxtkr.,
het eerste aan de Been; bij de Beier. green, met 1200
mw.; — het andere aan de Milder, opperambt Geilsdorf,
met een kasteel. 1350 how.
Sonthofen, beier. mvl., kr. Zwaben-en-Nenburg. hfdpl.
van een landgericht, 1 n. ZO. Immenstadt, man de Iller ;
met can slot, hospitaal, ijzeramelterij en -smederij en sterken linnenhandel. 2600 maw.
Sentra, pr. atadje, prov. Hessen, 7 It. ZO. Kassel, eau
't gelijkn. riviertje. 2000 law.
Sony., at. van Hindostan, 6 n. NNO. Ahmednnggur.
Soo-. Men zoeke de near eng. spelling dna beginnende
namen van oostersche plaatsen ens. op See-.
So-oedsj-S•lak, So-114-111., at. in N. Perzie, pros.
Azerbidajan, distr.hfdpl., 6 a. Z. het meer Oermia, aan era
rivier, die sick in een moerassig meer 'earliest, 31/2 n. N.inert& Ai hottest nit ongeveer 1200 baleen, bewoond door
Joden, Nestoriaansche Christenen en Koerden. Be omtreic
is zorgvuldig bebouwd.
Boost, Sost, Some, tie ouder Soost 2)
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Sopetran

Souburg

Sopetran, at. in Z.-Amerika, V.S. van Columbia, prov.
en 3 n. Z. Antioquia, aan de Cauca. 2000 mw. 1?)
Sophia, Sofia, 1) (bulg. Triadita a), [Ulpia Sardiea), at. op het Balkanschiereil., hfdpl. van bet nieuwe
voratd. ,Bulgarije, aan den grooten weg van Constantinopal naar Belgrado gelegen, 24 U. ZO. Masa of Nisj. Zij
heeft 30 moskeeen en 10 kerken, heete baden en fabr. van
wollen en sijden stoffen, leder en tabak. De omliggende,
itchier onbeklimbare rotsen van den Balkan werden reeds
ten tijde van de Romeinen voor vestingwerken gebruikt,
en onder deze was de Porta-Trajana, bij de Turken KapoeliDes-bend geheeten, een der belangrijkste. 20,000 mw. — 2)
rum. atadje, gonv. en 4I/2 u. Z. St.-Petersburg, distr.hfdpl., op turkachen trent in 1785 door Katherina II. gebonwd. 1000 mw. Daarbij ligt het prachtigste keizerlijke
paleia Z ars koj e - S el o (d. i. Czar-dorp), doorgaans
Sarkoe-Selo geheeten.
Sophiapolder, naam van 3 bedijkingen in het kon. der
Nederlanden: a) in de prov. Z.-Holland, gem. HendrikIdo-Ambacht, b) in de prov. Zeeland, gem. Wissekerke,
C) id., gem. Oostburg.
Sophikon, at. in Griekenland, dep. Argolis en Korinthe.
2050 sow.
Sopley, kersp. van Engeland, grs. Hants, aan de Avon,
lfr2 tr. N. Christchurch. 1850 illy,

SerUm (St..), 1) fr gem. en stadje, Ain, arr. en 5 U.
NW. Belley, bij den Rh6ne, r. o. 1360 low. — 2) fr gem.
en d., Sa6ne-et-Loire, U. WNW. Macon. 1000 his,
Sorlingw- of Seilly-eil., zie bij laatstgen. naam.
Sorn, kerap. van Schotland, gra. Ayr, ,J4 u. 0. Mauchline. 4040 mw.
Sornae, fr. gem. en mvl., dep. Correze, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. NNW. Ussel, bij de Diege, 1. o. 1652 low.

Sopoczkim, poolsch stadje, gouv. en 8 u. 0. .Augustowo.
Sopoer, St. in Kasjmir, 6 u. WNW. Serinagur.
Soprana, 2 d. in Ital., jarov. Novara, circ. Biella. 950 inw

Sopaatn, geh. in de INed. prov. Friesland, gem. Franekeradeel, kant. Harlingen, arr. Leeuwarden.
Sara, at. en bissch,zetel in Z.-Italie. prov. Caserto, circ.
hfdpl., aan den Garigliano, 41/3 u. ONO. Frosinone. Zij
ligt aan den voet eener hoog,te, op welke men nu de overblijfsels van rem goth. kasteel en de wallen van 't nude
Sore vindt. Zij heeft een kathedraal en verscheiden andere kerken, laken- en papierfabrieken. Bevolk. der circond. 142,500, der gem. 12,100, der at. 5100 mw.
Soragna, gem. in Italie, prov. Parma, circ. San-Donmine. 5500 mw.
Sorano, d. in Midden-Italie, prov. Grosseto, 1 u. NO.
Pitigliano. 5600 inw.
Sorata of Aneohuma, een van de voorn. pieken der
Andes, Bolivia, dep. en 181 12 u. N. La Paz, hoop 7700 met.
Jo de nabijheid ligt een gelijkn. Indianen-dorp.
Saran,

1) of

Zorowe,

pr. at., prov. Brandenburg.

regdst. en 16 u. ZZO. Frankfort, kr.hfdpl., aan den spw.
van Berlijn naar Silezie, met een slot, gymnasium, fabr.
van waskaarsen en weverijen. 13,920 mw. — 2) Sohrau,
Pr. at., prov. Silezie, regdst. en 15 u. ZW. Oppeln ; met
weverijen. 4100 mw.
Sorbano, at. in Midden-Italie, prov. Florence, circ.
Rocca-S.-Casciano. 1300 inw.
Sorhat, sp. vi ., prov. en 7 u. ONO. Almeria, part.hfdpl.,

op een hoogvlakte. 5422 inw.
Sorhie of Sorhy, zeekersp. in Schotland, grs. Wig.
town, 3)4 u. N. Whithorn. 1680 inw.
Sorbiers gem. en d. in Frankrijk, dep. Loire, arr. St.Btienne. 2000 firer.
Sorbolo,gem. en d. in Ital.,prov. en circ. Parma. 3640 mw.
Sorbo.san-Basile, d.. in Italie, prov. en circ. Catanzero. 1200 inw.
Sorey, fr. gem. en vi., dep. Maas, arr. en 4 u. OZO.
Commercy, aan de Maas. 130,, mw.
Sordes, fr gem. en vi., dep. Landes, arr. en 3 1 /2 n. Z.

Dax, aan den Gave-d'Oloron, r. o. 1180 inw.
Sordevolo, gem. en d. in N.-Italie, Piemont, prov. Novara, 11/, u. WNW. Biella. 2480 inw.
Sordi of Petalidha, kl. eil. bi,j de W.kust van Candia,
21)2 u. WZW. Fort-Grabusa.
Sore fr. gem. en vl., Landes, kant.hfdpl., arr. en 8 u.
N. Montde-Marsan, aan de Leyre. 1950 mw.
Sorel of William-Henry, at. in Br.-N.-Amerika, Dominion of Canada, prov. Quebec, diet, Montreal, aan den
rnond der Av. Richelieu in 't meer St.-Peter, 10 xi. ZW.
Three-Rivers. Zij heeft kazernen, dokken, een arsenaal,
kade en klein fort. 5640 mw.

Sorell, at. en haven op Van-Diemens-Land of Tasmania,
Pea. Pembroke aan Pitt-water, 4 u. NO. Hobart-Town.
Soresina al. in N.-Italie, prov. en 4 u. NW. Cremona,
diatr.hfdpl.,' tusschen den Oglio en de Adda. 8930 mw.
Soreze, fr gem. en stadje, dep. Tarn, arr. en 4 u. ZW.
Castres; met een beroemd instituut. 2245 mw.
Sorga, gem. in Italie, prov. Gerona, circ. Isola-della-

Scala. 2700 mw.
Sorgono, Ital. gem.

Y/30 low.

en d., eil. Sardinie, prov. Cagliari.

Sorgue Sorgues, 1 [Sulgas], fr. riv., ontspr. uit de
beroemde' fontein van Vaucluse, 4 u. 0. Avignon, en valt
I. in den RhOne, 11( U. N. Avignon, na een Wanken loop
van 6 n. — 2) fr. gem. en at., dep. Vaucluse, arr. en 11/2
u. NO. Avignon, aan den Sorgue, waar die de Oveze opseemt, en aan den spy. van Lyon op Avignon. 4550 mw.,

waarvan 2700 in de stad.

Son, gem. in Italie, prov. en circ. Genus. 2100 mw.
Soria, sp. at., prov.hfdpl., aan den Duero, 14 1 /2 5. ZZO.

Logrofio; met zijdefabr. en wolhandel. 6000 low. Een u.
N.waarts, bij het d. Guerra y, liggen de ruinen van
let oude Nu man ti a. — De prov. Soria is 191,81 0
aroot en telt 158,700 mw.
Sorianello, gem. en at. in Italie, prov. Catanzaro,
eirc. Monteleone-di-Calabria, 1500 mw.
Soriano. I ) mvl. in Midden-Italie. prov. Rome, 2 n. 0.
Iliterbo. 4470 inw. — 2) id., Z.-Italie, prov. Catanzaro,
distr.hfdpl. 21/2 U. ZO. Monteleone. 3000 mw. — 3) (SanDomingo:de.), of Surano, vi. in Z.-Amerika, Uruguay,
36 u. NW. Montevideo, aan den mood van den Negro in

de Parana; de curate sp. kolonie in dat land, in 1556.
Soriaseo, gem. in Ital., prov.Pavia, eire.Voghera. 2230 mw.
Soria° d. in Italie, prov. en cue. Novara. 1 , 63 mw.
Sorisole, gem. en d. in Italie, prov. en eirc. Bergamo.
1760 inw.

Sornay, fr gem. en d , dep. SaOne-et-Loire, arr. en oh
U. W. Louhans, aan de Selle, 1. o. 150 mow.
Soroeaba, braz. at., prov. en 14 u. WZW. San-Paulo,
aan de riv. Sorocaba, eeu bijriv. der Tiete ; met levendigen veehandel. 12,000 mw. Haar distr. is hoogat vruchtbaar, vooral in koffie en tabak.
Sortie, deensche at., eil. Seeland, ambt Sorde, aan 't
kleine meer Sort:le, 5 U. ONO. KorsOer; met een beroemde
akademie, waaraan in 't midden der vorige eeuw de Duitache opvoedk. Basedow hooFleeraar was, en met 't graf van
den dichter Holberg. 1400 mow.
Soroh, at. van Britseh Indie, pres. Bengalen, diatr. Cuttack, 6 u. ZW. Balasore.
Soroka, 1) russ. d., gouv. en 50 u. W. Archangel, op
een rotsig cit. in de Witte zee, aan den mood van den Wig,
met een haven en 50 inw., meest visschers. — 2) rus,
ravl., prov. Bessarabie. distr.hfdpl., aan den Dniester, 22
U. NNW. Kisjenev. 7760 inw.
Soroksar gem. in Oostenr.-Hong., gra. Pesth. 5680 inn.
Soron, at. 'in Voor-Indie, pres. Bengalen, NW.prov.,
div. Agra. 9400 mw.
Sorotsjinskaja, sterk russ. fort, gone. Ssamara, aan de
Ssamara, 13 u. ZO. Boezoeloek. 1600 mw.
Sorrapoer. at. van Voor-Indie, llekan, Nizam-gebied,
u. ZO. Bedsjapoer.
Sorremorra, Sormorra, geh. in de Ned. prov. Fries1 ,
gem. Utingeradeel, kant. en arr. Heerenveen. 40 a 50 mw.
Sorrento, [Surrentum], zeest. van Z.-Italie, prov. Napels, circ. en d U. ZW. Castellamare, aan 't voorgeb., dot
de golf van Napels ten Z. bepaalt. Zij is beroemd om Ic
schoonheid van haren omtrek en de zachtheid en gezondheld van haar klimaat. Zij heeft een kathedraal. zijdefabr.
en verschillende mom. en grieksche oudheden. 81,000 low.
Geb.pl. van Tasso I 15.44). — In de Piano-di-Sorr ent o, hugs hare baai, liggen talrijke dorpen, met oranjeen citroen-boschjes. — Het V oor geb ergt e-Sor rent o.
tussehen de golven van Napels en Salerno, 4 u. lang, ciiidiet in kaap Campanello, tegenover Capri.
Sorg°, mvl. op 't cit. Sardinie, prov. en 2 u. N. Sas-

sari. 5500 mw. (met de gem.)
Sortelha, versterkte port. at., prov. Beira, 2 u. 0. Belmonte, op een hooge rots. 909 mw.
Sortino, at. op 't eil. Sicilie, prov. Noto, rime. Syracuse. 8800 low.
So., sp. at., prov, en 16 u. NNW. Saragossa, part.hfdpl. 3800 mow. In haar kasteel werd Ferdinand de Katholieke in 1453 geboren, en zijn vader Jan II. schonk in
1458 aan al hare low. den titel van edelman.
Sena, saks. mvl., kr.dir. Zwickau, 11/2 u. WZW. Schwarzenburg ; ijzermijnen en vitriool- en kantfabr. 180 )
Soseh, Sosja, (So)), bevaarbare russ. riv., ontspr.

ri

een 0.waartschen loop van 40 u. r. in den Don 5

u.

't nieuwe gouv. Samara, distr. en 6 u. ZW. Boegaelma, vloeit
ZZW. en valt 1. in den Dnieper, 6 u. N. Samara, na eel,
loop van 70 a. Zij neemt de Oster, Besed en Ipoet op.
Soaks (San.), mvl. in Z.-Italie, prov. Salerno, 1 u.
NNW. Trevico. 2000 low.
Somas, 1) .Bystrahia, russ. riv., gone. Orel, valt na

ONO. Dsjeletz. — 2) -Tikhaia, id., gouv. Woronesch, vat
na can 0.1ijken loop van 30 u. r. in den Don, 41/2 u. NO.
Ostrogoisk.

Sosnitza, rusk at., gouv. en 18 u. 0. Tsjernigov, distr.hfdpl.; met een kathedraal en 3 gr. jaarmarkten. 5200 inn..
Sosnoswetz, muss. eil. in de Witte zee, vear den mood

der Sosnovka, op 66° 29' 20' N.B., 40° 43' 54" O.L.

Sospello of Sospel, gem. en at. in Frankrijk, den.
Alpes-Maritimes 41/2 u. NO. Nizza, mand.hfdpl. aan de
low.
'
Bevera; met hand el in granen kaas wijnen en olie.3560
prov. en circ. Cre'
Sospiro, at. en gem. in N.-Italie,
mona. 3160 mw.
Belluno.
3150
low.
Sospirolo, d. in Italie, pray. en rice.
Sossano, d. in Italie, prov. Vicenza, circ. Barbarona.

2570 low.

Sosva, 1) russ. riv., gone. Penn, ontspr. in den Oeral
en valt na een ZO.lijken loop van 50 u. in de Lovda, om

de Tavda te vormen. — 2), id., gouv. Tobolsk, valt bij
Berezov in den Obi, na een loop van 100 u.
Soto-la-Marina, d. en haven in Mejico, dep. Tamaulipas, aan de riv. Santander, 7 a. W. haren mond in de golf
van Mejico. 3050 inw. — Soto-Mayor, (San-Salvador.
de-), sp. vi ., prov. en 21/1 u. ZO. Pontevedra. 1790 low.
Sotrum, Sotterum geh. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Wonseradeel, kant.Bolaward,
arr. Leeuwarden. 40 low.
'

Sottegem, belg. gem. en mv1., prov. 0.-Vlaanderen,
kant.hfdpl., arr. en 3 u. 0. Oudenaarden ; met eenige overblijfsels van 't kasteel der op 5 Juni 1568 te Brussel onthoofde graven Lamoraal van Egmont, wiens asch, met die
zijner gade Sabina van Beyeren en zijner zonen Philips
(gesneuveld te Ivry 1590) en Karel ( gestorven te 's Hage
1620) in den familie-grafkelder der kerk rusten. 2400 inn.

Sotteville, 1) -les-Ronen, fr gem. en d., Seine-Inferieure, arr. en 1/4 U. Z. Rouen; met een station aan den
spw, van Parijs near Havre. 10,600 inw. — 2) -sur.Mer,
id., zelfde dep., arr. en 5 tt. N. Yvetot. 1460 saw.
Sotto-il.TIonte, gem, en d. in N.-Italie, prov. en cite.
Bergamo. 1090 inw.
Sotto-Marina, Z.lijkate der ell. in de lagune van Ve-

netie, 4 u. Z. Venetie; met de at. Chioggia.
Sotnta,

st. van Yucatan, 17 u. ZO. Merida.

Sonhise, fr gem. en stadje, Charente-Infericure, 4 u
ZZO. Rochefort; met een kleine haven en minerale bronnen in de nabijheid. 850 tow.
Sonburg (Ooot- en West.),

ned. gem. op bet Zeenw-
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Soudan

ache eil. Walcheren, kant. en arr. Middelbnrg; met de d.
O. -Soubnrg en W. Son b ur g, aan weerszijden van
't kanaal en aan den epw. tusechen Vlissingen en Middelburg gelegen. Semen 1130 meeet geref. inw. Op het kalitee van Westersouburcht, dat lade 16eeetur
aan de aanzienlijkate edelen tot verblijf strekte, teekende
Karel V. in 1556 de ante van afatand nopens de waardigheid van Dnitach keizer. Ook Phil. van Munix, beer van
St.-Aldegonde (t 1598 te Leiden), bracht ten deel van ntn
leven in W.-Souburg door, op welks kerkhof thans een gedenkteeken prijkt voor den dichter van 't eWilheleanalied".
Soudan, 1) fr gem en d., Deux-Sevree, arr. en 3 1/2 11NO. Melle. 860 inw. — 2 id., Loire-Inferieure, arr. en 1
U. ONO. Cheteaubriant. 2600 low.
Souday, gem. en d. in Frankrijk, dep. Loir-et-Cher,
arr. en 5 U. NW. Vendome. 1350 mw.
Soufilenheim, Suffelatheim, d. in Elsas-Lotharingen ;
zie onder laustgenoemd artikel.
8..0, 1) -le-Ganelon, fr. gem en d., Sarthe, arr. en
6 U. W. Mamers. 1490 mw. — 2, -sur-Braye, id., Loiret-Cher, arr. en 41/, u. W. Vendome. 1140 low.
Souillise, fr. gem. en at., Lot, kant.hfdpl., arr. en 4 n.
MO. Gourdon, aan de Dordogne, r. o. en de Bouceze,
1. o., bij hare samenvloeiing. Zij heeft een handels-tribunaal, een nude Benedictijner abdij en handel in vee, leder,
wijn, zout en timmerhout. 3128 inw. (2370 in de at)
Souilly, fr gem. en vi., dep. Meuse, kant.hfdpl., arr.
en 21/2 u. ZZW. Verdun. 900 low.
Soukoena-kaleh, at. en vesting van Rusland, aan de
0.kust der Zwarte zee, gouv. Tranakaukasie, distr. Soukoent, 15 u. NW. Poti ; met belangrijken handel.
Soulaines, fr gem. en vl., Aube, kant.hfdpl., arr. en
3 U. NNO. Bar-sur-Aube, aan de Aloe. 1690 mw.
Sonia., fr gem. en d., Ariege, arr. en 2 n. ZO. St.Girons. 225 low. — Soullans, id., Vendee, arr. en 6 u.
Sables-d'Olonne. 1850 low.
Smelt., Stile, at. in Elzas-Loth.; die laatstgen. wooed.
Soultzmatt, at. in Elms-Loth ; zie Sulzmatt.
Soumagne, belg. gem en d., prov., arr. en 21/2 n. 0.
Luik ; met steenkoolmijnen en spijkerfabrieken. 2260 low.
Souplet (St..). fr. gem. en d., dep. Nord, arr. en 4
U. ZO. Cambrai (Kamerijk ); met weverijen. 2600 inw.
Sou pea, fr gem. en d., Seine-et-Marne, arr. en 41/,
U- ZZOK Fontainebleau; met ijzerfabrieken. 2200 low.
Sourdeval-la-Barre, fr. gem. en vl„ dep. Manche,
(Kanaal), kant.hfdpl., arr. en 11/2 n. N. Mortain. 400) inw.
Soure, port. owl., prov. Beira, distr. Coimbra, 4 u.
NNW. Pombal, aan een gelijkn. rivier. 580 , law.
Souresnes, d. in Fr., dep. Seine, arr. St.-Denis. 6475 low.
Soureth, geh. in de Ned. prov. Limburg, gem. en kant.
Heerlen, arr. Maastricht. 6 low.
Sourgola, at. in Italie, prov. Rome, circ. Trosinone.
2840 low.
Sournia, fr gem. en d., 0. Pyreneen, kant.hfdpl., arr.
en 4 U. N. Prades. 950 law.
Soursac, fr. gem. en d., Correze, arr. en 5 u. 0. Tulle.
2200 mw. — Sourzac, id., Dordogne, arr. en 5 u. Z. Riberac, aan de Isle, I. o. 1650 low.
Soustons, fr gem. en at., Landes, kant.hfdpl., arr. en
4 te WNW. Dax, bij 't gelijkn. strandmeer ; met handel
in hout en ham. 3600 low.
Souterraine (La), fr gem. en at., Crense, kant.hfdpl.,
arr. en 51/2 u. WNW. Gueret ; met hennephandel. 4500 low.
Southall, eng. d., grs. Middlesex, kersp. Hayes, met een
station aan den Great-Western-spw., 2 1/2 u. WNW. Londen.
Southern, cog. mvl. en kersp., gm. en 2112 U. OZO.
Warwick ; met een sehoone goth. kerk. 1783 low.
South-Amboy, gem. en vi. der VS., New-Jersey, grs.
Middlesex, aan den achtergrond der Raritan-baai, aan den
mood der Raritan en aan den spw. van Camden near
Amboy, 1/2 U. Z. Perth-Amboy. Het vl. heeft gr. fabr. van
steengoed en een goede haven, nit welke geregeld stoombooten op New-York varen. 2010 low.
Southampton, 1) (Graafschap-). of Southampton.
shire, Hampshire of Hants, gra. van Engeland, palende
Z. aan 't Kennel en voorts omgeven door de gra. Sussex,
Surrey, Berkshire, Wilts en Dorset ; groot (met het ell.
Wight) 77 D m., met 545,000 low. (403,000 in 1850, 355,000
in 1810). Tot dit gas. behooren de eil. Wight, Portaea,
Hayling en Thorney, en aan de koat liggen de haven van
Portsmouth, Southampton-Water en de baai van Christchurch. Het land is golvend en wordt van 2 ketene krijtheuvels doorloopen. De riv. zijn de Blackwater en Wey,
bijriv. van de Theems, en de Avon, Stour, Lynnington,
Ex, Test en Itching, die near zee loopen. Het W.lijk gedeelte is doorsneden van het Avon- en het Salisbury-Sonthampton-kanaal, in 't N. begint het Buingstoke-kanaal,
terwijl ook de London- en South-Western-spw. met verschillende takken, benevens de Sonth-coast-spw., die te
Portsmouth eindigt, dit gm. doorsnijden. Het klimaat is
zacht en zeer gezond, mane de kalkachtige bodem niet bijzonder vruchtbear. De helft van 't land is weide, een vierde
slechts bebonwd, en de rest (vooral in 't SW.) 'Welch en
heide. De akkerbonw verachaft granen, peulvruchten, en
vooral hop; men maakt er veel cider, en het spek van 't
grs. is vermaard. De fabr.industrie, voor mover zij met
met de dokken en werven te Portsmouth in verband staat,
is onbednidend en levert enkel eenige zijden en wollen
stoffen, papier, letter en /moral mut. In den tomer warden de knsten wegens de zeebaden sleek bezocht. Het gee.
wordt verdeeld in 48 "hundreds" en bestaat nit 337 kerspels en deelen van zee andere. — 2) et. en zeeh., hfdpl.
van gen. gra., waarin zij ten grs. op zichmlve (ecity county")
vormt, op eon schiereil. tusachen de monden van de riv.
Anton (C) of Test en Itchin, aan den achtergrond van
( 5 ) Van het riviertje Anton is waarschijnitk de
naam der Mad afgeleid; schoon anderen om den naanue
oorsprong to verklaren, hun toevlucht nemen tot de OndSakeische woorden "ham" (hula) en //tun" (stad).

South-Kingston
Southampton-Water, 31/, U. 55w. Winchester en 18 U. SW.
Louden. SO° 54' N.B. 1° 24' W.L. Hare hoofdatrant, die
in schoonheid nanwelijka your eene der Londeneche
ten onderdoet, wordt in twee deelen gescheiden door de
"Bar-gate, eon gedeelte der nude wallen die nog ten deele
de onde at. omalaiten. Over de Bargate ;teat het atadhuis;
andere voorn. gebouwen zijn: vele parochie-kerken, de ge.
hoorzaal en het tolhnis, de achouwburg, de badhuizen, de
gezelachapszalen, het bureau der edock-company", het atetions-gebouw, 3 steenen havendanamen en de kavalleriekazernen. De voorsteden zijn groot en nemen nog steeds
toe, en in den omtrek liggen veel bekoorlijke villa's. Tot
hare openbare instellingen behooren een vrije lat. school,
een hospiteal„ veracheiden armhuizen e. a. liefdadige gestichten, polytechnische e. a. scholen, genootschappen voor
letterkunde, werktnigkunde eon., een kruidtuin enz., enz .
De "mails" nit W.- en 0.-Indie, de Midden. zee, China e. a.
landen hebben bier hun station, en de at. houdt door stoombooten gemeenschap met elle havens van Z.-Engeland, See
land en de naburige staten van het Continent, terwijl at
door spw. met elle belangrijke steden van het koninkrijk
verbonden is. Zij vormt n.l. het eindstation van dea
South-Western-spw., waarvan takken nitgaan naar Louden.,
Portsmouth, Salisbury en Dorchester de eerste in aansluiting met de Great-Western-rail te Basinkstoke, de tweede
met de South-Coast en-Brighton-lijn. Verder is zij het uitgangspunt en de aanlegplaats der booten van veracheidene
stooaiveartlijnen, o. a. van de wijdvertakte P. en 0. (Peninsular en Oriental) Company, die bear met de hoofihavens van Azie, Australie en Afrika in direct verkeer
stelt. In 1875 liepen bier 7966 schepen, semen metende
1,108,376 ton, binnen, en 7822 sehepen, semen metende
1,106,919 ton, werden uitgeklaard. Er zip' eenige fabr. van
zijden stoffen en tapijten, mace de scheepsbonw en de algemeene handel zijn de hoofdbronnen der welvaart, terwijl de sled des zomers ale badplaata druk door de !Foote
wereld bezocht wordt. Het aantal low. is van 't begin dozer eeuw, ben het 8300 beliep, geklommen tot 60,000 ia
1880. De at. is van zeer ouden datum en dagteekent reeds
nit de renege middeleenwen. Waarschijnlijk verrees zij op
de puinhoopen van het Rom. Clansentu m. Tijdens
de kruistochten was zij het uligangspunt van de Engel
ache schepen onder Richert Leeuwenhart en later, onder
Eduard ILL en Hendrik V. gingen van S. de ondernemingen tegen Frankrijk nit (1339 en 1415). Doch no eon vroegen bloei, was in de 17de en 18de eeuw S.'s handel en
scheepvaart zoodanig verminderd, dat het aantal low. nog
nauwelijks een pear duizend bedroeg. In de Ode helft der
vorige eeuw begun men maatregelen ter opbeuring van den
handel te nemen en toen in 1863 de kaden en havens vernieuwd waren, weed S. langzamerhand weer de eerste haven van Zuid-Engeland, de voorhaven als het ware vote
Londen, waartoe het door zijn natuurlijke Egging bestemi
is. — 3) gm. der V.S., in 't SO. van Virginie; gr. 31 el
m., met 31,500 low.; hfdpl. J e rus ale m. — 4) gem. en
el. der VS., Massachusetts, gee. Hampshire, aan den Canal-spw. near Newheven, 31/2 u. NW. Springfield. 1200
low. — 5) id., New-York, gee. Suffolk, 3 u. SO. RiverHead. 6200 low. — Ook dragen verscheiden nog kleinere
gemeenten in Pennsylvanie en elders dien naam. — 6) ell.
van Britsch N.-Amerika, can de N.zijde der Hndsona-baai,
tusschen 62 en 6e° N.B., 80 en 87° W.L. De kneten zija
gebroken en bergachtig. K aap- Sout h am pton vormt
het Z.einde. Men gist, dat het eigenlijk een verzameling van
eilanden is, maar het binnenland is nog weinie. onderzocht.
South-Berwick, gem. en bloeiend d. der 'V.5. Maine,
gm. York, 26 U. SW. Augusta; met wolfabr. en velerlei
mole.. 3200 low. In 't zelfde gns. ligt Nort h-Be rwick met 16 P) low.
South-Borough, 1) at. in Engeland, gr.. Kent, kerep.
Tunbridge, 1/3 u. Z. van die stad. 3500 low. — 2 1 gem.
der VS., Massachusetts, gra. Worcester, 9 n. ONO. Boaton. 2300 mw. — South-Bridge, id., zelfden Stt. en gra.,
16 n. WZW. Boston. 5200 low. — South-Bristol, id.,
New-York, gm. Ontario, 31/2 u. Z. Canandaigua. 1220 low.
— South-Brunswick, id., New-Jersey, gee. Middlesex,
31/e u. SW. New-Brunswick. 3400 low.
Southbury, gem. der V.S., Cennecticut, ore. en 5 it.
NW. New-Haven; met het bloeiende d. S out h• Br itam. 1320 low.
South-Church, kersp. van Engeland, gee. Essex, 11e!
u. OZO. Rayleigh. 712 low.
Southcoates, vL in Engeland„ gee. York, O.-Riding.
kersp. Drypool, een voosst. van Hull vormende. 9300 low.
Southdean of Chester., kersp. van Schotland, gee.
Roxburgh, 11/2 u. ZZW. Jedburgh. 750 low.
South-East, 1) gem. der VS., New-York, gee. Putnam,
11/2 u. 0. Carmel. 2900 low. — 2 ) id., Indiana, gra.
Orange. 1500 low.
Soatbend, 1) cog. at. en badpl., gee. Essex, 1 n. ZZO.
Rochford. 2800 low. — 2) kersp. van Schotland, gin. Argyle. 1045 low.
Southfield, 1) gem. der V.S., New-York, gee. en 1/2 12.
0. Richmond. 5200 low. — ) id., Michigan, gas. Ork(and, 5 n. N. Detroit. 1520 low.
Soutlageet, kersp. van Engeland, gee. Kent, 1/2 u. SW.
Gravesend. 730 low.
South-Hadley, gem. en vi., Massachusetts, gee. nameehire, atm den Connecticut, 11/, n. Z.t.O. Northampton.
In deze gem. ligt twit het d. Ho ckann m. 2490 law.
fecoutbAlamlet. kersp. van Engeland, gas. Gloucester,
eon 'worst. van de at. van dien naam nitmakende. 2350 Mar.
South-Hill, 1) keret,. van Engeland, gee. Cornwall, ifs
a. NW. Callington. 64') low. — 2) id., gre. Bede, 1 a. ZW.
Biggleawade. 1300 low. — 3) vi in de V.S. van N.-Amerika, Virgiale, gee. Mecklenburg. 2400 law.
Sanatieilluestissigallo n, gem. der V.S., Pennaylvanie, gre.
Westmoreland. 2200 in w.
Southington, gem. der VS., Connecticut, gee. on 4 a.
SW. Hartford. 4350 now.
South-Kingston, gem. en vl. der V.S., Rhode-Island.
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Southrninster
hfdpl. van 't gra. Washington, aan den Atlant. oceaan,
IL Z. Providence. De spw. van Stonington naar Providence
loopt er door.
Southminster, kersp. van Engeland, grs. Essex. 2 u.
ZO. Malden. 1600 low.
Southold, gem. der VS., New-York, grs. Suffolk, bealeande het NO.einde van Long-Island; met de eil. Fisher,
Gall, Plum, Robbins e. a. 6720 mw.
Southowram, it. in Engeland, gee. York, W.-Riding,
kersp. en 1/. 0. ZO. Halifax. 3103 low.
Southpoist, vi. in de V.S. van N.-Amerika, N.-Carolina, gee. Gaston. 2950 low.
Southport, ii cog. d., grs. Lancaster, aan den mood
der Ribble in de lersche zee, 2 u. NW. Ormakirk, bezocht
om de zeebaden. 18,000 low. 2 vi. der V.S., Connec-

ticut, gra. Fairfield; met een goede haven voor schepen
van 100 ton. — 3) gem. in New-York, grs. Chemung, 1 u.
Z. Elmira. 2200 mw.

South-Reading, gem. en vi. der VS., Massachusetts,
Pe. Middlesex. aan den Boston-and-Maine-spw., 3 U. N.
Boston. 2100 mw.
South-Scituate, gem. der VS., Massachusetts, grs. Plymouth. — South-Thomaston, id., Maine, gra. Lincoln,
11 U. ZO. Augusta.
Southwark, 1) een der voorn. handelswijken van Londen, aan den Z.oever van de Theems, tegenover de City,
waarmede zij gemeenschap heeft door London-, Southwark- en Blackfriars-bridge. — 2) voorstad van Philadelphia, waarmede zij over den Delaware verbonden is.
Southwell, cog. st en kersp., grs. en 31/2 U. NO. Nottingham; met een stat. aan een zijtak van den Midlandspw. Zij bevat nog overblijfaets van een paleis, eenmaal
't geliefd verblijf van den kardinaal Wolsey. Verder is er
de gevangenis van 't grs., een schouwburg en fabr. van
zijden stoffen, kousen en kant. 3200 mw.
Southwick, 1) cog. gem., grs. Durham, 1/2 u. NW. Sunderland ; met fahr. van glas- en aardewerk 6O mw. —
gem. en d. der V.S., Massachusetts, grs. Hampden,
• 2)
aan den Western-spw., 3 u. ZW. Springfield. 1120 low.
Southveold, cog. stadje, zeeh. en kersp., gra. Suffolk, tan
de N.zee, tusschen de riv. Blythe en Buss-creek, 211 2 u. ZZW.
Lowestoft; met een raadhuis, nieuwe gevangenis, fraaie
kerk, eenige batterijen, handel en haringvisscherij. 2203 low.
Souvigny, fr. gem. en at., Allier, kant.hfdpl., arr. en I.
U. WZW. Moulins; met glasblazerijen. 2933 low.
Souvret, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. Charleroi, kant. Fontaine-l'Evegue. 900 low.
Sousa, 11 port. riv., prov. Minho, volt in den Douro,
u. OZO. Oporto, na een ZW.liiken loop van 6 u. —
2 ) port. ravl., prov. Beira, 2 u. ZZW. Aveiro. 4,00 mw.
Souzel, port. 2,1., prov. Alemtejo, 21/4 u. NW. Eatremot. 2050 mw.
Severe, d. in N.-Italie, prov. Bergamo, circ. Cluzone.
19 10 mw.
Soveria, d. in Z. Italie, prov. Catanzaro, circ. Nicastro. 3290 low.
Sovicilla, gem. en at. in Midden-Italie, prov. en circ.
Siena. 7.,80 mw.
Soviet., gem. en d. in N.-Italie, prov. Milaan, circ.

Monza. 1310 mw.
Sovizzo, d. in N.-Italie, prov. en circ. Vicenza. 1850 low.

Soave, kersp. van Engeland, grs. Warwick, 3/4 u. ONO.
Coventry. 1420 low.
Sowerby, 1) cog. gem. en vl., grs. York, N.-Riding, met
een station aan den Lancashire-and-Yorkshire-spw., Z. bij
Think. 1540 low. — 2) id., grs. Cumberland, 2 u. WNW.
Penrith. 891 low. '
Soyland, at. in Engeland. grs. York, W.-Riding, kersp.
eI1 1 u. ZW. Halifax ; met veel katoen- en wound. 300 inw.
Sossago, st. in Italie, prov. en circ. Novara. 1230 low.
Spa, (AquEe Spadanwi, brig. gem. en at., prov.
kant hfdpl., arr. en 21/2 U. Z. Verviers, in een diep
dal, tueschen steile, schilderachtige bergen. De minerals
wateren van deze plaats hebben boar als badplaats een
zoodanige vermaardheid gegeven, dat het wooed S pa van
a!gemeene toepassing op minerale baden weed. Er zijn 7
bronnen, den van welke (P ouho n) gelegen Is cinder het
peristylium van een monument, dat de prim van Oranje,
later koning Willem II., in 1820 hier deed oprichten ter
care van Czar Peter den Groote, een der vele aanzienlijke
personen, die hier de verloren gezondheid hervonden. Het
water wordt ook bij vele duizenden kruiken 's jeers verzonden. Men vindt er een menigte schoone hotels, een
schouwburgzaal, een speelsaal, verscheiden gezelschapszalen,
zoo als de Vauxhal, de zaal Levoz, die der Redoute, ens
Spa is ook vermaard om de nette doozen e. a. krameri,jen
van vernist en beschilderd bout, die hier in menigte gemaakt worden en goeden aftrek vinden. 5880 low.
Spaanreyt, gels. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Bergeyck, kant. Eindhoven, air. 's Hertogenbosch.
Spaansbuisken, geh. in de Ned. prov. Limburg, gem.
Echt, kant. en arr. Roermond. 60 it 70 mw.
Spaarndam, ned. gem. en d., prov. N.-Holland, kant.,
arr. en 3/4, u. NNO. Haarlem, aan het II en 't riviertje
het Spaarn e, (dat zich bier door verscheiden belangrjke sluizen in het IJ ontlast); het d. heeft ten gevolge
der droogmaking van het Haarlemmer-meer en het LT groote
vt.randeringen ondergaan. 800 lbw.
Sibaarne (Het), vergraven rivier in de Ned. prov. N.Holland, uit de ringvaart van den Haarlemmer-meer bij
Fleemstede, door Haarlem, near Spaarndam loopende.
Spaarnwoude, d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Tiaarlemmerliede c. a., kant., arr. en 3/4 0. NO. Haarlem;
met een r. kath. en een geref. kerk. Geb.pl. van den rens
Klaas van Kijten, van wien o. a. Vondel in zijn Gijsbrecht
an Aemstel gewag maakt.
Spaceaforno, Ital. at. op Sicilii, prov. en 3 u. ZW. Noto,

distr.hfdpl., op een heuvel bij de Z.kuat; met vele kerken
en kloosters. maar arm en zonder handel. 8)00 mw.

Spaekendorf, gem. en d. in Oosteur.-Hongarije, prow.

Silezie. 1000 mw.

957

Spadafora, d. op bet ell. Sicilil, prove en dim Messina, tan de kust. 2120 mw.
Sp_afford, gem. der VS., New-York, gee. Onondaga, 5
U. W. Syracuse. 1600 mw.
Spaiehingen,

wurt. st., Schwarzwaldkr., opperambta-

hfdpl., Ran de Prim; met een bedevaartskerk. 2490 ins..
Spaitla, [Suffetula], verwoeste st. van N.-A.frika, gebled- en 40 u. ZW. Tunis; met overblijfsels der oudheid.
Spakenburg, d. in de Ned. prov. Utrecht, aan de &Li-

derzee, gem. Bunschoten, kant. Amersfoort, arr. Utrecht.
Met omstreeks 1000 mw.
Spaland, geh. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Kethel
en Spaland, kant. Schiedam, arr. Rotterdam. 70 low.
Spalato, Spalatro, (cog. Split at., zeeh. en hisschopszetel van Oostenr.-Hongarije, prov. Dalraatie, hfdpl.
van den kr. Spalato, op een kl. voorgeb., tegenover de eiL
Bram, Boa enz. Zij bestaat uit een nude st., nieuwe at.
en 4 voorsteden. De oude st is gebouwd op de pleats
van 't groote paleis, dat Diocletianus bier tegen 't elude
der 3de eeuw bouwde, en de daartoe behoorende tempel
van Jupiter met een hoogen 8hoekigen toren is nog in wezen. De straten der st zijn alle nauwe stegen, moor zij
heeft verscheiden open pleinen, veel kerken en kloosters,
een bisseh. seminarie, een lazareth, een gouvern.muaeum
van oudheden, kazernen, het fort Gripp e, zwavelbaden,
en een binnen- en buiten-haven, welke laatste de grootste
schepen toelaat. Zij is de aanzienlijkste handelsstad van
Dalraatie. 18,300 low. 43° 30' 3" N.B., 16° 26' 27" O.L.
— Toes Salona (zie ald.) verwoest werd, zetteden de
gevluchte low. zich in en bij het paleis van Diocletianus
neder, waaruit met der tijd de tegenwoordige nude at. en
hear naam (van palatiam, paleia, weed S pa latiu na
ens.) is ontstaan.
Spalding, cog. st en kersp., gra. Lincoln, hfdpl. van
de div. Holland, aan de Welland en aan den spw . 41in U.
ZZW. Boston ; met het verbeterhuis der div., een lat.
school, een schouwburg, openhare bibl. en pakhuizen,
v66r welke schepen van 60 ton kunnen laden en loosen.
9100 inw. (kersp.)
Spalmaderi, (turksch K o ej oem- A dass i), riEnua*es), eil.groep van Aziat. Turkije; tusschen 't ell. Scio en
't vasteland van Hi. Azle, op 38° 32' N.B., 26° 12' O.L.
Spalt, beier at., kr. Middenfranken, tan de Rezat, 5 u.
ZO. Anspach ; met beroemde hopbouw. 1950 mw.
Spanhroek, ned. gem. en d., pray. N.-Holl., kant. en
23/, u. ZW. Medemblik, arr. Alkmaar ; met een geref. en
een r. kath. kerk. 1560 low. (met eenige geh. en buurten).
Spandau, Spandow, versterkte pr st., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam, aan de samenvloeiing van de
Spree en Havel en San den spw. van Berlijn near Hamburg en Bremen, 21/2 n. W. Berlijn. Zij heeft een citadel
op een ell. in de Havel, die tot voorn. staatsgevangenis
van Pruisen dient en waarin weleer de bekende baron van
der Trenck sat opgesloten. De straten zijn zindelijk, lochtig en ruim. De voorn. gebouwen zijn de kerk van St.-Nikolaas, een r. kath. kerk en de voorm. residentie der
keurvorsten van Brandenburg, nu een straf- en verbeterhuis.
Zij heeft fabr. van wollen en linnen stoffen, tabakspijpen,
buskruid, geweerloopen en bajonetten. 28,940 low. In 1631
door de Zweden, in 1806 door de Franschen beset.
Spanden, pr. d., prov. Pruisen, 13 u. ZW. KOnigaberg.
Hier aloegen de Franschen de Russen in 18)7.
Spanga, Spangen, ned. d prov. Friesland, gem. W.Stellingwerf, -bij de grens van Overijssel, kant. en arr.
Heerenveen. 960 low. (met 2 buurten).

Spangenberg, pr at., prov. Hessen, ambtszetel, 4 1 /2 u.
ZZO. Kassel. Daarbij ligt op een vrij hoogen berg een sterk
slot, dat tegenwoordig tot etaatsgevangenis client. 1810 low.
Spanish-Town, 1) of Santjago-de-la-Vega, hfdst.
van 't e(l. Jamaica, gra. Middlesex, tan de riv. Cobre. 3

u. W. W. Kingston, residentie des gouverneurs en zetel der
hoogere gerechtshoven can de britsche Antillen, moor woe
't overige van weinig belang, slecht gebouwd en ongezond.
6000 low. — 2) hfdst. van Trinidad, sic Port-of-Spain,

— 3) andere naam van 't Maagden-eil. V irgin-Gord a.
Spanje, (sp. E a p aii a, port. Bespanh a, ital. I s-

pagna of Spagna, fr l'Espagne, eng. Spain,
hoogd. Spanien), [Iberia, Hesperia, Hispania) (*),
een der staten van Z.-Europa, beslaande het grootste gedeelte van 't Pyreneeeche of Iberische schiereiland en dikwijls enkel 'bet Schiereiland" geheeten ; gelegen tusechen
36° 1' en 43° 4.5' N.B., 3° 20' en 9° 21' W.L., grenzende
ten N. aan de golf van Biscaye en de Pyreneeen, ten 0.
aan de Midden zee, ten Z. aan de Middell. zee, de street
van Gibraltar en de Golf van Cadix, en ten W. ass Portugal en den Atlant. oceaan ; hfdst. Madrid. Sedert de
15de eeuw tot in 1833 werd Spanje verdeeld in 16 groote
provincien, waarvan sommige den titel van koninkrijk
droegen, maar in 1834 werd geheel het gebied, met uitzondering van de toen in opstand zijnde baskisehe provincien, voor de administratie verdeeld in 44 prov. of burgerlijke intendantien, welke 'waste weder onderverdeeld
werden in partidos of arrondissementen. Later hebben de
baskische gewesten 4 nienwe provincien gevormd. en deze
zijn de eenige, die niet de namen van hare boofdplaatsen
dragen. De volgende tabel geeft zoowel is onde als de

( 5 ) De naam Hispania, ens S p a nj e, is, ale zoovele
plaatsnamen in Europa, van Phoenicischen afkomst en beteekent itkonijnenland", naar bet wild dat oudtijds bier
zoo veelvuldig voorkwam, dat bet als een landplaag weed
aangemerkt. Hesperia, vavondland", of Hesperia
Ultim a, ziet op het everre westen", terwiji het wooed
Iberia van de riv. Iberus of Ebro wordt afgeleid.
De Romeinen heetten het land ook wet, omdat men gewoonlijk twee provincien onderscheidde, Hispaniae
(pinr.), n.l. B Ispania-Ci t er io r, 't dezerzijdsche
Spanje (met betrekking nl. tot Rome), en H. -Ulterio r,
verderaf gelegen, waartoe o. a. Lusitanie behoorde.
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nienwe verdeeling, met de grootte en bevolking der verechillende deelen aan.

?mitten. I

Niewe
u
Pennine'6n.

i Madrid

Grootte Bevolking
In 0 m. in 1878.
141,0
262.6
229-0
3164

!Va. .
Palencia . • •
Valladolid.

265.6
91,5
99,4
180,4
12'7,6
140,2
147,1
143,1

"3,775
334,744
201,288
237,497
260,641
332,461
174,425
235,299
153,654
149,961
180,457
180,785
247,453

Leon.

Leon
Zamora
Salamanca

290,o
194,6
232,4

350,210
250,004
285,500

Aeturia.

Oviedo

Galicia.

Coruna
Lugo.
°tense
Pontevedra

192,4
144,8
178,1
128,8
81,8

595,585
410,387
388,835
451,946

Nienw-Castilia.

Toledo
I Guadalajara .
1 Cuenca

Mancha.

Ciudad-Beal . .
Burgos
Logrolio . .
Santander . .
Soria

Ond-Castilie.

Estremadura.

Andalusia.

Murcia.

Valencia.

Aragon.

Catalonia.

) Badajoz
i Caceres
Sevilla
Cadix
Huelva
Cordoba
Jaen
Granada :
Almeria
.
Malaga
) Murcia
i Albacete
•
• •
i Valencia . . . .
I Alicante • • • •
) Castellon de la
t Plana
.
Zaragoza . • • •
Huesca
Ternel
1 Barcelona .
I Tarragona .
I Lerida
t Corona

/
1

, Navarra. . . .
Baskisehe prov. Viscaye (Bilbao)
ef Vascongades. Guipmcoa. . .
Alava (Vittoria)
Totaal van 't vasteland

368,8

376,1
255,4
133. 0
193,2
249,3
243,8
232,2
135,3
132,8

576,352

432,809
306,594
505,291
430,158
210,641
385,582
422,972
477,719
349,854
500,231

21:V21,
2,p;

679,030
408,154

115,1

283,961
400,266
252,165
242,296

310.8
276,5
258,4

106 , 8

835,306
330.105
285,297
299,002

190,3
39,2
34,5
56,7

304,184
189,954
167,207
93,191

9001,2

16,053,961

1 40,4
115,3
224,6

Behalve nit dem provincies (13 onde of 47 nieuwe), die
het vastelandagebied omvatten, bestaat het rijk nog nit:
1 0 . de nabijgelegen bezittingen (eLas-Adyacentee',) : Baleares, Pithyusen, Presidios (etaatsgevangenissen op de N.knot van Afrika) en de Canarische-Eilanden ; 2°. de Overseeische bezittingen (ael-Ultramar") in W.- en 0.-Indie,
Afrika en Australia, waarvan de room, zijn Cuba, PortoRico, de Philippijnen, Fernando-Po, Annobon, Marianen
en Carolinen. Omtrent de oveneesche bezittingen, ale de
tabel aan 't slot van dit artikel.
De oppervlakte van Spanje bexit geen seer groote *twineling van bodemvorm: het binnengedeelte is een nitgeetrekt tafelland, onderscheiden in de hoog•lakte van Leon
en Oud-Castili e, met een gentiddelde hoogte van
850 meter, en de hoog•l. van Nieuw-Castilia,
gemidd. 450 met. boven de zee. Dit plateau, langzaam naar
het W. afhellend, beelaat ongeveer de helft der gansche oppervlakte en wordt bijna van alle zijden door ketengebergten ingesloten; terwijl het in 't NO. en SW. door 2 laagvlakten begrensd wordt, nl die van Aragon of Ebro en die
van Andalusia of de vlakte des Gnadalquivirs. In de richring van 0. tot W. loopen door Spanje vijf voorname bowmen, bier +/sierras" (= zagen) geheeten; deer son (van N.
naarZ.) a] de Pyreneen, die van Haap-Crens ten 0. tot aan
de golf van Biseaye ten W. loopen; hum hoogste krain is
de Pic-Nethou of Maladetta van 3475 met., en hun WI 0
- e
voortzetting wordt gevormd door de Asturisch-Cantabrische bergen, waarin de Pefia-de-Penarenda een hoogte van
3362 met. heeft; - b] de keten die het bied
van den Duero van dat des Tangs' echeidt en on der de
aamen van Sierra-de-Guadaratna, Sierra-de-Gredos en Starra-d -Gate de grens vormen tusschen de bride Castilian
en eusschen de provincien Leon en Estremadura ; bun. hoogate top in de Sierra-de-Gredos reikt tot 3216 met. hoogte ;
- c] de hates, die ten scheiding maakt tuasehen 't streamgebied van den Tang en dat der Guadiana, ander de sawn
van Montes-de-Toledo, Sierra-de-Guadalupe en Sierra-de-SanMame.; haat hoogste top, in de Sierra-de-Guadalnpe, , hi
1559 meters; - d) de Sierra-Morena, die de onde koalaridlten Castilla en Estremadnra van Murcia en' Andalnaie
en tevens het stroomgebied der Guadiana van dat des Gun-

quivirs scheidt; zij heeft geene aanzienlijk hooge top
pen, mane is vermaard ma hare rijke metaalbeddingen en
dichte bosschen, die hear den naam van ”Sierra-idorena",
d. I. //Swart gebergte” gaven; - e] de Sierra-Nevada,
("Sneettwgeboegte"), die de hoogste kruinen van 't schierell. bevat en sick van Carthagena tot Cadix nitstrekt, loopende in hare lengte door 't rode koninkrijk Granada en
op enkele plaataen onmiddellijk lenge de hunt der MiddelL see tot aan de Punt-van-Europa of tot Gibraltar ; hare
hoogste toppen sun de Cerro-de-Mulhacen, d. i. top van
Muley-Bassan (een der laatste koningen van Granada ), 35 ■ 2
met., en de Pic-de-Veleta (ewindwijzerspits"), 3473 met.
De voorn riv. van Sp. zijn (wederom van N. near Z. gaande)
de Ter, Llobregat, Ebro, Guadalaviar, Jucar en Segura, die
0.waarts near de Middell. zee vloeien, en de Minh°, Duero,
Tang, Guadiana en Guadalquivir, die zich W.- en Z.waarts
in den Atlant. oceaan werpen en elle, behalve de laatst.
gen., ook tot Portugal behooren. Aan de N.lijke helling
des lands vindt men alleen den Nalon, de Navia, de BIdassoa e. a. korte bergvloeden, die zich ontlasten in de
bier eigenaardige Ha's en fjorden. Onder de bijriv. zijn
de aanzienlijkste: de Esla en Pisnerga, die in den Duero
vallen; de Manzanares, die Madrid beeproeit en in de Jarams, een bijriv. van den Tang, valt ; de Aragon, Gallego
en Segre, die zich in den Ebro werpen, en de Jenil, een
bijriv. van den Guadalquivir. Slechts enkele van deze laatste zijn bevaarbaar, en dan nog mane voor klein 'earth);
nabij hare mondingen. De eenige vermeldenswaarde meeon of lagunen van Spanje zijn Albufera in Valencia, Marmenor in Murcia en Janda in Andaluaie. De kusten des
lands zijn, behalve in 't NW., weinig gekerfd. De voorn.
kapen zijn Finisterre ten NW. en Trafalgar ten ZW. in
den Atlant. oceaan - kaap La-Roca, Espichel en St.-Vincent behooren aan Portugal - Tarifa, Gata, Palos. de-laNao, San-Antonio, San-Sebastian en Creus in de Middell.
zee, Pales en Ortegal in de golf van Biscaye. De meeste
dezer nitspringende punten bestaan nit vulkanische gesteenten : formaties, die silken aan de kust en weinig of laic t
in 't binnenl. voorkomen. aln de omstreken van kaap Gata,
zelf een bazaltrots, vindt men schier overal basalt, trachiet, obsidiaan, pnimsteen en pozzolaan-aarde; ten SW.
van Kaap-Creus getuigen de ubufadores" ( = brnllers; d.
i. rotsspleten, die heete luchtstroomen uitstooten ) nog van
voortdurende werkzaamheid in den onderaardschen rum-heard, gelijk de aardbevingen van Lissabon waarschijnlijk
worden veroorzaakt door storingen in de vulkanieche weekpleats onder deze stad, in de buurt van Kaap-La-Roca.''
Ook in het Z. van Spanje worden bij afwisseling aardbevingen gevoeld. - 't Klimaat is seer verschillend : in de
NW.kuststreken, toegankelijk voor de regenaanbrengende
W.winden, heeft men een oceanisch klimaat; de binnenlanden en ook de provincien aan de knot der Middell. zee
bezitten een vastelandklimaat, met de grootste contrasten
in temperatuur van dag en nacht, zomer en winter. Spreekwoordelijk heet het van 't klimaat der hoogvlakte : udrie
maanden winter en negen maanden hel". De heete uSolano' 1
verschroeide steppe, de koude :'Norte" of eGallego" nit de
bergen van Galicie komend, bezorgt den bewoners van
Castilie des winters menigmaal een sneeuwjacht. Het Z..
en ZO. kent geen vier, maar slechts twee jaargetijden.
De regen valt bijna uitsluitend in den winter, terwill de
zomer het droge jaargetijde is. Be jeer'. regenval aan de
N.- en NW.kusten bedraagt meer clan 1000 m.M., terwijl
op de hoogvlakte minder dan 500 m.M. valt ( te Coimbra,
in Portugal, 3010 m.M., te Madrid 407 m.M.) - De bodeln
is °Ter 't algemeen vruchtbaar, met uitzondering, van tie
hoog gelegen streken en dorre steppen in de centrale provincien ; de weligste dreven zijn de valleien van SierraMorena en van Alcaria, de provincien Toledo en Guadalajara, de Vega van Malaga en het land tusschen Gibraltar
en Cadix. De akkerbonw is em achterlijk, maar heeft toch
sedert het verloren-gaan der Amerikaansche kolonien eenige
vorderingen gemaakt; nine voorn. prod. zijn tarwe, rogge,
gerst, haver, rust, mats, hennep en seer schoon vlas. Pg
korenoogst is er islet zelden ontoereikend voor de eigen
behoefte. De wijnen van Spanie zijn seer gezocht ; de
room. gewassen zijn wel die van Xeres ( sherry), Rota,
Malaga, Alicante, Valencia, Benicarlo, Malvesey, Val-dePefts en Tinto-wijnen (*). Andere prod. zijn soda (lift z. eplanten), honig, was en zijde, de imitate vooral overvloe.
dig in de ZO•lijke provincian: in de Z.lijke zijn het gutkerriet en de katoenboom, ook de gom-, indigo- en koMeboom, geacclimatiseerd, en data wassen ook de citroen en
oranje-appel in rijken overvloed. [Hebben aommigen geographen niet ten onrechte geheel Spanje wel eena een
everzacht Europeesch Afrika" genoemd, ten Z. van het
Andalusisch scheidingsgebergte gelijkt de natnur zoo epeekend op het tegenovergelegen Atlasland, dat de nitdrukking: ”Afrika begint ten Z. van de Sierra-Morena" Yolk°.
men gewettigd mag heeten.] Het beste timmerhont groeit
aan de N.knet; Ac kurkboom, de kermes-eik en de sunaakboom geven belangrijke prOducten: alkali de nitvoer van
hark bedroeg in 1878 can waarde van 10 millioen gulden.
Doch ook In Spanje (vergel. bl. 878, Noot) roeit men de
bosschen nit, in weerwil van eene Binds langer den een
eenw bests.ande wet, die bepaait, dat elk Castiliaan verplicht is minstens nit boomen aan te planten. De !meaneche hoer hunt het geboomte, outdid het can schnilplaats
verleent aan de korenetende vogels. De paarden van Andalusia :On beroemd; de muildieren en ezels sijn o mer
(*) Spanje is het derde wijnland van Europa. Min gemiddelde opbrenget bedraagt de imitate jaren 22 mill H.L.
Ter vergelxjking laten wij bier ook de jaarl. opbrenget
van andere Widen volgen Frankr. 55 mill. (in 1875, 't
rijkste wijalaar darer eenw, 85 mill.) H.L., Italie 30 mill.
ILL., Oostenr.-Hongarije 21 mill. H.L., Portugal 5 mill.
H.L., Duitsehland 5 mill. EL., Zwitserland, Roseland, Hameats en riekenland tezamen 3 mill. H.L.
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kelijk om hunne schoonheid en grootte; het rundvee is
van goed rats ; dat der schapen, "merino" geheeten, levert
een sanzienlijke hoeveelheid voortreffelljke wol, schoon
niet zoo veel meer als vroeger ( 5 ). De Spanjaarden verdeelen bun vet in blijvende en in rondtrekkende ( ',transhumantes") kudden; deze laatste, grootendeels merinos,
grazen des corners in 't gebergte en dalen bij 't nader .en
des winters near de vlakte af, die ze bij troepen van dikwuls
10,000 stoke ( emestoe geheeten) doortrekken em zich . near
warmer streken te begeven, terwijl de weg, die zij bu .deze
verhuizing te volgen hebben, clods onheugelijke tuden
door de wetten en 't landsgebruik is voorgeschreven. Gelten zijn zeer overvloedig in de tafellanden ; de grens wordt
in de Pyreneen aangetroffen, en in de verschillende bergen
vindt men ook beren, wolven, wilde katten, marters en
losschen. Vlach I vooral sardijnen, thonijnen en zalmen
wordt in de rivieren, maar ook aan de kusten, in menigte
aangetroffen en gevangen. Galicie is rijk aan tam gevogelte:
de stad Vigo voorziet Louden van hoendereieren. Aim zudeteelt wordt het nicest gedaan in Valencia en Murcia
(prod. 1 mill. E.G.); cochenille in Andalusid. Spanje is
ook rijk aan mineralen, inzonderheid kwik, ijzer, koper en
lood. De beroemde gond- en zilvermijnen, die hier ten
tijde van de Romeinen bewerkt werden en waarvan o.
Strabo hoog opgeeft, zijn Binds lang verlaten; mane eedert
eenige jaren worden de zilvermijnen van Granada, Tarragona en Hiendelaencia weder bearbeid ( t ) en kwik wordt
in groote hoeveelheid (gem. prod. 45,000 centenaar) opgeleverd door de mijnen van Almaden, Alicante en Oviedo.
Loud (gem. productie 2 mill. centenaar ; Incest nit Granada.)
vormt den gewichtigsten talc der mijnindustrie ; ijzer ( gemidd. prod. )/2 mill. cent.) wordt eedert eenige Jaren bij
aanzienlijke hoeveelheden in de Baskische provincien (Guipuscoa en Biscaye ) gedolven : in laatatgen prov. vindt
men o. a. de beroemde mijnen van Somorostro, waaruit
vroeger het steal voor de klingen van Toledo nerd verkregen en waaruit tegenwoordig voor een deel het ijzer voor
de fabr. van Krupp te Essen gehaald wordt ; steenkolen
treft men voornamelijk in Asturie, Leon en Catalonie aan ;
koper in de mijnen van Rio-Tinto, de Pyreneen en de Sierra-Nevada; sink bij Alcazar en Guipuscoa I prod. 40,000
cent.); tin, antimonium, arsenik en kobalt vindt men op
yerschillende plaatsen ; beroemde marmergroeven ten NW.
van Kaap-Gata (in de Sierra-de-los-Filabres ), en klipzout
is overvloedig in den berg Cardona ( zie ald.) De fabr.industrie van Spanje, eenmaal zoo bloeiend, is later in diep
verval geraakt, maar begint thane, vooral in Catalonit, de
Baskische provincial, Galicie, Valencia en Andalusie, het
hoofd weer op te beuren : dank zitj den ondernemingegeest
van Engelschen, Franschen, Belgen en Duitschere. De
voorn. industrie is wel die van zijden, katoenen en wollen stoffen ; verder heeft men leerlooierijen, fabr. van aardewerk, ijzer- steal- en koper-industrie (sabelklingen van
Toledo), tabaksfabrieken enz. ens. De openbare wegen in
Spanje waxen langen tijd, zoo men die van den omtrek der
hfdst. uitzondert, de slechtste in Europa ; nog worden
rader-rijtuigen in vela streken weinig gebrnikt, en 't meeste
vervoer geschiedt nog altijd met muilezels. Men heeft er
veel kanalen en daaronder sommige, die op groote schaal
zijn aangelegd ; maar niet weinige zijn tot op onzen tijd onafgewerkt gebleven of voor de 'mart ongeschikt. De V00112.
zijn het door Karel V. aangevangen Keizers-kanaal in Aragon, langs den r. o. des Ebro's, van Tudela naar MonteTorrero bij Zaragoza, 88 K.M. lang, 25 M. breed en ruim
3 M. diep ; verder het St-Carlos-kanaal door de Ebrodelta ;
bet kan. van Castilie, langs de Pisuerga naar Simancas,
210 LM. lang; de kanalen van Manzanares, Murcia, Albacete en Guadarama. De eerste spw.linie werd in Spastic
geopend in 1849, en wel van Mattaro naar Barcelona;
later zijn ijzerbanen voltooid, aangevangen of geconcedeerd
van Madrid naar Aranjuez en El-Pardo, van Albacete naar
Almanza en verder tot Alicante, van Ciudad-Real naar
Manzenares en Alcagar-de-San-Juan, van de laatstgenoemde
pleats near Tembleque, van Sevilla near Cadix en Cordova, van Cordova near Malaga, van Malaga our Granada,
van Santander near Alar-del-Rey, van Valladolid naar Segovia, van Barcelona over Lerida near Zaragoza enz., terwijl
allengs die verschillende banen met elkander in verbinding
zijn gebracht en thans de voorn. plaatsen in het binnenland met de knot op 12 verachillende punten in geregelde
connectie stun. In 1879 bedroeg het geheele spw.net van
Spanje eene lengte van 6200 K.M. (Vergelijk de foot op
bl. 879). Spanje ontleent aan zijne zoo uitgestrekte kustlinie (meer dan 500 U.), aan zijne talrijke havens - 56
langs de kind van den Atlant. oceaan, 61 langs die der
Midden. zee - aan zijn geographische ligging en natuurproducten grootere handelsvoordeelen dan eenig ander land
van Europa; maar de emokkelarij wordt er .66 sterk gedreven, dat men slechts bij benadering een raming van 't
bedrag des buitenlandschen handels ban maken. Volgens
eene opgave van 1878 bedroeg de totals uitvoer 421 mill.
peseta's (1 pes. = 0,475 gulden), de invoer 398 mill. pe .
seta's, verdeeld over verschillende landen als volgt:
Inv.
Uitv.
Frankrijk 175 mu. 83 mil.
Engeland
81 a 136 a
Cuba
52 a 4) a
12 a
Zw. en Noorw. 0,75
9,5 a 2,5 a
Portugal
Italie
3,5 a 5,5 a
6a
2
Gibraltar

Tritv.
Inv.
Duitschl. 6,75 mil. 0,05 mil1,75 a 1,75 a
Belgid
La-Plata 14
a
3,50 a
Venezuela 0,5 a 8,60 a
Brazilid
4
a 2,50 a
5
a
Algiers
1,25 a
VS. v. N.-A. 0,1 a 3,25 a

(*) Het aantal schapen bedroeg in 1878 23 millioen de
wolproductie 32 mill. E.G. ; in 1850 waren dem cikers
respectievelijk 40 mill. en 54 mill.
) Spanje levert 23,000 K.G. silver, d. I. nageaoeg 1/,
Nan de geheele Europ. zilverproductie. Gond wordt in de
Intate jaren wederom gedolven in enkele groeven en rivieren van Catalonie.
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De voorn. art. van uitvoer ziju who, wol , brandewijn, olijfolie, vrnchten, bur, lood, kwik, kurk en zout, met zijde
en geweven stoffen ; ingevoerd worden koloniale waren,,
gedroogde viech en gezouten spijzen, boter, kaae, rijst, katoenen en wollen stoffen, messewerk, glas en timmerhout.
De Sp handelsvloot telde in 1873 2392 schepen, met sea
tonneninhoud van 537,444, waarvan 339 stoombooten, metende )63,891 ton. Het scheepvaartverkeer was verdeeld over
10,200 echepen, metende 1,780,000 ton, behalve de kuetvaart.
De tegenwoordige bewoners van Spanje zijn afstammelingen van de oude Celten, Iberiers (vereenigd Celtiberier.),
Phoenicia's, Karthagers en van andere rassen. die op verschillende tijden zich bier ueergezet en kolonien aangelegd
hebben. Men onderscheidt nog 4 verschillende geslachten,
nl a] de Spanjaarden of afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners en van de vermengde raseen der Griekee,
Romeineu, Wandalen, Sueven, Gothen en Alanen, uitmakende .9(20 der bevolking ; - b) de Basken of Vascons,
1/: 4 ; - e] de Mooren, afstammelingen van de veroveraars,
die 7 eeuwen lang over 't Z. van Spanje heerschten, 1/ 24,
- en d] de Gitanos of Heidens, zwervende stammen van
hindoesch ras, q555e 't Geslacht der Joden is sinds 1492,
toen zij uit Aragon en Castilie verjaagd werden, geheel
nit Spanje verdwenen. "Dr Spanjaarden zijn van middelmatige grootte en mager van gestalte. Hunne scherpe gelaatstrekken zijn met donkere lokken omgeven ; in het gebruind gelaat fonkelt een vurig oog. Eenvoudig en matig
in spijs en drank - olijven, salade en radijsjes zijn de
spijzen van em n ridder, zegt een spaansch spreekwoord hebben zij een afkeer van zwaren arbeid en zijn ze vol
ernstigen trots ; zelfs de muilezeldrijver heeft iets van de
waardigheid ems edelmans. Nogtans is hij minzaam van
manieren en voorkomend jegens anderen. Over 't algemeen
bezit de Spanjaard het onschatbare voorrecht van zich
doorgaans gelukkig te gevoelen% Niets verontrust hem; in
alles schikt hij zieh ; hij neemt de dingen wijsgeerig zooals ze vallen - Lo que ha de sec no puede falter, d. i.
Wat zijn moet ban niet uitblijven 1 - Tegenspoed verschrikt hem niet, hij west er zelfs met onvergelijkelijke
vindingrijkheid voordeel en vermaak sit te scheppen. Hii
is in den woord het levend model van Gil-Bias, in wien
de Spanjaarden zich zelven mown l hebben erkend."
De regeering van S., in den laatsten tijd zoo dikwills
veranderd, is thans wederom eene constitutioneele monarchie, aan welker spits em n koning staat, die de wetgevende
macht met de Cortez deelt. Sedert de revolutie van 1868,
waardoor Isabella II. den Croon verloor, was het land
binnen weinige jaren aan verscheiden omwentelingen ten
prooi : op de dictatuur van generaal Prim volgde eerst het regentschap van Serrano, daarna het kortstondig koningschap
van prin. Amadeus van Savoye (1870-1873). Toen dere
vrijwillig afstand van den troon deed, inziende dat hij zijn
yolk Diet gelnkkig kon maken, koos men op nieuw de
republiekeinsehe regeeringsvorm, die stand hield tot Dec.
1874, turn de oudste soon van bovengen. Isabella, Alfonsus
XII., els wettig vorst werd uitgeroepen, die therm nog
regeert. Be godsdienst is bij uitsluiting de r. katholieke ;
maar de afsehuwelijke inquisitie is in 1822 opgeheven en
niet-katholieken worden, ten minste in de groote steden,
thans mm of meer geduld. Het volksonderwijs, en gevolgelijk ook de volksbeschaving, staat in Spanje nog oplagen trap alechts 1/, der bevolking kan lezen en schrijyen ; de mindere volksklassen zijn nagenoeg van alle middelen ter verstandsontwikkeling verstoken, uitgezonderd in
de groote steden, wear men in den laatsten tijd ationderlijke acholen your hen heeft opgericht. De kinderen nit
de hoogere standen der maatschappij genieten hunne opvoeding meest in Frankrijk of in andere landen. De univeraiteiten, vroeger 24 in getal, zijn no teruggebracht tot
de volgende 10, gerangschikt near den tijd hunner stichting
aldns Salananca (1222), Valladolid (1346), Valencia (1410),
Barcelona (1430), Zaragoza 1474), Sevilla ( 1504), Granada
(1531), Santiago (1532), Oviedo (1580), Madrid (de beroemdste)
(1836); tezamen tellen zij ongeveer 10,000 studenten. Opgeheven zijn de oude Moorsche universiteit te Cordova,.
gest. in de 8ste eeuw, die van Lerida (gest. in 1300), Hume (1354), Toledo ( 1499), Alcala ( 1499), Cervera (1717)
en die van Palma op Mallorca (gest. in 1827).
Het schiereil., dat thans nit de koninkrijken Spanje eit
Portugal bestaat, werd het eerst bezocht door de Pheenicurs en later door de Karthagers, die er verscheiden koloniin vestigden. Later veroverden het de Romeinen, na
een tegenstand van 2 eeuwen ; deze verdeelden het in 2 of
3 provincien, n.l. Tarac onens is in 't N. en in 't
0.1ijk midden, B ce tic a en Lu sit ania in 't Z. en
W. Germaansche stammen, Alanen, Sueven en Vandalen
drongen ten tijde der volksverhuizing het land binnen. Be
W.-Gothen overstroomden het in de 5de eeuw, doch werden nit het grootste gedeelte verdreven door de Arabieren
of Mooren (711). Een onoverwonnen gebleven gedeelte
der W.-Gothen trok zich onder Pelayo in de bergen van
Aeturie terug en vormde nit dit landschap de kern tot de
latere christenrijken in Spanje. Het koninkrijk Portugal
weed in 1095 gesticht. Acht eeuwen achtereen voerden de
chriatenvorsten een onafgebroken krijg met de Moores,
totdat het land, door de verovering van Granada, in 1492
onder Ferdinand en Isabella, nit dezen toestand verlost
werd. Deze triumf der christenvorsten weed gevolgd door
de uitplundering en uitdrijving der Joden, die allenee in
'C beet van de meeste handelsrijkdommen des lands gekomen wares. In hetzelfde mar ontdekte Columbus de Nieuwe
Wereld, en Spanje zag zich eerlang in 't bruit van de rijkste landen van Amerika ; - het weed de eerste staat der
aarde. Na den dood van koning Ferdinand in 1516 weed
geheel Spanje tot den koninkrijk vereenigd, en doze verseniging, gevoegd bij het bezit van de Nederlanden, van Sicilie, Sardinie, 't koninkrijk Napels, Franche-Comte, wat
later ook can 't Milaneesche en in 1560 van Portugal, deed
Spanje tot het toppunt van macht en aanzien klimmen.
Maar misslagen van allerlei aard deden allengs den 'ulster dier mogendheid tanen em n tachtigjarige krijg one.
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wrong hear seven der nederl. provincien ; Portugal ontviel
hear in 1640, Ronaldllon in 1659, Franche-Comte van 1674
—1679, en daarmede dunde hare bevolking, kwijnde hare
indnstrie, verlamde hare veerkracht. De Successie-oorlog,
van 1701-14, die met een kleinzoon van Lodewijk %W.
de familie der Bourbons op den speamIchen troon plaatste,
beroofde haar van ale europ. bezittingen buiten het schiereiland, en in 1817 barstten in Amerilut de omwentelingen
nit, die hear veer en na al hare kolonien op het vasteland
van dat werelddeel deden verliezen. Wet Spanje van die
voorm. bnitenlandsche bezittingen nog over heeft, vindt
men in onderst tabel vereenigd:
Grootte in Bevolking
mijlen. in 1876.

Spasm:who Meloniin.
In Amerika:
Het eil. Cuba
a Porto-Rico (met Vieques)
semen

2158
169

1,,g6111,$)(01

2327

2,,62,000

•
•
•

5448
21
26

6,300,000
8,200
28,000

samen

5495

6,337,000

In *air, en Australie:
Pe Philippijen
. . . • . .
• • • •
a Carolinen en Palau-eil . .

In Afrika:
De Canarische-ell
Fernando-Po, Corisco, Elobey, Annobon en San-Juan
samen
Totaal .

.

1381/2
3S1/2

280,400
30,000

177

315,000

7999

8,714,000

Spankeren, ned. d., prov. Gelderland, gem. Rheden,
kant., arr. en 31/4 u. NO. Arnhem. 270 mw.
Spannum, ned. d., prov. Friesl., gem. Hennaarderadeel,
kant. en 21/4 0. NNO. Bolsward, arr. Leeuwarden. 320 mw.
Sparanise, d. in Z.-Italie, prov. en circ. Caserta, aan
den spw. van Capua near San-Germano. 3380 mw.
Sparone, d. in N.-Italic, Piemont, prov. Turijn, circ.
en 5 u. WOW. Ivrea. 2500 mw. (met de gemeente).
kersp. en vi. in Engeland, gm. Berks, 3/4
U. W. Wantage. 780 mw.
Sparta 1 1 beroemde St. der oudh. in Griekenl., Pelopon
beaus of Morea, landschap Laconie, aan de Eurotas of Sririv. en het Taygetus.geb., welker overblijfsels, voornamelijk nit een schouwburg en een tempel bestaande, dat men
op eenigen afstand van het tegenwoordige Mistra vindt.
In 1834 heeft men ongeveer ter zelfder plaatse het vlek
Spar t i gesticht, dat in 1870 ruim 2700 mw. bevatte.
2) gem. der V.S., New-Ygrk, gm. Livington, 66 u. W. Albany. 1200 mw. — 31 hfdpl. van 't grs. Hancock in Georgie, 7 u. NO. Milledgeville; met 2 aacademies"; — In
New-Jersey, gm. Sussex ; Wisconsin, gra. Monroe; Alabama,
gra. Conecuh ; Missouri, grs. Buchanan ; Tennessee, gra.
White, liggen gelijkn. gemeenten.
Spartanburg, distr. in Z.-Carolina, V.S., met 26,000
mw.; hfdpl. S par tanbur g. 2709 mw.
Spartel (Iinap4, NW lijkste punt van Afrika, Marokko,
hon. Fes, aan den ingang der straat van Gibraltar, op 35 0
40'3"N.B,6°51WL340met.bovndz
Spartivento, d. i. uwindverdeeler" 1) Z.lijkste Runt
zee. Bit de
van Italie, echiereil. Calabrie. aan de ische
ion
Ouden Promontorinm-Herculia. — 2) Z.punt
van 't eiL Sardinie, peer. en ZW. Cagliari.
Spank, 3 ruse. distr.hfdpL: 1) gouv. en 81/6 u. ZO. Riasan, aan de Oka. 1. o. 3560 mw. — ) gone. en 31 u.
NNO. Tambov. 6000 mw. — 3) gone. en 151/.? n. Z. Kassan,
aan de Bezdna, bij hare samenvloeiing met de Wolga. 2850
mw. In hare nabijheid liggen de mitten van Bulge r.
Spaulseek, ned. gem. en d., prov. Limburg, kant. en 11/6
U. Z.t.W. Sitter& an. Maastricht. 630 mw. (met 6 geh.)
Spaulding, vl. in de V.S. van N.-Amerika, Michigan,
pea. Saginaw. 2120 mw.
Spazton, kerap. van Engeland, grs. Somerset, 1 n. W.
Bridgewater. 985 mw.
S pea us, riv. in Schotland, gee. Inverness, ontspr. in
Loch-Laggan, stroomt door het Lochaber. near het Lochyzneer. Voorn. biploed de Roy.
Speech:a, gem. in Italie, prov. Lacer, are. Gallipoli.
S260 mw.
Speedwell, vi in de V.S. van N..Amerika, Virginie,
grs. Wythe. 4093 mw.
Spas.., eng. kerkd., gee. Berk., 1/2 U. W. Newbnry;
met eras slot op de mitten van can rout. kasteel. 3400 mw.
Speer* of Speersterbuinen, gab. in de Ned. pear.
Fnealand, deels beh. tot de gem. Bauwerderhem, cleat tot
da gem. -Wijmbritseradeel, kant. Sneak, arr. Leeuwarden.
50 k 60 mw.
Speieher, at. in Zwitserland, knnt. Appenzell (AusserRhoden), met aanzienlijke Industrie. 3170 tow.
Speights-Town, stadje op de W.kust van 't ell. Barbados, K1. Antillen 3 n. N. Bridgetown; met forten.
Spekhroekerissek, gelt. in de Ned. prov. OverijseL
gem. Beate, kant. Deventer, arr. Zutphen.
Simko, vl. in Upland, grs. Lancaster, kersp. Childaan de Mersey; maim 1 n. ZZW. Prescott. 600 law.
19;eketerspolder polder in de Ned. prov. N.-Holland,
gem. Haringkarspel, 'tent. Schagen, arr. Alkmaar.
Spekbolta, gab. in de Ned. prov. Limburg, gem. Rork-

rade, kant. Heerlen arr. Maastricht. — Onder den. gem.
ook de b. Spekholtzerheide.
Spekpolder, polder in de Ned. prov. Z.-Holland, gem.
Stompwuk, kant. Delft, arr. 's Gravenhage.
Spekt, gen. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Nuenen
c. a kant. Eindhoven, arr. 's Hertogenboach.
9;peldhurist, kersp. van Engeland, gra. Kent, bevatt.
een deel der at. Tunbridge-Wells. 4390 mw.
Speldorf, at. in Pruisen, Rijnprov., refzdst. Dusseldorf,
tmachen Essen en Duisburg. 44.10 mw.
Spellestrast of Speld,straat, b. in de prov. N.-Brabant, gem. Wouw, kant. Bergen-op-Zoom, arr. Breda.
Spello,[1tiepellinea], st. prov. Perugia, 1
U. NW. Foligno; met schoone schilderijen in de kathedraal.
48181 law. Hier ontdekte men in 177 het graf van Propertius.
Spelobssey, kersp. van Engeland, gra. en 3 u. NW.
Oxford. 600 mw.
Spencer, 1 ) gra. der V.S. bij 't midden van Kentucky;
gr. 12 0 m., met 5600 mw.; hfdpl. Taylorsv i 11 e. —
2) id., in 't Z. van Indiana; gr. 19 0 m., met 18,000 inw.
(1654 in 1850, 6305 in 1840); bfdpl. Rockpor t. — 3)
gem. en vl. der VS., Stt. Massachusetts, grs. en 5 U.
W.t.Z. Worcester. 3050 law. —4) id., Stt. New-York, gm.
Tioga, 41/2 u. WNW. Oswego. 1860 mw. — 5 ) id., Stt.
Ohio, grs. Guernsey. 2550 mw. — 6) id., Stt. Missouri, gra.
Rails. 2120 mw. — 7) id., Stt. Virginie„ gm. Powhattan.
2409 mw. — 8) groote baai van Z.-Austr. Nieuw-Holland,
tuaschen 32° 39' en 350 Z B., 135 en 138°' O.L. Zij strekt
zich omtrent 60 u. ver landwaarts uit en is 22 u. breed.
In haar liggen Hardwicke-bay, Port-Lincoln en Port-Bolingbroke. Zij neemt geese rivieren van eenig belang op.
Spengen, geh. in de Ned. prov. Utrecht, gem. Kocken.
gen, kant. Breukelen-Nijenrode, arr. Utrecht.
Spennithoene,kersp.v. Eng., gra.York,N.-Riding. 750inw.
Spennymoor, at. in Engeland, gra. Durham, kerap.
Whitworth, 3/4, u. NO. Bishop-Auckland. 4790 mw.
Spereenigo, st. in Italie, prov. en tire. Treviso. 2409 mw.
Sperehba• of Melinda, rim. in Griekenland, Hellas of
Livadie, vloeit 0.waarts naar de Golf van Zeituni, nabij
de vermaarde Thermopylae, welke bergpas door hare aanslibbingen in de laatste eeuwen aanzienlijk verbreed is.
Sperlinga, mv1. op Sieilie, prov. Catania, bij 't Madonisch geb., 1 u. NW. Nicosia. 1960 mw.
Sperlonga, mvl. in Z.-Italie, prov. Caserta, aan de kust,
21/3 U. WNW. Gaeta. 1400 mw.
Spermonde-Alechipe1, eil.groep aan Celebes' ZW.kust, b0Mangkasar CMakassar(, tegenover den Marosmond, bestaande uit ontelbare rotsachtige, kliprijke eilandjes, waaronder 18 bewoonde. Op em n der Z.lijkste. Samalokoe, met 5000 film., is een posthouder gevestigd. Zij
zijn rijk aan muskaatnoten, sago cacao en andere prod.
Speasart, Spechtsha rd, d. 'i. aSpechtenwoud",
naam van em n der Duitsche middelgebergten in N.-Beieren,
ten Z. van den Rhon en het Vogelsgeb.; het is rijk aan
bosch, vooral aan best eikenhout.
Speul, b. in de Ned. prom. N..Brabant, gem. Hilvarenbeek, kant. Oirschot, arr. 's Hertogenbosch. 235 law.
Speulde. b. in de Ned. prom. Gelderland, gem. Ernieloo, kant. Harderwijk, arr. Zwolle, 1/ 4 u. 0. Putten en
fraai gelegen aan den weg near het Uddeler.meer en het
Loo. 150 mw.
Spey, snelvlietende riv. van Schotland, die het kl. meer
Spey vormt en na een NO.liiken loop van 32 U. in de
golf van Moray valt, 2/3 U. W. Port-Gordon. Zij is onbevaarbaar.
Spevinouth, schotsch kersp. grs. Elgin, aan den mond
der Spey, met de d. Garmouth, Kingston en Boat. of
Bog. 1800 mw.
Speyrbaeb. riviertje in W.-Duitschland, Rijn-Beieren,
dat beneden Spices in den Rijn vloeit.
Speeet, gem. en d. in Frankrijk, dep. Finistere, arr.
Chateaulin, kant. Carhaix. 2740 mw.
Spezia of Spennia (La.), Manse Portus], at. ea
zeeh. van N.-Italie, prom. Genus, hfdst. circ.; fraai gelegen
aan de Riviera-di-Levante, 2112 u. W. Sarzana; met een citadel en een ond kasteel der Visconti. Zij is .66 achoon
geJegen, dat Napoleon I. hear tot de eerate haven van
son rijk wilde naaken. Belangrijke uitvoer van wijn, olie
en marmer. 16,000 mw. (in de gem. 24,000). — De B a al
of Golf -• an-Spezzia is 2 n. lang en van 1/2 tot
13/4 U. breed. Zij vertoont de schoonste natuurtooneelen,
heeft acne quarantaine-inrichting bij het d. Dell e-Gr ai e, en ass de Waijde van bares ingang de Mend*
Palmaria (met marmergroeven), Tino (met ens
vuurtoren ) en Tinello
Slpezaano, d. in z. - italie, Albanie, prom. Cosenza, cite.
Castrovillari. 4490 mw. In de nabijheid liggen nog 2 d.
van denzelfden imam.
Speasia, Spetsa, Spetsai, Petnay, [Tiparenos), ell.
vanriekenl., gouv. Argolis, hi.) de Z.kust, aan den ingang
des golf van Nanplia, 3 n. WI W. Hydra; gr. 1 1 /5 0 in.,
met 8400 inw. die zich meer eau handel en echeeraart,
dan aan landbouw en veeteelt wijden en in den vrijheidskrijg 16 schepen en 2 branders atm de Avieksche vloot leverden. Het eil. is merkwaardig out zws gezond klimaat
en An sehoone vrouwen. Op de N.kust ligt de at. S p e az i a, met sen_goede haven en 3000 saw. — Bij de ZO.zijde
ligt het ellandle Spezzia-PoeI o.
Prodona, [Spakteria], ell. rap
Grie en and, bij Morea's ZW.knst, tegenover de haven van
Naverino, lang 1 u., hr. 1/6 u. 't Is tegenwoordig door
male kaiak') in 3 of 4 dollen geseheiden.
Sphakia, Sfakia, at. op de Z.kust van het Turkeche
nil. OandIa of Crete, 12 n. van de W.punt. 1000 mw.
Iiiidoggel Lee'), gek. in de Ned. pro.. N.-Holland, gem.
Nannies, karat. Hilversum, arr. Amsterdam.
b. in le Ned. prey. Drente, gem. Belles, kant
Hoolieveesi, arr. Amen. 140 law.
Spierdlik, d. in de Ned..prov. N.-Holland, ender die
gem. gelegen, I. w. order die van Obdam, Spanbroek en
Berkhont, kant. hiedemblik, an. Alkmaar. 700 mw.

Spieringhorn
Spieringhorn, geh. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Sloten, kant. (N.. 4) en arr. Amsterdam. 90 inw.
Spieroe, ell. van Noorwegen, aan den ingang der golf
van Christiana, op 59° 4' N.B., 10° 59' O.L.
Spices, thoogd. Speier of Speyer, fr. Spire,
eng. Spieres), [Nemetse, Augusta Nemetum, Noviomagu.), Met. van Rijnbeieren of den beier.
weleer rijkst., eat' den Speierbach, die beneden de st. in
den Rijn valt, 3 U. Z. Ludwigshafen en 41/2 U. NO. Landau, door een spw.tak in gemeenschap met de ijzerbaan
tusacken de beide gen. plaatsen. Zij beslaat een groote,
door meren omsloten ruimte, en heeft een kathedraal met
vele keizerlijke grafsteden, die door de Franschen, toen
in 1688 onder Turenne de st vermeesterden, geopend,
geplunderd en met echt wandalismus geschonden werden,
maar door koning Lodewijk I. en Maximillaan II. van
Beieren weder hersteld en met fresco-schilderijen vereierd
zijn• voorts de overblijfsels van een oud pains, waarin 49
rijksdagen gehouden werden ; een stadhuis, gymnasium met
sterrewacht, weeshuis, verbeterhuis, school voor 't hoochwezen, kruidtuin, museum van oudheden, eenige (abr. en
reel handel en scheepvaart langs den Rijn. 15,330 mw. Te
Spices weed o. a. de rijksdag gehouden, tegen welts besluiten de aanhangers der reformatie trprotesteerden" (van
daar de naam oProtestanten"). Noviomagus, eenmaal ten
belangrijke root. post en CEesars winter-kwartier, was in de
middeleeuwen de resid. van verscheiden duitsche keizers.
Spienen, gem. in Pr., Rijnprov., regdat. Trier. 24u0 mw.
Spice, st. in Zwitserland, kant. Bern, Beneden-Simmenaan het Thuner-meer. -2080 maw,.
Spiv.), 1) st. in N.-Italie, Piemont, pros. Alessandria,
eirc. en 3 u. ZW. Acqui, aan den Bormida en Valle. 3335
inw. — 2 ) id.,Midd.-Ital.,prov. Caserta, 3 u.N O. Gaeta. 160 mw.
Spijk, 1) ned. d., pray. Z.-Holland, gem. Heukelum,
kant. en 3/4 0. NO Gorinchem, arr. Dordrecht ; met ten
ponteveer over de Linge. Vroeger was 't een zelfEstandige
gem. 480 mw. — 2) id., prov. Groningen, gem. Bierum,
kant. en 13/4 U. N. Appingedam, arr. Groningen. 65.) mw.
— 3) gel, in de prov. Gelderland, gem. Vuren, kant. Gorinchem, arr. Dordrecht. — 4) id. prov. Friesland, gem.
Ilennaarderadeel, kant. Bolsward, arr. Leeuwarden. — 5)
prov. Gelderland, gem. Herwen-en-Aerdt, kant. en arr.
Arnhem. — 6) (Beth id. prov. N.-Brabant, gem. Oistern ijk, kant. Tilburg, arr. Breda.
Spijkeaisee, ned. gem. en d., prov. Z.-Holland, kant.
en 2 u. OZO. Bridle, arr. Rotterdam. 1700 inn,.
Spijkerboor, 11 geh in de Ned. prov. N.-Holl., gem.
J1sp, kant. Purmerend, arr. Haarlem, aan het N.-Roll.
— 2) id., pray. Drente, gem. Anion, kant. en arr.
A 3sen, aan 't Annerveensche kanaal.
Spik, Spyk, Spick, geh. in de Ned. prov. Limburg,
Maasuiel,
kant. en arr. Roermond. 61 mw.
gem.
Spike, eil. aan de W.zijde van Cork-harbour, Ierland,
unster, gra. Cork, 1/6 u. Z. Queenstown; met sterke vestingwerken, in 1791 tot dekking der haven opgericht. 1300 inw.
Spikeroog, Spieker-Oge, een der Wadden-eil. in de
N.zee, behoorende tot Pruisen, prov. Hannover, 1 a. W.
Vanger-Oge; met ten kerk en 180 mw.
Spilainberto, mvl. in N.-Italie, prov. en Me u. ZO.
Modena, aan den 1. o. van den Panaro. 3750 mw.
Spilimhergo, Spilenberg, distr., gem. en at. in N.Italte, Venetie, 411, u. WNW. Udine, aan den Tagliamento.
Bevolking 32,200 in 't distr., 4860 in de gem., 2350 in de st.
Spilinga, d. in Z.-Italie, prov. Catanzaro, circ. Monteleone-di-Calabria. 2187 mow.
Spilloby, cog. nifv1. en kersp., grs. en 7 a. OZO. Lincoln.
1624
Spinadeseo, at in N.-It., prov.en circ. Cremona. 1690 low.
Sjpinazzola, at. in Z.-Italie, prov. Bari, distr.hfdpl., 2
u. Z. Minervino. 10,301 mw.
Spincoort, fr. gem. en d., dep. Meuse, kant.hfdpl., arr.
en 6 I, ZO. Montmedy, aan den Orthain. 585 mw.
Spine*, d. in Italie, prov. Venetie, circ. Mestre. f.200 mw.
Spinet°, ltal. at., prov.Molise, cite. Campobasso. 11150 mw.
Spinetoli, gem. van Italie, prov. en cite. Ascoli-Piceno.
2050 inw.
Spingo-Saturno, gem. van Italie, prov. Caserta, tire.
Gaeta. 1770 jaw.
Spino-d'Ada, d. in Ital., prov. en circ. Sondrio. 1480 jaw.
Spiooeo, gem. van Italie, prov. en tire. Potenza, 4 a.
NO. Lagonero; met een schoone coin. brug in de nabijheid. 2660 jaw.
Spirding-Sec,Selmardevvie, grootste meer in 0.-Pruisen, regdst. Gnmbinnen, kr. Johannisburg. Het is 16 rt.
in omtrek en vloeit in 't Z. door de Pisch in de Narew af.
Spital, 1) myl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Karinthie,
kr. en (1 U. NW. Villach, aan de Drau, die hier de Liser
opneemt. 1800 mow. (5000 in de gem.) — 2 ) id— prov. Tirol en Vorarlberg. 2180 jaw. — 3) id., prov. Stiermarken.
2330 jaw. — 4) distr. in de prov. Karinthie. 43,950 inw.
Spitalfields„ wijk van Londen, onmiddellijk NO. de City,
hoofdzetel der zijdefabrikatie in Engeland. 40,000 low.
Spithead, vermaarde reede bij Engelands Z.kust, grs.
Hants, tusschen Portsea en Wight, ten W. in gemeenschap
met de Solent en Southampton-Water. Om hare veiligheid
voor ale, behalve ZO.winden, hebben de zeelieden hear
Konings Slaapkamer" geheeten. Zij is 't voorn. rendezcoin voor de britsche zeemacht. Aan hare tegenovergestelde
20.1 liggen Portsmouth en Ryde.
Spit:, vallei van Britsch lndie, het 0.1ijk gedeelte van
den Pendsjab vormende, tusschen 31° 40' en 32° 40' N.B.,
77. 44 en 78° 33' O.L. Hare dorpen zijn nicer clan 4000
met. boven de zee gelegen. De bewoners zijn van Tataarsch
Tas en meest Boeddhisten. — Be r i v. Spiti is de W.lijke tak van den Setledsj boven den Himalaya en valt
daarin op 31 0 48' N.B., 78° 38' 0 L.
Spitsbergen, 1) (zoo geheeten near zijn spitse bergtoppen; some ook Oost-Groenland en Nieuw1 a n d genaamd) eil.groep in de N.lijke IJszee, omtrent
halverweg tueschen Groenland en Nova-Zembla, van 76 0 30'
tot 80° 43' N.B., na 't Frans Jozefs-land en 't Amerik. pool-
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land aan weerszijden van 't Kennedykanaal, 't N.lijkst gelegen van elle bekende leaden der aarde. Den groep,
welker gezamenlijke vlakte-inhoud men op 1390 0 m achat,
werd yroeger doorgaana beschonwd ale tot Amerika behoorende, mace mag met meer recht, als liggende tuasehen
de lengtegraden van Duitschland, tot de eil. van Europa
gebracht worden, gelijk zij dan ook in i870 door Zweden
in bezit genomen is. Zij werd in 1596 door de Hollandsche
zeevaarders Barentz en Heemskerk zoo al niet ontdekt
(want reeds in 1553 landde er de engelschman Hugh Willoughby), dan toch wedergevonden. Geen der eil. heeft eec
blijvende bevolking; alleen des zomers worden zij ter wine
van de daar aan de kusten huizende walvissehen, witte beeren, robben eat. bezocht. Bijna elle plantengroei, enkele
kryptogamen eitgezonderd, is hier uitgestorven. Aileen op
enkele plekken aan het zuiderstrand smelt de sneeuw, die
op de slechts 50 a 200 met. hooge bergen ook gedurende
de 3 zomermaanden steeds liggen althans ongesmolten)
blijft. VIM de weinige landdieren is de om zijn kostbaar
vel gejaagde vos wel 't belangrijk4. ,Doordat de gletschers
tot in zee reiken yin& men op S. geen rivieren ; alleec
enkele kleine beken komen soma nit de zijden der rotsen
voort, mass- verdwijnen oak spoedig, en doordat de bodem
op een diepte van weinige decim. steeds bevroren is, zijn
bronnen op deze eilanden geheel onbekend. Ale men bedenkt dat de tan op S., zelfs in de Z.lijkste deelen, nooit
hooger rijst dan 37°, dat hare schuine stralen, door een
zeer dichten dampkring gaande, veel van hun warmte verloren hebben als ze den grond bereiken, dan tat men begrijpen, dat het klimaat van S. tot de koudste der ass-dc
behoort. Al gaat de zoo ook in den tomes- 4 maanden lang
niet under, toch heeft er de maand Juni nog strenge vorsten en op zijn hoogst 7 it 8° C. (4V Fahr. warmte.
Vaak wordt de ton in Juli en Aug. door nerds verdonkerd en nooit is de hemel een geheelen dag helder." De
wintertemp. is zoo laag, dat kwikzilver niet zelden bevriest
en schoon can de W.kust, onder den invloed van den Golfstroorn, het klimaat iets zachter is, valt ook hier nog
sneeuw in elle maanden van het jaar. De archipel bestaat
nit 3 of 4 groote en een menigte kleine eilanden en klippen; aan het N.einde ligt de groep der Zeven-Eilanden
of Zeven-Zusters. Het grootste eiland is Eigenl ij k Spitsbergen of Nieuw-Friesland, met de g,oede
haven Smeerenburg op de W.kust z. ald.); de andere voorn.
eil.zijn Noordoostland,Edges-eil.en, PrinsCharle a. In de M o a a elbaai van S. werd in 882-33
bet station der Zweedsche expeditie voor het doen van
waarnemingen in de Noordpoolstreken gevestigd. Tusschen Spitsbergen en de Noorw. kust ligt op 75° N.B.
het onbewoonbare kleine Cherry- of Bees-en-ei I.,
in 1596 door Barentz en Heemskerk ontdekt. 2) geh. in
de Ned. prov. Groningen, gem. en kant. Zuidbroek, arr.
Winschoten.
Spittal, vl, in Engeland, gra. Northumberland, kersp.
Tweedmouth, aan den mond van de Tweed, tegenover Berwick. 1750 mw.
Spittle-Gate. Boughton en Walton, vl. in Engeland, grs. Lincoln kersp. en ZO. Grantham. 5304 inw,
Spitz, ravl. in Neder-Oostenrijk,
aan den Donau, 1. o.,
'
2i/e u. SW. Stein; met ijzerfabr. en handel. 2100 mw.
Split, kaap van Nieuw-Schotland, Britsch N.-Ames-ika,
op 45° 22' 40" N.B., 64° 15' W.L.; met gevaarlijke draaikolken in de nabijheid.
Spliigeo-Pae, (ital. Sp el ug a ), overgang der Rhtetioche Alpen, tusschen Grauwbunderland (Zwitserl.) en Lornbardije ( Italie 1, die Amu naam draagt near het d. S p 1 u.
g e n in Grauwbunderland, can den Achter-Rijn. De nienwe
weg, door de Oostenrijkers in 1823 voltooid, loopt door 3
overdekte gaierijen, die tot de langste in de Alpen behooren, en bereikt een hoogte van 2116 meters boven de zee.
Hij leidt van Chur (Coire), Reichenau en Tusis near Chiavenna. "Het glanspunt van den Spltigen is de wereldberoemde Via-Mal a, het steile Alpenpad, dat uit het
Domleschgerdal (Achter-Rijn) near het hooger gelegen
Schamserdal voert. Nu cent op hooge muren, dan tens door
de roteen been, bier door leuningen, ginds door stevig
metselwerk beschut, loopt deze kunstweg door ten 66u u.
langen bergkloof, wear ten vochtige, koude lucht den reiziger te gemoet komt. Slechte zelden ziet men den Rijn;
zijn ruischen en bruisen laat zich geweldig hooren nit de
ontzaglijke diepte en ontelbare malen wordt zijn stn.=
gebroken door de kale en donkere rotswanden. Ter hoogte
can 100 meter loopt den weg over den in de diepte donderenden bergstroom en tack steeg het water bij den wolkbreak in 1834 en wederom bij de overstrooming in 1868
566 sehrikbarend, dat het de spanning van de tweede brag
bereikte." In 1875 trokken over den Spingen die ook den
Romeinen reeds als overgangsplaats diende, 24:000 reizigers.
Spoelswijk, geh. in de Ned, prov. Z.-Holl., gem. Reenwijk, kant. Gouda, arr. Rotterdam.
Spoleto, (Spoletium), at. in bissch.zetel in Middenprov. Perugia, 7 u. N. Rieti. Zij heeft een sterIE
kaateel, dat over een diepe kloof door een stoute, seer hooge
brag, die can de eene zijde een waterleiding heeft, met de
at. verbonden is. Tot hare merkwaardigheden behooren
verder de kathedraal met rijke kunstvoorwerpen, een rota.
boog, overblijfsels van een rom. schottwburg e. a. oudheden. Zij heeft fabr. van wollen stoffen en hoeden. Onder
't effete fr. keizerrijk was zij de hfdpl. van het dep. Trasymene. 20,700 mw.
Spoltore, myl. in Z.-Italie, prov. Teramo, 3 u. 0. CAvith-di-Penne. 4280 jaw.
Spondon, kersp. van Engeland, gra. en 3/4 u. 0. Derby;
met ten station can den Midland-spw. 2300 jaw.
Spongano, gem. van Z.-Italie, prov. Lecce, elm Gallipoli. 1400 mw.
Spontin, belg. gem. en d., pro'. Namen, arr. Dinaat,
kant. Ciney; met een nod goth. slot. 750 mw.
Sponturfsvijk. nob Sehotkamperrijk geheeten, b. ia
Ned. prov. Overijsel, gem. Avereest, kant. Ommen, arr.
Zwolle. 230 inw.
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Spoolde

Spoo lde b. in de Ned. prov. Overijsel. gem. Zwollerkenpel, 'mitt en arr. Zwolle. 300 hew. — De Sp o old e rberg is een fraai beplante heuvel in dezelfde gemeente
aan de Willemavaart.
Spoordonk, b. in de Ned. pros. N..Brabant, gem. en
kant. Oirschot, arr. 's Hertogenbosch. 800 mw.
Sporaden, Id. i. eVerstrooide Eilanden"), afdeeling
van den Griekechen archipel, bestaande nit de ell., die de
eentrale groep of de Cycladen omgeven en deels tot Turkije, deels tot Griekenland behooren. Be turksche Sporeden bevatten Candle, Scarpanto, Rhodes, Kos, Kalimno,
Patmos, Nicer's, Samos, Scio, Mitylene, Lemnos, Imbros,
Samothraki, Thasos e. a. ell. lance de kusten van Aziat.
en Ens. Turkije en staan onder 't rechtsgebied van den
pasja van Rhodes. Tot de Grieksche Sporaden behooren
Skim, Skiatho, Skopelo, Selidromi, Sarakino, Pelagnesi Jnaa
e. a. (gezamenlijk N. -Sporaden geheeten) ; voorts
.1Egina, Salamis, Paros, Hydra,. Spezzia enz. ( die men W.
Spore den beet, en in of bij de golf van &gine liggen).
Den naam van 0. -Sporaden dragen de tot Aziat. Turkije behoorende ell. Lange de knit van Kl. Azie.
Spotland, cog. gem., gee. Lancaster, bij Rochdale, van
welke et. zij een nitgebreide voorst. uietuaakt. 35,0'0 mw.
Spotorno,st. in N.Ital., prov.Genua,circ. Savona. 1280 mw.
Spott, kersp. van Schotland, grs. Haddington, 1/2 u. Z.
Dunbar. 560 mw.
Spottsylvania, gm. der V.S., Virginie, met 12,200 inw.;
hfdpl. Fredericksburg.
Sprang, ned. gem. en d., prov. N.-Brab., kant. en 1/2 u.
ZZW. Waalwijk, arr. 's Hertogenbosch. 680 mw. (met 2 geh.,
waaronder de Sprangsche-Vaart ofenkel De Vaart.
Sprague, vi. in de V.S. van N.-Amerika. Connecticut,
grs. New-London. 3463 mw.
Spratton, kersp. van Engeland, grs. en 11/2 u. NNW.
Northampton. 830 mw.
Spree, (ook Sprewa en Spriawa), riv. van
Duitschland, ontspr. in 't kon. Saksen, kr. Bautzen, vloeit
N. en NW. door de pr. prov. Brandenburg, langs Spermberg, Cottbus, Lnbben en Berlijn, welke et. zij in 2 deelen
scheidt, en valt na een loop van 63 u. 1. in de Havel te
Spandau. Het Friedrich-Wilbelms-kanaal verbindt hear met
de Oder. — Spree en Spreewater zijn 2 pr. d., 4 u.
ZZO. en 1113 rt. Z.t.O. Spremberg.
Spreenwendijk, geh. in de Ned. prov. N.-Holland,
gem. Petten, kant. Schagen, arr. Alkmaar. 90 mw.
Spremberg, 1) pr et., prov. Brandenburg, reedst. Frankfort, op een eil. in de Spree, ruim 4 u. Z. Cottbus ; met
aanzienlijke lakenfabr. en wolmarkt. 11,380 inw. — 2) saks.
d., kr.dir. Bautzen, 1 u. 0. Neusalza; met een slot en
weverij. 1500 inw.
Spreriano, at. in Italie, prov. en circ. Treviso. 3660 mw.
Sprigg, vl. in de V.S. van N.-Amerika, Ohio, gm,
Adams. 2100 inw.
Spring, vl. in de V.S. van N.-Amerika, Pennsylvanie,
gee. Berks. 2260 (nw.
Spring., pr. at., prom., landdr. en 4 u. ZW. Hannover;
met steenkoolmijnen en zandsteengroeven. 2654 inw.
Springfield, 1) kersp. van Engeland, gTs. Essex, aan
2.)
den Great-Eastern-spw. NO. Chelmsford. 2650 (nw.
d. in Schotland, gm. Dumfries,
kemp. Gretna, aan den
'
Sark, r. o., welke rivier hier de gems van Engeland en
Schotland vormt; 2 n. 0. Amen. Lang is dit d. bet tooneel geweest van de Gretnasche trouwpartijen. 300 (nw. —
3) id., gee. Fife, ken)). Cupar. 608 inw.
Springfield, 1) st. der V.S., Massachusetts, hfdpl. van
't gm. Hampden, aan den Connecticut, I. o., die bier de
Mill-riv. opneemt, 28 u. W.t.Z. Boston en omtrent even
ver 04.5. van Albany, met welke bride steden zij door
den Western-spw. verbonden is. Deze bloeiende, bedrijvige
at. is door hare ligging het middelpunt van em n grooten
binnenlandschen en rivier-handel en tevene van veel doortocht, waardoor bier vele groote en schoone hotels verre•
zijn. Zij heeft een neer belangrijk constructie-areenaal,
welks voorn. gebonwen bevallig rondom een schoon plein
geschaard stasui en waarin jaarlijks dnizende geweren gemaakt woolen ; voorts fabr. van ijzerwaren, spoorwegwagene e. a. spw.behoeften, papier, katoenen stoffen, leder,
vent tang. en korenmolens, machine-winkels en.. Verscheidene van hare kerken zijn schoone gebouwen. 26,800 low.
In de gem. S. ligt ook het fabr.d. Chickape e. 21
hfdst. van den Stt. Illinois en hfdpl. van 't gm. Sangamon,
30 u. N.t.O. St-Louis. Sedert dee. In 1822 aangelegde at.
in 1840 tot hfdst. van den Stt. weed verklaard, is zij sue!
aangegroeid. Zij ligt op de grenzen eener schoone, rijke
prairie, =trent 1 U. Z. de riv. Sangamon en is door eenen
over Jacksonville loopenden spw. verbonden met Napels
as. de Illinois, een Ostend van 15 U. Haar staatshnis.
rechtbuis, etaatsbank. vencheiden kerken, vele hotels en
magaztjnen Ain echoone gebonwen. In 1846 is em een doofetomtnen-institunt opgericht. 17,500 mw. — 3) gem. en vi.
den V.S., New-York, gee. Otsego, 21/2 u. N. Cooperstown.
3200 mw. — 4) id., New-Jersey, gee. Burlington, 11/2 n.
NO. Mount-Holy. 1781 mw. — 5) id., zelfden Stt. gee. Essex, 21/2 U. WZW. Newark ; merkwaardig door den strijd
der Engelschen en N.-Amenkanen op 23 Juni 1780. 4945
mw. (1850) — 6) id., Pennsylvania, gee. Bradford. 1460
— 7) id., zelfden Stt., gra. tucks, 12 N. Philadelphia. 2600 mw. — 8) id., zelfden SIt. gra. Mercer, aan
bannock Creek. 1340 tow. — 9) id., zelfden Stt., grs. Erie.
1741 taw. — 10) id., zelfden Stt., gm. York. 1960 me/. —
11) id., zelfden Stt., gee. Bradford. 1487 low. 12) id.,
Ohio, pea. Hamilton. 6548 mw. — 13) id.„ zelfden Stt., gee.
itieWn. 2100 low. — 14) id., zelfden Stt, gee. Summit.
MOO law. 15) id., zelfden Ste., gee. Jefferson. 1300 law.
— 18) id., zelfden Ste.., gee. Rosa. 1262 law. — 17) id.,
selfden Ste., hfdpl. van 't gee. Clarke, 12 n. W. Columbus,
door een spw. met Dayton verbonden. 12,600 law. — 18)
Id., Missouri, hfdpl. van 't gra. Greene, 45 n. SW. Jefferson-City. — 19) id, New-Hampshire, _ grs. Sullivan, 11 n,
NW. Concord. 1290 tow. — 20) id., Vermont, gee. Windsor, aan den Connecticut en den spw. en 20 a. Z. Mont-
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paler. 2980 mw. — 21) id., Tennessee, hfdpl. van 't grs.
Robertson; met bezochte minerale bronnen. 2140 (nw. —
22) id., Louisiana, hfdpl. van 't kersp. St.-Helena, aan
den wag tusschen New-Orleans en Natchez. (Vele andere,
meer en min bednidende plaateen in de V.S. dragen denzelfden naam).
Spring-Garden, 2) at. der V.S., Pennsylvanie, vooret.
van Philadelphia. — 2) id., zelfden Stt., gas. York. 3051
inw. — 3) d. in Virginie, grs. Pittsylvania, 37 U. ZW.t.W.
Richmond.
Spring-Grove, vl. in de V.S., Stt. Z.-Carolina, get.
Edgelield. 2510 inw.
Spring-Hill, gem. en vl. der V.S., Pennsylvanie, get.
Fayette, aan den Monogahela, I. o. 2450 mw.
Springport. gem. en vl. der VS., New-York, grs. Cayuga, 2./2 u. ZW. Auburn. 2240 mw.
Springwater, gem. en vi. der VS., New-York, grs.
Livingston, 41/2 u. ZZO. Genesee. 2160 mw.
Springwells, vi. in de VS., Stt. Michigan, grs. Wayne.
3500 low.
Spehskrusgen. (fr. Sp rinck ange ), d. in 't gr.hertd.
en arr. Luxemburg, kant. en ;1/2 U. Z.t.W. Capellen, gem.

Dippach. 300 inw.

Sprogoe, kl. deensch eil., Ffinen, midden in den Gr.
Belt ; de vuurtoren staat op 55° 19' 51" N.B., 10° 58' 19" 0.1..
Sprokkelboseh, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Rosmalon, kant. en arr. 's Hertogenbosch. 250 inw.
Sprottan, pr. at.. Silezie. regdat. en 11 u. NW. Liegnitz,
kr.hfdpl., aan den Bober, die bier de Sprottau opneemt,
en aan den spw.tak van Glocrau; met weverijen. 7216 mw.
Sproughton, kersp. van Engeland,
'
get. Suffolk, 3/4 u•
WNW. Ipswich. 620 mw.
Siprouston, kersp. van Schotland, gm. Roxburgh, )./.
ti. ONO. Kelso. 1294 mw.
Sprowston, kersp. van Engeland, gm. Norfolk, )/2 u.

NNO. Norwich. 1550 mw.
Sprundel, ned, d., pest. N.-Brabant, gem. Rucphen c.
a., kant. Zevenbergen, arr. Breda. Circa 400 inw.
Spui ihet) of de Breedevaart, tak der Oude-Maas,
die den Hoeksche-Waard van 't Land-van-Voorne-en-Putten scheidt en in 't Haringvliet uitkomt.
Spurn-Head, kaap aan Engelands 0.kust, grs. York,

0,-Riding, aan den N.ingang van den lumber; met 2 vuurtorens, waarvan een op 53° 34' 7" N.B., 0° 7 2" 0.L.
Spusz, turksch vl., Albanie, op de grens van Montene-

gro, 3 u. N. Podgoritza.
Spy, belg. gem. en d., pv., arm, en kant. Namen. 2730 mw.
Spynie, kerep.v. School., gra. en 1/2 u. NW.Elgin. 1612 mw.
Squatters, uneerhurkers" (van 't cog. to Squat.,
Is in 't algemeen de naam der Austral. en N.-Amerik yolkplanters, die met hunne kudden steeds verder in de bin-

nenlanden doordringen en zich ergena op een onbeheerd
atuk land gaan veatigen.
Squillace, [Seylneeurn], st en bissch.zetel van Z.-.
Italie, pent. en 3 u. ZZW. Catanzaro. 3600 mw. — De G o 1 fvan-Squillace [Sinus Squilaceus] eenbocht
der Ionische zee, bij 't Z.einde van Italie, is 10 u. breed.
Squinzano, st. in Z.Italie, prov. en circ. Lecce. 3780 mow.
Srehernik, Srebernieza 1 ) veraterkte st. in Eirrop.
' Zwornik. 1500 low. — 2)
Turkije, Bosnie, 81/2 U. NW.
d., 61 /2 u. Z. Zwornik. Bride hebben zilvermijnen,
Sredue-Kolymsk, rots. at. en fort, 0.-Siberie, prov.
Jakoetsk, aan de Kolyma, 1. o., 44 u. van haren mood in
de IJszee.
Srimenanti kl. staat van 't schiereil. Malakka, op 3°
N.B., 103° 0.L. ; met 8000 mw., die tin, sapanhout, was,
rotting en rijst near de britsche kolonie Malakka zenden.

Sri-Moettra, st. van W.-Hindostan, 14 u. WNW. Gwalior.
Srinagur, at. van Voor-Indie, sic Serinagur.
Sringat, voorm. distr. der ned. resid. Kedirie op Java,
in 1850 met bet distr. Biltar gevormd tot een op zich zelf

ataand regentschap onder den naam van Blita r, en
verdeeld in de distr. Blitar, Sringat, Wilingie en Lodoye.

Sri-Permatara, at. van Britech Indie, pres. en 6 u.
ZW. Madras. — Sri-Sorrie-Narrain, id., pres. Bengalen,
20 n. NW. Soembhoelpoer.
&samara en Ssaratov, zie Samara en Saratov.
Staab of Stab, (Stoda), at. in Oostenr.-Hong., prov.
Bohemen, km. en 3 u. SW. Pilsen, aan de Radbusa. 1850 mw.
Standen, Stades, stadje in Hessen-Darmstadt, pro,
Oberheasen, hr. Friedberg, aan de Nidda, 1. o., met een
slot en minerale bron. 500 Mw.
Staalshoygden of Stadsbygden, kersp. en d. in Noorwegen, stift en 3 u. NW. Drontheim. 3260 inw.
Stoat of Staatsche-Straat, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Nederweert, knot. Weert, arr. Roermond. 250 inw.
Stunts, oostenr. vi ., Unter-Mannhartsbergkr., NW. Zisterdorf; met een bergslot. 1500 mw.
Stabannan, kersp. van Ierland, gee. Louth. 954 low.
Stabbio, at. in Zwitserland, kant. Tension, dint. Mendrisio; met zwavelbronnen. 1976 inw.
litabroek, 1) geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Uden, kant Veghel, arr. 'a Hertogenbosch. — 2) voorm.
naam van Georgetown. Britsch-Guiana, zit Georgetown
1). — 3) belg. gem. en mv1., pray., arr. en 21/2 u. NNW.
Antwerpen; met cichorei-fabrieken. 3103 mw.
Staehau, gem. in Oostr.-Hong., pros. Bohemen. 2650 mw.
Stachelberg, zwit berg, kant. Olarna , aan welts voet,
In de vallei der Linth, een welbezochte badinrichting is.
Send. twee geb. in de Ned. prov. N.-Brabant: a) gem.
. b) gem. Mierde.
Son-en-Brengel,_
Stad-aan=t Haringvliet, ned. gem. en d., prov. Z.Holt., kant. en 11/4 a. 0.0.5. Sommeledijk, arr. Rotterdam;
met can haven aan 't Haringvliet. 1160 merit geree mw.
Stadbroek, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. en kant.
Sittard, arr. Maastrie.ht . 160 (ow.
Stade, at. in Pruisen, pros. Hannover, hfdpl. der gelijkn. landdrostei, aan de Schwinge, bij harm n mond in de
'Ube, 6 n. WNW. Hamburg. Zij heeft een gymnasium, emn
normaal-school en eenigen handel en acheepvaart. 97..4
low. — Ken l/e n. van de at., aan den mood der Schwinge

Stadeln

St ann ern

in de Elbe, ligt het d. Brunshausen met de Sch wi ngerachan s, alwaar een oorlogakorvet ligt ter bescherming van den Stade-tol.
Stadeln, gem. in Oostr.-Hong., prov. Bohemen. 2540 mw.
Staden, belg. gem. en vi., prov. W.-Vlaanderen, arr.
Yperen, kant. Hooghlede. 4690 mw.
Stadskanaal (Nieuwe.), Bed. veenkolonie en d., prov.
(roningen, gemidd. 4 u. ZW. Winschoten, hugs het reeds
in de 17de eeuw gegraven Stads-kanaal (sedert dien tud
evenwel aanzienlijk verlengd ); deels tot de gem. Onstwedde,
deels tot die van Nienwe-Pekela en Wildervank behoorende.
Het is een zeer welvarende en dicbt bevolkte atreek, door
een etoomtram met Wildervank, Yeendam, Muntendam en
Znidbroek verbonden en binnenkort waarschijnlijk evenzeer
met Nieuwe-Pekela, Oude-Pekela en Winscnoten. 4700 low.
Stads-Polder (Nieuwe.), uitgestrekte in 1740 Ingedijkte polder van de Ned prov. Groningen, gem. Beerta,
kant. en arr. Winschoten ; groot 428 bonder, met een zeer
welvarende en betrekkelijk talrijke bevolking.
Stadt-ant-Hof, [Riparia], beier. at., kr. Opperpalts,
lifdpl. van een landgericnt, op een eil., gevormd door den
Don., die bier de Regen opneemt, en tegenover Regensburg, waarvan zij een voorst is en met welke zij door een
lenge steenen brug is verbonden. Zij heeft een nonnenklooster en veel bierbrouvverijen. 33.5 inw.
Stadtbredimus, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg,
kant. en 1/2 U. N. Remich, aan de Moezel, 1. o., met een
kasteel. Het vormt met het d. Greveldingen en een paar
geh. de gem. St adt bredimu s, die 1400 low. telt.
Stadtehen, (poolsch Miasteczk o), pr stadje, prov.
Posen, regdst. en 11 u. W. Bromberg. 800 mw.
Stadthageo, St. in 't vorstd. Schaumburg-Lippe, 2 1/2 u.
NO. Blickeburg, aan den spw. van Hannover op Minden ;
met een kasteel, can vorstengroeve en mausoleum in de
stadskerk en in de nabijheid steenkoolmijnen. 3617 inw.
Geb.pl. van den geograaf Bilsching.
Stadtilm, at. in Schwarzburg-Rudolstadt, ambtshfdpl.,
aan de Ilm. 3123 mw.
Stadtkyll, pr. d., Rijnprov., regdst. Trier, tusschen
Trier en Keulen ; op 7 Juni 1845 bijna geheel afgebrand.
Stadtlohn, pr at., prov. Weetphalen, regdst. en 8 , /2
u. NW. Milliner, aan de Berkel, 1. o , niet ver van de Ned.
grens; met veel linnenweverij, bleeken en fabr. van tabakspijpen. 2155 mw.
Stadtoldendorf, at. in Brunswijk, ambt Holzminden ;
met veel llnnenweverijen. 2463 mw.
Stadt-Prodaelten of Prozelten, beier. stadje, kr.
Nederfranken-en-Aschaffenburg, aan den Main, r. o., 8 u.
W. Wurzburg ; met een slot, burgrulne en wijnbouw. 1000
mw. — Sadt.Schwaraach, id., zelfden kr., aan den Main,
1. o., waarover bier een brag voert, 31/2 u. 0.t.N.
burg. 600 low. — Stadtsteinach, id., kr. Opperfranken,
aan de Steinach, 41/2 U. N.t.W. Bairenth. 1572 mw.
Stadtsulza, stadje in Saks.-Weim.. kr. Apolda. 1977 inw.
Stafa, twit. mvl., kant. en 4 u. ZO. ZUrich, aan 't ZUriclier-meer ; met een gezondheidabad en fabr. 3800 mw.
Staffa, kl. eil. der Binnen-Hebriden, 2 u. N. Ross-ofMn.11; vermaard am zijn bazaltzuilen en spelonken, wearonder de wereldberoemde Fingala-grot, in 1722 ontdekt.
Staffelstein, beier. stadje, kr. Opperfranken, aan den
mond der Lauter in den Main, 4 u. NNO. Bamberg, aan
den spw. op Hof, met weverij, hop- en ooftbouw. 1914 low.
Staffola, gem. v. Italie, prov. en distr. Ancona. 2380 mw.
Stafford, 1) (Graafschap-) of Staffordshire, binnenlandsch gra. van Engeland, palende 0. aan Derbyshire, N.
Ran Cheshire, W. aan Shropshire en Z. aan Warwick- en
Worcestershire ; gr. 57 0 m., met ongeveer 859,000 low.
In 't N. staan de Moorlands-heuvelen, die hier en daar tot
400 en meer met. boven de zee verheffen ; het midden van
't gra. is vlak of golvend ; bet Z. wader heuvelig. De voorn.
riv. zijn de Trent, die met de Dove de gansche 0.grens
vormt, en hare bijriv. Sow, Tame, Blythe en Churnet. 't
Klimaat is over 't geheel koud, en in 't W. valt veel regen. Het mijn- en fabriekwezen hebben in dit grs. de
bovenhand op den landbouw. Zeer uitgestrekte steenkoolbeddingen liggen zoo in 't N. als in 't Z., waar men de
groote ijzerfabrieken van Wolverhampton, Wednesbury,
Walsall, Tipton, Bilston, Dudley vindt, terwij1 men bij
Stoke, Handley en Burslem het distr. der potterijen aantreft. In ijzerwaren 'evert dit gm. alle artikelen, van
spijkers tot stoommachines ; ook ligt bier het uitgebreide
etabiiesement van Bonlion en Watt (te Soho). Koper, lood,
kalk- en zandsteen, marmer, albast en de beste potteklei
zijn belangrijke mineral. producten. Voorts levert de nijverheld er glaswerk, tapijten, hoeden, laarzen, schoenen ekemicalien, ale ( vooral te Burton-on-Trent ) enz., en in 1874
waren er ongeveer 6200 handen in de katoen- en zijdemolens werkzaam. Schier alle etreken van 't grs. zijn van
kanalen dooraneden, en de London-and-North-Western-spw.
loopt er in verschillende takken door. Het wordt verdeeld
in 5 //hundreds" en bevat de //city" Litchfield, de //parliamentary boroughs" Stafford, Walsall, Tamworth, Wolverhampton, Newcastle-under Lyne, Stoke-upon-Trent en Dudley, benevens sneer clan 20 mvl. en ruim 1000 d. en geh.
— 2 ) at. en hfdpl. van gen. gra., Ran de Sow en aan den
London-and-North-Western-spw., 7 u. NNW. Birmingham.
Zij is onregelmatig, maar net gebouwd, heeft een echoon
kasteel, de gevangenis, het krankzinnigenhuis en ziekenhuis
van 't gm., een lat. school en veel schoenmakerij. 14,900
mw. Geb.pl. van Isaac Walton. — 3) gm. der VS.,
; met 6420 mw.; hfdpl. Sta (ford aan de riv. Rappahannok, tegenover Fredericksburg. — 4) gem. en vi. der
.S., Connecticut, gra. en 21/2 u. NO. Tolland, door spw.
met New-London, Hartford enz. verbonden ; met beroemde
minerale bronnen. 3410 mw. — 5 id., New-York, gin. Genesee, 11/2 U. 0. Batavia. 1850 low. — 6) id., New-Jersey,
gre. Ocean. 1514 low.
Staghorst, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Diessen, kant. Oirschot, arr. 'a Hertogenbosch.
..Stagira, Stageira at. der oudheid in Macedonie, 0.zude van 't schiereil. Chalcidice, bekend als de geboortepl.

van den beroemden wijsgeer Aristoteles (334-322 v. Chr.);
thane Stavros?
Staglieno, vi. in N.-Italie, prov. en S4 u. ZO. Genus,
mand.hfdpl. aan de golf van Genua. 3266 mw.
Stagno 17) -Grande, (slay. S t o n), at. in OoetenrijkHongarije, prov. Dalmatie, kr. en 71/2 u. NW. Ragusa, op
het schiereil. Sabioncelle ; met gr. zoutwerken, goede haven en fort. 5200 mw. — 2 ) -Piccolo, d., NNO. bij de
vorige at., met een goede haven aan 't kanaal van Narenta.
Stagno-Lombardo, d. in Italie, prov. en circ. Cremona. 2960 mw.
Stogoono, eil.groep in de Midden. zee, W. van Sicilif. be
voorn. ell. zijn Burrone, San-Pantaleo, Favilla en Cerdenisi.
Stagsden, kersp. van Engeland, grs. en 1 u. WZW.
Bedford. 680 mw.
Staindrop, eng. . mvl. en kersp., gra. Durham, 3 u. WNW.
Darlington. 2000 mw. In de nabijheid zijn loodmijnen.
Staines, rag. mv1. en kersp., gm. Middlesex, 51/2 u.
WZW. St.-Paul's (Londen), aan de Theems, die hier can
nieuwe steenen brug heeft en de Colne opneenat. 366) mw.
Stains, fr gem. en d., dep. Seine, arr. en 2/3 u. NO.
St.-Denis; met een kasteel en prachtige parken en 3 artesische putten. 1000 mw.
Stalbridge, cog. mvl. en kersp., grs. Dorset, 2 u. ONO.
Sherborne; met kousenfabrieken. 2100 inw.
Staley-Bridge, cog. anal. en kapelp...emeente (uchapelry"),
gra. Lancaster, en Chester, aan den Manchester-and-Buryspw., 2. u. NO. Stockport ; met katoenfabr. 21.000 mw.
Statla of Bivio, zwit. d., kant. Grauwbunderland,
u. NO. Chiavenna, aan den voet van den Julier-pas, 1760
met. boven de zee.
Stalleti, gem. en d. in Italie, prov. en circ. Catanzaro.
2206 inw.
Stalluptihnen, pr St., rov. Pruisen, regdst. en 41/ 2 e.
ONO. Gumbinnen, kr.hfdpI.. tan den spw. die KOnip.,,sbergen over Gumbinnen te \Vilna met den spw. van Petersburg near Warschau in gemeenschap stelt. 4042 inw.
Stambino, gem. in Italie, pro, en circ. Turijn. 4370 mw.
Stamboul, Turksche naasa van Constantinopel ; zie aid.
Stambruges, belg. gem. en gr. d., pro,. Henegouwen,
arr. en 5 u. 0. Doornik ; weverijen en steengroeven. 2100 mw.
Stamford, 1) rug. at., gm. Lincoln, aan den Welland,
3 u. WNW. Peterborough, waarmede zij door een spw.
verbonden is. 7800 mw. — 2) gem. en vi, der VS., Connecticut, grs. Fairfield ; met een goede haven tan LongIsland-Sound, 19 u. ZW. Hartford. 9714 mw. — id„
New-York, gra. Delaware, 17 u. WZW. Albany. 165'4 inw.
— 4 ) id., Vermont, gm. en 21/2 u. ZO. Bennington. 809
mw. — 5) gem. in Opper-Canada, W. den Niagare-val.
Stammerdijk, b. in de Ned. pro, N.-Holland, gem.
Weesp, kant. Hilversum, arr. Amsterdam. 150 mw.
Stampalia, Istampalia, [Astypalea], eil. van den
Griekschen archipel, gouv. Thera, 6 u. ZO. Amorgo ; gr..
21/3 0 m., met 15)0 mw,, en de d. S t. -Andrea en
Livorno. De naburige Konkunili-eilanden
zijn de 0.Iijkste van 't koninkrijk.
Stampersgat, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Oud- en Nieuw-Gaetel, kant. Zevenbergen, arr. Breda ; met
een veer over de Dintel. 140 inw.
Stampfen, (S t omp fa ), hong. mvl., com. en 3 a.
NNW. Presburg, bij de March ; met weverijen. 3159 mw.
Stampeoy, ( vroeger St ramproy ), ned. gem. en d.,
prov. Limburg, kant. en 11/2 u. Z.t.O. Weert, arr. Roarmood. 1300 mw.
Standdaarbuiten, ned. gem. en d., pron. N.-Brabant,
kant. en 11/2 u. WZW. Zevenbergen, arr. Breda, aan de
Mark, waarover hier een pontveer ligt. 1350 mw. (met 3 geh.)
Standhazen, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Made c. a., kant. Oosterhout, arr. Breda. 60 mw.
Standia [Dia], kl. onbewoond turksch eil., bij Candia's
N.kust ; met 3 schoone havens en marmer- en albastgroeven.
Standish, 1) eng. kersp. en d., gra. Lancaster, 1 u. NNW.
Wigan, aan den Preston-and-Wyre-spw.; met katoen- en
linnenfabr. en steenkoolmijnen. 12,60 , low. (3700 in 't d.)
— 2) gem. der VS., Maine, grs. Cumberland, 41/2 u. NW.
Portland ; met 2 bevallige dorpen. 2100 mw.
Standon, cog. kersp. en vi., gra. en 21/2 u. NO. Hartford; met een r. kath. collegie. 2260 inw. (in 't kersp.)
Stane d. in Schotland, grs. Lanark, kersp. Cambusnethan. 814
' low.
Sanford, gem. der V.S., New-York, grs. Dutchess, 41/2
U. NO. Poughkeepsie. 2150 mw. Ook verschillende d. in
Engeland dragen denzelfden naam, o. a. in 't gra. Essex,
1 u. OZO. Epping. 958 mw.
Stanghella, d. in Italie, prov. Padua, circ. Monselice.
3490 low.
Stanhope, eng. kersp, en d., gm Durham, 2 u. WNW.
Wolsingbam, aan den Wearvalley-spw. 10,331 low. ( kersp..)
Stanislassose, 1 ) Stools's'''. et. van Oostenr.
kr.hfdpl., tusschen 2 armen der Bistritza, 22 u. ZZO. Lemberg; met een gymnasium, een standbeeld voor keizer Frans
(1- 1837) en 5 voorsteden. 18,000 Mw. — 2) poolsch atadje,
gouv. en 6 u. 0. Warschau. 700 mw.
Stankau, (Stank o w), bob. vi., kr. Pilsen. 800 inw.
Stanley, 1) kersp. in Engeland, grs. Gloucester, 3/4 u.
WZW. Stroud, met veal wolindustrie. 2820 low. — 2 ) id.,
gra. York, W.-Riding, bij Wakefield. 13,300 low.
Stanley, schot, d. en Hquoad sacra"-kersp., gra. Perth,
aan den Tay, r. o.; met ecu station aan den Perth-andForfar-spw., 2 u. N. Pertk; met katoenfabrieken. 932 mw.
Stanley, 1) gm. in Z.-Auetralie, ingesloten door de gin.
Gawler, Light-Burma en Victoria. 33° 45' NB., 88° 30' 0.L.
— 21 id., Queensland, Australie; hfdat. Brisbane. — 3)
of Barren-Range, heuvelreeks in Auetralie, Nieuw-Z.Wales; met den berg Lyell, 600 met. hoog.
Stanley. nieuw grs. der V.S., N.-Carolina; met 8315
mw.- hfdpl. Al bemarl e.
Stanmore (Great.), cog. d. en kersp., gra. Middlesex,
31/2 U. NW. St.-Paul's (Londen); met schoone buitengoederen in den omtrek. 1400 mw.
Stannern, (moray. Stonarzo w), mvl. in Oostenr.-
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Hongarije, prov. Moravia, kr. en 2 n. ZO. Iglan. 1100 mw.
De pleats is merkwaardig wegens de vele meteoor-steenen,
die bier in 1808 gevallen zijn.
Starnaingtims, kersp. van Engeland, gra. Northumberland, 1 U. Z. Morpeth. 1045 mw.
• tanevel., Stamsovei- of JablonokBergen, bulge
bergketen van 0.-Ante, zich nitstrekkende tusechen 50 en
870 N.B., van den 110den lengtegraad 0.waarta; zij seheidt
an Mongolia en ManSiberia 1 bkoetsk. Jakoetsk
tejoeria en get nick 'ceder voort door de pro.. Ochotek en
Land-der-Tsjoektajen tot aan de Behringstraat. De geheele lengte wordt op 850 U. geschat. Deze keten acheidt
het waterbekken van t Baikal-meer en van de Lena-riv. ten
N. van dat des Amoers ten ZO. Haar voorn. nitloopers
skin de bergen, die het gouv. Irkoetsk overdekken, alsmede
de bergen van Kamtsjatka. Tot den 55° N.B. zijn de lagere
gedeelten der bergen. met dichte wou.den bekleed ; ten N.
van 65° N.B. nun en met sneenw bedekt en scheiden dear
ket etroomgebied des Anadyrs van dat der Indigirka.
Stan:, 1) zwit. vi ., kant. Unterwalden, hfdpl. van Nidwalden, 2 n. ZZO. Lucern. Het ligt zoodanig binnen hooge
bergen besloten, dat gedurende 41 dagen v66r en na den
winter-zonnestilatand de min er elechts des morgene een
korte poos gezien wordt. Het hist. vermaarde raadhuis
bevat een reeks hist. portretten en op de markt staat een
standbeeld van Arnold van Winkelried (inboorling van dit
vi.), en bij de kerk is em n monument voor de mw., die
hier in 1798 door de Franschen vermoord werden. 2100
mw. — 1/2 n. NW. ligt aan den Vierwaldstitter-See het
d. Stanzatadt of Stansstadt, met 800 low. —
2) gem. in Oostenr.-Hong., prov. Stiermarken. 2245 mw.
Stanabtadt, d. in Zwitaerl., kant. Unterwalden, diem.
Nidwald; bekend in de Zwita. vrijheideoorlogen. 760 mw.
Step, geh in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Gemert,
kant. Helmond, arr. Roermond.
Stapel, b. in de Ned. prov. Drente, aan de Reest, gem.
De Wijk, kant. Meppei, arr. Amen. 240 inw.
Stapeley, vi. in Engeland, gra. Cheater, kersp. Wybunbury, 1/2 u. ZO. Nantwich. 625 mw.
Stapenhill, kersp. en vi. van Engeland, gra. Derby, 1/4
U. ZO. Burton-upon-Trent. 5320 mw. (2000 in 't vi.)
Staphorst, ned. d., prov. Overijsel, arr., kant. en 3 n.
NNO. Zwolle, aan den atraat- en apdbrweg tusschen den
at. en 3feppel. Met de d. IThorat en Rouveen en een 7ml geh. en b. vormt het de g e m. St ap hors t, die
5000 meest alien geref. mw. telt.
Staplehorst, eng. kersp en d., grs. Kent, 11/3 u. NNO.
Cranbrook, aan den South-Eastern-apw. 1750 low.
Stapleton 1) cog. kerap. en d., gee. Gloucester, 1/3 u.
NNO. Bristol; met een nieuw bissch. paleia en minerale
bron. 6960 mw. — 2) id., gre. Cumberland, 2 u. ONO.
Longtown. 920 mw. — 3) ell. in de Arzobispo-groep, N.
Stillen oceaan.
Stapylton, grs. in Nienw-Zuid-Wales Australia, aan de
grans van Queensland; hfdpl. Dight. Z.B. 150° O.L.
'
Staraja-Roessa, rum. at., gouv. en 10 U. Z.Novgorod,
aan de Polist, die in 't Ilmen-meer valt; met een keizerl.
paleie gr. zoutwerken en handel. 8600 mw.
'
Starasol,
Starosol, at. in Oostenr.-Hong., prov. Galicia,
hr. en 3 u. WZW. Sambor ; met een zoutbron. 4100 mw.
Starbrnek, eil. in den Staten of Grooten oceaan, op
50 20' Z.B., 155° 56' W.L.; in 1828 ontdekt.
Staremuusto, gem. en at. in Ocetenr.-Hongarije, prov.
Galicie. 3480 mw.
Stargerd, 1) pr at., prov. Pommeren, arr.hfdpl., aan
de Ihna, 1. o., regdat. en 6 u. OZO. Stettin, waarmede zij
spw.gemeenschap heeft. Hare voorn. wallen zijn in wandeldreven, tuinen en begraafplaatsen herschapen. Zij heeft
4 kerken, waaronder de bezienswaarde Maria-kerk, een
gymnasium een school voor landmeters en veel bedrijvigheid. 21,80Z mw. — 2) of Starograd, id., prov. Pruisen,
regdat. en 8 u. ZW. Dantzig, aan de Ferse. 6320 mw. —
3) at. in Mecklenburg-Strelitz, ambtehfdpl., 4 n. NO. NenStreik.; 2150 mw.
Stasis., at. in Ens. Tnrkije, Albania, aan het Pindus-geb.,
11 u. Z.t.O. Ochrida. Steel-Maiden of
at. in
Turks& Croatia, aan de Senna, 8 it. W.t.N. Baniiloe
ka,
natal van een r. kath. bieschop; met tjzermijnen. 4000 mw.
Maritsa, rues. at., gouv. en 12 n. WZW. Twer, distr.hfdpl., aan de Wolga en de Staritza; graanhandel. 5100 mw.
Stark, 1) gni. der V.S., Ohio; met 52,200 law. (34,803
in 1840); hfdpl. 0 r ra d ee n. — 2) id., Illinois; met
10,750 law. 11573 in 1840); hfdpl. Tow to n. —3) id. in
den NW.hoek van Indiana; met 3890 mw. (149 in 1840
).
Starkenbaeb, (S ilemnic e), it. in Oostenr.-Hongartje, prov. Bohemen, kr. Bidschow, 7 n. N. Nen-Bidelbow met een slot en weverijen. 2800 mw.
Starkey, gem. der V.S., New-York,_ gra. Yates, 64 u.
W. Albany. 2370 law. — Starks, id., Maine, gee. Somerlet, 10 u. NNO. Augusta. 1500 hay. — Starkebore', id.,
Vermont, gra. Addison, 6 n. N.t.O. Middlebury. 1400 mw.
Star-Iirimuna, Eski-nrinans, (vinage r Solgat), mvl.
in Z.-Rusland, gouv. Teazle, 2 u. W. Kate. 700 law. Het
was in de I34e eettw ten der grootete at. van 't sehiereil.

at. in Oostenr.-Hougarije,
• turketait, IS tarko
prov, Bohemen, hr. en 7 a. NO. Haniggvats, inn den voet
der Sudeten. 1400 haw.
Stammer of Staranseer, nu in 1643 bodkilde Polder
van de Ned. prov.
groot 575 H.A. en behoorende
i
hij=ten
onder de gem. lisp, Wormer, Akersloot en Graft.
blobsk, russ. load* gouv. Woroneseh, 8119 u.
WNW. Bislowodak, distr.htdpL, aan den Alder; met eon
hathedraal en keiserlijke stoeterij. 11,100 mw.
• earodloeb, rasa. at. gouv. en 30 U. NO. Tajernigov,
dIstr.hfdpl., eau de Be'binsa; met een kathedraal, sea
kinottari klekgieksee, looierijr* en haudel. 12,100 law.
• tars-Yonetsuatinev, at. in Ragland, Felon, igen, TolbI, 22 n. WNW. Jitomir, aan den Slues. APO law.
$taea.T.jerIaS.k, ruse. at. , voorm. Mut. van 't Landder-Donsehe-Sosakken, 4 n. Z. de tegenwoordige Mast.
Nowoi-Tsjerkask, op een gr. vlak ell. in den Don, van kens-

St avoren
len doorsneden, aan welker beide zijden houten huizen op
paalwerk staan; met 7 kerken, waaronder een rijke hoofdkerk, visecherij en handel in kaviaar en visch. 15,000 inw.
Staeteishssises. b. in de Ned. prov. Groningen, gem.
dendam, arr. Groningen, circa 100 mw.
Hantens, kant. Onder
Starting., gels. in de Ned. prov. N.-Holland, gem Akersloot c. a., kant. en arr. Alkmaar.
Start-Point, mg kaap, bij 't Z.einde van 't grs Devon,
met een vuurtoren met draailicht, 62 met. boven de ze,„
op 15° 13' 4" N.B., 3° 38' W.L.
Stassfurth, pr at., prov. Saksen, regdst. en 6 u. ZZW.
Ma.agdenburg, awn de Bode ; met em n zoutwerk. 12,200 low.
Aan de overajde der riv. ligt het d. Alt-Stassfurth. 600 mw.
Stamm.w. Stasehow, at. in Poles, gouv. Radom, 81/,
a. WZW. Sandomir, aan de Czarna ; weverijen. 6000 low.
Statendam, ook Oosterhoutsche Dam, geh. in de
Ned. prov. N.-Brabant, gem. Geertruidenberg, kant. Oosterhout, arr. Breda. 50 low.
Staten.Eiland, 1) (rug. Staten-Island), ell. der
V.S., Sit. en in de baai van New-York, uitmakende het
gra. Richmond; lang 4 n., hr. van 1 tot 2//3 u.; gr. 3 L
51. De oppervlakte is in 't N. heuvelachtig, en te RicEmond-Hill, 96 met. boven den oceans, heeft men een school:
nitzicht op de at. en haven New-York. De grond is vruchtbear en heeft verscheiden vi. en d., schoone landgoederen,
ijzergroeven en bloeiende visscherijen. Stoombooten onderhouden dagelijks de gemeenscbap met New-York. — 2)
eiland der Boerne. tie Itoeroep. — 3) of Staten-land,
eil. van Tierra-del-Fuego, aan 't Z.einde van Z.-Amerikei,
door Straat-Le-Maire van King-Charles ,South-Land gescheiden. Het werd door de nederl. zeevaarders Schouten
en Le-Maire ontdekt, is 13 tt. lang en heeft steile, diet ,
opingekrfdust.AzijnZedlgtKap-S.John,
540 42' 8" Z.B., 63° 43' 5" W.L. — 4) klein ell. in de P.
IJszee, ten 0. van Waigats-straat gelegen, in 1594 door de
Boll. exp. under C. Cornelisz. en B. IJsbrandsz. ontdekt
en geheeten titer eeren van de Heeren Staten.... tot een
eenwigher ghedachtenisse" ( Linschoten, Schipvaert).
Stateoland, eerste benaming van het tegenwoordige
Nieuw-Zeeland (Austral.), Dec. 1642 door Abel Tasman ontdekt en naar de Staten van Holland gedoopt.
Statenriji, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Beerta,
kant. en arr. Winschoten.
Stanhhach, (uStof " of //Stuff beek"), prachtige watervat in Zwitserland, kant. Bern, Oberland, 1/3 n. Z. Lauterbrunnen. Hij stunt met zijn volle watermassa over den
top eener rots in een diepte van ruim 280 meters en ontbindt zich under dim n vat allengs in damp, die zich alt
stofregen verspreidt. Door zijn geringen watervoorraal
wordt reenact menig bezoeker in het droge jaargetijde in
zijn verwachting teleurgesteld. !diet opmerkelijke van dezen val is, dat het voorkomen ervan ieder oogenblik verandert: in den frisschen morgenstond doet hij zich geheel
anders voor dan wanneer de middagzon er hare stralen op
laat vallen, en geheel anders in den glued der avondzon
dan wanneer hij spookachtig in den nacht van de rotsea
naar beneden tuimelt." Lord Byron heeft den Staubbach
in zijn "Manfred" schoon beschreven.
St. in Baden, Bovenrijnkr., ambtshfdpl., anus
den Neumage. 3 u. ZZW. Freiburg. In de nabijheid liggen de ruinen van 't nude kasteel Staufen. l869 low.
Staufenheeg, stadje in Hessen-Dannstadt, pro,. Oberbream, bij de Lahn, 1./2 u. NNO. Giessen. 617 low.
Staughton (Great- en LitIle.); twee kerspels van
Engeland, gm. Huddingdon, 3/4 u. ZO. Kimbolton. 1275
inv..; — en gm. Bredford, 3/4 u. ZZO. Kimbolton. 550 mw.
Staunton, 1) gem. en vl. der VS., Virginie, 33 n. WNW.
Richmond; met een schoon rechthuis en krankzinnigengesticht. 5100 low. — 2) vl. id ., grs. Bedford. 3250 mw.
— 3) id., id, grs. Halifax. 3940 mw. — 4) id., id., gee.
Pittaylvailie. 3270 mw.
Stavanger, at. en seek. van Noorwegen, atift Christiansand, ambtahfdpl., aan den Bukke-fjord, een baai der N.see, 30 u. Z. Bergen; met een goede haven, viescherij,
potterijen en uitvoerhandel in timmerhout. 20,000 mw.
Stave beig. gem. en d., prov. Namen, arr. Dinant,
kant. en NO. Florennes. 700 mw. — Stavele, id., prow.
W.-Vlaanderen, arr. Venrne, kant. Haringhe, aan den
Tsar, r. o. 1200 mw.
Staveley, kersp. en at. van Engeland, grs. Derby, 1 u.
NO. Chesterfield. 8340 mw. (2400 in de at.)
Wavelet, Stable, belg. gem. en at., proy. Lnik, kant.hfdpl., arr. en 4 a. Z.t.O. Verviers, aan de Ambleve, r. o.,
van Spa gescheiden door een plateau, Fag n ea geheeten.
Be et. hondt sich vooral met de lederbereiding bezig; men
telt er moor clan 70 looierijen en 2509 looiputten. 4080 mw.
Stavonhagen at. in Mecklenburg-Schwerin, ambtshfdpl.,
8 U. OZO. GtistrOw; met een minerale bron. 2785 mw.
Stsvenlese, ned. gem. en d., prov. Zeeland, kant. en 3
a. WNW. Tholen, arr. Zierikzee; met eene haven aan het
Kogan en een veer op Duiveland. 800 meest geref. mw.
fitavordlea of Staveren, b. in de Ned. prov. Gelderland. gem. Ermeloo, kant. Harderwijk, arr. Zwolle; *au
den weg van Harderwijk near Apeldoorn. 80 mw.

Ilikavertoos, kersp. van Engeblud, gee. Devon, 3/4
NNW. Totnes. 876
Sievert's, Stayer..., ned. gem. en stadje,prov. Friesland, 11/4U. ZZW. Hindeloopen, aan de Zuidersee; taut.
Bolsward, arr. Leeuwarden. Dese at., een der oudste Hansesteden, melees groot en machtig door koophandel en sch eepyeast, en de residentie der &Jambe koningen is door overstrooming en vooral ten gevolge van de befemmering haTar haven door ems sandban k, het Arronwensand" (men
kent de sage van 't yoke weeuwtje van Stavoren , allengs
sooseer vervallen, dat ijj nu sea der kleinste steden van
Nederland is en or gee* schedule van hear heerlAjk verleden neer over Is. &rut *sumer zij doer den reeds outwomen spw. met Sneak Leeuwarden ens. nader verbonden
sal sun, slant haw -wellicht nieuw heron to waehten. Zij
heeft eon geraf. en eon menon. kerk, een seheepatimmerwart en lijnbaan, een seesluis en vuurtoren. 620 inw.

Stavropol
Stavropol, Stawropa, 1) russ. st ., hfdat. van Ciskankasie, 1n een vruchtbare landstreek,. aan den Taschly
of Thank 17 u. WNW. Alexandrov. Zij is wil gebouwd,
sterk bevet'itigd en heeft fabr. van seep en leder. 20,900 mw.
— 2) id., in 't nienw gevormde gouv. Samara ( vroeger
behoorde zij tot Simbirsk ), 24 U. NW. Samara, distr.hfdpl.,
aan de Wolga, 1. o., hfd.zetel der gedoopte Kalmukken,
'nor wie de pleats in 1737 opzettelijk werd gebouwd en
die in dit distr. nog verscheiden sloboden en het vlek
Alex ej ewe k, aan de Samara, hebben. 3350 mw.
Stamm. of Port-Lib...lade, vi. in Eur. Turkije, Ma.
cedonie, aan de golf van Contuse, 11 u. 0. Salonica. 't Is
waarschijnlijk het oude Stagir a.. de geb.pl . vanAristoteles.
Staw, poolsch stadje, gouv. Warschau, 4 u. OZO. KaStavvisski, id., gouv. Augustowo, 31/2
lisz. 500 mw.
U. W. Radzilow. 1250 mw.
Staszema, gem. van Italie, prov. en circ. Lucca. IMO mow.
Stearns, grs. der V.S. van N.-Am., Minnuota. 14,200 inw.
Stebbing, kersp. van Engeland, gra. Essex, )/2 u. ONO.
Dnnmow. 1313 mw.
Steekborn, twit. at., kant. Thurgau, aan den Untersee,
21;2 tt. W. Constanz ; met weverij en wijnbouw. 2387 mw.
Steeowa, d. in Oostenr.-Hong., prov. Galicie. 2251 mw.
Stedum, ned. d., prov. Groningen, kant. en I u. W. Appingedam, arr. Groningen. 760 mw. Net vormt met de d.
Garsthuizen en Westeremden benevens een aantal gehuchten de g e m. St edu m, die 2100 iuw. telt.
Steeg (De), b. in de Ned. pro.. Gelderland, gem. Rheden ( onder het d. Rhedersteeg), kant. en arr. Arnhem.
Men heeft er een station van den spw. Zutphen—Arnhem.
Steele of Steyl, pr. mvl., Rijnprov., regdst. en 6 u..
NO. Dusseldorf, san de Ruhr en den spw.; met steeukoolmijnen en een glashut. 7100 mw.
Steelhoven, vroeger Steenloo, geh in de Ned. prov.
N.-Brabant, gem. en kant. Oosterhout, arr. Breda. 75 mw.
Steenbecque, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 11/2
a. Z. Hazebrouck. 2200 mw.
Steenbergen ned. plattelandst., prov. N.-Brabant, kant.

gen-op-Zoom, arr. Breda, bij de Rosenen 2 u. N.t.O. Ber
daalsche- en Steenbergsche-Vliet, waaraan zij eene haven
keeft. Zij was weleer omwald en versterkt, maar ligt nu
geheel open en heeft een geref. en een r. kath. kerk en
een net stadhuis. Haar arsenaal en kruidmagazijn zijn
v66r eenige jaren gesloopt. 2000 inw. die meest van den
landbouw bestaan. Zij vormt met het d. Kruisland en
verscheiden geh. de gem. Steenb ergen-en-Kruis1 a n d, die 6600 mw. telt. — Ook in de prov. Drente liggen twee buurten van dezen naam : a) gem. Roden, met
omstr. 100 inw.; b) gem. Zuidwolde, met 180 mw.
Steenderen, ned. d., prov. Gelderland, kant. en 1 1/4 u.
NNO. Doesborgb., arr. Arnhem, bij den IJsel, r. o. 600
inw. Met het stadje Bronckhorst en verscheidene buurten
vormt het de g em. St e end er en, die 3460 mw. telt.
Steendijk, geh. in de Ned. prov. Drente, gem. Amen.
50 inw.
Steenekruis, geh. in de Ned. prov. Zeeland, gem. en
kant. Tholen, arr. Zierikzee. 30 mw.
Steenhoven, ook Steenoven, b. in de Ned. prov. N.Brabant, gem. en kant. Oosterhout, arr. Breda. 175 mw.
Steenhnffel, beig. gem. en d., prov. Brabant, arr. Bros.
sal, kant. Lennik-St.-Quentin. 15,10 mw.
Steenkerke 1) belg. gem. en d., prov. W.-Vlaanderen,
' bij Veurne (Fumes ).
arr.., kant. en N.
750 mw. — 2)
Steenkerque, id., prov. Henegonwen, arr. Bergen (Mona),
sant. en 11)2 U. ZZO. Eughien, aan de Senne. 1100 mw.

De maarschalk van Luxemburg sloeg hier op 4 Aug. 1692
den Prins van Oranje, Koning Willem III.
Steensel, Steensel, ned. d., N.-Brabant, kant. arr.
en 2 u. ZW. Eindhoven, gem. Duizel-en-Steensel. 300 mow.
'
Steenstraat, b. in de Ned. prov. Utrecht, gem. Maartensdijk, kant. en arr. Utrecht.
Steenvoorde, fr gem. en vl.., dep. Nord, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. NNO. Hazebrouck. 4200 mw. - Steenwerck,
fr gem. en d., zelfde dep., arr. en 4 u. OZO. Haze-

brouck. 4465 inw.
Steenweg, 1) b.

in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. en
kant. Helmond, arr. Roermond. 330 mw. — 2) id., id.,
gem. Princenhage, kant. en arr. Breda. 160 mw.
Steenwijk, 1) kant. der Ned. prov. Overijsel, arr.
Heerenveen, hof Leeuwarden. — 2) gem. en plattelandst.,
hfdpl. van gen. kant., omtrent 6 u. N.t.O. Zwolle, aan den.
strut- en spw.weg van Zwolle naar Heerenveen en Leeuwarden en aan de Wapserveensche As, die in 't Steenwijkerdiep valt, waardoor de plants gemeenschap heeft met
de Zuiderzee. Zij is geregeld en net gebouwd, heeft 2
her, kerken, een r. kath., can doopsgez. en een the. geref. kerk, alsook can synagoge, een rnim marktplein, veel
industrie, inzonderheid leerlooierijen, en levendigen handel
en landbouw. 4580 mw. (met gedeelten van 2 buurten).
S., weleer veraterkt, etond in 1580 can merkwaardig beleg
nit, ward in 1582 door de Spanjaarden genomen in 1592
door prins Maurits hernomen, in 1672 door de Munster'
when bemachtigd. Hare hoogere ligging maakt de plants
salve rank tot een toevluchtsoord bij de overstroomangen,
die haren omtrek meermalen, vooral in 1775, 1776 en 1825,
teiaterden.
Steenwijkerwold, ned. gem. en d., prov. Overijsel,
kant. en 3/4 u. WNW. Steenwijk, arr. Heerenveen ; met een
wet en een r. kath. kerk. 5901 mw. (met verscheiden geh.)
Steenwijksnmer, b. in de Ned. prov. Drente, gem.
Koevorden, kant. Eminen, arr. Assen. 330 mw.
Steerenberg of Sterenberg, geh. in de Ned. prov.
Groningen, gem. Onetwedde, kant. en arr. Winsehoten.
Steep-Holmes-Island, rotsig eil. in 't kanaal van
Bristol, can den mond der Severn, 3 u. ZZW. Cardiff.
Steeple, kerep. van Engeland, gra. Essex, 1 u, OZO.
Maldon. 540 mw.
Steeton-with-Eastburn, vi. in Engeland, gra. York,
W.-Riding, kersp. Kildwick, 1 /2 u. NNW. Keighley, aan
ten zijtak van den Midland-spw. 1631 law.
Stefano (Santo.), 1) el. in Midden-Italie, prov. Frosi-
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none. 1200 mw. — 2) vi. in Z.-Italie. NW. bij Volturara.
1400 mw. — 3) vl. op Sicilie, intend. Messina, 1112 u. NNW.
Mistretta, bij de Tyrrhenische zee. 3000 mw. — 4) kl.
ell. in de Middell. zee. aan de N.kust van Sardinie. — I
-al-Mare, vi. in N.-Italie, Nina, prov. en 2 u. ONO.
San-Remo, mand.hfdpl., aan de golf van Genoa. 950 inw.
— 6) -Belbo, id., Piemont, prov. Coni, circ. en 4 u. OZO.
Alba, mand.hfdpl., aan den Belbo 2700 mw. — 7) -d'Aveto,
id., Genoa, prov. en 6 u. NNO. Chiavari, mand.hfdpl., aaa
de bron van den Taro. — 8) -di-Nizza, id., div. en proc.
Nina, 3 u. NNO. Guillaumes, mand.hfdpl. 2400 mw. —9
-Roero, id., div. Coni, prov. en 2 u. NW. Aha. 2700 inn.
Steffelsdorf (Groan-), (Rima Szombath), hong.
mvl., com. en 3 u, WZW. GOmOr, bij de Rima ; met veil
industrie en handel in linnen en huiden. 4003 mw.
Steifisburg, gem. in Zwitserland, kant. Bern. 3450 inn.
Stage, deensche St., hfdpl. van 't dl, MOen, aan de W.kust en de bocht Stezestrand; 4 U. ZO. Prastde; met een
tucht- en verbeterhuis, haven en vuurtoren. 1960 mw.
Stegen, 1) b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Asten,
kant. Helmond, arr. Roermond, 200 mw. — 2) d. in 't
gr.hertd. Luxemburg, arr., kant. en 3/4 u. Z. Diekirch,
gem. Erensclorf. 200 inn. — 3) noorw. eil. en d., pro -v.
Nordland, op 68 0 N.B., 14° 30' O.L. 1700 mow.
Stegeren, b. in de Ned. prov. Overijsel, can de Vecht,
gem. Ambt-Ommen, kant. Ommen, arr. Zwolle. 280 mw.
Steggerda, ned. d., prov. Friesland, gem. W.-Stelling .
werf,kant. Hve120in.(mtdbSeggerderburen, Overburen en deelen van Frederiksoord ea
Willemsoord.
Stein, 1) ned. gem. en d., prov. Limburg, kant. Sit.turd, arr. Maastricht, 1., /4 u. N. Meerssen. 1870 mw. t me-t
3 geh.) — 2) ned. d., prov. Z.-H.11and, gem. Reeuwijk ea
ged. Gouda, kant. Gouda, arr. Rotterdam. 4- it 501 ins,.
in verstrooide woningen. — 3) mv1. in Baden, Middetrijnkr., 4 u. OZO. Carlsruhe. 14,0 mow. — 4) ( wend.
Kamnek ), stadje in Illyrie, gouv. Laibach, aan de Feis•
tritz en aan den suet der Steiner-Alpen. 1600 mw. — 5)
stadje in Neder-Oostenrijk, 11 u. WNW. Weenen, aan dent
Donau, 1. o., tegenover Mautern, waarmede het door een
brug van 490 met. gemeenschap heeft. Tusschen dit stadje
en 't naburige Krems, met welk vl. het niet enkel door
aangename wandelingen en lanen, maar ook door eene ri(
huizen verbonden is, ligt het voorm. Kapucijner klooster
n d, en daar deze naam op de gemelde ri,j huizen is overgegaan, is daaruit de raadsel-woordspeling geboren ',Krems
und Stein sind 3 Stadte". 380) inn.. — 61 -ant-Rbein,
zwit. stadje, kant. Schaffhausen, aan den Rijn, r. o., over
welke riv. hier een brug naar de voorst. Burg ',inert.
Het heeft een node abdij en in de nabijheid 't vervalleu
kasteel Hohenklingen. 1399 mw.
Steinach, 1) vl. in Baden, Middenrijnkr., aan de Kinzig, 1 u. ZO. Biberach. 1400 mw. — 2) vi. in Hessen.
Darmstadt, pros. Starkenburg, aan den Neckar, 3 u. OZO.
Mannheim. 1200 mw. — 3 ) d. in Saksen-Meiningen, 1 n.
NNW. Seneburg, aan de St eina c h, een bijriv. van de
Rodach. 3300 mow. — 4) gr. d. in Tyrol, aan den postweg
tusachen Innsbruck en Brix., aan de Sill; in Jan. 1853
ten gevolge van brandstichting geheel een prooi der slammen geworden. — H B t tenatein a ch is een d. in
Saksen-Meiningen, Oberland; met een porseleinfabriek.
Steinanungee, (eigenlijk Stein-Am-Anger), honz
Szombathely), [Saharia, Claudia Augusta], hong.
at. en bissch.zetel, corn. Eisenburg, aan de Guns, 31/2 o.
OZO. Guns. Zij heeft een bissch. paleis, een kathedraal,
3 kloosters, een philos. school, seminarium, gymnasium,
bissch. museum van oudheden, werk- en verbeterh. 76e0 mw.
Steinau, 1) pr at., pros. Silezie , regdst. en 10 u. NW.
Breslau, kr.hfdpl., aan de Oder en de gelijkn. riv. 3553
inn. — 2) at. in Keurhessen, pros. en 8 u. ONO. Hanau,
aan de Kinzig ; met een slot. 2290 inn. — 3) pr. mv1.,,
pros. Silezie, regdst. en 7 u. ZW. Oppeln. 1650 law.
Steinbach, 1 ) stadje in Baden, Middenrijnkr,, 1/ 2 u.
NO. Bahl, aan den spw. van Mannheim naar Bazel ; met
wijnbouw. 2010 mw. — 2) mvl. in Hessen-Kassel, pros.
Fulda, 1 1/2 u. OZO. Schmalkalden ; met ijzerwerken. 3107
inn. — 3) d. in Hessen-Darmstadt, pros. Starkenburg, k,
Erbach, aan de Miimling. 1100 mw. — 4) my!. in SaksenMeiningen, Unterland, 0. Schweina. 1500 mw.
Steinburg, gem. in het Duitsche rijksland Elsas-Lo.
tharingen, Nader-Elms. 2230 inn.
Steindorf, gem. in Oostenrijk-Hongarije, pros. Karinthie. 3185 inn.
Steinen, zwit. d., kant. en 1 u. NW. Schwyz, merk.

waardig als soon. woonplaata van Werner Stauffacher,
voor wien hier can kapel is opgericht. 1420 inn.
Steinfort, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant,
Capellen, 3 u. WNW. Luxemburg. 300 mw. Het vormt met
het d. Hagen en 1 geh. de gem St ein for t. 700 inw.
Steinfurt of Burgsteiniurt. pr at., pros. Westphalen,
regdet. en 5 u. NW. Munster. kr.hfdpl., aan de Aa ; met

een slot en weverijen. 3250 mw.
Steinheina, 1) pr. at., pros. Westphalen, regdst. en 81/.
u. ZZO. Minden. 2581 inn. — 2) at. in Hessen-Darmstadt,

prov. Starkenburg, aan den Main, 6 u. NO. Darmstadt,
1533 mw. — 3) wurt. mvl., Jaxtkr., 1 u. NW. Heidenheim.
1601 mw. — 4) wurt. d., Neckarkr., aan de Murr, 11/2 u.
NO. Marbach. 1750 inw. — 5) d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 1 u. 0. Echternach, gem.
Rosport, aan de Sure ; met steengroeven. 200 inw.
Steinheide, welter at., on mvl. in Saksen-Meiningen,
ambt en 11/2 u. NNW. Sonneberg. 650 law.
Steinhude, meer in NW.-Duitschland, tusschen Hanno.
Ter en 't vorstd. Schaumburg-Lippe, a u. NW. Hannover,
lang 11(2 u., breed 3/4 u.; met voordeelige visecherijen en
een eil., waarop de aan Lippe behoorende vesting W i 1.
helmstein en het d. Steinhude liggen.
Steinit:a, Stank., IZ don ic e), mv1. in Oostenrijk.
Hongarije, pros. Moravie, kr. en 6 u. OZO. Briinn; met
een kasteel. 2140 mw.
Steinmauern, d. in Baden, Middenrijnkr., aan dea
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mond der Mnrg en den Rijn, 1 n. N. Raatadt. 1500 mw.
Steinsel, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr., kant. en
11/2 n. N. Luxemburg, am n de Alzette, I. o. 700 mw. —
Met de d. Heisdorf en Walterdingen benevens eenige geh.
'vomit het de gem. 8 t e in se die 2200 mw. telt.
Steiswas•er, lattipL in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen ; met belangrijke zoutbronnen.
Stekene, belg. gem. en vi., pros. 0.-Vlaanderen, arr. en
31/2 U. N.t.W. Dendermonde. 6200 mw.
Stella, 1) Inv'. in Engeland, gra Durham, kersp. Ryton, can de Tyne, die bier bevaarbaar wordt; 1 n. NNW.
Gateehead. 959 mw. — 2) riv. in N.-Italie, vat in de
Adriat. zee, dieht bij haren achtergrond, na een Z.lijken
loop van 10 u. Zij is van Palazzolo tot aan de zee bevaarbear. — 3) gem. in Ital., prov. Genus. circ. Savona. 3520 mw.
Stella-Cilento, d. in Italie, pros. Salerno, tire. Valle
della-Lucania. 1783 mw.
Stellenboock, 1) afdeeling van de Kaap-kolonie, Z.Afrika, palende 0. aan de div. Worcester en Zwellendam,
Z. aan den oceaan en W. aan de Kaap-divisie; gr. 108 0
m., met 9000 mw. — 2) at. en hfdpl. van gen. div., 7 n.
0. de Kaapetad (Cape-Town); met een nette kerk. Weeleyaansche en vrije scholen, een landbouw-genootachap en
spaarbanken. 3903 mw. In 't begin der 18de eenw gesticht,
weed het genoemd near den Hollandachen gonverneur Simon van der Steil, die bier de wijn- en ooftbouw invoerde.
Stellendam,ned. gem. en d., Z.-Boll., kant. en 2 u. WNW.
Sommeladijk, arr. Rotterdam, aan 't Haringvliet. 9,0 mw.
Stellingsverf, 1) -Oosteinde, grietenij of gem. der ned.
pron. Fries
Fried., kant. Beetsterzwaag, arr. Heerenveen, ornocven door de provincien Drente en Overijeel en door de
'
grieteuijen Stellingwerf-Weateinde, Schoterland en Opsterland ; groot 22,590 bund., met 9200 mw. Zij bevat de d.
Oldeberkoop (de hfdpl. ), Nyeberkoop, Makkinga, Donkerbroek, Haule Oosterwolde, Vochteloo, Appelsche, Langedijke en Eldoo. — 2) -Westeinde, id., kant. en arr.
Ileerenveen, orageven door de pros. Overijssel en door de
grietenijen Lemsterland, Stellingwerf-Oosteinde en Schoterland ; gr. 22,722 blind., met 13,80) mw. Zij beset de
d. Wolvega (de hfdpl.), Boil, Noordwolde, Finkega, Steggerda Peperga, Blesdijke, Nyeholtpade, Oldeholtpade, Sonnega,' Oudetrijne Nijetrijne„ Spangen, Scherpeuzeel, Monnekeburen, Obdelem.mer, Nijelemmer, Nijeholtwolde, Oudeholtwolde en Ter-Idserd. — Oust- en West-Stellingwerf zijn
met Ede, Emmen, Apeldoorn, Opsterland en Ermeloo de
grootste gem. van Nederland.
Stelvio, (hoogd. S tilf s), d. in 't ZW. van Tirol,
aan den bergweg tusschen Glum. en Bormio of Worms.
Stelvio-Pae, (hoogd. S tilfs er-Joe 13, ital. Pass odi-Stelvio of Giogo-di-St.), steile bergpas in
Tirol, in 't N. van Valtellina (Veltlin ), op de grens van
Oostenrijk, Zwitserland en Italie, voerende van Stilfs of
Stelvio en Meran (in het dal van den Boven-Etsch) naar
Bormio I hoogd. Worms) in het Adda-dal. Deze bewonderenswaarde weg werd in 1824 geopend en is gewis in Europa
-de hoogste bean voor rijtuigen, dear zijn hoogste punt
nicer dan 2700 met. boven de zee ligt.
Stembert, belg. gem. en d., prov, Luik, arr. Verviers,
kant. Limburg; met lakenweverij. 1800 mow.
Steamy, fr. gem. en at., dep. Meuse, kant.hfdpl., arr.
en 21/2 u. WZW. Montmedy, aan de Maas. 2575 mw.
(2140 in de stad).
Stendal, pr. at., pros. Saksen, regdst: en 10 u. NNO.
Maagdenburg, voorm. hfdst. der Altmark, no kr.hfdpl.,
an de Uchte. Zij heeft een gymnasium, verscheiden kerken, weverijen van laken en wollen stoffen, looierijen en
een gedenkteeken your den bier geboren oudheidkenner
Winckelmann. 14,330 hew. (9938 in 1871).
Stentionaemair, d. in Schotland, gra. Stirling, kersp.
Larbert. 1880 mw.
Stennitea, at. in Griekenl., dep. Arcadia. 2248 mw. (1870).
Stenszewo, Stenezewo, Stensebevo, pr. at., prov.
regdst. en 4 u. ZW. Posen; met wolleweserd. 1546 mw.
Stepan, ruse. st„ gouv. Volhynie, kr. Rovno, aan den
Goryn, 1. o. 3300 mw.
Stepenita, pr. my]., prov. Pommeren, regdat. en 41/, u.
N. Stettin, aan 't Papenwasser ; met scheepabouw. 1981 mw.
Stephan°, vl. in Ear. Turkije, 2 tt. WZW. Constantinopel, aan de zee van Manors; met can kleine haven en
-door can stow. met de hfdat. verbonden. Het vi. is vermaard geworden door de jongst gevoerde onderhandelingen
der -Ear. mogendheden over den politieken toestand van
de staten op het Balkanschiereil. (Must 1878).
Stephen
kersp. van Schotland, gra. Edinburgh,
cen deel der et. Edinburgh omvattende. 8040 law.
Stephenson, grs. der
in 't N. van Illinois; met
'31;000 mw. (2800i n 1840); hfdpl. Fr e e port.
Stepbentovvn, gem. en vl. der V.S., New-York, gra.
Rensselaer, 6 n. ZO. Troy. 2200 mw.
Stepnaia, ruse. fort, gouv. Orenburg, arr. en 15 n. N.
Werkho-Oeralsk ; meest van- bout gebouwd. 1600 maw.
Stepney, kersp. en 0.1ijke voorst. van Louden, met het
-station 'van den London-and-Blackwall-epw. 120,000 mw.
Steppe, (van 't Russische "Step" = woestentj), Imam,
die in 't iftemeen gegeven wordt aan lage, vlakke wildersilage; veal boomloos en enkel begroeid met gnu, heide
of endure lage struiken. Zij liggen niet (als de woestijnen)
In de haute, mane meestal in de gematigde en konde luchtstreken en versehillen van elkander naarmate zij ten verachillenden bodem, besproeiing, klimaat enz. bezitten. Er
worden daarom zoowel toe gebracht de prairien en pampas van Amerika, als de heiden van N.-Dnitachland (Ltineburg) en ZW.-Frankatk (Landes); soogoed de toesten"
van Hongarije als de nterendra's" van Siberie. Bij voorleur ecbter wordt de naam gegeven aan de zontrijke vlakten VIM L-Rtuland.
Sterkeaborg, ned. b.. pro.. Utrecht, gm. Driebergen,
kant. en 1 n. NNW. Wijk.bij-Dnuratede, arr. Utrecht.
1,66r 1857 een sena. gemeente. 275 law.
Sterksel, d. in de Ned. pros. N.-Brabant, gem. Soeren-dunk, kant. Weert, arr. Roermond. Circa 100 mw.

Stewarton
Sterling, 1) gem, en vl. der VS., New-York, gre. Cayuga, aan de Sodus-baai van 't nicer Ontario, 7 U. N. Auburn. 2800 law. — 2) id., Musachneetts, grs. en 31/2 u.
Worcester, turn den spw. van dear. 1670 maw. — 3) id,
Connecticut, grs. Windham, 13 tt. 0.t.Z. Hartford. 1030
mw. — 4) id., Illinois, gm. Whiteside.. 4000 jaw.
Sterlitameak, rues. et ., gouv. Orenburg, distr.hfdpl.„
can de samenvloeiing der Sterla en Aschkadar (bijriv. van
de Bide), 21 n. Z. Oefa. 558) mow, In 1824 viel bier een
regen van meteoor-steenen.
Sternberg, 1) et. in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravie,
kr. en 21/2 a. NNO. Olmatz ; met laken- en linnenweverij
en kousenfabr. 14,250 law. (1880). Het distr. van denzelfden naam in dent prov. 64,000 mw. — 2) st. in Mecklenburg-Schwerin, ambtahfdpl., 8 u. ZW. Rostock, aan 't gelijkn. nicer. 2471 law. V66r de at., op den Judenberg,
worden afwisselend met Malchin de jaarl. landdagen ge'louden. — 3) pr it., prov. Brandenburg, regdst. en 6 u. 0.
Frankfort; met een groote paardenmarkt. 1566 mw. — 4)
(alohnaiseh-), bob. my!., kr. en 41/2 11. Z. Kaurzim, aan
de Sazawa, L o., met een slot. 550 mw. — 5) bob. d.,
kr. Rakonitz, bij Sehlau; met ten gezondheidsbron en bad.
Sterzing, it. in Oostenrijk-Hongarije, pros. Tyrol, kr.
Puaterthal, can de Eisack, 4 1 (2 n. NW. Brixen; met fabr.
van ijzerwaren. 1300 law.
Stetten, 1) pr mvl., in Hohenzollern-Hechingen t
Hechingen;met en'ro m.Dominkanerklo ster.60 mw.
— 2) -am.Kalten-Markt, mv1. in Baden, Seekr., 21/2 u.
WNW. Sigmaringen. 1050 mw. — 3) -im-Remstbale,
wort. my!., Neckarkr., aan den Haldenbach ( bijriv. der
Items), 2 U. 0. Stuttgart; met een kon. kasteel, waarin
nu een privaat-opvoedingsgesticht is, en wijnbouw. 1000
inw. — 4) -Unterni Henehelberg, id., zelfden kr., opperambt en 1 u. NW. Brackenheim. 1100 mw.
Stettin [Sedinuna], sterk bevestigde et., na Dantzig
de voorn. haven van den prnis. staat, hfdst. en tevens oudate st. der prov. Pommeren hfdpl. van 't regdst. Stettin,
aan den 1. o. der Oder, die bier
'
door den Dammersee en
het Papenwasser gemeenschap heeft met het Stettiner-Haff,
23 u. NNO. Berlijn, waarmede zij door ten spw. verbonden is. Met hare voorst. L as t a di e, can den r. o. der
riv., heeft zij gemeenschap met 2 bruggen, terwijl ook over
de Oder-armen, de Parnitz en de groote en kleine Reglits
bruggen geslagen zijn. Zij heeft een koninklijke vesting,
ten kasteel met het borstbeeld van den grooten keurvorst
op de binnenplaats, en in de kerk van 't kasteel de tomben der hertogen van Pommeren ; ten zoogen. landschapshuis met een aanzienlijke bib!., een munt, een nieuwe
beurs ten arsenaal, een nieuwen schouwburg op het Parade-plein en daarvoor het standbeeld van koning Frederik
II., groote magazijnen, verscheiden loth. en andere kerken, een gymnasium, een observatorium, bib!. en museum
van nat. historic, een seminarie, ten normaal-school, een
zeevaart- e. a. scholen, vele genootschappen voor wetenschap en kunet enz. De st. bezit zoo talrijke ale veelsoortige fabr., ook zijn er groote scheepsdokken. Schepen
van minder dan 211 2 met. diepgang kunnen tot soot bare
kaaien komen '• de andere laden en lossen gewoonlijk te
Swinemunde. De hfd.art. van uitvoer zijn tarwe, rogge,
erwten, sterke dranken, zink, timmerhout, duigen, reapen lijnzaad, linnene, wol, lijnkoeken enz.; ingevoerd woeden inzonderheid Ozer, steenkolen, tout haring, sulker e. a.
koloniale warm, verfstoffen, katoenen goederen enz. In 1875
liepen ruim 23,000 schepen bier binnen, en bijna even zooveel werden nitgeklaard. Het aantal mw., in 1850 ruim
45,000, bedroeg in 1870 75,000, in 1879 bijna 81,030, in 1881
92,009. Zij heeft in den laataten tijd ook ten spw. gekregen naar Straalsond en een near Swinemende. 53° 25' 1"
N.B., 14° 34' 0.L. — .21 (Nan.), pr. et., pros. Pommeren,
regdst. en 12 n. ZZO. Kadin en 24 n. ONO. Stettin, kr.hfdpl., bij de bron der Permute; met een slot, waarm no
het landearmenhuis is, ten gymnasium en wolfabr. 8540
mw. Stettiner-Haff, nob Pommersehe Haff ge.
heeten, zie Hail (Grosze- en Kleine.).
Stenben, 1) grs. der V.S., New-York ; met 67,700 mw.
(46,138 in 1840); hfdpl. B a t h. — 2) id., in 't NO. van
Indiana ; met 12,850 mw. — 3) gem. in New-York, gra.
Oneida, -41/2 n. N. Utica. 1800 mw.
Steubenville, gem. en at. der VS., Ohio, hfdpl. van
'tgra. Jefferson, aan den Ohio r. o., 9 u. W. Pittsburg.
Zij regelmatig aangelegd en beset
'
een sierlijk etadhuts
en markt, verschillende kerken, verscheiden katoeu- en wolfabr., korenmolens, liner- en kopergieterijen e. a. groote
fabr.inrichtingen. 8110 law.
Stevenage, eng. kersp. en d. (vroeger mvl.), grs. Merle,
9 U. NNW. Louden, 1 u. ZO. Hitschin. 2900 mw.
Stevens, 1) gm der VS., Minesota. 200 law. — 2) id.,
Washington-gebied. 740 law.
Stevensburg, vl. in de V.S., Virginie, gra. Culpeper.
2100 mw.
Stevenston, kersp: van Sehotland, grs. Ayr. 5100 law.
Steveaurrille, vi. In de V.S., Virginie, gra. King-andQueen. 4100 mw.
Stevensweert, Stevenswaard, ned. gem. en d., prov.
Limburg, kant., arr. en 2 a. SW. Roermond, op ten gelijkn. eil. in de Maas. Het d. was vroeger van vestingwerken voorsien en heeft ten r. kath. en een- geref. knit.
1100 mw. (met het gel'. het Eiland.)
Steventon, kersp. van Engeland, gra. Berke, can den
Great-Western-spw., 1 tt. SW. Abingdon. 830 law.
Stevington„ kersp. van Engeland, gee. en 1 n. WNW.
Bedford. 750 mw.
Stewart. 1) grs. der V.S., Tennessee; met 12,000 mw.
(8587 in 1840); hfdpL Dover.— 2) id., Georgie; met
14,000 law. (12,983 in 1840); hfdpl. Lnmkin. —Ook
eene groep in de Salomons-ell., en een der eil van
Ninny-Zeeland (tie aldaar.)
Stewart..., bloeiend vl. en hero. van Schotland, gra.
Ayr, aan den Annock, 11h tt. NW. Kilmarnock; het is
regelmatig gebouwd en heeft ten aantal weverijen van selerlei stoffen. 3200 law. (in 't vl.) — Stewartstosvn, iersch

Steyer
owl., Ulster, gra. Tyrone, 2 a. NNO. Dungannow. 1000 inw.
Steyer, Steier, at. in Oostenr.-Hongneije, pro.. Opper-Oostenrijk, kr.hfdpL, aan de Ens, 1. o., waar deze de
enelvlietende Ti,. Steyer oreemt, U. ZO. Linz, met
welke at. en met Weenen z door een spw. verbondea is.
Men noemt hear wel het oetenr. Birmingham", wegens
de talrijke User- en staalfabr., hamerwerken en de menigte
handwerkslieden, die zoo in ale om de it. met het maken
van vijlen, sink- en scheermeseen, zeissen, eikkels ens.
bezig zijn, welke waren allerwege verzonden worden en zich
zoowel door dengdelijkheid ale geringen prijs onderecheiden; bovendien itjn hier papiermolens, weverijen van katoenen en wollen stoffen e. a. fabr. Een hazer voornaamete
openbare gebouwen is eon kasteel nit de 10de eeuw. 17,200
mw. (1880). Geb.pl. van den dichter Blumaner. S. was
weleer de Wet. van Stiermarken.
Steyerberg, Steierberg, pr. mvl., prov. Hannover, bij
lslienburg, op een eil. der Aue. 900 mw.
Steyereck, Steieregg, stadje in Oostenr.-Hongarije,
pro.. Opper-Oostenrijk, kr. Mfthl., can den Donau, 1. o.,
tegenover de invloeiing van de Traun ; met het bergslot
Weissenwolf. 1800 mw.
Steyermark, of Steiermark,

tie Stiermarken.

Storming, eng. my!. en kersp., gm. Sussex, 1 1 /1 u. van
't Kennel en 3 1 /2 U. Z. Horsham. 1670 mw.
Steynton, kersp. van Engeland. Z.-Wales, gra. Pembroke, bevattende een deel der st. Milford. 2990 low.
Steayea, atadje in Rusland, Polen, gouv. en 12 u. NW.
can de Weichsel, r. o. 700 mw.
Stezzano, d. in N.-Ital., prov. en circ. Bergamo. 2440 low.
Stia, vi. in Midd.-Italie, Toscane, prov. Arezzo, 61/, u,.
D. Florence, aan den Boven-Arno en de Staggia. 3000 mw.
Stibbington, kersp. van Engeland, gra. Huntingdon,
11/2 U. W. Peterborough. 650 low.
Stickeen, nieuwe kolonie van Britsch N.-Amerika,
gent. in 1862, tusschen de Rocky-mountains en het Alaskagebied. 't Is rotsachtig en nog bijna geheel onontgonnen,
doch rijk aan koper- en goudmijnen. Grenzen W. en ZW.
Alaska, Z. Columbia, 0. de meridiaan van 125° W.L., N.
de 62ste breedtegraad.
Stiekney, kersp. van Engeland, gra. Lincoln, 2 u. NNO.
Boston. 816 low.
Stiege, mv1. in Brunswijk, kr. Blankenburg, aan de
Hassel; met een slot en fabr. van houtwaren. 1150 inw.
Stieldorf, gem. in Pr., Rijnirov., regdat. Keulen. 2900 inw.
Stiena, Steen., aanzienl/k ned. d., prov. Friesland,
gem. Leeuwarderadeel, kant., arr. en 11/3 n. NNW. Leeuwarden; met schoone boerderijen. 2100 mw. — In de nabijheid het geh. Stienserhoek, met 50 1 60 mw.
Stiente, d. in Italie, prov. Rovigo, circ. Occhiobello.
2900 low.
Stiepanow, 1) mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen, kr. en 6 n. Z. Kaunim. 1600 mw. — 2) id., in
Moravie, kr. en 7 n. NNW. Brtinn, aan de Schwarza; met
ijzermijnen.
Stiermarken, (hoogd. Steyermark, Steiermark,
fr. S tyri e, eng. Styria, [deel van Noricum en Pannonia], prov. van de Oostenr.-Hong. monarchic, met den
titel van hertd., tusschen 45° 54' en 47° 50' N.B., 13. 30'
en 16° 25' 0.L., palefide 0. aan Hongarije Z. can Illyrie
en Croatie, N. en W. aan Opper-Oostenrick
; gr. 407,8 C
m., met 1,198,700 low. (1879), meant van dnitschen stem en
incest alien r. kath. Het bestaat hoofdzakelijk nit het
dal of etroomgebied der Moe, met gedeelten van dat der
Drau en der San in 't Z. en der Ens in 't NW., welk dal
van dat der Mttr wordt gescheiden door de Norische Alpen. Het hoogete punt van deze, de Hochschwab, is rnim
2301 met. hoog. De Styrische Alpen, ten Z. van de Moe,
reiken in den Eisenhut tot 2335 met., en een tak der Kaynieche Alpen echeidt de Drau van de San. De oppervlakte
is schier geheel bergachtig, ultgezonderd in 't ZO., waar
men eenige vlakten vindt, in welke koren, vruchten, tabak
ens. geteeld worden; • elders zijn veeteelt of wijnbouw de
hfd.takken der volks-industrie. Er wordt niet genoeg koren voor eigen gebruik gewonnen; de hfd.prod. zijn tarwe,
male, penlyruchten„ fruit, hoot, hennep en vista. Runderen en schapen worden er in grc,ote menigte en van veredeld ras geteeld. Van mineralen delft men voornamelijk
ijzer, koper, soot, aluin, steenkolen, ook wat lood, zilver,
gond, zink en vitricrol, en overvloedig marmer en bouwsteen. Het land is rijk can geneeskrachtige bronnen. Het
fabr.wezen is er van niet veel beteekenis en de handel
beperkt. Het goederen-vervoer houdt vele handen beziF,
dear de prov. op den grooten weg tneechen eig. Oostenruk
en de Adriat. zee ligt en doorsneden wordt door den van
Triest komenden in 1854 geopenden spw., die over den Semmering naar Weenen ens. loopt. De prov. wordt verdeeld
in de kreitsen Gratz, Judenburg, Bruck, Marburg en Cilly,
dat tevens de namen der voorn. eteden zijn. Gratz, de
hfdpl., heeft een nniversiteit. — Stiermarken werd door
Karel den Groote tot een markgrs. verheven en S t ey e rin ark geheeten, omdat toen Stayer (in Opper-Oostenrijk)
de hfdst. was. Sedert 1192 heeft het aan het Oostenrijkache hums behoord.
Stierne-GErne, eil.groep van Noorwegen, stift Christiansand, aan den mood van den Bukke-fjord.
Stiernoe, 2 eil. van Noorwegen 1) Raft Christianeand,
Nice, aan den ingang van 't Skager-rack, 11hn. ZO. Man- 2 ) Finmarken, tusachen Altengsard en Hammerfest.
Stierp of Stierop, geh. in de Ned. prov. N.-Holland,
gem. Akersloot, kant. en arr. Alkmaar. 40 low.
) mv1. van Z.-Italie, prov. Potenza, 8 n.
ZW. Matera. 5600 mw. — 2) d. in Midden-Italie, prov. en
7 U. NW. Rome; met wane bronnen (de Aqua Ap ol1 i na r es der Onden).
Stignano, at. in Z.-Italie, prov. Reggio-di-Calabria,
tire. Gerace. 1870 Mw.
Stikada, gem. in Hongarije, prov. Croat.-Slav. 2300 mw.
d. in Z.-Tirol, tie Ste1vio.
Stiffser. of Wormaer•Joeb, bergpas in Tirol, sic
Stelvio-Paa.

Stille-Oceaan 967
Still.. of Groote•Oceaan, Groote-S(ille-aeo, ten
Z. van den evenaar ook Zuidaee geheeten; grootste van
elle hydrographische afdeelingen der wereld, reikende van
den Noordpool- tot den Zuidpool-cirkel over 127° breedte,
hebbende Amerika ten 0. en Azie, den 0.ind. archipel en
Nieuw-Holland ten W. In hear wijdste gedeelte, even benoorden den evenaar, is deze zee 22,10 m. 13010 u.) breed;
zij wordt aanmerkelijk nauwer naar 't N., waar zij door
de 7 a 8 mijlen breeds Behringstraat gemeenachap heeft
met de N.lijke IJszee. Hare grootte wordt geachat op
3,300,0J0 0 m., d. i. meer den 1/3 van de gansche oppervL
der aarde. Hare kustlinie aan de amerik. zijde, ofschoon
over 't geheel bong en steil, wordt ( wanneer wij den Pugetsound en de golven van Californie en Panama uitzonderen ) seer weinig door diepe bochten gebroken ; aan de aziat.
slide daarentegen is zij hoogst onregelmatig en de zeeen
van Celebes en China, de Gele zee, met de zeeen van Japan, Ochotak en Kamtsjatka, zijn alle golven van dezen
oceaan. Hij is door een grout getal eil.groepen bezet, wanevan de voorn. zijn, van W. tot 0., de Marianen-, de Carolinen-, de Salomons-, de Koningin-Charlotta-eil., de Nieuwe-Hebriden-, de Fidsji-, Vriendschaps-, Societeits-, Logeeilanden, de Marquesas-, de Sandwich-, de Gallapagos-eil.
en Nieuw-Zeeland. benevens een groote menigte alleenliggende eilanden, riffen en banken. Wat de stroomingen in
'C wijde bekken van dezen oceaan betreft, 't is een eigenaardig verschijnsel dat hij weinig of geen water door de
Behringstraat nit de N.lijke Poolzee ontvangt, maar dat
er veeleer eene atrooming nit den oceaan in die Poolzee
plants grijpt. Daarentegen oefenen de stroomingen, die
van de Z.IJszee nitgaan, een grooten invloed op deze wijde
watervlakte nit. Hoewel nog niet alles, wat die stroombeweging betreft, volledig niteengezet is, zooveel is wel
zeker, dat in den Grooten oceaan alleen polaire en aquatoriale atroomingen heerschen, waarvan alle andere vertakkingen zijn. De Z.poolstrooming loopt als mintarctischa
drift" tusschen de parallellen van 55 tot 40° Z.B., in de
richting van WZW. naar ONO. en stuit op de W.kust van
Z.-Amerika, de kusten van Concepcion en Valdivia, deelt
zich hier in 2 armen : de een N.waarts en langs de kust
van Chile en Peru, de andere Z.waarts om Kaap-Hoorn
heen naar den Atlant. oceaan. be N.lijke vormt de Peruaansche- of Humboldt-strooming, die zich omstreeks den
evensar in den algemeenen sequatoriaal-stroom des Grooten
oceaans oplost ; — due N.lijke stroomingsarm is merkwaardig door zijne buitengemeen lage temperatuur in vergelijking met die der omringende zee: immers, volgena 't
onderzoek van A. von Humboldt, rijst de thermometer van
Celsius, binnen die strooming alechts 15 0 ,7, daarbuiten
26°,4 tot 29°,7. De groote sequatoriaal-strooming, welke
tusschen de beide keerkringen plaats heeft, beweegt sich
tutar het W., doch neemt, atuitende op de kusten van ZO.Azle en ZO.-Australie een gewijzigde richting aan. Op
het N.lijk halfrond gaat zij els Japansche stroom of Koero-Siwo NO.waarts, op het Z.lijk halfrond als 0.-Austral.
stroom ZO.waarts. De NO.1fijke passaatwind heerscht onafgebroken tusschen 5 en 23° N.B.; de ZO.lijke paasaatwind
waait doorgaana van den evenaar tot 26° Z.B., behalve in
de nabijheid van Amerika's kusten, waar hij zich weinig
duet gevoelen ; tusschen die beide ligt, over een uitgestrektheld van 5°, maar in ligging door de seizoenen gewijzigd,
de streek der windstilten, of dat gedeelte der zee, waarin
de winden zeldzaam en onregelmatig zijn. In de zeeen van
den Aziat archipel, en op Niettw-Hollands N.kust hebben
de winden veelal sulk een hoogen grand van kracht, dat
zij vaak in gevaarlijke stormen overgaan. Zen ander
merkwaardig verschijnsel is 't, dat zich in den Grooten
oceaan niet zoo veel groote riv ale in den Atlant. oceaan
ontiasten t op de gansche lust van Amerika ontvangt hij,
zoo men den Oregon of de Columbia in N.-Amerika nitzondert, geen enkelen groom van belang; op de W.zijde
daarentegen worden hem nit A zie de aanzienlijke rivieren
Cambodja, Si-Kiang, Yang-tse-Kiang, Hoang-ho, Amoer of
Saghalin toegevoerd. — Den Ouden was de Groote oceaan
geheel onbekend; Vasco de Balboa, een spaansch zeevaarder, sag hem in 1513 het emit van sea der bergtoppen
op Panama's landengte (weshalve hij hem Zui dzee noemde) en Ferdinand Magelhaens, die hem in 1520 overstak,
gaf hem den naam van S t ill e- zee wegens 't gemak,
waarmede hij de vaart van Amerika naar de 0.ind. eilanden
volbracht. Na Magelhaena waren het Mendana, de Quiros,
De Tones, Abel Tasman en Dampier ( alien in de 16de en
17de eeuw ), die de pan ontdekte wereldzee nader onderzochten. Gednrende de 18de eeuw werden de verechillende
gedeelten dazes oceaans verkend door Behring, Anson, Byron, Bougainville, Cook, Roggeveen, Wallis, Vancouver,
Broughton, la Mouse, Flinders en Bass; in de tegenwoordige eenw door d'Entrecasteaux, Krusenetern, Beechy„
Fitzroy, Dumont ,d'Urville, von Bellinghausen, Wilkes,
Jame. Rose, A. von Humboldt, Denham, Darwin, Naree
e. a. Laatstgen. was in 1874-76 aan 't hoofd der Engel.
eche "Challenger-expeditie" geplaatst, die in de verschill.
deelen des oceaans een onderzoek instelde near de temp..
ratunr, winden, diepten, flora en fauna der zee ; terw(j1
nagenoeg terzelfder tijd de Amerik. "Tuscarora-expeditie"
(1873-76) en de Duitsche "Gazelle-expediLie." (1875-76)
op tal van plaatsen evenzeer het dieplood uitwierpen. De
grootate diepten vond men bi,j die gelegenheid ten 0. van
de Koerielen, in de nabijheid van Kamsjatka en Japan, waar
4655 vadem of 27,930 cog. voet (circa 9000 meter ) gepeild
werd, zijnde dit tevens de grootste met zekerheid bekende
diepte in eenige zee ter wereld — de resultaten van vroegere peilingen toch, die op afstanden van 40, ja van 40,000
voet beneden den zeeepiegel wezen, verdienen om de gebrekkige werktuigen, witarmee ze verkregen werden, geen
of weinig geloof. Merkwaardig is, dat deze grootate diepte
vrij wel overeenkomt met den afstand van den hoogsten
bergtop boven het zeevlak (M. Everest of Gaurisankar; zie
aldaar). Groote ondiepten bevinden zich over een breeden
gordel lenge de NO.kusten van Australie (wanneer men ten
minste de "Thomson"- en trGazelle"-diepten uitzondert) en
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langs de W.kusten van N.- en Z.-Amerika. Verde, worden
alle ocesnische eilanden dear groote ondiepten gekenmerkt
(C). -- Tot op Ooze *en* ken men seggen dat dese wereldzee ale doodsch
MB daittbeen lag: hare lrasten Mee
yen met een dicht sondes bablisigen. Van de Behringstraat
tot de landengte van Pans** en van bier tot Kaap-Hoorn
was geen of weinig bespeuren. Op de kust van
Azie hadden de Rum besittingen nog geen enkele haven
en Japan en China waren vatr de avenge wereld alagealoten. In elks heerschte stilte. Verschillende oinstandigheden evenwel hebben hierin in den laatsten tijd verandaring gebracht: wij noemen ideate de toepassing van de
stoomkracht op de echeepviiirt, het leggen van telegrasfkabels, de ontdekking van onuftputtelijke gondmijnen in
Californie en Australie, de nitbreiding der Russ. macht near
de Amoerlanden en eindeltk de verplaatste walvischvanpt
near het midden van den Grooten oceaan. Door dit elks
ontwaakte er op de ',Stifle" zee een nienw en kraehtig leyen en along zit hare pole op tens met voile Bingen. ',Wear
• de kangoeroe hear voedsel zocht, brandt men thane gas en
gilt de stoomilnit ; wear de Indiaan sijn vijanden scalpeerde,
• errijzen scholen en universiteiten ; nit roovernesten en
wildernissen ontstaan geordende staten, met ateden ale
San-Francisco Melbourne, Sidney en Auckland." Met deze
in de Winne 25
' jaren ontlokeu handelspunten drijven de
havens van China en Japan (Yokohama, Shanghai en Hongkong) thane een drnk verkeer en Otaheite en Hewitt sijn
de drnkke middelpnnten geworden van de stoomvaart
tueschen Australie en Amerika.
Stillingfteet, vi. en kersp. van En geland, gra. York,
0.-Riding. 367 mw. (880 in 't kersp.)
Stillington, kersp. van Engeland, grs. en 21/2 n. NNW.
York. N.-Riding. 675 mw.
Sillorgan, kersp. en d. van Ierland, Leinster, grs. en
1 U. ZO. Dublin. 1659 mw. (513 in 't d. )
Stillwater, 1) gem. en vi. der VS., New-York, gee.
Saratoga, 6 U. NNO. Albany ; met vele hint. herinneringen
nit den vrijheidskrijg. 3500 mw. — 2) id., New Jersey,grs.
Sussex, 22 U. N. Trenton. 1632 low. — 3 ) id., gebied Minnesota, wear de riv. St-Croix in 't meer van dien naam
valt, 7 u. NO. de tegenwoordige hfdpl. St.-Paul; met reel
schoone gebouwen, kerken, magazijnen enz. 45)0 low.
Stilo, at. in Z.-Italie, prov. Reggio-di-Calabria, 6 u.
NO. Gerace aan den Stillaro, die niet ver van hire bij
Kaap-S t m 1 o (38 0 29' 201' N.B., 16° 37' 24" 0.L.) in
zee valt. 265n mw.
Stilton, cog. kersp. en d., gra. en 4 n. NNW. Huntingdon. 730 mw. De bekende Stilton-kaas wordt no meest in
't gra. Leicester gemaakt.
Stinkervuil, water in de Ned. prov, N.-Holland, toeschen de gem. Monnikendam en Katwoude.
Stin e d. in Italie, prov. Salerno, circ. Vallo-della-Lucania. 1510 low.
Stipdonk, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem Lierop,
kant. Helmond, arr. Roermond.
Stiphout. ned gem. en d., prov. N.-Brabant, kant. en
3/4 U. -NW. Helmond, arr. Roermond, aan de Mierle ; met een
oud en schoon goth. kasteel. 650 mw. (met 4 geh. en 1 b.)
Stirling, 1) (Graafechep-) of Stirlingshire, binnenlands& grs. van Schotl., tusschen Perth ten N , LochLomond ten W. Dumbarton en Lanark ten Z. en Clackmannan en Linlithgow ten 0., makende de riv. Forth ten
gedeelte der grens ten 0. en ten N. nit; gr. 23.6 0 m.,
met 98,200 mw. (85,700 in 1850, 82,057 in 1841). De grand
in ten deele bergachtig, met eenige rijke alluviale valleien,
wordt door de rivieren Forth, Carron Endrick, Bannockburn en Avon alsook door het Forth-Clyde-kanaal beeproeid
en levert tarwe, boonen, gent, aardappelen en klaver in
de lagelanden, haver en rapen in de hooglanden. In mineralen is dit gra. zeer rijk; men delft er moral steenkolen, ijtersteen hardsteen ens., en bier vindt men de gr.
ijzerwerken van' Carron. De fabr.industrie levert tapijten,
gernite wollen stoffen, dekens, sergie, chem. prod., papier
ens., ook zijn er groote katoenmolens, ijzergieterijen, ververion en branderijen. In 't 0. van 't gra. loopen spw.

kant. en 1/2 U. NO. Onderdendam, an. Groningen. 240 low.
Stjerntie, ell. min Noorwegens N.kust, Finmarken, var,
't ell. Rogustind on 't vasteland door den S tj ernaund
gescheiden.
Stobben, geh. in Jr Ned. prov. Groningen, gem. Vlagtwedde, kant. en arr. Winschoten.
Stobnica, stadje in Rusland, Polen, gonv. Radom, 9 n.
ZZO. Kielce. 2350 mw. — Stobykhva, mal. in Rualand,
gem Volkynies, 6 n. NO. Rowel.
Stoekaeb, at. in Baden. Seekr., ambtshfdpl., aan de riv.
Stockaeh, 41/1 it. NW. Constares4 met (abr. van wollen
stoffen en het zwavelbad Nellaba d. 2095 low. De Oostenrijkers sloegen bier de Franschen in 1799.
Stockbridge, 1) eng. Intl. en kersp., gre. Hants, asn
de rivier Test on 't Andover-kanaal, 2./2 u. WNW. Winchester. 853 mw. — 2) gem. en vl. der VS., New-York,
grs. Madison, 11/2U NO. Morrisville. 1847 mw. — 3) id.,
Massachusetts, gm. Berkshire, aan den Housatonic, 2 u.
ZO. het depot van den Western-spw. te West-Stockbridge.
2090 mw. — 4 ) id., Vermont, grs. Windsor, aan de Whitenit., 71/2 ii. NW. Windsor. 1262 inw.
Stackbury, kersp. van Engeland, gni. Kent, 2 u. NO.
Maidstone. 590 low.
Stockena. Stoekheicn, 1 ) b. in de Ned. prov.
burg, gem. Wylre. kant. Gulpen, arr. Maastricht. 150 ins,
— 2) d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kart.
en 1 u. WNW. Clerff, gem. Asselborn. 70 low. — 3) belg.
gem. en d.. prov. Limburg, arr. Tongeren, kant. en 2 it.
NNO. Mechelen, aan de Maas, 1. o. 1520 low.
Stockemn, owl. van Neder-Oostenrijk, aan een Donauarm, 2 n. NW. Kornenburg, en met Weenen door eon spw.
verbonden ; met zeer drnk bezochte weekmarkten. 5100 mw.
Stockholm, Stokholm, (van stock, stack
kanaal, en h o 1m = eiland ; dos eig. eSondeilandTh
1) hfd- en resid.st. van Sweden en hfdpl. van 't gelijkn.
Ian (gr. 661/5 0 m., met 310,000 low.), aan 't kanaal, dat
het Milar-meer met de °ate verbindt, zeer schilderachtig
gelegen tusschen rotsen, henvelen, water en wood, op 8
ell. en 2 schiereil., die door vele bruggen met elkander
verbonden zijn, waarom men hear wel het eVenetie van
't Noorden" heeft genoemd, hoewel zij veel verder dan gen.
stud van de zee verwijderd is. De at., ten ellen tijde voor
de schoonst gelegene van N.-Europa gehouden, ondencheidt
zich door een aantal ( meer dan 30 ) openbare pleinen en
markten, door schoone pa en en openbare wandeldreven,
mean met standbeelden veYsierd. Zij bestaat nit 10 deelen,
Stade n, de eigenlijke en oude at. op een eil. in 't kanaal, met het kon. paleis, een der schoonste van Europa,
welks prachtige Statenzael met de kolossale marmeren
standbeelden van Gustaaf Adolf en Karel XIV Jan prijkt;
bij het kasteel de gnome kathedraal of de St.-Nikolaaskerk ; voorts ten kon museum, aanzienlijke bibl., peachtige rijkszaal, en heerlijken tom, en het handelscollegie,
schoone en teen hooge hnizen, maar nauwe straten ; —
Helge-ands-holmen ( Heilige-geest-eil), W. van
Staden, merswaardig door de Riddarholms-kerk, met de
tomben van vole zweedsche koningen, maar welker toren
op 28 Juni 1835 door den bliksem wend vernield on Emden
door een nienwen van gegoten ijzer vervangen Is ook vindt
men bier het oude kon. slot, het huis der 3 niet adelijke
staten, 't collegie, het schoone gebouw van de Vrijmetselaars-loge en 2 druk bezochte swemecholen; — Skeppsholmen of Admiraliteits-eiland, 0. van.
Staden, met de admiraliteit, het tolkantoor en reel magaAwn ; — Kaatel-holme n, SO. van Skepps-holmen,
met eon fort en eon lazareth ; — Beck -holme n, OZO.
van K.astel-holmen; — Kongs-holmen (koninp-ell.),
het grootste der eil., WNW. van Str.:len, waarvan slechts
het 0.1ijk gedeelte bewoond is, met de Ulrike-Eleonorekerk en het groote kon. lazareth. Van dit eil. komt men
op het vasteland in 't 0. over 2 bruggen ; het deel Norr em a 1 m, of de N.lijke voont, ligt in 't N. van Staden,
waarmede het door eon groote en schoone brug verbon den is, met metal lange en rechte straten, o. a. de Drottningsgata (Koninginne-straat), de schoonate van S.; bier
vindt men het paleie van den kroonprins, het observatorium, de Adolf-Frederiks-kerk met eon monument van den
to S. gestorvenen Descartes, het plein Storre-Malm-Torget,
met het bronzen ruiterstandbeeld van Gustaaf-Adolf ; —
in 't ZO. sink sich bier aan Blaeie-holmen en in
'I 0. Ladumtrds-landet, walk imitate ten dorp gelijkt. Z.
van Staden ligt SOder-malm of de Z.lijke voorst ,
met het raadhnis on het groote ijzer-dep6t; — en het deel
La ng-holmen is eon lang eil. in 't NW. van Sodermalm, met het verbeterhnis. De omvang van al dose deelen bedraagt 31/2 Alle holmen zijn niet alleen onderling on met de venchillende wijken der at. verbonden door
steenen,•houten of schipbruggen, mean ook wordt het verkeer bevorderd door eon menigte stoom-, radon- en roeibooten, die niet weinig levendigheid bijbrengen. Alle
wateren On van eon kristalheldere reinbeid, dear zij ove r
rotsgrond en niet, ala in Venetie of Amsterdam ,. over lagunen en moerassen atroomen; nog mineler verspreiden zij
verpeetende moeraslucht. Opmerking verdienen nog op de
Karla XIII.markt het standbwki van Karel XIII.; op bet
plein Skeppaborg het achoone bronzes standbeeld van Gustaaf lit, niet ver van 't ken. slot, en op de Ridderhusetmarkt (wear grant Axel Person op 20 Juni 1810 eon offer
der volkswoede word) de eeresuil tot aandenken van
Gustaf I.; voorts het aroma, rijk aan zweedsche krUgstropheen; de bank, de munt, vole kerken, 2 sehouwburgm, de opera, het zittingsgebouw van de koninkleke aka-
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near Perth, Glasgow en Edinburgh, terwijl het N. en Z.
doorsneden wordt van apw. near Dunblane, Donne, Callender, Balloeh en Dumbarton. De room. plaatsen zijn
stirling, Falkirk, Denny, Grangemouth, Balfron en KilSyth. Het grs. wordt verdeeid in 25 parishes. — 2) at.

en riv.haven, hfdpl. van gen. grs., eau den Forth, r. o.,
9 u. WNW. Edinburgh, met welke at. alsook met Glee,gow, Perth e. a. zij door spw. verbonien in. Zij ligt ean
de belling van een steilen bazalt-heuvel, tegen welken een
breede hfd.etraat opvoert near het oude kaateel, eens 't geliefd verblijf van Jacobus V, met het door dien vorst gebouwde paleis en parlementshuis, no als kazerne gebezigd.
Merkwaardig zijn voorts de onde goth. kerk, waarin Jacobus VI. gekroond werd, de W.keek e. a., de overblijfsels
van veto oude geestelijke gebouwen, Cowan's hospitaal,

het stadhuis, het atheneum, de korenbenrs, de gevangenis,
't bureau der sehotache bank, de oude wallen en bruggen.
Men heeft bier eon lat. e. a seholen, openbare boekernen
en leessalen; en verselceiden hulpbanken. Slbehts schepen
van 70 ton kunnen tot vote de kaaien komen; mane zij

drijit eon uitgebreiden lust- en nitvoerhandel, oak in de
prod. barer Industrie, en heeft dagelijksehe stoombeotgeMeensehap met Edinburt. 14,200 taw. Bt) S. word in 1297
nnockburn geleverd.
de vermaarde slag van
Ssisted, kersp. van gebnd, gee. Essex, 31.1 n: ONO.
Braintree. 770 inw.
kersp.
van Engeland, gra. Cornwall,
Stiihiene
1 U. WNW. Penryn. 2174 inw.
Seleevreed, nod. d., prem. Groningen, gem. Kantens,
(*) Ultvoerige mededeelingen omtrent - den Gzooten aceaan vitt& men o. a. in Peterm. Mittheilungen, jaarg. 1857,
In ten °petal, getiteld: nDer Grosse ocean; elm phys.gorge. Endue", en in jaarg. 1877 gen 'bijdrage: eDie Bodengestaltnig des Grown oceans", waaraan bovenstaande
opgaven ontleend zijn.

demie der wetensehappen -en kunsten, het.kon. postgebonw,
de knee. paardestal ens. S. is de natal van de rijks-colle.
glen on van het handels-oolleale, van de akademie der
weteasehappen (geatieht in 1738), met eon echoes =Wog's& museum, observatorium en bibl., van de sweedsche
akademie (gestieht in 1788), van de akademie der sehoone
kunsten, gesehiedenis en oudheden, van de milit. akademie,
van %patriot. genootsehap voor landbonw, van de akadedemien vote sehilder- on beeldhonwkunst, coon teonkunst,

Stockport
van ten eollegie der ntedieijnen; een kruidtuin enz.;
der heeft zij een Zeevaartschool, teekenschool, technologiache 'cholas, een doofttommen- en een blinden.instituut,
een vondelinphuis, veel hospitalen e. a. inrichtingen van
liefdadigheid. De fabr.industrie is er seer levendig en houdt
zich inzonderheid bezig met ijzergieterij, glasfabrikatie,
suikerraffinaderij, wevenj van laken, katoen, linnen en zijde,
scheepsbouw, pottebakkerij ens.; ook heeft zij een kanongieterij en fabr. van atoommachines en levert ook klokken
en horlogien, wetenschappenjke instrumenten, tabak, hoeden enz. S. is tevene de gewichtigate koopatad van Zweden ; weinig havena zijn zoo diap en ruim -als de hare,
die tussehen de atadsdeelen Staden en Skepps-holmen ligt
en waarin 1000 schepen veilig liggen, terwij1 ook de grootsten tot .66r de kaaien kunnen komen ; jammer dat hear
ingang door de menigte eilandjes en klippen . (//scheren")
aan den mond van 't kanaal eenipzins moetelijk en gevaarlijk is. Aan 't eilandje 0 j a nemen de near S. bestemde schepen een loots. De hfd.art, van uitvoer zijn
Ozer, timmerbout en delen, voorts pik, teer, koper enz. ;
ingevoerd worden nicest koloniale waren boomwol, verfstoffen, soot, britache manufacturen, buiden, visch, wijn,
brandewijn, wol, vruchten ens. S. heeft door kanalen gemeenechap met een groat gedeelte van 't scandinavisch
binnenland, en heeft etoombootgemeenechap met Upsala
en Gothenburg, met St.-Petersburg, Kopenhagen, Lubeck
ens. Eveneens is het elude 1855 door spoorwegen met de
grootste eteden van het koninkrijk verbonden. Een groote
merkwaardigheid is de door de at. gelegde spw., die onder
de bong gelegen Z.lijke voorstad door een tunnel van 470
meter lengte loopt near het Milar-meer, hierover met een
brng near de eigenlijke at., tangs can tweede, kleine brug
near Riddarholm en over een derde brug near Norrmalm.
Zijtakken sluiten zich op verschillende plaateen hier aan,
die naar de haven voeren. De at. telde in 1840 04,160
mw., in 1851 93,070, in 1859 101,500, in 1865 133,360 in
1873 147,250, in 1880 170,000 mw. Het observatorium staat
op 59° 20' 6" N.B., 18° 3' 7" O.L. De gemiddelde jeerstemp. is 42°,2; winter 26° ; zomer 6 ■ ° Fehr. — S. werd
in de 13de eeuw gebouwd, maar eerst in de 17de eeuw tot
's lands hfdst. verheven, in de pleats van de vroegere hfdat.
Upsala. In haren omtrek zijn een menigte schoone landgoederen en kasteelen, o. a. dicht v66r de 0.zijde der at.
het voorm. kon. lustslot Frederikshof, no een kazerne,
met het groote exercitie-plein LadugArdsgarde daarnaast ;
de kon. diergaarde op een eil., dat ook het kon. lustslot
Rosendal bevat ; veer de at., can de Waijde 't voorm.
lustalot Carlberg, sedert 1792 tot cadetten-school ingericht;
ten N. op 11/2 U. afstands het hon. lastslot Ulriksdal, en
dichterbij aan dezelfde zijde het prachtige, door Gustaaf
III. gebouwde lustslot Haga; niet minder prachtig is het
kon. lustslot Drottningholm op 't Lof-eil. in het Millarmeer, met een achoon park en eng. tuinen. — 21 gem. en
vl„ der VS., New-York, gr. St. Lawrence, aan de St.-Regia-riv., 5 U. NO. Canton. 3820 mw.
Stockport, 1) eng. fabr.st ., gm. Chester, aan bride oevers
der Mersey, die hier de Tame opneemt, 2 u. ZO. Manchester. De at. in onregelmatig gebouwd en hare meeste
atraten zijn steil en voor rijtuig moeielijk te gebruiken. Zij
heeft vencheiden kerken en kapellen, een hospitaal, een
lat. school, een schouwburg, een schoonen spw.viaduct,
veel katoen-, wollen- en zijdeweverijen, katoendrukkerijen,
fabr. van machinerie. koper- en ijzerwaren ens. 53,000 mw.
— 2) gem. en vi. der V.S., New-York, gm. Columbia, 7
U. Z. Albany. 1600 mw. — 3) 4. in Penneylvanie, aan de
Delaware, r. o., 11 u. 0. Montrose.
Stockatadt. 1) beier d., kr. Nederfranken-en-Aschaf:
fenburg, 1 U. W. Aschaffenburg, aan den Main. 1260 mw.
— 7 I d. in Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg, bij
Dornberg. 800 mw.
Stoekland, kenp. van Engeland, grs. Devon, ruim 1 xi.
NW. Axminster. 1080 mw.
Stockley, vi. van Engeland, gm. en 1 u. ZW. Durham,
kersp. Brancepeth. 800 mw.
Stockton. I) nieuwe at. in de VS., Californie, hfdpl.
van 't grs. San-Joaquim, aan de riv. San-Joaquim, r. o.,
te water ongeveer 30 u. recht 0. van San-Francisco. Dem
at. weed in 1849 aangelegd door den beer Weaver, en in
September van dat jaar telde zij reeds 1000 mw., gehuisvest in tenten, met een vloot van koopvaardijschepen dearvoor. Sinds dat tijdatip is de bevolking zeer aanzienlijk
toegenomen en zijn er vele hechte gebouwen opeetrokken.
Hare ligging maakt hear tot de hfdat. der Z.lijke mijndietricten, gelijk Sacramento het van de N.lijke in. Stoombooten en schepen van 400 ton kunnen ten alien tijde tot
bier opvaren. 11,000 mw. — 2 ) gem. en vi. in New-York,
grs. Chautauque, 2 u. 0. Mayville. 1642 mw. — 3) -onTee., cog. at. en well., gra. Durham, can de Tees, I. o.,
3 u. ONO. Darlington, met welke et., alsook met Middlesborough e. a., zij door spw. verbonden ii. Zij is emn
der best gebouwde at. in 't N. van Engeland en heeft be.
halve vele inrichtingen voor handel. kunaten en wetenschappen, fabr. van zeildoek, touw, linnen e. a. stoffen,
scheepstimmerwerven, ijzer- en kopergiett rijen, brouwerijen en korenmolens, drijft grooten uitvoerhandel in steenkolen en voert vooral delen e. a. 0.zee-producten in. 29,000
mw. Aan de overzijde der Tees ligt een ruime renbaan.
— 41 id., gra. York, N.-Riding, kersp. Stainton, aan de
Tees, tegenover bovengen. at., waarmee zij door een brug
verbonden is; met uitgestrekte ijzerwerken. 6800 mw. – 5)
kersp. van Engeland, gin. Salop, 1 u. NNO. Bridgeworth.
540 mw. — 6) id., gm. Warwick, NO. Southam. 538 mw.
— 7) nostatat. in Nieuw-Z.-Wales, Australie, gm. Gloucester, can de N.zijde van Port-Hunter. 160 mow. (187(1).
Stocrek,stadje in Rua. Polen, go. en 16 u. NNW. Lublin.
Stoddard, 11 gm der VS., in 't ZO. van Missouri; gr.
43 CI m., met 8501 mw. ( 3153 in 1940); hfdpl. B 1 o o mfi e 1 d. — 2) gem. en VI. in New-Hampshire, gm Cheshire, 4 n. NNO. Keene. 1200 mw.
Stoelka, Stuka. at. in Nlarokko. pro, Soca, 81/2 u,
ZW. Taroedant, zetel van eenen sjeik.
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Stoetwegen, b. in de Ned. prov. Utrecht, gem. Zeist,
kant. en arr. Utrecht. 80 mw
Stoetzaitza, Stutzaitza of Curatovn, tie Kuratoza.
Stogger, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Heiden,
kant. Venloo, arr. Roermond. 75 mw.
Stoke of S -upon-Trent, mtg. at. en kersp., gm. Stafford, aan de Trent en de Mercey- en Caldon-kanalen, 1 /2 U.
0. Newcastle-under-Lyne. De ',borough" bevat het yolkrijkste gedeelte van 't kersp. en is eenzelvig met hetgeen
men de ',Potteries"(sic ald.) noemt, bebbende in hear
midden de St. Stoke, met fraaie gebouwen, o. a. eon net
stadhuis, men kerk, waarin Wedgwood is begraven, en yelerlei fabr. van aardewerk. De ',borough" telt no 13:5,000
mw. (80,001 in 1850). Talrijke, doch min aanzienlijke pleatsen in Eng. dragen eveneens den naam Stoke.
Stokenchurch. kersp. van Engeland, gm. en 4 U. OZO.
Oxford. 1600 inw.
Stokenharn. kersp. van Engeland, grs. Devon, l'it u.
OZO. Kingabridge. 165) jaw.
Stokes, gm. der VS., N.-Carolina : met 11,200 inw.;
hfdpl. Germantown en Salem.
Stokealey, eng. mvl. en kersp., gra. York, 213 U. ZO.
Stockton. f 600 inw. I in 't kersp. )
Stokhasselt, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. en
kant. Tilburg, arr. Breda. 500 mw.
Stokhoek, h. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. St.Michielsgestel, kant. en arr. 's Hertogenbosch. 250 inw.
Stokkelen, geh. in de Ned. prov. N.-Brab., gem. Bersel,
kant. Eindhoven, arr. 's Hertogenboech, met ruim 100 mw.
Stokknm, 1 I geh. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Bergh, kant. Terborgh, arr. Arnhem. 370 mw. — 2) id.,
prov. Overijsel, gem. Markel.), kant. Goor, arr. Almeloo.
1050 inw. Hieronder de b. Stokku to erbroe k.
Stokt, geh. in de Ned. prov. Limburg, gem. Broekhuizen. kant. Venloo, arr. Roermond. Nagenoeg 100 inw.
Stolatr, st. in Europ. Turkije, Herzegowina, 5 u. ZO.
Moster ; met een fort op eon rota. 1200 inw.
Stolbovoi, eil. van Aziat. Rusl., in de N.lijke Uszee,
tusschen Nieuw-Siberie en den mond der Lena, in de imitate jaren door prof. Nordeaskjold op zijn poolvaarten bezocht, o. a. in 1878 met de //Vega".
Stollberg, Stolberg, 1) at. in Saksen, kr.dir. Zwickau,
3 u. ZZW. Chemnitz ; met een slot, veel weverij en katoenbouw. 6680 mw. — 2) pr. (chest., Rijnprov., regdst. en
2 u. 0. Aken, aan den spw. van dear near Keulen en aan
de Inde en Vicht. Zij heeft een aantal messingfabr., ook
fabr. van laken, koper-, ijzer- en staalwaren, in de nabijheld ijzer. , galmei- en loodgroeven en eene door Cockerill
aangetegde voortreffelijke maehines-fabr. 10,790 mw. Niet
ver van bier ligt het kasteel Stollberg, vermaard in den
tijd van Karel den Gr. als een rendez-vorts voor jachtpartijen. — 3) id., prov. Saksen, regdst. en 14 u. WNW. Merseburg, in den Harz, hfdpl. van 't gm. Stolberg, met een
resid.slot, waarin een bibl. van 50,001 boekdeelen ; een
lyceum, weverijen e. a. industrie. 2343 mw. E 0 n u. van
hier ligt het grafelijk jachthuis Tann engar te n.
Stolpe, I ) pr. at., prov. Pommeren, regdst. ROslin, kr.hfdpl., can de bevaarbare Stolpe, 3 u. ZZO. haven mond
in de (Mee, bij de zeehaven Stolpem ti n d e. Zij
een hfd.zetel van de fabrikatie der Larnateenwaren in Pommeren, heeft een kasteel, 4 kerken, •looierijen, laken- en
linnenweverijen en zalmvisscherij. 21,4S0 inw. — 2) d. in
de pray. Brandenburg, regdet. Potsdam, 1 u. OZO. Angermiinde. De beroemde geoloog Leop. von Buch weed bier
in 1770 geboren.
Stoll..., b. in de Ned. prov. N.-Holland, gem. De Zijpe,
kant. Scbagen, arr. Alkmaar. 110 mw.
Stolpeo, et. in Saksen, kr.dir. Bautzen, 4 u. 0. Dresden,
can en op men der achoonste bazaltbergen van Saksen ;
met een oud slot, en in de nabijheid een kon. schapenfokkerij in de voorm. diergaarde. 1494 inw.
StoIteemburg, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diebirch, kant. en 2 u. ZZO. Clerff, gem. Putscheid. 320 mw.
Stolwijk, Stnlk. ned. gem. en d., prov. Z.-Holl., kant.
en 11/2 u. NW. Schoonhoven, arr. Rotterdam, aan de Stolwijksche Vliet (die zich te Stolwijksche-sluis (Stolkersluie),
men geh. tegenover Gouda, in den IJsel ontlaet); met vent
veeteelt en zuivelbereiding ( Stolksche kaas) en eenigen landbouw. 2100 tow. Geb.pl. van den verdienstelijken directear van 'a Lands kweekschool voor onderwi(zers to Haarlem P. J. Prinsen 11- 18541. Na den brand, die het d. op 7
en SSePt. 1837 grootendeels in de asch legde, is het schooner h errezen.
Stolrenau, my). in Pruisen, prov. Hannover, can de
Weser, I. o.. 5 u. NNO. Minden; net linnenweverij. 145) maw.
Stolzenburg, gem. in Oostenr.-Hongarije, Zevenbergen,
distr. Hermannstadt. 2590 mw.
Stommeln, pr. d., Rijnprov., regdst. en 3 u. NW.
Keulen. 2300 mw.
Stompert of Stompaard, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, onder het d. Btert, gem. Geervliet, kant. Bridle,
arr. Rotterdam.
Stomptvijk. ned. gem., pros. Z.-Holl., 1 u. NO. Voorburg, kant. Delft, arr. 'a Gravenhage ; met het gob. Stompwijk, eon gedeelte van Leidschendam, en de geh. Wilsveen
en Tedingerbroek. 2900 mow.
Stone, 1) cog. kerap. en mvl., gm. en 2 u. NNW. Stafford, can de Trent en 't Grand.Trunk-kanaal ; met eon stat.
can den North-Staffordshire-spw., een unie-werkhuis, groote
bronwerijen en veel echoenmaker. 10.400 inw. (in 't. kersp.)
— 2 ) kersp.„ gm. Rucks, 1/, u. WZW. Aylesbury. 1300
mw. — 3) id.. grs. Kent, 1/2 it. ONO. Dartford. 1620 inw.
4) id.. grs. Worcester, 1/ 2 U. OZO. Kidderminster. 560 inw.
Stoneham, 1) kersp. van Engeland. grs. Hants, 1 u.
NNO. Southampton. 11,000 inw. — 2 ) gem. en vl. der V.S.,
Massachusetts, gm. Middlesex, 21/2 u. N. Boston. 2000 inw.
Stonehaven, (Stanehive 1, schot. at. en zeeh., hfdpl.
van '1 grs. Kincardine, 4 u. SW. Aberdeen, bestaende sit
em n oude en nieuwe at., die door een brug over de riv.
Carron verbonden zijn. Zij hceft bloeiende viescherijen,
eenige weverijen, verscheiden hulpbanken, een vrijechool en
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een haven, die slechts kleine schepen toelaat. 3M0 Law.
Stonehenge, overblijfeels van een rensachtigen Drnidentempel n Engeland, gri. Wilt*, 21/2 U. NNW. Salisbury.
Sto nehenge 11 (East.), eng. kersp. en voorin. van
Plymouth, *an de
' Waijde. Er sun verscheiden batterijen,
Cr. kezernen, het victualie-bureau en 't zeehospitss1 der
haven. 14,380 mw. — 2) id., gra. Gloucester, met stations
SIMI den Great-Western- en Middland-spw., 3/4 U. W. Stroud ;
met veel wolweverijen. 2800 mw. -- 3 ) kersp. van Schotland, gm. Lanark, 114U. ZZO. Hamiltoe. 3100 hew.
Stone1ei5b, kenp. van Engeland, gra. Warwick, 1 n.
Z. Coventry.- 120) inw.
Stoneafield, kersp. van Engeland, gm. Oxford, 1 u.
WNW. Woodstock. 60) mw.
Stongiendijk, b. in de Ned. peer. 5.-Boll.. gem. Mijneheerenland, lent. Oud-Beierland, arr. Dordrecht. 290 hew.
Stonington, 2) gem. en vi. der VS., Connecticut, gm.
en 3112 n. O. New-London, aan Long-Island-Sound en aan
den spw. near Providence; met een goede haven. 6400 mw.
Stonykirk of Stophenakiek, aan zee gelegen kerspel
van Sehotland, gra. Wightown, 1 U. ZZO. Stanraer. 3000 inw.
Stony-Point, at, in de V.S. van N.-Amerika, New-York,
gra. Rockland. 3200 mow.
Stoof, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Oud- en
Nieuw-Gastel, kant. Zevenbergen, arr. Breda.
Stootsborn, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Noordbroek, kant. Znidbroek, arr. Winschoten. 320 mw.
Stopnitza, et. in Rusland, Polen, gonv. Radom. 2310 mw.
Stoppeldijk, ned. gem., prov. Zeeland, kant. en bij
Hoist, arr. Middelburg. 1760 mw.
Stor, 1) riv. in 't kon. Pruisen, prov. Sleeswijk-Holstein, valt na een ZZW.lijken loop van 15 u. r. in de
Elbe, 3/4, u. N. Gluckstadt. — 2) riv, in Jutland, ambt
Rinkiobing, valt in den Nissumfjord. — StOr-An, riv. in
Zweden, Ian Metersund, valt in den Ammer. — Stor-Afvan, utter in Zweden, lin T.Jmel, ontvangt nit het NW.
de overtollige wateren van den Horn-Afvan en outlast ten
ZO, zijn eigen overvloed door de riv. SkelefteA in de golf
van Bothnie. — Stor-SiOen, twee meren van Zweden,
lane Gefleborg en CEstersund. — St6r-Uman, verbreeding
an de Umeil, op 61° N.B., 17° 0.L., lang van NW. tot
ZO. 7 u., grontste breedte I U.
Stora of Sgigata,
't oude Ravi...dab havenpl.
van Algerie, 12 u. NO. Constantine, eau de gelijkn. baai.
Zij weed den 7 Oct. 1838 door de Franschen hetet, en in hare
nabijheid is Philippeville (e. aid.) gebouwd. 1100 mw.
Stora-Lulea-Wattnet, lenge verbreeding van de riv.
LuleA in Sweden, tuaschen 67 en 68° N.B., 17 en 20 0 0.L.,
lang van NW. tot SO. 26 n., br. 1/2 u..
Storboval, praehtige waterval in Zweden,prov.Jemptland.
Storchneat of Oaieczno, pr. st., prov., regdst. en
10 1 /2 u. ZZW. Posen. 1729 mow.
Storeheddinge, deensch stadje, 0.kust van Seeland, 3
U. ZO. lejtige. 250 mw. Op 't naburig voorgeb. Stevna
of Stevensklint staat een vuurtoren.
Storkoe, zweedsch eil. in de 0.zee, ZZW. bij Carlskrona;
met een kerkdorp en een fort.
Storkow, pr. st., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam,
aan 't Storkow-kanaal, 71/2 U. WZW. Frankfort. 2065 mw.
Storm-Bay, baai van 't eil. Tasmania of Van Diemensland, can de 0.zijde op 43° Z.B., 147° 40' O.L.
Stormpolder, ned. eil. en polder in de prov. Z.-Holland, gem. Krimpen aid IJsel, kant. Schoonhoven, arr.
Rotterdam, aan den IJsel-mond in de Lek ; met scheepstimmerwerven en steenbakkerij. 250 mow.
Storoneella, gem. en d. in Z.-Italie, prom. en circ.
Foggia. 2150 inw.
Stornoway, at en zeeh. der Hebriden, Schotland, gra.
Roes, aan de 0.zijde van 't eil. Lewis, aan een schoone
baai, 11 U. WNW. het naaste punt van Cromarty. op 't
vaateland. 58° 11' 28" N.B., 6° 22' 10" W.L. ZU heeft
goede gebouwen, eenige induatrie en haudel in visch en
kelp. In 1875 werden 602 schepen in- en 596 uitgeklaard,
met een tonneninhond van reap. 82,400 en 82,880. Des zomen varen wekelijks stoombooten op Glascow. 2400 inw,
m in 't kersp. 9510 mw.)
StOrOe, eil. van Noorwegen, stift en 81/s u. Z. Bergen,
lang van N. tot Z. 4ll U., breed 2 U.
Storoeseetz, at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen.
3830 mw. (54,800 in 't distr. van denzelfden naam).
Storringtoo, keno,. van Engeland, gra. Sussex, 11/3 U.
NO. Arundel. 1200 law.
Stern, meer van Sweden, prov. Jempsland; met de
stad Ostersund aan zijn 0.kust.
Storrjan, meer van Zweden, prov. Gefleborg, 11e, n.
SW. Geffle.
Stortom, geb. in de Ned. prov. N.-Holland, ell. Terschelling. kant. Harlingen. arr. en hof Leeuwarden.
Stor-Uman moor in Sweden, prov. Westerbotten, op
door de Umea-rivier.
,
' 0.Ldoonneden
650 N.B., 16° 31'
Story, gre. van de V. S. van N.-Amerika, Jowa. 11,810 maw.
Stow,. of Stemma, pr. stadje, prov. Saksen, regdst. en
5 U. ZZW. Merseburg. 1250 law.
Stotfold, kersp. van Engeland, gra. Bedford, 1/s n. NNW.
Baldoek. 2352 mw.
Stotterks, sat.. d., kr.dir. en 8/3 u. ZO. Leipzig. 4250 law.
Stotteaden, kerap. en vi. van Engeland, gra. Salop, 21/2
U. ONO. Ludlow. 1560 law.
Stoughton, 1) gem. en vi. der V.S., Massachusetts, gra.
Norfolk, 5 n. Z. Boston ; met Teel schoenmakerij. 4950
maw. — 2) ken,. van Engeland, grs. Sussex, ruim 1 n.
NW. Chichester. 612 law.
veracheiden riv. van Engeland 1) gra. Wilts, Doeeel en Hants, vloeit mead SO., vereenigt nick bij Christchurch met den Avon en vat in 't Hansel. — 2) tnaschen
Essex en Suffolk, vereenigt rich met den Orwell en valt
te Harwich in de Mee& — 3) gra. Kent, vloeit NO. en
splitst zich beneden Canterbury in 2 amen, die te Reculver- en Pegwell-Bay in zee Yellen en 't ell. Tlutnet vormen.
— 4) grs. Stafford en Worcester, vloeit voorbij Stourbridge
en Kidderminster en valt he Stourport in de Severn.

Straatsburg
Stourbridge, eng. st en gem., gm. Worcester, can de
Stour, 2 n. W.–Birmingham; met een schonwburg, lat. school,
gr. ijzerwerken en fabr. van glen en aardewerk. 9385 mw.
„ eng. et . en gem., gm. Worcester, kersp. en
1 111.1°Zialtidderminster, aan de Severn en de Stour en
can 't Stafford,en-Worcestershire-kanaal. Zij is geheel van
nieuweren oorsprong, drijft veel handel in koren, ateenkolen
en timmerhout en heeft een tapijtfabr. 4000 mw. in de gem).
Stourtoes„ eng. kersp. en d., gra. Somerset en Wilts, 2/ 3
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Stontenburg, ned. gem. en geh., prov. Utrecht, kant.
en 1 U. 0. Amersfoort, arr. Utrecht. 775 mow. In de 17de
eenw was het een bezitting van 's lands advokaat Johan
van Oldenbarneveld, wiena zoon Willem, beer van Stoutenlearg btjgenaamd werd.
Stouwe, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Swartkant. en arr. Zwolle. 75 mw.
•
Stow, 1) kersp. in Schotland, gm. Selkirk en Edinburgh,
rttim 1 te, N. Galashiels. 2310 mw. — 2) id. in Engeland,
grs. Lincoln, 11/2 U. SO. Gainsborough. 1100 mow. — 3) id.,
grs. Norfolk, met 1096 law. — 4) id.. gra. Suffolk, met
1097 law. — 5) gem. en vl. der V.S., Massachusetts, gra.
Middlesex, 6 u. WNW. Boston. 1400 mw. — 6) id., Ohio,
gra. Summit. 1700 mw. — Stow-Creek, id., New-Jersey,
gra. Cumberland, 2 u. NW. Bridgeton. 1200 mw. — Stowe,
id., Vermont, gm. Lamoille., 5 u. NNW. Montpelier. 2050 mw.
Stowmarket, eng. mvl. en kersp., gm. Suffolk, can
den Union-spw., 31/2 u. NW. Ipswich ; met industrie en
handel. Het Stowmarket- of Gipping-kanaal is van bier
tot Ipswich bevaarbaar. 4200 mw. (in 't kersp.)
Stow-on-the-Wold, cog. mvl. en kersp., grs. Gloucester, 21/2 tt. NO. Northleach; met veel schoenmakerij. 2200
law. (in 't kersp.)
d. in N.-Italie, 413 n. W. Venetie, aan de Brenta ;
met veel schoone landgoederen. 2200 mw.
Straalsond. (hoogd. Stralsund ), sterk bevestigde
pr. st., prov. Pommeren, hfdpl. van 't gelijkn. regdst. (gr.
79,os 0 m., met 208,300 low.), aan de zeeengte Gellen, die
bier 1/2 a. br. is en 't eil. Rtigen van 't vaateland scheidt,
24 U. NW. Stettin. De at. is In ouderwetscben stijl gebonwd, heeft een sehoon arsenaal, een in 1560 gesticht
gymnasium met bibl. en muntkabinet, eon zeevaartkundige
school, een opvoedingsgestieht voor soldatenkinderen, een
tucht- en werkhuis, een weeahuis e. a. liefdadige stichtingen, eon schouwburg, een zeebad-etablimement, talrijke
fabr., een wolmarkt, een tamelijk welbezochte maar moeielijk in te loopen zeehaven, nitvoerhandel in koren, bier,
timmerhout, bunco enz. en stoombootvaart op Mame en
Ystadt in Zweden. In de laatate jaren is zij door spw.
met Stettin en Berlijn verbonden. Opmerking verdienen
hier nog de Nikolai- en de Marien-kerk om hare grootte,
en de Jacobi-kerk om 2 schilderijen van Tischbein ; het
schoone goth. stadhuis met eon bibl. en kabinet van nat.
historic; de nieuwe vestingwerken, en de plek in de Knieperstrasse, wear de beroemde Schill op 31 Mei 1808 viel
en die in 1835 door een steen is gekenmerkt. 29,509 mw.
— S., in 1209 gesticht, behoorde ale handelestad tot de
aanzienlijkste der Hanse, en heeft vole belegeringen moeten doorstaan. Wallensteins vermetelheid — him zou de vesting nemen was zij ook met ketenen aan den hemel
geklonken" — werd aan hare kracht tot schande gemaakt,
maar in 1678. in 1713 en in 1807 moest zij hare poorten
voor de vijanden openen.
Straat (De), 11 b. in de Ned. prov. N.-Brabant gem.
Putte, kant. Bergen-op-Zoom, arr. Breda. 2b0 mw. — 2)
geh. in de Ned. pro.. Limburg, gem. Klimmen, kant. Heerlen, arr. Maaetricht. 40 inv.. — 3) id id., gem. Maasniel,
kant. en arr. Roermond. 50 jaw. — 4) id. prov. Groningen, gem. Bellingewolde, kant. en arr. Winschoten. 80 a
100 inw. — 5) of Het Straatje, id. prov. Limburg, gem.
Heiden, kant. Venloo, arr. Roermond. 150 mw. — 6 )
(Op-den.), id., id.. gem. Voerendaal, kant. Heerlen, arr.
Maastricht. — 7) Dezrevee-Stesenejos, id. prov. N.-Brab.,
gem. Loon-op-Sand, kant. Waalwijk, arr. 'a Hertogenbosch.
Strantsburg, ( fr. Strasbourg, boogd. Stressb a r g), [Argeutoratnna], gem. en stork bevestigde st.
van het Duitsche rijk, rijksland Elsas-Loth., distr. NederBless, aan den P.1, omtrent 1/1 a. van den 1. o. des Rijns,
over welken stroom zij door middel van eon brag gemeenschap heeft met Kehl; 72 a. 0, Pubs on 201/s u. N. Bezel, met welke beide on tel van andere ateden zij door
spoorwegen verbonden is. Met Metz, Mainz, Coblenz, Hewlett, Stettin, Posen, Ulm en Maagdenburg behoort zij tot
Dnitschlands yestingen van den eersten rang en na hear
versterking ends den Fransch-Duitsehen oorlog van 1870-71
is zij tevena een der sterkste veatingen van Europa. De at.
heeft ruime pleinen on straten, die door Armen van den
doonmeden worden, over welke een menigte houten en
ijzeren bruggen liggen. Bniten de wallen zijn verscheiden
voorsteden, fraaie wandelwegen, eon menigte tuinen en
openbars plaateen van vermaak. Van de talrijke en fraaie
voorn. gebouwen noemen wi,j in de eerste plants de groote
en prachtige kathedraal, met heerlijk beeldwerk, orgel on
preekstoel, en eon weergaloos schoonen toren van 145 met.
hoogte, welke met den dom van Kenlen en de kathedraal
van Rouaan tot de hoogste gebonwen ter wereld baboon
( zie bi,j Washington). Gedurende het beleg van 1870, wear door de et. deerlijk geteiaterd weed, bleef dit meesterstuk
van goth. bouwkunat gespaard. Verder noemen we de in 1872
heropende universiteit, de fraaie protest. kerk, de nienwe
synagoge, 't voonn. Much. paleis, het gereehtshof, het tribunaal van koophandel, 't hotel der prefectsur, de openbare
bibl., de achoone scbouwburg, de openbare graanmagazijnen, het &mensal, de kazernen e. a. milit. gebonwen;
/worts eon menigte hospitalen, cone bears, koren-, Tische. a. markten, can kruidtuin, museums van anatomic, nat.
historie en mineralogie, eon physiseh kabinet on observetorium ens. Op de Guttenbergs-plaats steat sedert 1840
eon standbeeld voor Guttenberg (zie die bier ins schen de Jaren 1436 en 1440 zijn aerate proeven in het drukken met bewegelijke houten letters moot genomen hebben.

Straatsrot
S. drijft een seer uitgebreiden transito-handel, die zoowel
door hare ligging bij den Rijn, als door de kanalen, welke
haar met al de groote riv. van Frankrijk en met den Donau verbinden, alsmede door tal van spw. seer bevorderd
wordt. Hare fabr.industrie is zoo levendii ale veelsoortig,
en levert vooral bier, leder, katoenen, wollen en zijden
stoffen, zeildoek, byouterien, knoopen, messewerk, nurwerken, physiache, mathematische en muziek-instrumenten,
chemische producten ens.; ook heeft zij ijsergieterijen,
branderijen seepziederijen en eon nitgebreiden boekhandel;
hare upatea de foie. gras" (pasteitjes van ganzenlever) zijn
seer vermaard. Stoombooten varen van hier op Basel,
Mannheim, Rotterdam, Londen e. a. steden. De st. bevat
(1880) 104,501 mw., waarvan ongeveer de helft protestanten.
480 34' 56" N.B., 7 0 44i 51" O.L. Gemiddelde jaarstemp.
490,7 ; winter 34°,2; zomer 64°,5 Fake. — Sedert Lodewijk
XIV. zich in 1681 bij verrassing en in vollen vrede van S.
meester maakte, had dem' st., welker stichting men aan
Drusus toeschrijft, onafgebroken aan Frankrijk behoord,
totdat zij na den bovengen. oorlog in 1870 door Duitschland hernomen weed. In 1836 was S. het tooneel van de
eerate roekelooze onderneming van Louis Napoleon I den
/ateren keizer Napoleon III., 1852-1871) om de destijds in
Frankrijk bestaande orde van taken omver te -werpen.
Stratatsrot, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Bakel en Milheeze, kant. Helmond, arr. Roermond.
Strabane, ierscke st., Ulster, grs. Tyronne, aan de
Mourne, tegenover Lifford; met handel. 4400 mw.
Strabreeht, b. in de Ned. prov. N.-Brab., gem. Heeze,
kant. Eindhoven, arr. 's Hertogenbosch. 210 inw.
Straeathro, kersp. van Schotland, gra. Forfar, 1 u. N.
Brechin. 510 inw.
Straehan, vroeger Strathae n!, kersp. van Schotland, grs. Kincardine, 3 u. NW. Stonehaven. 800 mw.
Stradbaliy, 1) iersch mvl. en kersp., Leinster, grs.
Queen, aan de Strad, 2 u. OZO. Maryboro'. 1660 mw. —
2) id., grs. Waterford, 2 u. ONO. Dungarvan. 2330 mw.
— Nog vele andere plaatsen van denzelfden naam komen
in Ierland en Engeland voor.
Stradbrokr, een van de 2 eil. die de Moreton-baai aan
Nieuw-Hollands 0.kust ten 0. lieschutten.
Stradella, gem. en mvl. van N.-Italie Piemont. prov.
Pavia, 4 u. ONO. Voghera, mand.hfdpl.,' bij den Po; met
zijde- en katoenfabrieken. 8100 mow.
Straelen, Stra1en, Strahlen, pr. mvl., Rijnprov.,
regdst. en 8 u. NW. DUsseldorf, aan de Niers en bij de ned.
gems ; met eenige katoenweverij en vlasbouw. 5550 mw.
Strafford, 1) gem. der VS., in 't ZO. van New-Hampshire ; gr. 24 m., met 30,?-00 mw. (23,166 in 1840) hfdpl.
Dove r. — 2) gem. in gen. grs., 7 u. ONO. Concord.
1669 inw. — 3 I gem. in Vermont, gee. Orange, 9 u. ZZO.
Montpelier. 1290 mw.
Straiton, kersp. van Schotland, gm. Ayr, 1/2 U. ZO.
Maybole. 1453 inw., waarvan 350 in het dorp.
Straite-Settlernente.d.i. ilStraat-kolonien", nederzettingen of bezittingen van Eng. op het schiereil. Mklakka, aan
de straat van dien naam. Be hfd.punten ervan zijn Singapore, Malacca en Poeloe(eil.)-Penang met Wellesley. Zie
verder onder Gr.-Brittanje en de gen. art. afionderlijk.
Strakouita, st. in Oostenrijk-Hongarije. prov. Bohemen,
kr. Prachin, aan de Wattawa, die bier de Wolinka opneemt,
8 U. OZO. Klattau; met een slot, weverijen en paardenhandel. 7000 mw.
Stramberg„ (S str amber k), vl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravie, kr. Prerau, 1 u. ZW. Freiberg; met
weverljen. 3000 mw.
Strambino, gem. en it. in N.-Italie, Piemont, prov. Turijn, mand.hfdpl., Inv, en 2 u. Z. Ivrea, am n de Chiusella. r.
o. 4200 mw. — Strambinello is een d. in dezelfde prov.
Strangford. vi. en tech. van Ierland, Ulster, gra. Down,
i
aan den ngang
van Lough-Strangford, 2 u. ONO. Downpatrick ; met veel viascherij. 550 mw.
Strangolagalli, d. in Midden-Italie, prov. Rome, circ.
Frosinone. 1400 kw.
Stranorlar, kersp. en mvl. in Iceland, gra. Donegal, aan
de NO. van de Finn, NO. Ballybofey. 4300 inw. (50) in de at.)
Stranraer, Stranravver, schot. st. en zeeh., gra.
Wigtown. aan 't Z.einde van Loch-Ryan, I u. NO. PortPatrick; met een oud kaateel. verscheiden kerken en kapellen, eene school voor toegepaste wetenschappen en kunsten, eenige weverijen, looierijen en spijkerfabr. Be haven
last schepen van 100 ton toe, die van 30 , en meer liggen
ter reede op 10 min. afatands. Stoombooten varen wokelijks op Glasgow, Belfast en Whitehaven. 5940 mw.
Strasburg, Strassburg, 1) st en vesting in ElsasLotharingen, tie Straatsburg. — 2) mvl. in Zevenbergen, tie Enyed (Nagy.). — 3 pr it., prov. Brandenburg,
regdst Potsdam, 8 U. NNO. Zemplin; met weverijen en
tabaksbouw. 5351 mw. — 4) ( poolsch Brodnitz o, B rodnit a), id, Pruisen, regdst. en 12 u. ZO. Marionweeder, krIfdpl., ash de Drewenz en aan de poolsche
vents; met weverijen, looierijen en tabakabouw. 5725 inw.
— 5) oostenr. stadje in Rarinthie, kr. en 6 u. N. Klagenfurt, aan de Gurk ; met een bissch. slot. 3690 mw. —
6) el. der VS., Stt. Pennsylvanie, gra. Lancaster, 22 u.
OZO. Harrisburg. 5000 low.
Strassen. gem. en d. in 't gr.hera. Luxemburg, arr.,
kant. en W. bij Luxemburg; veel bedrijvigheid. 1300 inw (1850)
Strassnits, (S tr aznic a 1, at. in Oostenr.-Hongarije,
prov. Moravie, kr. en 4 u. ZZW. Hradisch, aan de March,
1. o., over welke hier een kettinghangbrug voert ; met eon
piaristen-collegie, gymnasium en kaateel. 4959 inw,
Strasswalehen, me). in Oostenr.-Hongarije, prov. Opper-Ooatenrijk, kr. en 44 u. NO. Salzburg, aan de Muhlbach. 2950 mw.
Straten (De), 1) b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
en kant. Oirschot, arr. 's Hertogenbosch. 500 low. — 2)
Straten.en.111.1, geh. in de prov. Limburg, gem. Nuth
C. a., kant. Heerlen, arr. Maastricht. 9 mw.
StratAeris, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Nederweert, kant. Weert, arr. Roermond. 160 low.
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Stratford, a] verscheiden plaatsen in Engeland en lerland : 1 ) -Fenny. cog. invl., M. Bucks, aan den Bedfordtak van den London-and-North-Western-spw , 3 u. 0. Buckingham; met kantfabr. 1650 mw. — 2) .1.angthorne,
Id., gra. Essex, can de Lea en den East-Counties-spw.,
ruim 1 u. ONO. Louden; met Industrie en een fraaie kerk.
23,000 mw. — 3) -1.-Borr, id., grs. Middlesex, van 't vorice gescheiden door de Lea. — 4 ) -Stony, id., grs. Bucks,
aan de Ouse, 2 u. WZW. Newport-Pagne11. 1980 mw. Men
houdt het voor 't oude Lac toduru m. — 5 ) -upon.
Avon, eng. st., gra. en 2 1 /I u. ZW. Warwick, aan den
Avon, r. o., die bier eon brug van 14 bogen heeft, aan
het kanaal van Stratford, dat haar met Birmingham en
Hanley verbindt, en aan den spw. naar Moreton. Voor
Shakespeare, die bier geboren weed en stierf, staat een
standbeeld in 't stadhuis, terwijl de kerk zijne buste en de
graven van hem, tune vrouw en dochters bevat ; het huis,
waarin de groote dichter het licht zag, is nog in wezen
en in den laatsten tijd gerestaureerd. De at., die vaak door
brand werd geteisterd, is net en in modernen stijl gebouwd,
heeft een schouwburg, armhuis, lat. e. a. scholen en drijft
handel in koren en mout. 7200 mw. in de et. (3960 in den
//borough"). — 61 -upon-Slaney, kl. fabr.st . in Ierland,
Leinster, grs. Wicklow, aan de Slaney, 4 U. ZZW. Blessington. 700 mw.
Stratford, b] gemeenten in de V.S.: 1) gem. en vl. in
Connecticut, gm. Fairfield, aan den mond der Housatonic,
4 u. ZW. New-Haven, werwaarts een spw. voert. 33(0 mw.
— 2) gem. in New-York. grs. Fulton, 4 u. NW. Johnstown. 900 low. — 3) gem. in New-Hampshire, grs. Coos,
5 u. N. Lancaster. 610 mw.
Stratford. st. in Britsch N.-Amerika, Dominion of Canada, prov. Ontario. 4350 mw.
Strathavan, schotsch vl., grs. Lanark, 10 u. ZO. Glas•
gow ; met veel weverijen. 3800
Strathmiglo, kersp. en d. van Schotland, gra. Fife, 2 1 12
u. WZW. Cupar, aan den Miglo ; met weverijen, brouwerijen en korenmolens. (270 low. ( 1510 in 't d.)
Strathmore, (//de groote vallei"), groote streek laagland
in Schotland, in de grs. Perth en Forfar, am n den Tay.
Strathroy, at. in Britsch N.-Amerika, Dominion of Canada, prov. Ontario. 3200 mw.
Strati., verwoeste it. van Grkkenl., voorm. hfdst. van.
Acarnanie, welker overblijfsels g ■ legen tan den Act.elots„
21/2 u. N. Vrachori in Etolie, bij het dorp Lepeno e.
Stratton, cog. mvl. en kersp.. cry. Cornwall. aan de
Bude, 4 u. NNW. Launceston. 2000 inw. — Ook in andere,
deelen van het vereen. kon. vindt men kleine plaatsen van
denzelfden naam.
Stratum, Straatheim d. en gem. in de Ned. prov.
N.-Brabant, kant. en 10. bij' Eindhoven, men den weg van
bier naar de Belgische grena, arr. 's Hertogenbosch , met
bierbrouwerij e. a. Industrie. 2400 inw. (met 2 gehuchten
pn 1 buurt ).
Strauben.ell, gem. in Zwitserland, kant. St.-Gallen.
3300 mw.
Straubing, [Castra-Augustana], beier at., kr. Nuderbeieren, hfdpl. van een landgericht, am n den r. o. van
den Donau, die bier een gr. oil. vormt en een brug draagt,
u. OZO. Regensburg. Zij heeft eon boo. slot (nu ka.
ter.), 12 kerken, eon Karmelieten-klooster, een arsenaal,
eon gymnasium, lat. school, normaal-schod, 4 hospitalen,
talrijke bierbrouwerijen, lowerijen on aanzienlijken handel
in granen en paarden. 12,288 low. Geb.pl. van Fraunhofen, v66r wiens geb.huis zijn metalen buste prijkt.
Strausberg, pr it., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam, aan 't vischrijke Strans-meer, 5112 u. ONO. Berlijn ;
een landsarmen- en invalidenhnis en weverijen. 6583 mw.
Strausfart. pr. d., prov. Saksen, regdst. en 4 u. N.
Erfurt. 1130 mw.
Stravaik, gem. in Hongarije, gra. Trentschin. 3220 low.
Strara, d. in Oostenr.-Hong., prov. Bukowina. 2080 mw.
Streatham, kersp. van Engeland, grs. Surrey, 11/2 u.
ZZW. St.-Pauls. 12,150 mw.
Streefkerk, d. en gem. in de Ned. prov.
kant. en 13/4 U. N. Sliedrecht, arr. Dordrecht, aan de Lek,
1. o.; met veel veeteelt en eenigen landbouw (meest hennep ). 1770 low.
Streak (De), 1) b. in de Ned. prov. Friesland, onder
het d. Aalsum, gem. Oost-Dongeradeel, langs de Re, kant.
Dokkum, arr. Leeuwarden. 250 mw. — ) b. in de prov.
Groningen, tusschen de d. Usquerd en Uithuizen, met zeer
fraaie boerderijen; kant. Onderdendam, arr. Groningen.
Strehla, :mks. it., kr.dir. Leipzig, aan de Elbe, 1. o., 5
U. NW. Meissen, vroeger eon hfd.veating tegen de SorbenWooden ; met een slot en weverij. 2255 mw.
Strehlen, pr. st., prov. Silezit, regdst. en 61/2 u. Z.
Breslau, kr.hfdpl., aan de Ohlau; met eon oud slot, wererijen on tabaksbouw. 7135 low.
Strehlk. (Gross.), (poolsch Wielke-Strzelcze)
Pr. st., prov. Silezie, regdst. en 5 u. ZO. Oppeln, kr.hfdpl. ; met een slot en ijserhutten. 2500 low. — Niet
ver van bier ligt Klein -Strehlit z, met 750 mw.
Streik., 1) of Alt-Streak., st. in 't gr.hertd. Mecklenburg-Strelitz, omtrent 1 u. Z. Neu-Strelitz (tie aid); met
eon slot, weleer de hertl. reaid., maar dat nu tot andere
doeleinden gebruikt wordt; seer aanzienlijke paardenrnarkt
en fabr. van tabak en leder. 3400 inw. — 2 ) net en modern gebouwd d. in Schotland, grs. Perth, 1 u. ZW. Cupar-Argus, in 1763 aangelegd.
Strelno, pr at., prov. Posen, regdst. Bromberg. 4355 mw.
Streagnaa zweed. at. on bissch.zetel, lin en 111/ 2
N. Nykoping, Z.
' van 't Malarmeer ; met eon oude domkerk,
eon gymnasium en graanhandel. 1632 inw.
Stretensk, russ. at., Siberie, gouv. Irkoetsk, aan de
Sjilka, r. o.. 14 u. ONO. Nertsjinak. 700 mow.
Stretford, at. in Engeland, gee. Lancaster, kersp. en
1 u. ZW. Manchester. 11,950 mw.
Stretham. kersp. en vl. van Engeland, grs. Cambridge,
1 u. ZZW. Ely. 1465 mw.
Stretto, gem. in Oostenr.-Hong., prov.Dalmatie. 6980 inw.
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Sturton

.Stretton (Cloureb-), ens. mvl. en kenp., grs. Salop,
4 U. ZZW. Shrewsbury. 18,10 mw. Daarbij ligt C ae rCa redo C.
Stroukol, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Zwollerkerapel, kant. en arr. Zwolle. 180 low.
Strevolabook, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, wider
het d. Rijsoord, gem. en kant. Ridderkerk, arr. Dordrecht,
met omstreeks 50 low.
Strovi, st. in N.-It., prov.Alessandria, eirc.Acqui. 2500 mw.
Striation vi. in prov. Caserta, (Arc.
Nola. 1650inw.
'
Strings's., pr. at., prov. Silezie, regdst. en 9112 U. WZW.
Breslau, kr.hfdp1.; met laken• en linnenwevery en looierijen. 11,470 low. Nederlaag der Oostenrijkers in 1745.
Strijbeek, d. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Ginneken en Bevel, kant. en arr. Breda. 140 kw.
Strijboneb„ geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Gemert, kant. Helmond, arr. Roermond.
Strides', Strien, ned. gem. en d. prov. Z.-Holland,
kant. Oud-Beierlaud, arr. Dordrecht, u. ZW. 's Gravendeel, door eene haven in gemeenschap met het Hollandsche-Diep ; met -reel land-i. moral vlaabouw. Met de
b. Strijen-Sas of Stryensche-Sa• =
skis) en Mook hoek beret zij 4100 kw. (Tot 1855
was eerstgen. b. een zelfatandige gem.)
Strijp, ned. gem. en d., pro,. N.-Brabant, kant. en WNW.
bij Eindhoven, arr. 'a Hertogenbosch. 1600 (ow. (met de b.
School, Hurk, Schonwbroek, Henvel e. a.) — Nog twee
geh. van denzelfden naam liggen in dm. prov.: a) gem.
Leende, kant. Eindhoven, b) gem. Aarle-Rixtel, kant. Helmond. — Voorts ligt er een gem. en polder S t r ij p e in
de pro.. Z.-Holland. gem. Rockanje, kant. Bridle.
Strikes., at. in Rusland, Polen, gouv. Piotrkow. 2803 low.
Strivali of Stampbano, (Stropbadee], groep van
4 kl. Ionische eil., 8 n. Z. Zante. De voornaamate zijn
Harpy en Convent.
Stroe, 1) ned. d., eil. en gem. Wieringen, NO.kust. 140
low. — 2) b. in de Ned. prov. Gelderland, onder Garderen, gem. Barneveld. 130 mow.
Stroema- of Strymon, riv. in Maeedonie, z. litara-soe.
Stroet, geh. in de Ned. prov. N.-Holland, gem. St.Maarten, kant. Schagen, are Alkmaar. 70 low.
Strogonov-Raai baai van Japan, aan de W.kust van
't ell. Jess°, op 43° 30'
'
N.B., 141 O.L.
Strokestown. iench mvl., Connaught, gra. Roscommon, 2 u. OZO. Elphin. 1000 kw.
Stroma, ell. bij Schotl. N.einde, gin. Caithnem, in
Pentland-Firth, tusschen het vaateland en de Orkneys. lang
340 kw. — Stromay is een kl. eil. der
3/4, be. th u .
Buiten-Hebriden, bij 't N.einde van North-Uiat.
Stromberg. 1) pr. at. Rijnprov., regdat. en 81/2 U. ZZO.
Coblenz, aan den GUldenbach; met een slot en fah. van
aardewerk, leder en ijzerwaren. 1100 low. — 2) pr mvl.,
prov. Westphalen, regdat. en 8 n. OZO. Munster; met
handel in gedroogd ooft. 650 mw.
Stromboli, [Strongyle], NO.lijkste der Liparische
ell., Middell. 'zee, bij Sicilies N.kust, bijna rood van gedaante ( waaraan het zijn naan ontleent), 3I/2 u. in omtrek, met 1300 kw., die goeden wi,jn, tarwe, gent, katoen,
druiven, krenten en vijgen telen. 't Is geheel van vulkanische formatie, bestaande uit eon kegelvormige rota, die
zich 760 met. boven de zee verheft, en aan 't W.einde is een
werkende vulkaan met een krater van 155 met. breed, wearnit bmtendig een roode damp opstijgt, zoowel reeds in de
oudheid ale nog in onzen tijd; hetgeen hem bij de zeelieden als avuurbaak der Tyrrheensche zee" bekend duet
mann. Aan de 0.zijde van 't eil. vindt men een vi. en
batterij, alsmede sporen van oude gebouwen.
Stronineee, (vroeger Cai ra ton ), at. en zeeh. op
Mainland (Pomona) der Orkneys, aan een schoone, voor
elle schepen bruikbare baai, 3 1/2 u. WZW. Kirkwall; met
acheepsbonw en handel. 2400 mw. Gemiddelde jaaratemp.
460,11; winter 39°,25, zomer 54°,18 Fahr.
Stramstad, zweed. at., aan 'tSkager-rack, bi,j de grew; van
Noorwegen ; met haven en gezondheidabron. 220-5 low. (1880)
St...moue, d. in Midden-Italie, prov. Umbrie, circ.
Terni. 3050 low.
Strongoli, [Patina], vi. in zAtame, prov. Catanzaro,
4 U. NNW. Cotrone; zetel van een bisschop. 2900 kw.
Strongylo, Stroneylo, eilandje van den Griekschen
archipel, gouv. Sn 2I/2 n. ZW. Paros.
Stronsay, een der Orkneys, Schotland, 2 u. NNO. Pomona, gr. 2/2 0 m., met 1200 low. Aan de NO.zijde ligt
het d. Papa -Soun d, dat met Papa-Stronsay een
kerap.. maakt.
Strontian, achotach kerap. en d., gm. Argyle, N. aan
Loch-Sunset. — Kirwan en Hope ontdekten bier in 1790 de
minerale zelfatandigheid, die deswegen den naani van
Strontian kreeg.
Strooboa, ned. d., prov. Friesland, gem. Achtkarspelen, kant. Berguna, arr. Leeuwarden, aan de grens van
Groningen, ter plaatae waar de trekvaart van Dokkum op
Groningen de Lauwers doonnijdt; met reel doorvaart en
bedrijvigheid. 220 low. Hitraan grenat het Groningsche
geb. Stroobo s, gem. Grootegast, kant. en are. Groningen, met 180 inw. Een ander geh. S tr oo boa ligt
in de Gros. gem. Oude-Pekela, kept. en arr. Winschoten.
Strend, Stroud, nag. keret,. en d., gm. Kent, aan de
Medway, 1. 0., over welke riv. het met Rochester gemeenschap heeft. 4350 low. (in 't kerap.) Hier zijn stations
van den North-Kent- en London-, Chatham- en Dover apw.
Ilitrispren, pr. stadje, prov. Silezie, regdat. en 6 u. NNW.
Breslau ; met een slot. 770 mw.
Stroppiana, gem. en d. in N.-Italie, prov. Novara,
madd.hf41., prow. en 21/g u. SO. Vercelli. 2820 mw. —
Semipro, id. prov. en 7 u. WNW. Cool of Cuneo. 1760 inw.
. gm. en 21/2 U. 740.
Stroud, 1) 'wig. at. en kerap_„
Gloucester, aan een tak van den Great-Western-spw., nan
het Thema- en Severn-kanaal en aan de samenvloeiinz
der riv. Frome en Slade. Zij heeft vele wolleweverijen.
ververijen volmolena, en is het middelpwat van de wol-

fabricatie in Gloucestershire. 9960 low. /MVO in den
',put borough”). — 2) d. in Nieuw-Zuid-Walea, gra. Gloucester, san de Karruah, 2 u. van Bourral, hfd.zetel der
Anstsallache landbottw.compagnie. 440 low.
Strada, med. gem., prov. Limburg, kant. en W. bij Gutpen, air. Maastricht. 315 inw.
Strain, vi. van Ear. Turkije. Albanie, sandsj. en 2 a.
W. Ochrida.
Semite,. of Streuyten (0ude- en Nieuwe.), b. in
de Ned. prov. Z.-Roll., gem. Nieuw-Helvoet, kant. Bridle,
arr. Rotterdam. Vroeger was 't een zelfatandige gemeente,
die in 1850 maim 150 mw. telde.
Struppa, gem. in N.-Ital„ prov. en circ. Genus. 3140 mw.
Stry, 11 riv. in Oostenr.-Hong.. prov. Galicie, ontape.
in de Karpathen, vloeit N. en NO.waarts en call on een
loop van 32 U. r. in den Dniester, 1 u. NO. Zydaczow.
— 3) versterkte at. van Galicie, kr.hfdpl., aan de Stry, 12
0. ZZW. Lemberg. 12,500 mw..
Strykow stadje in Rutland, Polen, gouv. en 18 u. ZW.
Wartschau. 270
low.
0
Stryntio en Strynoekalv deenache eilandjes, tua
schen Langeland, Taaainge en' /Er0e. 650 low.
Strypen, belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, arr.
Oudenaarden, kant. en NW. Stottegem. 150.. mw.
Ste yeasieen at. in Oostene.- Hong., prov. Galicia. 3154 law.
Strythena, belg.
'
gem en d., prov. Brabant, arr. Branad, kant. en NW. Lennick-St.-Quentin. 600 mw.
Strveliska-novva, d. in Oostenrijk-Hongarije, prov.
Galicie. 2104 mw.
Straolno of Straebelno, pr. at., pro.. Posen, regdst.
Bromberg, 4 u. ZZW. Inoweaclaw. 3680 low.
Strayaosv, d. in Oostenr.-Hong., prov. Galicie. 2020 low.
Stuart, gr. nicer in N.-Amerika, Alaska; daaraan ligt
een fort op 54° 50' N.B., 125. W.L.
Stuartfield, d. in Schotland, gm. Aberdeen, kenp. OldDeer. 650 mw.
Stabbekiiibiug, it. op de NO.kust van 't deensche ell.
Falster ; met een verzande haven. 1320 mw.
Stubbenkammer, voorgeb. op de NO.kust van het pr.
ell. Rtigen in de 0.zee, met den Ileaigsstuhl, 523 wet
boven de zee; des zomere door hadgasten bezocht.
Stubica, gem. in Ooetenrijk-Hongarije, prov. CroatieSlavonie, gm. Agram. 2730 mw.
Studenoc, d. in Costenr.-Hong., prov. Bohemen. 2238 mw.
Studentenpad, b. in de Ned. prey. Z.-Holland, gem.
Zoeterwoude, kant. Leiden, arr. 's Gravenhage. 430 mw.
Studley, kerap. van Engeland, gre. Warwick, 1 u. N.
Alcester. 2410 mw.
Studziana, at. in Polen, gone. en 11 u. WNW. Radom
tn. in Baden, Seekr., aan de Wutach,
ambtahfdpl., 3 u. NW. Schaffhausen. 1375 mw.
Stublweimenburg, (bong. Szekes-Fejdrvar,
fr. A lbe -Royal e), at. van Oostenr.-Hongarije, hfdpL
van 't gelijkn. comitaat, in een moerassige streek, 41/, u,
NO. het meer Balaton; door een spw: met Buda-Pest, Weenen, Fiume en Triest verbonden. Zij heeft eenige schoone
gebouwen, waaronder het bissch. paleis, de kathedraal, de
Marla-kerk, waarin weleer de krooning pleats had en 14
koningen van Hongarije begraven zijn. Eena was S. nl. de
residentie der Magyarenkoningen. Voorta heeft zij eon
bleach. seminarie, een gymnasium e. a. scholen, eon milit.
akademie, een magyarischen achouwburg, laken-, llanel-,
leder e. a. fabr. handel in wijn en gr. veemarkted. Haar
gebrek aan drinkwater is in de 'indite jaren door actedache putten verholpen. 22,600 low. (197,000 in 't gra.) —
In 1543 weed zij door Soliman ingenomen, in 1602 andermeal door de Turken bezet en in 1702 ontmanteld.
Stubru. pr. at., prov. Pruisen, regdst. en 4 u. NNO.
Marienwerder, kr.hfdpl., tuuchen 2 moron ; met een mid
slot. 2068 kw. Gustaaf-Adolf sloeg bier de Polen in 1630.
In de nabijheid ligt het d. Stuhmador f.
Stuif.and, b. in de Ned. prov. Drente, gem. Ruben,
kant. Hoogeveen, arr. Amen; inet ?aim 100 low.
Stuiveaand, 2 buurten in de Ned. prov. N.-Brabant :
a) gem. Zundert, kant. en arr. Breda; met 140 mw. — b)
gem. en kant. Oosterhout, arr. Breda. 150 low.
Stura, twee riv. in N.-Italie, Piemont: 1) prov. Turijn, nit na een ZO.lijken loop van 10 u. 1. in den Po, 1
U. NNO. Turijn ,• — 2) ontspr. in de Zee-Alpen, vloeit 20
U- NO. on rah bij Cheraaco I. in den Tanaro.
Sturbridge, 1) gem. en vl. der V„S., Massachusetts,
vs. Worcester, 13 u. WZW. Boston; met katoenfabr. 2100
— 2) cog. geh., gra. en 1/2 u. NNO. Cambridge; met
eon gr.• 14daagache jaarmarkt, die op 28 Sept. begint.
Sturgeon, I) heal aan de 0.zijde van Green-Bay, meet
en Stt. Michigan
.
V.S. — 2) nicer van Beitach N .-Amerika, outlast
S.waarte in de riv, Saskatchewan.
Sturgis, vi. in de V.S. van N.-Amerika, Michigan, grs.
St.-Joseph. 2350 kw.
Sturnsinster-Marsball, kersp. van Engeland, gin. Dorset, I u. W. Wimborne-Minater. 850 law.
Sturnaisetor-Newton-Castle, eng. vi . en kersp., grs.
Dorset, aan de Stour. 211, u. SW. Shaftesbury. 1965 law.
Sturm) at. in Italic, prov. Avellino, circ. San-Angelode-Lomba;di. 2480 low.
Slurry, kerap. van Engeland, gra. Kent, aan de Stour
en aan eon zijtak van den Sonth-Eastern-spw., 1/2 n. NO.
Canterbury. 1040 law.
Sturston, vl. in Engeland, grs. Derby, loam. on 14
U- 0. Ashbourne. 722 law.
Start, l) gra. van Z.-Australia, omaloten door de Fir.
Murray, 't meet Alexandrine on de gin. Eyre.„ Adelaide en
Hindrnarsh. — 2i berg aldaar, W. de Spencer-golf, op 32°
45' S.D., 135° 30' 0.L. — 3) riv. aid.. valt in de golf van
St.-Vineent to Gleaely, lij u. SW. Adelaide. — 4) grs. van
Nietrw.Zuld.Wales, aan den r. o. der Murrumbridgee.riv,
340 26' Z.B., 145° 30' O.L. — 5) een bergketen in ltuitatgen. gra, Darling-Douns.
Sturtms, 1) kersp. van Engeland, gra. Notts, 1 u. ONO.
East-Retford. 600 inw. — 2) vi. id., gra. Lincoln, kerap.
Stow, 11/s u. ZO. Gainsborough. 600 low.
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Stuttgart
Stuttgart, bid.- en resid.st. van 't kon. Wurtemberg,
aan de beek Nesen, die een klein n. beneden de at. in den
Neckar valt, 11 u. OZO. Carlsruhe en 36 u. WNW. MUnchen, met welke steden, alsmede met Heilbronn, Tabingee en Ludwigshafen zij door spw. verbondezt is. Zij is seer
achoon gelegen in een door bosch- en wijndragende heneels omgeven dal, en bestaat nit de laaggelegen.. Altatadt,
waarin de min aanzienlijke hnizen en straten zip, en de
hooggelepn Neustadt, met breede atraten en schoone gebouwen. Haar naam ontleent zij aan een S tute n-g a rt e n (”paardenstoeterij"), in de nabijheid der onde gravenburcht. Onder hare pleinen onderacheiden dell de aarade-Platz" v66r het kon. paleis, waarop bet standbeeld van
kon. Wilhelm staat; het plein v66r 't onde slot, met een
kolossaal standbeeld van Schiller door Thorwaldsen ; de
,, Dorotheen-Platz", de oFriedrichs-Platz" of 't marktplein,
de "Wilhelms-Platz", de yCharlotten-Plate" ; — hare schoonate straten zijn de •,KOnigs-, Friedrichs-, Schloss-, Kronen-, Neckar-, Charlotten- en Tiibinger-Strasse". Tot de
tnerkwaardigste gebouwen behooren : het nit graniet opgetrokken residentieslot, zoowel door grootte, als door niten inwendige pracht een der schoonste paleizen van Europa ;

de zoogen. eSchlossban", een gebouw van 190 met. lauF,
zetel van 't geheim kabinet en van de krijgskanselarn ;
het oude slot, met het voorkomen eener vesting; de goth.
stiftskerk, met een schoon orgel en de graven en momsmenten der voraten, de hofechouwburg, den laatsten tijd
seer verfraaid, 't gebouw der kon. archieven en van het
kabinet van nat. hist., dat van 't museum der kunsten,
het Prinsen-huis, 't hotel van 't ministerie van buitenlandsche zaken, 't paleis der princess., de kon. stallen (met
ruimte root 3)0 naarden ), het stadhuis, de groote infanterie- en de kamllerie-kazerne, de kon manege, misschien
een der echoonste van Europo, e. a. Onder hare versamelingen van wetenschap en kunst telt zij de privaat-bibl.
des konings, in een paviljoen van 't basted, met 50,000
boekdeelen en 800 MSS.; de kon. en openbare bibl. bevattende 300,000 boekdeelen (waaronder 2290 incunabelen en
8544 bijbels in 60 tot 70 verschillende talen), 1800 MSS. en
137,000 dissertatien en brochures, in alles ongeveer 445,000
nommers ; men heeft dear mede vereenigd de verzameling
van munten en medailles (18,500 stuks), het kabinet van
oudheden en zeldzaamheden, ( waaronder 't beroemde astron. uurwerk van Hahn I en dat der nat hint., sedert
1026 gevestigd in 't gebouw der kon. archieven, tegenover
de munt; — motto 't museum der plastische kunsten in
een nieuw gebouw aan de Neckar-poort, waarin sob de tentoonatellingen van de maatschappij der kunsten pleats hebben ; de achildergallerij in 't kon. kasteel, en verscheidene
bijzondere collectien en boekerijen. Voor 't openbaar onderwijs heeft S. hehalve een vermaard gymnasium of coleen school voor kunsten en ambachten, een veearteennechool, een school voor 't boschwezen, voorts vele
gemeente-scholen en bewaarscholen. Onder de inetellingen
van liefdadigheid verdienen genoemd te worden de fundatien van Catharine, Pauline en Maria, het in 1716 gestichte weeshuis, het burger-hospitaal voor 130 tot 140
personen, en het hospitaal van Catharine, in 1820 gebouwd
na den dood van dem edele vorstin, die geen ander monument begeerde. — De hfd.takken van hare industrie zijn
de boekdrukkerij en -binder(j — Cotta's inrichting is in
dit vak een der grootste op Europa's vaeteland — ; ver-.
der zijn er fabr. van wollen en linnen, katoenen en zijden
stoffen, byouterien, mathematische, optische, physische en
muziek-instrumenten, parfumerien, handschoenen en tapijten, ook brouwerijen en azijnmakerkjen. Op weinig afstands
van S. liggen 3 baden, welker minerale wateren jaarlijks
een grout 5eta1 badgasten lokken, nl. L ieb enz ell e r.
bad, Deinacher-Saurbrunnen en Wildbad;
ook in 't naburig Canstadt, werwaarts de bewoners der
hfdst. zoo gaarne uitstapjes maken, zijn vele mineraie bronnen. Het aantal mw., in 1850 nog geen 47,000, bedroeg in
1870 ruim 80,000, in 1875 107,50), in 1880 117,350 mw. De
kathedraal staat op 48° 46' 36" N.B., 9° 10' 52" O.L. De
gemiddelde jaarstemp. is 49°,4; winter 33°,2; zomer 64°,9
Fehr. Geb.pl. van Hegel.
Stuyvesant, (vroeger Kinderhook-Landing),
gem. der VS., New-York, grs. Columbia, aan den Hudson,
5 u. Z. Albany. 2265 mw. — Sturvesant-Falls, is een
d. omtrent 3 u. Z.waarts, aan Sinderhook-Creek.
Styr, Stir, riv. van Oostenrijk-Ilongarije en Rusland,
Volhynie en Minsk, ontspr. bij Olesko (Galicie),
valt na een loop van 60 u. door de moerasaen van Pinsk
r. in den Pripet, 6 u. 0. Pinsk.
Suameer en Suawoude, 2 ned d., prov. Friesland,
gem. Tietjerksteradeel, kant. Bergum, arr. Leeuwarden ;
het eerate 1/2 U. Z.t.O. Bergum, met 170 mw. (daaronder
begrepen de geh. Meerhuizen, de Eest, Landsburen, de
Molenbuurt en.. meer den 1000 mw.); — het tweeds 114
U. WZW. Bergum, met ruim 300 mw., er onder begrepen
het geh. Oude-Mieden.
Suardi, gem. V. N.-Italie, prov. Pavia, cite. Mortara.
1000 mw.
Sulhathoe, et. van NW.-Hindostan, hfdst. van een der
beschermde staten, tusschen den Setledaj en Dsjoemna, 8
U. ZO. Belarpoer.
Subbinno, vl. in Midd.-Italie, bij den Arno, 1. 0., 21/2 u.
N. Arezzo; met voortreffelijke muskaatwijn. 3720 mw.
Subborighur, twee steden van Indie 1) 22 u. ZW.
Agra. — 2) britsche Boven-prov., distr. Moradabad, 5 n.
Z. Hardwar.
Subiaco, ( fr. S ubl a c), [Sublaqueusa], st. in Midden-Italie, prov. en 9 u. 0. Rome, aan den Teverone, r.
o.; met ten kasteel, lang een zomer-residentie der pausen,
een vermaard klooster, gesticht in de Ode eeuw, en de
bverblijfsels eener villa van Nero. 7365 mw. Hier werden
in Italie de eerate persen opgericht.
Subtiapa, at. van Centr. Amerika, Stt. Nicaragua, aan
een kl. meet bij den Grooten oceaan, 12 u. ZZO. Leon.
5400 mw.. voor 't meerendeel Indianen.
Stabanwur, vervallen st. en fort van W.-Afghanistan,
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aan een di., 32 n. Z. Herat — Subaiuleete is de N.lijke
grenast. van Scinde, 17 U. NO. Rorie-Bukknr. 5000 jaw.
Suceivo, at. in

Italie prov. en circ. Caserta. 2000 jaw.

Since, fr. gem. en d.,dep.
' Loire-Inferieure, arr. en 21/i
u. NNO. Nantes, can de Erdre, r. o. 2300 inw.

Suchiltepec, at. van Cesar. Amerika, Sit. Guatemala,
dep.hfdpl., 22 u. W. Nieuw-Guatemala, aan de r i v. S nchiltepe c, die in den Atlant. oceaan valt. 0. en bij

een vulkaan van denzelfden naam. In den omtrek wordt
indigo en cochenille geteeld.
Siiebteln, pr. st. Rijnprov., regdst. en 51i2 u. WNW.
thisseldorf, aan bet N o or d-K a n aal (dat de Maas bij

Venloo met den Rijn beneden Dilseeldorf verbindt ); met
weverijen en looierijen. 9264 mw.
Sucidie, het oude Selene i a, zie Soecidie.
Sucre, hfdst. van Bolivia. tie Chuquisaca.
Sucaawa, Sutschawa, Satucsawa, veraterkte St. van
Oostenr -Hongarije, prov. Bukowina, bij de Suczawa (bijriv. der Sereth ), aan de grens van Moldavie ( waarvan zij
vroeger de hfdat. was ), 10 u. ONO. Kimpolung. Zij heeft
de ruinen van 't paleis der voorm. moldavische vorsten,
verscheiden grieksche en armenische kerken, een synagoge,
en hoogere school, looierijen en handel. 10,1c6 mw.
Sudbury. 1) cog. at., grs. Suffolk, aan de Stour, 1. o.,
51/, n, W. Ipswich, met een stat. aan een zijtak van den
Great-Eastern-spw., een lat school, weverkjen en handel.
6130 mw. — 2 gem. der VS., Massachusetts, gm. Middlesex, 51/2 u. W. Boston. 2100 inw. — 3) id., Vermont,
gra. en 5 u. NW. Rutland. 800 mw.
Sudermania of SOdermannland, oude prov. van
Zweden, nu het lin .Nykaping met een deel van 't lin
Stok holm uitmakende.
Sudeten [Sudeti-Montes], bergketen in Duitschland,
bevattende outlet verschillende benamingen de bergen, die
zich van OZO. tot WNW. tusschen de Karpathen en de
Elbe uitstrekken ; bij de oude geogr. sells met inbegrip
van het Ens- en Fichtel-geb. In engeren sin vormen zij
slechts de grens tusschen Oostenr. Silezie en Moravia.
( Vergel. Reusengebergte).
Siidlohn, gem in Pruitsen, prov. Westfalen, regdst. Munster, ten Z. van Stadtlohn, nabkj de Ned. grens. 2810 mw.
Sueca, sp. vl., prov. en 6 u. ZO. Valencia, aan den
Jucar, bij diens mood in de Middell. zee. 11,340 mw.
Suevres, fr. gem. en d., Loir-et-Cher, arr. en 21/2 u.
NO. Blois, aan den Loir, r. o., en aan den apw. van Orleans near Tours. 1920 mw.
Suez, (arab. Soedi s), [Arsino4 of Cleopatri.),
st en zeeh. van Egypte, op den achtergrond van de golf
van Suez in de Roode see) gelegen, 22 u. 0. Cairo, wearmede het in de laatste jaren door een apw. verbonden is.
29 0 58' 40" N.B., 32° 33' O.L. Emmen lang slechts een
toefplaats voor de karavanen en reizigers tusschen Azie en
Afrika, was zij tot op onzen tijd weinig meet dan een ellendige st., met enkel huizen van in de zoo gedroogden
steen en ongeplaveide straten, eenige moskeeen en een
griekache kerk, een tolhuis eon., alles bealoten binnen een
met kanonnen bezette muur en omringd door eenige verschansingen. Sedert de doorgraving der landengte van S.
echter heeft Keene stad van Egypte zich zoo belangrijk ontwikkeld ale zkj. Tegen nagenoeg 200J mw. in 1850, bevat
zij er thane ismer dan 15,000. Ruime en lenge straten,
door een guest georganiseerden reiniginge- en besproeiingsdienst zindelijk gehouden, dooranijden reeds de verschillende
wijken der sled en hear handel klimt van jaar tot jeer.
— Van de vroege oudheid af is men op de doorgraving
der 20 u. breede landengte, zoo hinderlijk voor 't verkeer
tueschen Europa en het Oosten, bedacht geweest en meet
dan eens ook werd deze beproefd. 't Eerst volvoerde Ptolemaeus Philadelphus (3de eenw v. C.) het plan, dat kon.
Necho (7de eeuw ) en Darius I. ( 5de eeuw) ook reeds hadden opgevat. Hij stichtte de havenstad Ar sin o e. Toen
't ken. verzandde, hebben achtereenvolgens keizer Trajanue
en Kalif Omar zijne verbetering beproefd. Dit ken. liep
niet in de Middell. zee, maar nit de Arab. golf ( bij Berenice, ten Z. van het tegenwoordige Rosser) near den
0.1ijken Nijlarm. Sedert de 8ste eeuw n. C. heeft er geen waterw, meet bestaan, niettegenstaande versehillende natien
van bet nut en gewicht eener verbinding tusechen Roode
en Middell. zee overtuigd waren. Eerst in 1854 weed door
een fransch ingenieur, Baron Ferdinand de Lesseps, een
nieuw ontwerp ter tafel gebracht, dat in 1859 begin van
uitvoering erlangde. 10 jeer later was het tegenwoordige
Suez-kanaal, ter lengte van 162 KM., voltooid om 20 Nov.
1069 met groote plechtigheid en schitterende feesten voor
den wereldhandel geopend te worden. Your de beteekenie
van dit kanaal, dat bij Port-Said begint en bij Ismailia
(ongeveer op gelijken afstand van S. en Port-SaId) een uit
den NUM vloeiend grout zoetwater-kanaal opneemt, spec.
ken de volgende cijfers: van Londen near Bombay bedraagt
de oude weg ( om Keep de Goede Hoop) 10,900 zeemijlen,
de nieuwe, door 't kanaal, 6100 zeemijlen, d. i. een verschil van 44°/.. Van Truest near Bombay is 't verschil nog
grunter, nl. 11,500 — 4100 zeemijlen, of 63./ 0. Your Amsterdam near Java (Soenda-straat) bedragen de reapectieve
afetanden 11,500 en 8500 zeemijlen, d. i. een verschil van
26°/p. Terwijl de eels van Amsterdam near Batavia per milschip om Keep de Goede Hoop gemiddeld 100 dagen duurt,
vordrert een stoomer via Suez hiervoor elechta 40 dagen (*).
Aileen de dure tollen (15,000 gulden voor een stoomer van
gewone groote per reis) ztjn oorzaak, dat nog niet algemeen
van den korteren weg gebruik gemaakt wordt. Toch is het
aantal booten via Suez steeds klimmende. Terwijl in 1870,
Duur der relit van Amsterdam naar Suez 17 a IS
dagen, met eenig oponthoud te Napele, ware tot nog toe
de booten der Stoomv.-Maatschappij ',Nederland' aanleggen. De afstand Napels—Port-Said bedraagt 1100 zeemijlee„
duar dice reit; 5 dagen ; de afstand Marseille—Napels is
448 zeemijlen, duur der eels 2 dagen ; afstand TriestPort-Said 1320 zeemijlen, duur der mist 8 dagen.
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bet eerste jaar na de opening, net meer dan 486 schepen
(met een inhond van 435,911 tomtit) het kanital passeerden, maakten in 1881 reeds 2728 scbepen (te semen Metende 4,143,683 tonnes) er an gebruik. (In 1872 1082sebepen, in 1874 1264, in 1876 1457, in 1878 1593, in 1880 2026
schepen met 3,069,642 tonnezniat. Van daze laatirte achepen kwamen er 1055 nit de Midden. en 971 nit de Roads
see). Van de •Enropeesche staten zenden Engeland, Nederland en Frankel* verreweg 't grootste aantal booten door
't kansal; Engeland alleen ecbter nicer don ale overige
natien to semen. Plannen sen sanhangig om het kanaal,
dat in menus te wenschen overlaid, moved te verbreeden, dat zeeschepen elkaar in het vearwater knnnen pate
seeren en niet meer, gelijk tot nog toe het geval is, in
daarvoor gemaakte inhammen behoeven to wachten. — De
Frantichen hidden Suez van 1798 tot 1809 beset. OnmiddeHijk N. de st. ligt Kolzi m, op de pleats van 't onde
CIya m a. — De Golf-van-Suez la de W.lialte arm der
Roode zee, na hare splitsing op 28° N.B., van waar zij sich
NW.waarts richt tot op 30 0 N.B. Hare lengte bedraagt 60,
hare gemiddelde breedte 9 ii. De kusten nun wont en vertoonen tacte dan dorre vlakten en rotsige kapen. Sommigen meenen, dat de Ieraelieten bij hunnen nittocht nit
Egypte de bedding dezer golf op 1 (2 u. afatanda van haren
acetergrond zen overgetrokken.
Suffeledheine, (fr. Soufflenhei ml, d. in het
Duirsche rijksland Elsaa-Lotharingen, Neder-Elsas, 6 u.
NNO. Straataburg. 2960 mw.
Suffieduss, it. van Britsch Indie, pees. Bengalen, distr.
Delhi, 5 u. W. Panipoet.
Suffield, 1) gem. en vi. der VS., Connecticut, gee. en
5 U. N. Hartford, aan den Connecticut, r. o. ; met het
//Connecticut-Literary-Institution". 3280 mw. — 2) id.,
Ohio, gee. Portage, 4 u SW. Ravenna. 1450 mow.
Suffolk, 1) gee. in Engeland, palende 0. aan de N.zee,
N. aan Norfolk, W. aan Cambridgeshire en Z. aan Eesex;
gr. 72 0 m., met 349,000 inw. De wel bebouwde grond
wordt besproeid door de rivieren Ouse en Waveney, die de
N.grens vormen, door de Stour, die de Z.grens maakt, door
de Gipping, Orwell, Deban, Aide, Blyth en Lark ; h is
mew vlak, maar heeft in 't NW. henvelachtigen en schralen bodem. Hoofdprod. zijn tarwe, gerst, boonen, haver,
tepee, hennep en een wfinig hop. De veeteelt is er van
belting, minder de fabr.industrie. Het gee. wordt doorsneden van het Stowmarket-kanaal, van de Lowestoft-enNorwich-vaart en van yenchillende takken van den GreatEttetern-spw. Het gic. wordt verdeeld in 21 ehundreda".
De hfdpl. is Ipswich; andere at. Bury, St.-Edmund. Lowestoft en Sudbury. — 2) gnu der V.S., New-York, bevattende het 0. van Long-Island met eenige andere eilanden ; gr. 46 0 m., met 46,800 low. (32,469 in 1840); hfdpl.
Riverhead. 3) id., in 't 0. van Massachusetts, in
't welk de et. Boeton ligt, met Chelsea, N. Chelsea en
Winthrop; gr. 5 0 m , met 280,000 mw. (95,773 in 1840);
hfdpl. Bosto n. — 41 hfdpl. van 't gre. Nansemond in
Virginie, 8 U. NW.t.N. Norfolk. 930 mw. 5) hfdpl. van
't grs. Suffolk it New-York, 64 n. ZZO. Albany.
Sugar-Creek. eerscheiden gem. der VS.: 1) Ohio, gee.
Greene. 1490 mw. (3100 in 1859). — 2) Ohio, gra. Stark,
1753 inw. — 3) Ohio, gm. Wayne. 2000 mw. — 4) Ohio,
gee. Tuscarawas. 1480 mw. 51 Pennsylvanie, gra. Armstrong. 11® inw. — 6) vi., Arkansas, gm. Benton. 2000
inw. — 7) id., Indiana, gee. Blackford. 3140 inw. — 8)
id. id. gin. Vigo. 2065 low. — 9) id., gra. en 21/2 u. NW.
Franklin. 1093 inw. (140) — Sugar-Grove is een vi. in
Pennsylvanie, got. Warren, bij de grew' van New-York. —
Sugar-island ligt in de etraat tueschen het Superioren Huron-meer.
Sugar-Loaf, 1) berg in Iceland, gra. Wicklow, 500 met.
boven de zee. — 2) vi. in de V.S. van N.-Amerika, Arkaneae, gee. Sebastian. 2100 mw.
Sable pr. nt. in het Thfiringerwond, prey. Saksen, regdst. en 842U. SW. Erfurt, in een afgezonderd distr., aan
de Ane of Lauter. Zi3 is de hoofdsetel der fabrikatie van
geweren en vervaardigt tevena alle snorter van ten-, steelen blikwaren; ook zijn or veel wevereen. 10,000 low.
Subpayang, 0.ind. at., Sumatra, rijk Menang-Kabaue
met goudmijnen.
fluke, zwit. d., kant. Aargau,
SO. Aarau. 1400 low.
Suippes, fr. gem. en st . dep. Marne, kanthfdpl., arr.
en 4 tr. NNO. Chalons, aan de Suippes (irefly. der Aisne);
met veel wevertjen. 2100 mw.
Sear, riv. van Iceland. Munster, ontspr. in de Devil'sBit-bergen, vloeit 28 te Z. en valt r. in de Barrow.
Salado d. en gem. van N.-Italie, prov. en circ. Bee.
gamo. 1170
' mw.
Sakism-Kaleh, tie Soekoem-Kaleh.
Sala.. pr. atadje, prov. Silezie, regdat. Breslau, 11/2
U. SW. Militsch, aan de Bartsch. 834 low.
kenp. riv. en meer van Noorwegen, stift
Christiansand. Cio
k eon d., antbt en 14 n. NO. Stavanger, aan 't W.einde van het meer.
Sole. groep eiL btj de W.kust van Noorwegen, stift en
13 U. NNW. Bergen.
Saigon, twit. d., kant. Thurgau, aan de Thor, 1 n. NW.
Bischofszell. 1170 low.
Soolissa, versterkte st. van 't hon. Rumenie,
aan de =kiddies Donaumonding van geltjken naam. Ztj is
seer moerassig gelegen, met Wilma (ten deele van bout)
op pales gebouwd, dock heeft eon &tilt scheepvaartver.
keer, dat in de laatste jaren nog steeds toeneemt.
Seeliteisna, ben. in Lapland, op de geese
van Sweden en Noorw., in de Kieden, 67. 39' N.B., near berekening van Wahlberg (eon der weinige reisigers die sijn
top beklommen banes) 1930 met. boven de see. Van
deco
'
lunette geniet men atj balder were ten praektig vergesieht,
/newel op de N. Mune ids op de hasten van den Atiant.
wean en de 0.see.
• ulkowrie d. in Oostenr.-Hong., peer.. ()slide. 2410 inw.
1)
' gra der V.S4, Indiana; met 18.450 low.
(8315 in 1840); hfdpl. Sullivan. — 2) id., New-Hamps-

Sumatra •
hire; met 18,058 mw. ( 20,340 in 1840); hfdpl. Newport.
— 3) id., New-York; met 34,550 low. (15,629 in 1840);
Thompson. — 4) id., Teneesee; met 13,140 mw.
•
(lOfl6 in 1840); hfdpl. Blountville. — 5) nieuw gra.
InPennsylvania; met 3669 in 1850; hfdpl. La Port.
6) gra in Missouri; 11,909 low. (2938 in 1850). — 7) gem.
en vl., New-York. gra. Madison, 5 n. NW. Morrisville.
4964 in*. — 8) id., Penneylvanie, gee. Tioga. 1637 mw.
Snily,l) .1a-Tour, (Sulliaeuni], fr. gem. en d., Nievre,
an. en 2 n. ZO. Cosne; aan den Nohain. 1930 inw. — 2)
-sur-ILoire fr. gem. en at., Loiret, kant.hfdpl., arr. en
31/2 n. NW:Gien; met slotrulnen en ijzerwerken. 2500 mw.
Sulasirselatts, (poolech Sulmierszyc e), pr et.,
prov en regdst. Posen, 3 U. WZW. Ostrow°. 3031 mw.
Sulinena, (ital. Solmon a), [Sulineo], versterkte st.
en bieschaetel in Z.-Ita!ie, in een vruchtbare vlakte, tusschen 2 bronriv. van den Aterno, prov. en 10 U. ZO. Aquila.
Ztj heeft een kathedraal, een andere schoone kerk, een
klooster der Celestenen, fabr. van papier, schelpwaren en
leder en veel bereiding van zeer gezochte confituren.
15,000 mw. Geb.pl. van Ovidus (43 v. Chr.), voor wien
bier een standbeeld ia opgericht, en van de pausen Cceleatinue V. en Innocenti. VII.
Sulpice
naam van vile fr. gem.: 1) of St.-S.1Leeadoes of -de-Lesat, gem. en atadje, Haute-Garonne,
arr. en 21/2 tr. Z. Mnret, can de Seze. 1460 mw. — 2) of
St.-S.-de-St.-Emilio., gem. en d., Gironde, are, en 1'11
U. ZO. Libourne, aan de Dordogne, r. o. 1300 mw. 31
vi.,Tarn, arr. en 2 U.
of SC-S.-de-la-Pointe, gem. en vl.
gem. en 2.,
NW. Lavour. 1450 low. — 4) -de
Charente, arr. en 11/2 tr. N. Cognac, aan de Antene. 1980
low. — 5) -des-Cbanips, id.,. Crense, kant.hfdpl., arr. en
21/2 n. NW. Aubusson. 1150 mw. — 6) -le-Dunn:1o, id.,
selfde dep., arr. en 3 u. NW. Gueret. 1620 mw. — 7) -1.Gueretels, gem. en vi., zelfde dep., err. en 1 re NW.
Gueret. 2100 mw. — 8) -les-Feuilles. gem. en d., OpperVienne, kant.hfdpl., arr. en 51/.. u. NO. Bellac, aan de
Braude, 1850 inw. — 9) -sur-Rille, id., Orne, arr. en 4
U. N. Montague. 1399 mw. •
Sultanalsad, 1) pert. st ., prov. leak-Adsjemi, 20 u. W.
Kaabin, zomerresid. van den sjah; met een citadel. In de
nabijheid liggen de ruinen van Sultanie h, eens ecu
bloerende en gr. resid.se — I) pen. et . prov. Khoezistan,
bij den Dajerahie 181/2 u. ONO. llourak.
Sultaugoudem, Suit...gunge, twee et. in Indie. 1)
Onde, 13 0. WNW. Lucknow; 2) Britsch Indie, pees.
Bengalen. prov. Behar, aan den Ganges, tusschen Bhagulpoer en Mongir.
Suitan-Hisear, [Trani.], d. in Kl. Azie, Anatolie, bij
den Mendereb, 14 u. 0. Ajasaloek. In de nabijheid liggea
de ruInen van N y s a.
Sultania, d. van Kl. Azie, Anatolie, can een baai van
den Bosporus, 21/2 u. NNO. Constantinopel en 1/3 u. ZO.
Hoenkiar-Iskelessi; met em n lustslot des sultans.
Sultanieb, verwoeste perz. st ., zie Sultanabad, 1) —
Sultanieit-Illissar of S.-hatless; of kalaassi of Bogas-Hissar, (eoude Kasteel van Azle"), et en vesting
aan den ZO.lijken never van den Hellespont, niet ver re
van den ingang der street, tegenover Kilid-Bahr of Kekd
Behar (het onde Kasteel van Europa,. De sterkte is m et
84 kanonnen bezet (vgl. Di...dn./ellen). N.waarts en niet
ver van hier liggen de rulnen van Abydo s.
Sultan-Neidan, pers. se, prov. Khorassan, 13 u. NW.
Niajapoer.
Sultanpoer of Sultanpoer-Oude, 1) st. in Benson
Indie, pees. Bengalen, prov. Oude, div. Roy-Bareilly, aan
den I. o. van de Goomtie-riv., 19 tr. ZO. Lueknow. — 2)
distr. in dezelfde pray. en 't zelfde distr. 930,000 Mw.
Sala, 1) st. in Wurtemberg, Schwarzwaldkr., opperambtshfdpl., aan den Neckar, 2 n. NO. Oberndorf; met een nude
achoone kerk en in de nabijheid minerale bronnen. Haar
gradeerwerk heeft eedert 1838 opgehouden. 1963 mow. — 2)
(fr. S oultz), Rt. in ElatueLotharingen veer den DuitschFranschen oorlog van 1870-71 fransch,
regdet. BenedenEisen, hr. Weissenburge aan den spw. van hier mar Streetsburg; met weverijen. 1618 mw. — 3j, Salebad of Soultzle.asins, vL in id., id., 3 u. W. Straatsburg; met minerale bronnen. 1000 mw. — 4), of S.-sous-Forets, en
OberAula, st. In id., Boven-Elsas, hr. Gebweiler, 3 u.
NW. Muhlhausen, aan de Salzbach ; met zoute bronnen,
petroleum en gesochte wijnen. In de onmiddelleke nabijheld hiervan vindt men den hoogsten Vogesentop, de Sulser-Belehen. 2000 mw.
Salsa of Stadt-Sulza, st. in Saksen-Weimar, *an de
Ihn, 1. 0. 41/2 u. NO. Weimar; met een gr.herl. slot en
in de naieheid een zoutwerk (dirt echter tot Saksen Meiningen behoort). 1300 Mw. Daarbij ligt het d. Bergs ul z a.
Sulabaeh, 1) beier. st.,. kr. Opperpalte-en-Regensburg,
hfdph van een landgericht en vroeger bidet. van 't gelijkn.
vontd., 2 U. NW. Amberg; met een slot, waarop Hieronymus van Praag gevangen sat; 6 kerkeli, een lat. school,
ear, hebr. boekdrukkere, hopbonw en nzergroeven. 4670
low. — 2) wnrt. mvl., Neckarkr., aan de Muir, 41/e a.
SO. Heilbronn. 1600 mw. — 3) id., Jaxtkr., WM den Kocher. 700 btu.
Salzburg, it. in Baden, Bovenrenkr., 4 u. SW. Freiburg; met eon and slot en mineraal bad. 1230 low. —
Snialmarg is con beier. mv1., hr. Opperpalts-en-Regensburg, 2 n. ZZW. Nenmarkt; met eon slot, gerandheidebad
en 4 kerken. 800 low.
_ Salm at. in Mecklenburg-Schwerin, 5 1 /2 U. 0. Rostock,
Iran de iteeknits, 1. o.-; met bet eenige soutwerk in 't
land. 2527 low. Hierbij behoort bet your de zontwerkera
gebouwde dorp Laogsdorf.
Suiafeld, d. in Baden, Middenrijnkr., 1 U. SW. Eppingen. 2150 inv.
• eilematt, (fr. Soultsmatt ), vi. in het Duitache
rijksland Nisas-Lotharingen, Boson-Elsas, regdat en 21/,
811W. Colour; met minerale bronnen. 2790 mw.
Sumatra, (Mal. P o el oe-Pertj a), 't W.lijkste van
de Soenda-eil., 0.-Ind. archipel, ligt in een NW. — ZO.-
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waartsche rickting tussehen 5° 40' N.B., 5. 59' Z.B. en

950 16 — 106° 4' O.L. In 't Z. seheidt de Boenda-straat
het van Java, in 't W. en N. wordt het onnreven door den
Ind. oceaan, in 't 0. spoelt de strut van Malakka, straat
Banka en de Javazee. Na Borneo is het 't grootste der
Groote-Soenda-ell. (ruim 8000 0 m., d. 1. nagenoeg de
grootte van Zweden, of 13- b. 14maal de oppervl. van Nederland; met een bevolking van hoogstens 4 mill. 'Wen);
zijne lengte is 227 m., de grootste breedte 50 m. in de
richting van zijne lengte.a,s wordt het ell. doorsneden door
den Boekit-Barisan (= ketengebergte) en zoo verdeehl in twee zeer ongelljke strooken. Van de W.lijke,

die ten zeer geringe breedte heeft, rust de kust ale een
steile, dicht begroeide bergmassa woest en trotsch nit de
zee op. Evenwijdig met het scheidingsgeb. loopen er bier
en dear 2, 3 of 4 ketens, door dwarsjukken met den Boekit-Barisan verbonden, waardoor verscheidene parralleldalen en hoogvlakten gevormd worden. Op plan. 16 m. van
de W.kust verwijderd loopt nog een bergketen waarvan
toppen boven de ace als eilanden — Nies, Batoe, Mentawei- en Nassau.eil. — uitsteken. De meeste en hoogste
bergtoppen, deels nog werizame vulkanen, worden in Z.
en Midden-Sumatra aangetroffen: de Goenoeng.Korintji,
of volgens de zeevaardere de pick van Indrapoera, is 3700
meter, de Dempo, Ophir en Merapi (= Moro-api, d.
verdelgend your) alle ongeveer 3000 met. hoog ; de uitgestrekte hoogvlakten, ingesloten door lage randgebergten en
veelal getooid door aanzienlijke meren — 't plateau van
Agam, met 't meer van Singkala, en 't plateau van Tuba,
met een gelijkn. nicer op 1300 met. liggen nicer in 't
N.lijk deel. Rivieren ken de W.lijke strook weinig heb.
ben (alleen de Singkel is van eenig belang), daarentegen
stroomen in de veel breedere 0.1ijke helft door de uitge.
strekte lage, alluviale vlakten verscheidene groote rivieren,
wier oeeers bezet zijn met wildernissen van sombere moeraswouden en in welker delta's de mondingen meerendeels
door slijk verstoppen. De belangrijkste zijn de Moesi of
riv. van Palembang, de Djambi (met de bevaarbare Batang-Hari tot zijrtv.), de Indragiri (hoogerop Koeatan geheeten), Kampar, Siak, Rokan en Paneh. Opmerkelijk is
de overeenkomst in richting bij de twee eerstgen. en ook
bij andere paren. De Batang-Hari is de grootste en belangrijkste ( 520 K.M. lang, met een stroomgebied van
50,000 K.M2.), dan volgt de Moesi (450 K.M. en 45o0
stroomgeb.), die minder ver stroomop bevaarbaar is. In
't 0. zijn de rivieren zoovele natuurlijke waterwegen, in
tegenstelling met de weinige, kostbare landwegen in 't
bergachtige W. Be breede riv.mondingen vergoeden eenigssins de ondiepten van de ongenaakbare 0.kust, een breede
zoom van aangeslibten grond, welke in den regenti,jd,
evenals de lage riv.oevers geregeld onderloopt en els een
volslagen wildernie van wooden weinig bevolkt en ontgonnen is. Longs de 0.kust telt men, evenals lenge de veel
regelmatiger W.kust, vele eilanden, doch evenmin goede
ankerplaatsen. Daar de evenaar 't eil. in een N.- en
Z.lijke helft deelt, heeft de laatste dezelfde afwisseling
van moesons ale Java, terwij1 de eerste den ZW..moetion
heeft van April tot Oct. en den NO. van Oct. tot April,
met de gewone kenteringen. Hierdoor wordt de afwisseling van droogte en regen in de lage kustlanden beheerecht.
Onder de linie waaien veranderlijke winden : Padang op
pl.m. 1° Z.B., kent geene moesons, maar des te beter hevige onweersbnien en stortregene, die den strijd van krachtige Noordwesters en Oostenwinden (zee- en landwiuden)
vergezellen. De temperatuur ken er op den middag tot
122° Fahr. stijgen, terwijl ze op de hoogst bewoonde pleatgen (by. 't plateau van Toba) tot 96°,7 F. klimt (reap. 50°
en 36° C.) Op een hoogte van 1000 met. en meer hebben
de bovenlanden een temperatuur, die seer aangenaam en
mild is, dear ze door den vochtigen dampkring en aware
wooden getemperd wordt, mita z66, dat de nachten er kit
Zware regens veroorzaken geduchte banjire, moral
aan de W.kuet; vreeselijke droogten hebben in de lage en
hooge landen vele en uitgeatrekte boschbranden ten gevolge. Deze (hoewel slechts tijdelijk) hebben S's dichte
wooden meer gedund den de menschenband. Ontgonnen is
S. no zeer weinig: 't is moor Insnlinde e't land der toekomst", gelijk Java de eroem van 't heden" en de Molukken 'dc glorie van 't verleden" nitmaken. Your em n
grout deel zijn land en vlak van S. ens nog toted l onbekend : de jongste expeditie near Midden-Sumatra bracht
ontegenzeggelijk veel aan 't licht, mace leverde onvolledige
resultaten wegens den politieken toestand van die deelen,
welke niet rechtstreeks onder one beheer staan (*). Meer
kennis van de N.lijke spits heeft de oorlog met Atjeh gelereed. — Rtjk, verbazend rijk is het eil. in velerlei opzichten;
rijker zelfs dan Java. De vruchtbare bodern levert bij men
gezetten bouw mime oogaten van rijet, minter, indigo, katoen, mals, tabak, sago, specerijen en tropische vruchten ;
koffie vooral in de Padangache Bovenlanden, peper in 't
N.lijk deel, wear Atjeh en de aangrenzende vsusalstaatjee
(.) Wij vestigen de aandacht van den belangatellenden
lezer op de beschrijvingen deter expeditie in verschillende
tijdschriften van 1080 en '81 opgenomen ; bovenal op het
schoone, door de leden der exped. zelve geschreven week
Reizen en onderzoek ingen
der Sumatra-expeditie, nitgernat door
het A ardrijksk. genootschap, 1877-1879;
aitgegeven under toezicht van prof. P. J. Veth. Te Leiden,
bij E. J. Brill ; — een week, waarin men een schat van,
wetenswaardiTheden omtrent S. en ooze Oust in 't algeuteen visit, met kaarten, teekeningen, photographien van
landschappen, planten, dieren en delfstoffen, Maleische
handschriften, ens. enz.. 4 dln., bevattende : I. eft, e i aerhaa I", door A. L. van Hasselt en Joh. F. Snelleman, II. eAardrijkakundige beschrijving".
door D. D. Veth, III. eVolksbeschrijving en
t a a I". door A. L. van Hasselt, IV. eN atuurl ij k e
Hist ori e", door F. Snelleman.
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unagenoeg de helft van elle peper produceeren, die op de
aarde verbruikt wordt". Timmerhout is er in overvloed:
de heele bergachtige W.kust is z66 rijk aan hooch, dat
"men cap, van tak tot tak springend, de gansche lengte
van Lampong.baai tot Atjeh-hoofd zoo kunnen afieggen
zonder den grond te raken". Mineralen bergt de grunt
er vele en kostbare: zwavel, good, tin, liter en steenkolen.
't Rijke Ombilinveld wacht alleen op men geschikt afvoerkanaal; doch voorshands bestaat er nog weinig hoop op
ran verbetering van de gemeenschap tusschen Padang en de
Pad. Bovenlanden en evenmin (wegens bezwaren van staatkundigen card) op men afvoerweg Wigs den Batattg-Hari
of Indragiri. Dat de dierenwereld er welig tiert ligt voor
de hand: insecten, apen, krokodillen, herten, tkigers, neushorens en olifanten zijn bier in hun element. Bovendien
vindt men buffels, varkens, geiten, kleine, doch vlugge en
sterke paarden, en.. Het natuurscboon van S. schijnt onovertroffen. Een buitenlandsch schrijver (von Kessel) laat
er zich aldus over nit: uAlle ,spleen"-lijders, die zich aan
de schoonheden van Zwitserland en Italie verzadigd hehben, zou ik willen rodeo near Sumatra te gaan. Vooral
aan de W.kust ken men zijn dorst naar wilde en groutache natuurtafereelen near hartelust bevredigen. Tot afwisseling woont men dear tevena om de 4 of 6 weken,
dos niet al te dikwi,j1s, een kleine vulkanische aardbeving
bij, die menschen en bamboehutten door elkaar duet tuimelen. Wild en romantisch zijn die hooge bergen met
bonne beken, stroomen en meren, hun watervallen, ravijnen en kloven ; schilderachtig die vruchtbare en bebouwat
valleien der Pad. Bovenlanden, XIII kotta's en andere districten ; woest en majestueus die nog onbebouwde en
hooge bergketens, wier voet tot aan het strand der zee
reikt en welker kruinen met ongerepte wooden prijken.
En door deze nog moor 40 jaren ontoegankelijke berglanden loopt thans een ruins 100 mijlen lange, fraaie weg,
langs welken in korte dagreizen vnendelijke stationshuizen
skin opgericht, um den veruioeiden reiziger op te nemen
en hem rijnwijn en champagne, engelsch bier en selterswater, ham en sardijnen moor te zetten, indien hij de Ma.
leieche keuken — rijst met kerrie, gevogelte en visch —
niet verkiest. Hoe meer men dit laud doorkruist, des teschooner vindt men het. Bij een beschrijving van S's natune is alle overdrijving geoorloofd. mike vergelijking te
vergeefs. De bewondering eindigt simmer." De bevolking van S. is Maleisch, deems beschaafd, deels "wild";
zijn de Batta's en de bewoners van de eilanden derW.kust ; de Atchineezen, de eigenlijke Maleiers en overige
stammen heeten beschaafd. Be breedgebouwde Maleier,
met zijn grof, zwart, sluik haar urn het breed en platte
lichtroodbruin gezicht is ernstig van aard luidruchtigheid
vindt hij onbetamelijk. Zijn geroemde ofierheid" bestaat
in stug en stijfhootdig te zijn. Wel is hij niet lui, doch
sunder direct veordeel begint hij Keen arbeid vrijwillig.
Moreel is hij weinig ontwikkeld: kinderliefde is grunt ;
mace menschenmin en ouderenzorg zijn gering. Voor edankbaarbeid" bezit hij geen wooed en 't liegen is hem aangeboren. In wetenschappelijke ontwikkeling in hij even-seer achterlijk : rekenen doet hij slecht; vrouwen lezen ea
schrijven in 't geheel niet. (Over de Batta's luidt het oordeel van Junghuhn aldus: eZij zijn men eolk, dat op men
eigenaardigen trap van beschaving staat, dien men, al kan
hij met den toestand van Europ. natien niet vergeleken
worden, niet laag mag noemen, sunder aan de waarheid te
kort te doen. Zij hebben men eigen 'schrift, zij vervaardigem boeken, ze hebben vette, ten deele seer doeltreffende
wetten, die streng worden nageleefd; zij zijn zacht van
karakter, goedaardig en dankbaar moor genoten weldaden,
vatbaar moor vriendschap en onkreukbaar in hunne trouw ;
no beminnen de muziek en hebben geneigdheid tot stifle
bezigheden en de kunsten des vredes ; zij weven fraaie
kleederen en bouwen groote, sterke huizen, met kunstig
anijwerk can de balken ; or verstaan de kunst om metaal
te bearbeiden en allerlei voorwerpen uit elpenbeen te
draaien ; zij zijn vrij gematigd in bonne hartstochten en
handelen s-hier nimmer zonder voorafgaand overleg ; zij
laten elke gewichtige handeling door men gepaste cede vergezeld gaan ; zij beraadslagen over alle gemeenschappelijkebelangen in openbare volksvergaderingen en — eten men.
schenvleesch !"3 Behalve de inboorlingen bevinden zich op
S. ook Arabieren, Chineezen en andere Oosterlingen, die
sick hoofdzakelijk met den handel bezighouden. Van landbonw houden de Maleiers niet goudwasschen en handweek malt meer in bun smaak. Zijden sarongs met good
doorweven, fijn lakwerk, allerlei fraai ingelegde wapene,
bamboe- en lederwaren, scheepsbouw (prauwen van Palembang) getuigen van de vaardigheid der inlandeche nijverheld. De bevolking is niet talrijk : gemiddeld slechts 400
per 0 mijl, d. i. maar de befit van Or minst dieht bevolkte reeidentie op Java. In 't gebied van den BatangHari alechts 360 per n m. De dichtst bevolkte streken.
sun Groot-Atjeh ("a rijk bebouwde hoogland urn de beneden Atjeh-rivier en de kern van gebeel Atjeh) en de Pad.
Bovenlanden, in 't gebied van den Koeaton, die meer dan
4000 mw. per 0 m. tellen. In de omstreken van Fort-deHock laat de dichte bevolking geen plaats moor bosch van
eenige beteekenis; niets ziet men dan kampongs met groote
sawahs, koffietuinen, malts- of tabaksvelden dear omheen.
Volgens de laatste officieele opgave was de invoer in 187
ruim f 9,765,000 (Eur. fabrikaten, opium en soot nit Indie, eta.) en de uitwer bijna f 9,050,00') (koffie, tabak,
rijat, muskaat, peper, goud, ens.) De voorn. havens biermoor zijn Padang, Palembang, Bengkoelen, Telok.Betoenir.
MoewaralCompeb, Siboga, Singkel, Natal, de peperhavens
Simpang-Oiim, Gighen en Analaboe. Behalve deze plaataen skin noemenawaardig Padang-Pandjang, aan Or beroemde
eKloof van Arau", men belangrijk verdediginga- en han•
delspunt op weg van de kust near de Pa). Bovenlanden,
waarvan Fort-de-Hock, te midden van rijke Sawahs en
koffietuinen de hfdpl. is. Verder Deli met bloeiende kof
fie- en tabakcultuur en 't jonge Edi. — Voor mere den do
helft staat Sumatra under 't onmiddellijk gezag van Ne •
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derland, nl. 't puv. van S.'s W.kust, bestaande nit de reaidenties Tapanoelie, Padang en de Pad. Bovenlanden,
gone. van S. 's N.kust — Aejeh, in 1880 na een 7jarigen
oorlog bij ons pbied inge1jfd, — Benkoelen, Palembang
en de Lamponp. Afhankeligt sijn de sultans van Djambi, Indragiri en Siak, waarvan 't eerste rijk tot de meld.
Palembang behoort, de twee andere de resid. 8.'s 0.kust
vormen. De volgende label geeft de grootte en bevolking
van one gebied in S., voor mover em gegevens bestaan.
Grootte in Bevolking
0 *Men. in 1476.
't Gouvernement S.'s W.lrast (sonde?
Nine en Mentawa-eil.) . . . . .
Assist.resid. Benkoelen (zond. Enpno)
Resid. Lampongsche dietricten. .
ii
Palembang
e
Djambi
Residentie S's 0.kust (met Indragiri
en Siak). . . . . . . . . .
Gouvernement S.'s N.kust (Atjeh en
onderhoorigheden) ..... .

1878,8
440,0
475,0
1340,0
1218,4

964,776
136,082
116,067
5)7,245

5352,2

1797,170

73,003

1200 (?)
900 (?)

?

?

?

?

Siimegh, 1) Simegh, (S omog y), comitaat in Hon.
garlic, tueschen 't Flatten-racer en de Dean; hfdpl. Kaposvar. — 2) hong. mvl., corn. Staled, 5 u. NO. Kestthely. 4500 inw.
Sansone, fr. gem. en at., dep. Gard, kant.hfdpl., arr.
0. Le Vigan. 3160 mw. (1980 in de at.)
en 1%
Sumirago, gem. en d. in Italie, prom. Masan, elm.
Gallarate. 2220 low.
Summer-Hill, I) gem. en vi. der VS., New-York, gee.
Cayuga, 7 U. ZO. Auburn. 1030 mw. — 2) id., Penniqlvanee, gm. Crawford. 1235 inn. — 3) id., zelfden Stt., gm.
Cambria. 1000 low.
Summer-lelands, groep van 30 ell., aan den ingang
van Loch-Broom, Schotland, op de W.kust van de gee.
Rosa en Cromarty. Aileen Tanera-M or e, het grootate, is bewoond.
Summerside. at. in Britsch N.-Amerika, Dominion of
'Canada, prov. Prince-Edwards-eil. 2000 mw.
Summiswald, bloeiend zwit, d. kant. en 41/i u. ONO.
Bern; met een gr. armen-werkinricliting. 5550 low.
Summit, 1) grs. der VS., Ohio; met 34,600 low. (22,560
In 1840); hfdpl. Akr o n. — 2) gem. en vi. in New-York,
grs. en 4 1 /2 U. ZW. Schoharie. 1630 mw.
Sumner, 1) gra. der VS., Tennessee; met 23,700 low.;
hfdpl. al 1 a t i n. — 2) gem. in Maine, gr. Oxford,
12 u. W. Augusta. 1180 inw.
Sumorlanga, vi. op N.-Sumatra. Atjeh, 16 n. W. Pedir.
Sumter, 1) gra. der V.S., in 't W. van Alabama; met
24,250 low. (29,937 in 1840); hfdpl. Livingston. —2)
ia 't ZW. van Georgie; met 16,700 mw. ( 5750 in 1840);
ilfapl. Amer icu s. — 3) distr. in 't ZO. van Carolina;
met 26,000 low. (27,892 in 1840); hfdpl. Sumpter •I 116.
Sumsix, twit. d., kant. Grauwbunderland, aan den
Riju, 11(2 U. NO. Disentis. 1380 mw.
Suna, d. in Italic, prov, Novara, circ. Pallanza. 1400 low.
Sunbury, 1) kerap. van Engeland, gr.. Middlesex, 1 u.
OZO. Stainee. 3400 low. — 2) vi. der V.S., Pennsylvanie,
tea. Northumberland, 16 u. N.t.O. Harrisburg, aan de Suequehanna, over welke een brng hear met Northumberland
verbindt. In 1852 werd een spw. aangelegd van bier near
,de steenkoolmijnen te Shamokin en er was ran kanaal nit
de Susquehanna in Shamokin-Creek ontworpen. Door den
werken en den overvloed van steenkolen, ijzer en kalketeen in hare nabijheid verwachtte men destijds terecht,
dat deze pleats epoedig tot een aanzienlijke fabr.st. zon
nangroelen, hetgeee volkomen bewearheid me, dear zij thews
reeds bij de 5000 mw. telt. — 3) havenpl. aan de Z.zijde
van Newport-riv. in Georgie, 13 IL Z.t.O. Savannah; met
een //academy.. — 4) grs. in Britsch N.-Amerika, NieuwBrunswijk, doorsneden van de St.-John-riv.; hfdst. Mangerville. — 5) poststat. in Anstralie, Victoria, gee. Bourke;
NW. van Melbourne.
(cog. Sundeel a), et. van Hindostan,
Sundiela,
Oude 9 u. NW. Lueknow.
Sunderbunds, landetreek van Britsch Indie, zich omtrent 50 U. ver lenge de kust van de Benpalsche golf aan
den mood van den Ganges uitstrekkend. Zij is dicht met
wooden beset, en hare riv. zijn in elle aeizoenen bevaarbaar.
Sunderland, cog. at. en zeeh., aan den mond der Wear
In de N.zee, gra. en 4 se NO. Durham, met welke at., also,* met Shield., Gateshead, Hartlepool e. a. plaatsen in
't gee. zij door een netwerk van spw. verbonden is. De
eipnl. at. beshat can schiereiL, tusechen de verbreeding
van de Wear en de see; heeft enkeie goede, beanie etreten en can achoon nieuw inarktplein, mane telt voor 't
overige meest smalle stepn. Bishop -W ea r mout h
*an hare W.zijde is een-fraaie, druk bevolktewkik, die met
Monk-Wear mouth door een ijzeren brag gemeenwhip heeft. De voorn. gebouwen zijn 2 schoone parochiekerken, sea menigte kapellen de bears, het in 1840 ge
stichte atheneum, de schouwbitrg, IFenebichapszalen, kazernen, het tolhuis, 't bureau der acedneen, zieltenhais en
verschillende armhuizen• voorts vindt men em een school
roar toegepaste wetenscre en kunaten, genootschappen TOOT tabliMI1RW, poli he genootaheapen en vetscheidene maconnieke loges. .1* haven wadi 'door Witterijen verdedigd en is met een groot net dot verbonden.
S. is een der voorn. havens van Engeland voor den nit'e'er van steenkolen, voert ook talk near Yorkshire en
Schotland nit, alsmede glee, aardewerk, touw en chemisthe
prod., die in de at. en den omtrek vervaardigd worden, in

en om welke men ook alas- en zaagmolens en steengroeven
heeft. Be batty van koopvaardijechepen is bier seer berod. van invoer zijn meel, wijn, tabak,
langrijkanrad
timmerhout, talk, ijzer en visa. De et.
sterke
pL bezocht. Zij was de e,erete in Enowords oOk eh
land, die in 1831 door de cholera weed bezocht. De eboroue." waartoe, bebalve Bishop- en Monk-Wearmouth,
ook SOuthwick baboon, telt 114,500 low. De vuurtoren
op den N.lijksten der beide havendammen staat op 54° 54'
5" N.B 1° 22' W.L. — Twee nog kl. gem. in de V.S.,
een in Vermont, era. Bennington, de andere in Massachusetts, grs. Franklin, dragen denzelfdeu naam. — Nor thS. is een eng. pm., gra. Northumberland, 2 u. OZO. Belford, ass de N.zee; met een kleine haven. 960 law.
Sunallusfen en Sundbausen. twee Duitsche gem. en
d.: 1) Boven-Elzas, hr. Colmar, aan den Ill. 1200 mw. —
21 Neder-Ehas, km. Schelestadt, ass 't Rhone-en-Rijn-kanaal. 1510 low.
Suudleroer, at. van Britsch Indie, pres. Bengalen, Nerboedda-gebted, aan de Nerboedda, 2 u. N. Hindia.
Sundoeh, een der kleinste beschermde Sikh-staten in
't NW. van Hindostan.
Sundridge, eng. kersp. en d., gee. Kent, 1 u. WNW.
Sevenoaks. 1950 law.
Sundsvall, zweed. at. en zeeh., lb n en 8 U. ZW. Herutiaand, aan de golf van Bothnie; ,met handel. 566:; low.
Sunflower, nieuw grs. der V.S. Mississippi; met 5040
low.; hfrIpl. Mac-Nutt.
Simi, Ital. d. op 't eil. Sardinie, prov. Cagliari, circ.
Oristano. 1160 mw.
Snnium, (keep), voorgeb. in Hellas, Attica; zie Colonna.
Sunk-Island, kersp. van Engeland, gra. York, O.-Riding, vroeger een eiL in den Humber-mond, wear nu met
het vasteland verbonden. 't Behoort aan de kroon. Het
Sun k-Light in de N.zee is tegenover the Naze, in Essex.
Sane, et. van Scinde, aan den W.oever van den Indus,
op 260 N.B., 68° 16' 0.L. Daarbij lip een sterke vesting.
Suaninghill, keret!. van Engeland. gra. Berke, 11/, U.
ZZW. Windsor. 2270 tow.
Sumo, gem. en d. in Ital., prov. en circ. Novara. 3250 low.
Suniaer, gem. in Oostenr.-Hong., gee. GOmOr. 2810 inw.
Supersano, d. in It., prov. Lecce, circ. Gallipoli. 1100 mw.
Sarno, vl. in Midden-Italie, prov. Rome, I u. WZW.
Prosmone. 370) low. — Zie ook Sepia°.
Suplya, gem. in Oostenr.-Hong., grs. Torontal. 2330 law.
Surate, Surat, st. van Britech Indli , pres. Bombay,
distr.hfdpl., aan den Taptie, I. o., 5 u. van diens mood
in de golf van Cambay en 46 u. N. Bombay. De eigenl.
at. is, behalve over den riv.kant, omsloten door een half
cirkelvormigen, met torens bezetten muur ; zij Is vrij slecht
gebouwd, maar buiten den muur staan eenige goede europ.
huizen. S. heeft ran fort, door europ. troepen beset, een
eng. kerk en school, een europ. begraafplaats, een men(gte
Hindoe-scholen en een Hindoe-hospitaal voor allerlei soort
van dieren. Zij is de zetel van een hoog gerechtshof voor
't presidentschap en de resid. van een eng. mint, commandant e. a. autoriteiten. Hare fabr. van geweven stoffen,
weleer vermeard, zijn in verval; maar zij drijft nog een
levendigen uitvoerhandel en zendt veel katoen near Bombay. Onder hare 108,000 low. zijn een aantal Parsen, afetammelingen der oude perzische vuuraanbidders, door de
Mohammedanen nit Perzie verdreven. De bier in 1615 gevestigde cog. factorij was de eerste handels-nederzetting
der 0.-Ind. Compagnie in de staten van den Mogol. Het
kasteel ligt op 2t 0 12' N.B., 72° 47' 0.L.
!gumbo, d. in Italie, prom. Terra-d'Otranto, circ. Lecce.
2340 low.
Sure, (fr. S our e, hoogd. Soue r), riv. van Belgie
en 't gr.bertd. Luxemburg. ontspr. in de Ardennen, bij
Neuf-chateau (Belgie), vloeit meest 0.wearts en vat na
een loop van 16 xi. voorbij Each, Ettelbruck, Diekirch en
Echternach 1. in de Moezel, 2 u. ZW. Trier. Zij neemt r.
de Ahette en Erenz, 1. de Wilts, Our en Prtim op.
Surend of Zuiderend, geh. in de Ned. prov. Friesland, onder het d. Parrega, gem. Wonseradeel, kant. Boleward, arr. Leeuwarden.
Suresdal, kersp. en d. in Noorwegen, stift en 21 u.
SW. Drontheim, aan den mood der Surendal-elv in den
Sarendel-fjord. 3700 law.
Suresuee, fr. gem. en d., dep. Seine, arr. en 2 it Z.
St.-Denis, 2 It. W. Parijs, aan de Seine L o., en aan den
voet van Mont-Valdrien. 6480 low.
Seareij, gab. op het Ned. el. Terschelling, prov.
kant. Harlingen, arr. Leeuwarden.
Surfleet, kerap. van Enpland, gra. Lincoln, I u. N.
Spalding. 1070 low.
&organs., fr. gem. en vl., Charente-Inferieure, kant,
hfdpl., arr. en 4% n. NO. Rochefort. 3500 law.
Surbtaisterveen, ned, d., prov. Friesland, gem. Achtkarspelen, kant. en 2% a. OZO. Bergum, arr. Leeuwarden; met een geref., eon doopages. en can clam. gereform.
kerk. 2100 law. (met een pear geh.). — SurInaimum, it.,
3/, u. NNO. het vorige d., met een here. heck. 1100 law.
(met de buurt Kortwolde en het get. Ophuis).
einresumee, 1) nasal, dien men doorgaans geeft ass de
kolonie Nederlandsch-Guiana, in 't N.lijk -gedeelte van Z.Amerika gelegen, van 2 tot 6° N.B. en van 54 tot 571/2°
W.L., • besloten tusschen Brftse.h-, Braziliaansch- en
Fransch-Guiana en den Atlant. ocesan. De kolonie ontleent dezen haren naam *an de Suriname de voorn. van
' zoo groot als
de rivieren die hear besproeien. Bijne 4maal
Nederland (2187 0 In, met eon bevolkint Vanp l.m. 70400
zielen),_ What ski zkh in 2 deelen, die men de 0 u d e en de Nieuwe-koloni e noemt ; tot de eerste brengt
men el net land gelegen Mochas de Nero** of Marony
(de granaries tegen Franach-Gulana) en de Coppename, terwig de laatste gelegen is tamales de Coppename en de
Coeantijn (de grensriv. tegen Britsch-Guiana), en weder
onderverdeeld wordt in de belie distr. Opper- en N eder-Nick eri e. (Sic voorts Guiana 3) en Nickerie,
wear bij de pndproductie kan worden oppmerkt, dat deze
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in 1877 f 293,88 belie% in 1878 f 407,069 en in 1879 f 679,914;
over 't aigemeen, dat dem, in de imitate jaren seer toenemende is (*). Suriname is een Nederlandsche besitting sedert den :Men Eng. oorlog (vrede an Breda, 1667).
— 2) riv. der gen. kolonie, die in N.lijke richting door
'Isar midden gedeelte vloeit en na een loop van ongeveer
100 u. beneden Paramaribo in den Atlant. oceaan valt. Zij
neemt een menigte bijwateren op en vereenigt sich bij hayen mood met de Commewijne en Cottica. Zij iv voor
groote schepen tot op 3 a 9 u. van hare uitwatering en
vow klein vaartuig veel hoogerop bevaarbaar, doch wordt
verder, naarmate men de bergen, waarin sij bairn ooraprong neemt, nadert, door snelstroomingen en ondiepten
belemmerd. Hare oevers zijn in 't algemeen dicht met

New-Shoreham, Hastings, Horsham, Arundel en Rye. —
2 ) grs. der VS., in 't N. van New-Jeraer; gr. 20 0 m.,
met 24,000 mw. (21,770 in 1840); hfdpl. Newt o n. — 3)

h3nt bewassen en op verschillende plaemen, vooral bene.
den Paramaribo, in schoone plantages van sulker, kale,
cacao en katoen aangelegd. Zij wordt bij haren mond
door het fort Amsterdam en hoogerop door het fort Zeelandia gedekt.
Surrey, Surry, (sake. S u t h-r i c e, ',het Znider-rijk"),
binnenlandsch gm. van Engeland, palende N. aan Middlesex en Bucks, waarvan het door de Theems wordt gescheiden, en verder omgeven door Kent, Sutssex, Berke en
Hants; gr. 36 0 m., met 1,100,000 inw. (582,678 in 1841;.
Het land wordt door verscheiden heuvelrijen doorloopen
en is meest glooiend near de Theems, die hier de Wey,
Mole, Msndle en Medway opneemt. In 't NW. loopt het
Basingstoke-kanaal, en de van Londen komende South-Eastern-, South.Western-, Brighton-, Croydon..., Richmond- e.
a. spoorwegen, ale die van Reading en Reigate, doorsnij den dit grs. D e hfd.industrie is hier de landbouw; able
voorn. prod. zijn koren, beste hop, greet, veel aardappe.
len en groenten voor de Londensche markten. Men vindt
er nitgestrekte bosschen en overvloed van gevogelte en var.
kens. Behalve Guildford, de hfdpl., heeft het de "peel. boroughs" Southwark, Lambeth en Reigate. Onder de heptarchic maakte het meest een gedeelte van 't hon. Sussex nit.
Surroel, at. in Britsch Indie, pres. Bengalen, 13 u.
ZW. Moersjidabad.
Surry, 1) gee. der V.S., N.-Carolina; met 12,000 mw.
(15,e79 in 1840); hfdpl. Rock ford en Han ta v ill e.
— 51 id., Virginia; met WO mw. (6480 in 1890); hfdpl.
Surry.
Sztreee, zwit. at., kant. en 4 u. NW. Lucerne, aan de
Sur en ( die bier nit het mere Sempach ontstaat en zich
beneden Aarau in de Aar ontlast. In hare nabijheid zijn
de baden van Kuntwy 1.
Suruhia en Sueuhy, twee riv. van Brazilie: de eerate
prey. Para, valt in den Amazonen-stroom tegenover San.tarem; de tweede ontlast rich in de baai van Rio-de-Janeiro en is eenige U. ver bevaarbaar.
Sury.le-Conatal, fr. gem. en at., Loire, arr. en 2 u.
ZO. Montbrison. 26)0 mw.
Samar, fr. gem. en d., Morbihan, arr. en 3 u. ZO.
Vannes. 2185 mw.
Suss, 1) [Segusium], at. in Italie, Piemont, prov. en
9 a. W. Turijn, prov.hfdpl„ aan den r. o. der Dora Riparia, aan den samenloop der beide alpenwegen over MontCenis en Mont-Genevre. Een menigte oudneden zijn bier
te vinden tusschen moderate gebouwen, en de at. heeft een
merkwaardigen bong en een goth. kathedraal Boven hear
liggen uitgestrekte ruMen der veste La Brunette en een
smile hoogte van 3350 met. boven de zee, waarop eene kapdl staat, near welke jaarlijks op 15 Aug. eene processie
wordt gehouden. 3600 mw. In hare nabijheid zen ijzermijnen en marmergroeven. — 2), Zie Soesa. — 31, Zie
Scream).* en Sjoezter.
Suziana. prov. van 't

oude Perzie, overeenkomende met
het hedendaagsche Khoezistan.
Suoquehanno, 1) riv. der VS., de grootste in Pennsylvanie, ontstaat in 't grs. Northumberland nit de vereeniging van 2 riv.: een alijke, die uit het Otsego-meer in
New-York komt en zich met de W.lijke verbindt, welke van
't Alleghany-geb. afvloeit. Zij stroomt Z. en ZO. en valt
in de Chesapeake-baai, bij den NO.hoek van Maryland, na
een loop van 100 U. Hare voorn. bijriv. zijn de Chenango,
Chemung en Juniata. Zij wordt over 't grootste gedeelte
van haren loop door watervallen en snelstroomingen belemmerd, maar verschaft gerueenschap met het binnenland
door behnlp van vele langs hare oevers aangelegde kanalen,
— 2) gm. der V.S., in 't NO. van Pennsylvanie, aan de gen.
eiv.. met 37,583 low. (21,195 in 184)); hfdpl. Montrose.
di...ex, 1) (sake. Snth-seax e, d. i. de eZuid-Sak.
sere"), gra. van Z.-Engeland, lenge het Kanaal van Selsey
tot Rye, en verder omgeven door de gm. Hampshire, Sur.
ivy en Kent; gr.. 70 0 m., met 418.000 mw. De S outhDown s, ten rij krijtheuvels, die bij Petersfield met de
Downs van Rants samenhangen, loopen door 't gra. 0.waarts tot Beachy-Head (Bevezier). Ten N. van dezen keten, tot aan de heuvels van Surrey, ligt de vruchtbare,
houtri,jke vlakte Weald (oudtijds het wood Auderid a).
Be voorn. riv. zijn de Arun, Rother, Ouse en Adur, die
alien klein zijn en in 't Kanaal vloeien. De hfd.prod: van
den nog achterlijken landbouw zijn tarwe, haver, gerst
en rapen, in 't 0. veel hop. De schapen der South-Downs
en de runderen van 't gra. zijn van voortreffelijk nut; Tarhens, konijnen en gevogelte worden in menigte ter markt
gezonden. Voorts levert het gas. kalksteen, houtakool,
zout, potasch, klinkers en aardewerk ; in de kleine steden
lenge de kust wordt eenige scheepsbouw gedreven en de
meeste tier plaateen worden als badplaatsen des zomers bezocht. Het Guildford- Arundel- en Chicheater-kanaal doorsnijden 't gra. in 't W. en Z , door 't welk ook in de lengte
en breedte de London-, Brighton-, South-Coast- e. a. spw.
loopen. S. wordt verdeeld in 6 erapes". en heeft, behalve
de hfdst. Chichester, de eparl. boroughs" Brighton, Lewes,
( • ) Belangrijke mededeelingen omtrent Suriname vindt
men in het Tijdschrift van 't Aardrijksk. genootsch., gevestigd te Amsterdam, deel IV., biz. 184, 250, 304 en vgl.
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id. in 't ZO. van Virginie; gr. 22 0 m., met 8800 mw.
(11,229 in 1840); hfdpl. Huntin g. — 4) id. in 't Z. van
Delaware; gr. 41 0 m., met 31,800 mw. (25,132 in 1840);
hoofdplaatsen Georgetown en Lewistown.
Susteren ned. plattelandstadje, prov. Limburg, kant.
en 11/2 u. N. Sittard, arr. Maastricht, aan den street- en
spoorweg van Maastricht near Roermond. 1200 mw. Het
vormt met het d. Dieteren en 4 geh. de gem. Suet er e n. 1960 mw.
Suetinente, mvl. in Italie, prov. Mantua, circ. Ostiglie, 3240 mw.
Slater*, vi. op het eil. Sicilie, prov. en 6 u. N. Caltanisetta. 3900 mw,
Sutherland, gm. in 't N. van Schotland, palende N. en
W. aan den Atlant. oceaan 0. aan 't gm. Caithness en
den Moray-firth, en Z. min' den firth van Dornoch en de
?pee Ross en Cromarty ; gr. 8 0 m., met 24,401 mw. (24,782
in 1840). De bergachtige grand, afgewisseld door moerassen en wouden, wordt besproeid door de Oikel, Fleet, Bros
en Helmsdale, en door de meren (,lochs") Shin, Hope„
Laoghal, Assynt, More en Navel. Veeteelt, vooral achepenfokkerij, is de hfd.bezigheid der mw., en op den bebouwbaren bodem lenge de 0.kust heeft de landbouw groote
vorderingen gemaakt. Fabrieksnijverheid is er zoo goet
els onbekend. Be handel van 't gm. bestaat meest in ruiling van schapen, wol, rundvee en visch tegen geweven
stoffen e. a. manufacturen en koloniale waren. De haringvisscheri) wordt met goed gevolg gedreven. Het grs. wordt
verdeeld in 14 //parishes". I3e hfdpl. is Dornoch.
Sutscheu, Sutajeu, at. in China, pray. Kiangsoe„ met
5 0,060 saw. (1880), Me Soetsjoe.
Sutledaje, Setledeje of Ghara, (cog. Sutleg e,
Sutlej, Sutluji, (IIIvaudruz], 0.1ijkste en grootste
van de eVijf-rivieren" in den Pendejab. van welk land zij
de geheele 0.grens vormt. Zij ontspringt in Tibet op ongeveer 31 0 5 N.B., 81 0 6' 0.L., bij de bronnen van de
rivieren San-po (Brahmapoetra), Goggra, Ganges en Indus,
en ten minste 6000 meters boven de zee. Rent vloeit zij
NW. en na de rivier Spiti, 2590 meters boven de zee, te
hebben opgenomen, breekt zij door den Himalaya en neeme
van dear een meest ZW.lijken loop tot aan hare vereeniging met den Tsjenab, 9 , /2 u. W. Bhawlpoer. Haar geheele
lengte wordt op ongeveer 300 u. geschat. Haar voorn.
bijriv. is de Beyah ellyphasis], met welke riv. zij den
Dsjullunder-Doab omsluit en na welker invloeiing zij vaak
Ghara gennemd wordt.
nt. in Midden-Italie, prov. Rome,
4 u. ZZO. Viterbo; met de overblijfsels van een oud amphitheater. 2490 mw.
Sutter, 1) grs. in de V.S. van N.-Amerika, Californie.
5 a 600 mw. — 2) vl. in den;. Amador. 1966 mw.
Sutterton, kersp. van Engeland, gm. Lincoln, oh n,
ZZW. Boston ; met een station aan een zi,jtak van den
Great-Northern-spw. 1440 low.
Sutton, talrijke kerep. enz. in Engeland: 1) gm. Lancaster, 2 u. NW. Warringtou ; met yen l fabr. van tics,
aardewerk ens. 6000 mw. — 2) gm. Cheater, u. ZO. Macclesfield; met zijdefabrieken. 6500 mw. — 3) gra. Surrey,
1 U. WZW. Croydon. 6600 mw. — 4) gm. Cambridge, 11e,
U. WZW. Ely. 1800 mw. — 5) gra. Notts. 1 u. WZW. Mansfield. 90 )0 mw. — 6 ) gem. der V.S., Massachusetts, gra.
en 21/2 u. Z.t.O. Worcester, waarmede zb door een spw.
verbonden is. In dm gem. liggen de nette d. Wilkinsonville Manchang e. a. 2800 mw. — 7) id., New-Hampsbire,
grs. 'Merrimac, 7 u. WNW. Concord. 1680 mw. — 8) id.,
Vermont, gm. Caledonia, 6 u. N. Danville. 1200 low. — 9)
(Long.), eng. mv1. en kerep., gm. Lincoln, 5 u. ONO.
Market-Deeping. 63 .0 mw. — 10) -Coldfield, cog. at. en
kersp., gra. Warwick, 2 u. NO. Birmingham; met een lat.
en grieksche school, een r. kath. collegie met kapel en
eenige fabr. 5500 mw.
Suttrio, gem. en d. van Italie, prov. Udine, tire. Tolmezzo. 1170 inw.
Suttum, geh. in de Ned. prov. Groningen, gem. Ezinge,
kant. Zuidhorn, arr. Groningen. 25 mw.
Suurend of Zuiderend, b. in de Ned. prov. Fries1.,
onder het d. Grouw gelegen, gem. Idaarderadeel, kant. en
arr. Leeuwarden. 10 )
Suvereto, d. in Ital., prov. Pisa, circ. Volterra. 2500 mw.
Suwalki, at. in Rusland, Polen, hfdpl. van 't gelijkn.
gouv. Zij werd tijdens de eerste deeling van Polen Rangelegd en is scboon en regelmatig gebouwd. 15,600 inw.
(530,000 in 't gouv.)
Suwannie, riv. der V.S., ontstaat uit het Okefinokemoeras in Georgie, vloeit meest Z.waarts en valt in de
golf van Mejico, in Florida, door een menigte ondiepe kanalen, 28 n. ZO. Tallahassee, na een loop van 60 u., van
welke zij er 16 bevaarbaar is voor schepen van 41/, met.
diepgang. De bank aan haren mond heeft niet meer dan
jib met. water.
Suwarov-Eilanden, onbewoonde eil.groep in den
Grooten of Stillen oceaan, tueschen de Schippers- en de
Geselschaps-eil.,• op 24 Sept. 1814 door Lazarew outdekt.
300 Z.B., 1630 W.L.
Suzanne (Ste-), 1) fr gem. en d., dep. Mayen.,
kant.hfdpl. arr. en 6 u. 0. Laval. 1600 inw. — 2) et. op
, NO.kust, 3 u. 0. St.-Denis. 1500 inw.
't eil. Bourbon
Suze (La.), 1) fr. gem. en stadje, Sarthe, kant.hfdpl.,
arr. en 31/e U. ZW. Le Mans. 2490 mw. — 2) -Rousse, fr.
gem. en d., Drente, arr. en 5 n. ZZO. Montelimart. 1600 inw.
Suezzara, gem. en st. in Italie, prov. en 3 u. ZZW. Mantua, circ. Gonzaga, can den Ouden-Po. 8500 mw. (3550 in de st.)
Svanike, deensche st. op de 0.kuet van 't eil. Bornholm, in de 0.zee; met een haven. 1203 inw.
Svartajtilandet, grootate en volkrijkete eil. in 't Malar-meer, Zweden, lin en 3 u. W. Stokholm; met het hon.
lustslot Svartsj 0.
Sveaborg, Sweaborg, sterk bevestigde rum. zeest.,

978

Svedler

■■■■••■■•••

Finland, op 7 eihmden, onmiddellijk ZO. Helsingfors. De
verschillencle gedeelten der st. zijn door sehipbruggen met
elkander verbonden. Op 't ell. WargO, het grootate, zijn
Mee basains voor de linieschepen en kanonneetbooten,
shook de anemtlen en magardnen benevens de tootle van
den zweedschen veldmaarachalk graaf Ehrenspard„ den
ontwerper der vesting in 1749. De Rumen bemachtigden
ham in 1789. In Juni 1854 weed zij , door de vereenigde
Eng.-Fransche 'loot gebombardeerd. 5000 jaw.
Sandier, gem. in Oostenr.-Hong., grs. Zips. 2180 law.
Svendborg, deensche at., op de Z.kust van 't eil. FI1nen (Fyen), ama de Svendborgsund, tegenover 't eil. Teasinge; met scheepatimmerwerven, branderijen, eat goede
haven en levendigen nitvoerhandel; door een spoorw. met
Odensee en Fredericia, op den vasten wal, verbonden. 6500 inw.
Svenigorod, rum. et.. gonv. en 10 u. W. Moskou, diate
hfdpl., aan de Moskawa, I. o. 1730 law. Svonigorodka,
id., gonv. Kiev, distr.hfdpl., 51/2 n. Z. Bognelav. 142 0 jaw.
Sverige, ale Waved..
Sviajsk, rues. at., gouv. en 6 n. W. Kasen, aan den L o.
der Wolga, die bier de Sviaga opneemt. 4000 jaw.
Sviatoi-Noss, (aheilig voorgebergte"), 1) rues. keep,
pony. Archangel. aan den W.lijken ingang der Witte zee.
— 2) kaap van N.-Siberie, tegenover de Nieuw-Siberischeell., 73° N.B., 141 0 0.L., in 1736 door een rues. zeevaarder ontdekt en o. a. in 1878 door prof. Nordenskjedd met
de ',Vega" gepasseerd. — 3) schiereil. en keep in 't 0.
van 't Baikalmeer.
Svir, 11 rues. riv., gouv. Olonetz, verlaat het Onegameer
bij zijn ZW.einde en valt na een W.lijken loop van 40 U.
in 't Ladogameer, aan de 0.zijde, 8 n. WZW. Ladeino-Pole.
Het Kanaal-van-Svir of Siaskoi loopt parallel aan 't Ladoga-meer, aan zijn Z.zijde. — 2) mv1. in
Rusland, Polen, gouv. en 12 U. ONO. Wilna.
Swaanwera, geh. in de Ned. prov. Friesland, onder
het d. Wieuwerd, gem. Baarderadeel, kant. en arr. Leenwarden ; met een 50tal mw.
Svvadlinbar, tench vi., Ulster, gm. Cavan, 2 , /3 a. NW.
Ballyconnel; met minerale baden. 500 mw.
Swadlineote, vi. in Engeland, gra. Derby, kersp. ChurchGreeley, met Mat. aan een adtak van den Midland-spw., 2 n.
ZO. Barton-on-Trent. 1400 inw.
Swaffbam, 1) eng. at. en kersp., gr.. Norfolk, met can
station aan den East-Anglian-spw., 4 n. OZO. Lynn. De
at. is goad gebouwd en heeft can schonwburg, can kerk,
de gevangenis van 't gee. en een ruim marktplein. 3750
mw. — 2) id., gra. en 2 u. ONO. Cambridge. 920 mw. —
3 ) id., id., 11/4 u. WNW. Newmarket. 1401 mw. in 't kersp.
(1020 in de at.)
Swainbost, d. in Schotland, gee. Ross en Cromarty,
kerep. Barvas. 1300 mw.
Swainswiek, kersp. van Eugeland, gra. Somerset, 1./ 2
U.NOBath580mw.
Swakop of Somerset, riv. van ZW. Afrika, valt in de
Walvisch-baai, Atlant. oceaan, op 27° 45' Z.B.
Swale, eng. riv., gra. York, vloeit 0. en ZO. voorbij
Richmond en valt in de Dee bij Boroughbridge. — East.
en West-Swale, I takken der Medway, grs. Kent, die
't eil Sheppey bepalen ; de laatste valt in de Theems te
Whitatabe-bay, en is bekend door hare oesterbedden.
Svvalges of Swollegem, d. in de Ned. prov. Limburg. gem. Meerloo, kant. Venloo, arr. Roermond. 330 law.
zee!. van Britsch Indie, pres. Bombay, de baitenhaven van Surate vormende.
Swahnen, treat ned. d., pro.. Limburg, kant., arr. en
11/4 U. NNO. Roermond, aan de r i V. Swaim of
Schwal m, die in de penis. Rijnprov. ontspr. en tegenover Neer in de Maas valt. 1100 inw. Net heeft een
stet. anD den apw. van Roermond op Venloo en vormt
met het d. (melt en 4 geh. of b. de gem. Swalme n,
die 2100 mw. telt.
Swashage of Swanwiek, at.. en kersp. in Engeland,
gr.. Dorset, aan de kuet van het eil. Purbeck, 1 u. OZO.
Corfe-Castle. 2150 law. Het heeft can haven voer schepen
van 310 ton en veal haringviescherij.
ftwan-Ielande of Zwanea-Eilanden, ell.groep in de
Banks-straat, 1 n. NO. Van-Diemens-Land of Tasmania. —
Swan-River of Zwanen-Itivior, voorn. riv. van W.Austialie of Nienw-Holland, ontapr. onder den naam van
Avon, bij 32° 30' Z.B., 117° 0.L.„ vloeit cent N., dan W.
door de grs. Granthtun, York en Perth en valt in den Ind.
oceaan stan de beat Melville-water, op 32° Z.B., 115° 42'
O.L. Zij ontleent harm naam aan de menigte zwarte awenen. die de Boll. zeevaarder Vlaming (1696) aan hear
oevers mg en waarvan hi) er twee levende exempl.'near
Batavia meenam. Van hare talruke bijriv. nun Dale, Toodyay, Howick, Ellenbrooke, Helena en Canning de voorimamate. Aan hare vruchtbare oevera vindt men de Wenien Freetnantle, Perth, Guildford, Toodyay. Northam,
York en Beverley. Zij Is onderhevig aan plotselinge en geweldige zwellingen, die het omringende land overstroomen.
Zij gaf haven naam can de aerate koloniale nedenetting in
1829. (Zte West-AnstraliS.) — Verscheiden klehie riv.
der V.S. dragen oak den neon van Swan-River of
Swan-Creek.
Swanniagton, vl. in Engeland, gee. Leicester, kersp.
Whitwick, 1 n. 0. Athby-de-la-Zouch ; met 'tat. aan een
zttak van den MidIand-spw. 159:1 low.
Swansea...be, kersp. van Engeland, mu de Teems, 1
n. 0. Dartford. 3150 law.
swans... IA ber-Tawy), cog. M. en tech., Z. Walgrs. Glamorgan, aan de W.sijde der Tawy of "Dewy,
bij harm n moed' in de Swansea-lbaai,' -kanaal van Bride),
8 u. WZW. Merthyr-Tydfil. Sij is goad gebouwd, heeft
verecheiden openbare gebottwen en nudge inrichtingen,
banken, de overblijfaels van 19011 and kaateel, dat an tot
kmerne dient, eon garde, veilige haven, Ardvende dokkeo,
ijzergieterijen, potterijen, loolereen, bronwerijen en tonwslagerden, del" ern belanerijken nitvoerhandel in eteenkolen an houdt ZiCh ook vooral bang met het smelten van
't britsche, buitenlandsche en koloniale kopeterts, wear-
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voor ad uttgebreide inrichtingen heeft aan de beide riviersevers. Zij heeft met Nmtk en de steenkaoldistr. gemeenlimbs) zoo door kanalen ala door apoorwegen. In 1875
w .mden 8144 sehepen ingeklaard, metende 1,018,350 ton.
De reederij der haven telde in 't zelfde jaar 305 schepen,
met 78,659 ton. De bevolking van 't kersp. die in 1801
6831 zielen bedroeg, was in 1847 geklommen 'tot 32,649 en
map an op 51,790 (1881) gesteld worden. De vunrtoren
start op 51 0 37' N.B., 3° 56' W.L.
Swanton, 1) versch. kleinere kerap. in Engeland, o. a.
in 't gra. Norfolk, in de nabijheid van Norwich en ook
van Wells. — 2) gem. en vi. der VS., Vermont, grs. Franklin, aan 't meer Champlain, 51/1 u. N. Burlington Clangs
den spw.); met marmergroeven. 2900 mw.
Siwansey, 1) gem. der VS., Mateachusetts, grs. Berks.
hire, 14 u. SW. Boston. 1300 mw. — 2) id.. New-Hampshire, grs. Cheshire. 2 u. Z. Keene, 1620 law.
Swartbraek, Ned. d., pray. Limb., gem. Weert. 350 inw.
Swatara, gem. der V.S.. Pennsylvanie, gra. en 2 U. N.
Lancaster, can de Swatara, een bijriv. der Susquehanna).
2020 mw.
Swatan, Swatovv, at. in China, prov. Koeang-tong,
aan de Han-rivier, 50 u. ONO. Canton ; met Tajantajaufoe 56; 00 mw. Het heeft veal invoer van opium, in 1878
9600 pikols.
Swavesey, kersp. van Engeland, gra. Cambridge, 1 u.
ZO. St.-Ives. 1340 low.
Sweden. 1) gem. der V.S. gm. Oxford, 2 1 )2 u. NO.
Fryeburg. 800 mw. — 2 ) id., New-York,
gra. Monroe, 4
'
u. W. Rochester. 4500 inw. — lie voorts Zweden.
Sweidiyab, gr. d. in N.-Syrie, pasj. Aleppo, in eene
vallei, 4 u. W. Antiochie.
Sweijkhnizen, Swijklauizen, d. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Schinnen, kant. en 11/2 u. Z. Sittard, arr.
Maastricht. 275 mw.
Sweins of Zweins, ned. d., prov. Fried., gem. Franekeradeel, kant. en 21/3 u, 0.t.N. Harlingen, arr. Leeuwarden; can de trekvaart en den spw. van Franeker op
Leeuwarden. 260 law. (met de buurt Kingma-Tille).
Sweveghem, belg. gem. en d., W.-Vlaanderen, arr. en
3/4 u. 0. Kortrijk ; met weverijen, brouwerijen enz. 4400
mw. — Swevezeele, id., zelfde prov., arr. en 2 u. Z.
Brugge; met weverijen. 4700 mw.
Swezereng. Zwezereng, streek in de Ned. pros ,.
Utrecht, gem. Zuijlen ; met een 300tal law.
Swiehem, Zwiehem of Zniebem, ned. d., prov.
Friesland, gem. Leeuwarderadeel, kant, arr. en 11/3 0. ZZO.
Leeuwarden; met een herv. kerk. In het ridden der 16de
eeuw bewoonde Viglius van Aytta van Zuichem bier een
aanzienlijk landgoed, dat nu een boerenhoeve is. 100 mow.
Swieeisn y, (rum Sventzian y), stadje in Rutland,
Polen, gouv. en 13 u. NO. Wilna. distr.hfdpl. 1900 mw.
Swier, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Wijnandsrade, kant. Heerlen, arr. Maastricht. 190 inw.
Swilnjnatsj. at. in Servie, niet ver van den rechter
Morava-oever, aan den ontworpen spw. van Pristina near
Belgrado. 4000 mw.
Swileza, d. in Oostenr.-Hong., prov. Galicie. 2350 law.
Swillington, kervp. van Engeland, gra. York, W.-Riding, 1 u. 05 0. Leeds. 900 law.
Swilly (Lough.), bocht d, a Adapt. oceaana, in 't N.
van Ierland, Ulster, gra. Donegal. in welke dv r i v. S w 711 y
zich ontlast. De vuurtoren op Tannet-Point, aan de W.zijde des ingangs, staat op 55° 16' 33" N.B., 7° 38' W.L.
Swinibridge, kersp. van Engeland, gm. Devon, 1 u.
OZO. Barnstaple. 1430 law.
Swinderby., kersp. van Engeland, gm en 2 u. SW.
Lincoln. 550 mw.
Swindon, 1) eng. vl. en kerap., gra. Wilts, met een
hoofdatation aan den Great-Western-spw. 8 u. ONO. Bath.
11,700 law. — 2) gem. in York, W.-Riding, 2' u. W. Vetherby„.
Swine, kersp. en vl. van Engeland, gm. York, O.-Riding. 1 u. NNO. Hull. 1900 law.
Swinefleet, vi. in Engeland, gra. York, W.-Riding,
kersp. Whitgift, 4 0. NO. Doncaster. 1350 mw.
Swineford, iersch mvl., Connaught, grs. Mayo, 41/ 2 u.
ONO. Castlebar. 1370 mw.
Swinensunde, pr. west., prov. Pommeren, regdet. en
10 u. NNW. Stettin, op 't ell. Usedom, aan de Swine, 1.
0., eene der nitwateringen van het Groote-Haff in de 0.zee. Sedert 1817 is hare haven veal verbeterd door het
leggen van twee barren, eon van welke een vuurtoren
draagt op 53° 55' 58" N.B., 11° 56' 39" O.L. Zij heeft een
lootspost, can bezocht zeebad, scheepabouw, viescherd en
seehandel. 8466 law. (1880).
Swineshead, eng. mvl. en kerrp., gas. Lincoln, 2 a.
WZW. Boston. 1900 mw. De zee bespoelde weleer dem
plaats, die can haven had bij hare tegenwoordige markt.
Swinesund, zeeengte in 't Skager-rack. tueschen
den en Noorwegen. Zij verbindt den Idde-fjord en den
Singel-fjord.
Swinton, vl. in Engeland, gee. York, W.-Riding, 1 u.
MO. Roterham, aan den Midland-spw.; met veal glee-,
aardewerk- en ijzerindustrie. 5200 inw,
Swinton en Pendlebary. at. in Engeland, gee. Lao(Mater, keret,. Eccles, 1 a. WNW. Manchester. 14.000 law.
• winton en Sinap.rin, kersp. van Schotland t gra. Berwick, 2 n. 0. Greenkw. 950 law.
Switzerland, grs, der V.S., Indiana; met 13,000 law.
(99201n 1840); hfdpl. Veva y. Zie Zwitseriand.
Sisvojaamw, vi. in Oostenr.-Hougarije, prov. Bohemen,
kr. en 101/2 U. Z. Chrudim; met laken- en kaajemir-fa'Witten. 800 intr.
• wedger, d. in Limburg, zie -Swalgen.
Swords, at. en kersp. in Iceland, gra. en 2 1/2 n. NNO.
aan de riv. Swords, 11/2 n. van de Iersche tee;
met een gosh. kerk en kazernen. 2450 mw. (1300 in de at.)
Swynneedle, help. gem. en d., prow. 0.-Vlaanderen, arr.
Gent, bent. Nazareth. 1800 jaw.
Illystata, at. in Indie, pres. Bengalen, NW.prov.,
Mieroet. 5980 law.
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Symms, ell. van den Aziat. archipel„ in de Dejilolo-passage, 10 n. NW. Waigioe.
Sybaris, bentchte et. der oudheid in Z.-Italie, niet ver
van de Golf van Tarente, in de nabijheid van het tegenwoordige C as tr o•i 1 la ri pro,. Cosenza), schoon gelegen en rijk in wijnen, manna en znid•ruchten. Zij was
ten grieksche kolonie (gest. 725 v. C.) en hare inwoners
staan als .66 verwijfd te bock, dat men nog heden het
epitheton eSybaritisch” gebruikt out de hoogste trap van
verlijnde weilde aan te duiden.
Sybekarspel of Zybekarspel, gem. in de Ned. prov.
N.-Holland, kant. Medemblik. arr. Alkmaar. Met het d.
Benningbroek en een paar geh. 1390 jaw.
Sybrandaburen, Sibrandaburen, ned. d., prov. Friesland, gem. Rauwerderhem, kant. Sneek, arr. Leeuwarden.
260 mw. — Sybrandabuis, id., id., gem. Dantumadeel,
kant. en 1 U. WZW. Docknm. 170 mw.
Sycamore, 1) gem. der VS., Ohio, grs. Hamilton. 5460
mw. — 2) id., Illinois, gm. Dekalb. 2£01 mw.
Sydenham, 1) at. in Engeland, grs. Kent, kersp. Lewisham, met een station aan den Brighton- en South-Coast-spw., 11;e u. ZZO. Londonbridge. Men vindt hier het
fraaie, voor doorloopende tentoonstellingen dienende gebouw eChrystal-palace", geopend in 184. 19,000 inw. —
2 ) eil. van den Stillen of Grooten oceaan, Mulgraves•archipel, lang van N. tot Z. 5 u.
Sydney, 11 hfdat. der britsche kolonie Nieuw-ZuidWales, in 0. Nieuw-Holland, gee. Cumberland, aan den Z.oever van Port-Jackson. Zij is de oudste stad van Australie,
In 1778 gesticht, beslaat 2 heuvelige landstrooken (the hare
haven bepalen) met het tusschengelegen vlakke land, en
atrekt zich U. ver landwaarts nit. Haar ouder gedeelte
is onregelmatig aangelegd ; mane in de jongst verloopen
jaren zijn er veel nieuwe wijken en straten gebouwd, onder welke George-street de voorn. is. Be huizen zijn meest
van eene verdieping en met schors gedekt ; vele zijn van
bouwsteen opgetrokken en met tuinen omgeven ; de at. is
goed bestraat, wordt door gas verlicht, door waterleidingen van water voorzien en door verscheiden forten verdedigd. Het gouvern.huis, een goth. gebouw, stoat op 't
0 lijk schiereil.; andere voorn. gebouwen zijn can pear protest. kerken. can schoone r. kath. kathedraal, het Sydneycollegie, de Australische leesbibl., de kazernen, het postkantoor, de hospitalen, het rechthuis, tolhuis, de schouwburg, het observatorium en de koloniale bureaux in Hydepark, 't welk een openbare wandeldreef is aan de 0.zijde
der stad en waarop een monument voor Allan Cunningham prijkt. De kusten der havenbaai hebben schoone bochten en zijn met villa's en tuinen bedekt ; aan de 0.zijde
zijn eenige sierlijke terrassen en ten W. van de at. liggen
uitgestrekte publieke gronden en ataan vele nieuwe gebouwen. S. heeft eenige hoogere scholen, verscheiden goede
bijzondere',academies", een museum, een kruidtuin, austral.
club, stoomwerken, molens, vele ejointatock" — maatschappijen, nieuwabladen en veel bankzaken. Sedert de ophefling der cog. Navigatie-acte wordt de haven van Sydney
door she zeevarende volken druk bezocht. Tot hare hfd.art. van nitvoer behooren goad, timmerhout, de opbrengst
der visscherijen, vooral der walvischvangst, e. a. art. Ingevoerd worden inzonderheid granen e. a. levensmiddelen,
aterke dranken, bier en wijn, manufacturen en allerlei
fabrikaten, vooral menbels, rijtuigen, lederwerk, ijzerwaren, voorts :out, zeep, kaarseu, tabak, kleederen en beddegoed, boeken. prenten, instrumenten, druk-materialen,
en.. ens. Met Melbourne is zij het brandpunt der europ.
etoomvaartlijnen en 't hfd.stat. der groote P.- en 0.-Company. Kortste zeereis near Londen 12,040 m.; duur der
reis 86 dagen. In 1855 weed de eerste spw aangelegd van
S. naar Paramatta ; thane is zij evenzeer verbonden met
Bathurst, New-Castle e. a. naburige steden. In 1841 beliep
de bevolking 30,000 zielen, in 1146 reeds 38,358, in 1856
53,300, in 1861 ruim 56,810, in 1871 ruim 134,700, in 1880
nicer dan 190,010. In laatstggn. jaar ward te S. acne wereldtentoonstelling gehouden. Het fort Macqearry ligt op
330 51' 7" Z.B., 151 0 14' 0.L. De gemiddelde jaarstemp.
is 62°,4; winter 55°,5; zomer 74. Fehr. — 2) hfdst. der
britsche kolonie Cape-Breton, Britsch N.-Amerika, aan can
baai der NO.kust van 't eil., op 46° 18' N.B., 0° 9' W.L.
In de nabijheid zijn rijke steenkoolmijnen. — 3) 0.1ijkste
gra. van Nieuw-Schotland, met de baaien Chedabucto en
St. George, en de steden Sherbrooke en Dorchester. — 4 )
te. en haven op 't all. Cape-Breton, aid. NO.-gedeelte.
Syene, st. in Oud-Egypte, than. Assoean. wear men lie.
Sygersurolde of -wvoude, d. in Frieal..z.Sigersevolde.
Sykobatka, d. in Siberie, op 60° N.B., aan de Jenieset; met eenigen graanbouw en veel bosch.
Sylah, Sila, bevestigde at. van NW.-Hindostan, Barodagebied, op 't schiereil. Guzerate, 18 u. ZW. Ahmedabad.
Sylhet of Si1het, 11 grenadistr. van Britsch Indie,
pees. Bengalen, prov. Aajam, tusschen 24° 3' en 25° 12'
N.B., 91 0 en 92° 30' 0.L., gelegen aan gene zijde van den
Brahmapoetra, palende N. aan de Cossyah-heuvels en voorts
omgeven door Munnipoer, Tiperah en Maimunsing ; groot
(met het gabled van Dsjyntia) 265 0 m., met 1,719,540
low., zijnde dit can der dichtst bevolkte gedeelten van het
britsche gebied in 't 0. 't Klimaat is gezond, de bodem
•ruchtbaar. De voorn. riv. zijn de Soerma en Koesiara.
De belangrijkste prod. zijn rijat, based. kokosnoten e. a.
vruchten, timmerhout, stoklak, steenkolen, kalk, mandewerk en sterke katoenen stoffen. Olifanten, buffels, tijgers an herten zips er in menigte, en het distr. is vermaard om zijn velerlei schoone vlinders. — 2) hfdst. van
gen distr., mid. der voorn. gezagvoerders, aan de Soerma,
Si u. NO. Calcutta, op 24° 55' N.B., 91 0 56' 0.L. 16,850 inw.
Sylt, Syltae, pr. eil., prov. Sleeswijk-Holstein, op 55.
3' N.B., 8. 26' 0.L., in de N.zee; lang van N. tot Z. 6
U., breed gemiddeld 1 /e n. De grand is schraal; de landbouw wordt er meest overgelaten aan de vronwen, die
zich door ouderwetache kleederdacht onderscheiden; terwijl de mannen zich met de visscherij, oestervangst en
scheepvaart bezig houden. Het Z.lijk gedeelte heat R a n-
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t u m en heart een gelijkn. d. De 111'41. van
eiland is
K e it u m, met een haven ; terwijl het d. L is t ot Lyst
in 't N.lijk gedeelte twee vuurbakens heeft 2800 mw.
Sylvestre (St..), 1) fr d., dep. Haute-Vienne, 4 n.
NNO. Limoges; met can porseleinfabr. 1550 mw. — 2)
-Cappel, fr. gem. en vi., dep. Nord, arr. en 4 u. W. Hatebrouck. 1200 low.
Szani [Syme], eil. bij de W.kust van Kl. Azie, aan
den mgang van de golf van Symi, 41/ 2 u. NW. Rhodes, op
36° 30' N.B., 27° 54' 0.L., lang en breed omtrent 2 n.
elk, met acne bevolking van ongeveer 7000 zielen. 't Is
schraal van bodem, maar wordt
bebouwd en voert
veal spons en bout uit. Het heeft 3 'havens en een kl.,
maar bloeiende st van gelijken naam op de N.zijde met
omtrent 1000 mw. en eenige overblijfsels der oudbeill. —
De Golf-van-Symi [Sinus Doridis] is een
baai van de Middell. zee, aan de ZW.kust van Kl. Azie,
bepaald door 2 lenge voorgebergten, waarvan het NW.lijke
[Triopium Promontorium] haar van de golf
van Kos scheidt. Aan hare 0.zijde zijn 3 bochten [T hy zinnias Scheenus en Bubassius]. Aan haren ingang gt
li het e i 1. Sym i.
Symington, 1 ) kersp. van Schotland, gra. Ayr, 11/2 u.
ZO. Irvine. 800 mow. — 21 id., grs. Lanark, 8 u. ZO. Glasgow, met can stat. aan den Caledon-spw. 450 mw.
Symondsbury, kersp. van Engeland, grs. Dorset,
u. WNW. Bridport. 1240 mw.
Symphorien (St..), 1) fr gem. en vl., Gironde, kant.hfdpl. arr. en 4 u. W. Bazas. 1950 inw. — 2) fr. gem. en
d. Indre-e
t-Loire, arr. en bij Tours. 1800 inw. — 3)
-de-Lay, fr. gem. en at., Loire, kant.hfdpl.. arr. en I u.
ZO. Roanne; met wolleweverijen. 4200 mw. — 4 )
Marmagne, fr. gem. en d., Sa6ne-et-Loire, arr. en 21/2
U. Z. Autun. 1200 mw. — 5) -d'Ozon, fr gem. en vi.,
Isere, kant.hfdpl., arr. en 2 u. N. Vienne. 1810 inw. —
6 ) -sur-Coize of -le-Chatel, fr. gem. en st., Rh6ne,
kant.hfdpl., arr. en 5 u. SW. Lyon. 2650 mw.
Symp1egades, r,roep van rotsige eilandjes in de Zwarte
zee, omiddellijk bij de punt van Rumili, aan den ingang
van den Bosporus.
Symgem, belg. gem. en d., prov. 0.-Thanderen, arr. an
3 tt. ZZW. Gent. Het d. is seer oud. 2330 mw.
Synoutskorke, d. in Zeeland, zie Sinoutskerke.
Syra, 11 [Syrup], grieksch vii., een der Cycladen. 6 u.
NW. Paros, groot 2 , /2 0 m., met 28,000 mw. De grond
is bergachtig an bij 't N.einde is eem pick, die zich 1200
met. boven de zee verheft. Vele gedeelten van 't ell. zijn
vruchtbaar an brengen koren, wijn, zijde, vijgen en boomwol snort. Het vormt met de eil. Zea, Mykone, Thur.
mia. Serphh, Siphento, Kimolos, Milo en Sikinos can
gouv. van Griekenland. — 21 of Hermopolis, hfdst. van
gen. ail, aan de 0.kust. Zij is gebouwd rondom hare haven, eau den voet van een kegelvormigen heuvel, op welken de nude st. lag Sedert de grieksche omwenteling zijn
er vale nieuwe straten en huizen gebouwd, en Syra heeft
In belangrijkheid voor den handel de pleats van Athene
ingenomen. Zij is de resid. van consuls der meeste europ.
ataten en een aanlegplaats voor de stoombooten naar en
van Constantinopel. Hare haven werd in 1874 door 2105
schepen bezocht, met can tonneninh. van 516,300. 21,000 inw.
Syracuse, 1) (ital. Sir a g o a a), [Syraeusa. eig.
versterkte at. en bisechaetel van Sicilie,
op de 0.kust, hfdpl. van de gelijkn. circ. an kant., ays
0. ZZO. Catania. De nieuwere at. bealaat slechts de oorspronkelijke an kleinste wijk van de vermaarde se. de
oudheid, nl het eil. Ortygia, tusschen de zee en de grout
havenbatti. — De kathedraal, weleer de tempel van Mi
nerve, is van dorische bouworde an dient reeds sedert meer
dan 3500 jaren tot een pleats van aanbidding; terwijl de
kerk van St.-Marcianua zich beroemt de oudste van Europa
voor de eeredienst der Christenen te zijn. S. bezit nog een
menigte overblijfselen der oudheid. zoo ale de katakomben en de elatomiw", uit welker groeven de bouwstoffen.
your de at. gehaald werden, 't verm aarde ilOor van Dionysitte, de niet minder vermaarde fontein Arethusa (nu
als waschkuip gebezigd), de overblijfsels van de sterke vesting Hexapylon, van een tempel van Diana en van can
corn. amphitheater, eenige baden, wallets,, poorten en het
door Agathokles gebouwde paleis van zestig bedden. Tot
de voorn. merkwaardigheden der nienwere at. behooren:
de middeleeuwsche citadel van Maniaces, de kazernen, een
collegie, can kon. academic, een musenm van oudheden en
openbare boekerij, alsmede een menigte kerken. De beerlijke haven maakt hear geschikt om can der eerste koopsteden te wezen; doch minds tal van jaren bepaalt hear
handel zich hoofdzakelijk tot eenigen nitvoer van zoos,
wn- n, olie en visch. 23,7e0 mw. De vuurtoren op 37° 3'
N.B., 15° 17' 5" 0.L. — S. ward gesticht in 735 .66r
Mr. door een volkplanting van Korinthe en steeg alras,
zoo door handel als door de uitstekende vruchtbaarheid
van hear gabled, tot den rang van eerste at. van Sicilie.
Zij bestond toen nil 5 verechillende wijken of steden : Ortygia, Achradina, Epipoles, Tyche en Neapolis. en moet in
bear bastes tijd wel 500,000 (aommigen spreken zelfs van
1,200,000) mw. gehad hebben. Beurtelings republiek en
koninkrijk, weerstond zij den aanval der Atheners (416-413),
hield met roam de worsteling tegen Karthago uit, maar
bezweek na can 3jarig beleg vane den aanval der Romeinen onder Marcellus in 212 v66r Chr. Sedert alien tijd
volgde zij het lot van Sicilie, walks hfdst. zij bleef tot in
878, toen zij door de Saraceenen ingenomen en ten deele
verwoest werd. Wat er veld hear voormaligen luieter nog
overbleef, ward door de vreeeelijke aardbeving van 1690
vernield. S. was op verschillende tijden 't verblijf van
Plato, Simonides, Zeno en Cicero, en de geb.pl . van de
dichters Theocritua en Moschus en van den wusgeer Archimedes, die zijn leven verloor bij de inneming van de
at. door de Romeinen. — 21 at. der VS., New-York, hfd.pleats van 't gm. Onondaga, can den samenloop van het
Erie- en het Oswego-kanaal en aan de groote apw.keten
tusschen Buffalo en de Hudson-rivier, 10 u. ZZO. Oswego.
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Syren

Wie deze it., met hare grootsehe en hechte magazijnen;
prachtige hatels, hooge torenspitsen, breede en bedrijvige
straten, bloeiende universitzit in 1871 gest., met east bibl.
an meer den 10.000 boekwerken), drukke werven ea van
booten wemelende grachten en havenkommen than* als
een der bloeiendste ateden der Unie begroet,, ken ter nenwernood gelooven, dat dit dezelfde plants ie, die in 1820
nit een ellendige herberg met enkele houten woningen
daaromheen bestond. S. is inzonderheid vermaard om de
verbazende hoeveelheid coot, dat bier in een aantal fabr.
bereid wordt nit het cute water der bronnen van Salina,
't welk door middel van pijpen ter lengte,van ongeveer lis
U. herwaarts wordt gevoerd. In 1830, toen .de pl. 2566 mw.
, telde, werd zij ale d. geincorporeerd ; in 1840 telde zij
6500, in 1850 22,271, in 1870 43,..1)„ in 1‘,80 51,000 mw.
Syren, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr., kant. en 2 u.
ZO. Luxemburg, gem. Weiler-zum-Thurm. 400 mw.
Syresbam„ kersp. van Engebtnd, era. Northampton,
ruim 1 n. NO. Brackley. 990 inw. 871).
S I:els= at. van 't Birma-rijk, Acbter-Indie, prov. Pegu,
aan eenen tak der Irrawadi, in het
'
n. 0. Rangoen,
delta dier rivier.
SyriZ, (met Palestina), (turksch Sorista n, arab.
Bar- el-Sjam of enkel Sjam, het Aram der H.
Schrift), groote afdeeling van Aziat. Turkije, meest tusechen 31 en 37. N.B., 34 0 30' en 40° 0.L., palende N. aan
de Amanische bergen 0. aan den Enphraat en de Arab.
woestijn, Z. aan Arabia-Petrcea en W. aan de Midden. zee.
De grootte wordt op 2300 tot 2400 0 m geschat, met een
bevolking van ongeveer 2 mill. zielen (anderen stellen
hear meer dan 3maal grooter, en Dr. Ungewitter, in zijn
werk over Turk ij e, op 3 mill. ), die meest Ifohammedanen zijn, matte under welke men evenzeer Grieksche
Christenen, Maronieten, R. Kath., Joden, Druzen, Metoealie en Jezidis aantreft. Het W.- of kuet-gedeelte is bergachtig, het 0. meer een hooge vlakte. De bergrijen loopen doorgaans van N. tot Z.; de Alma-Dagh [Mons Amen.] en de Libanon eindigen aan de bunt in Monte yourgebergten, gelijk dit ook het geval is met verscheiden nitloopers van den Anti-Libanon die zich door Palestina verspreiden en de vruchtbare vallei Ccele-Syrie insluiten. De
bergen zijn woeat, bestaande uit kalksteen over lagen van
graauwak en ander silurisch gesteente, 't welk zich in de
toppen van den Libanon vertoont ; ma.ar aan hunuen wet
liggen tale vruchtbare streken, als de bekkens van zoo vale
kleine rivieren, en hier vindt men ook verscheidene welige vlakten, gelijk die van Haoeran in 't 0., van Antiochie en Aleppo in 't N., van Esdrelon en Sawn in 't Z.
Bergen van graniet, gneiss en dolomiet omzoomen in 't Z.
en 0. het vulkantsch gewest der Doode zee, in welke
zich de Jordaan werpt, terwijl de bride andere room. rivieren de Aasy of Orontee en Bekaa zich in de Middell.
zee ontlasten. Na de Doode zee zijn de aanzienlijkste meran die van Tiberias of Genesareth, Bahr-el-Margi in het
dal van Damascue, en Hoelaah in het dal der Jordaan.
Dear de oppervlakte zeer ongt-lijk is, loopen klimaat en
producten op geringe afstanden ver uiteen. Lange de kusten is de hitte grout en dear gedijen de oranje-appel, banaan en dadel. terwill de kruinen der bergen met sneeuw
bedekt aim. In 't N. en op de hooge vlakte in 't 0. is
't klimaat konder; maar te Aleppo is de vorst zelden
streng. en eneeuw blijft er doorgaans geen vollen dag hggen. Het koren is vroeg in Met bijna clip, en van Juni
tot September heerscht ran zomerhitte, die niet door regun afgekoeld, mane in 't W. door zeewinden getemperd
wordt. De usamiel" can wind gelijk de samoen der woe.tijn, waait an en dtin in dit jaargetijde, en yea worden
er schokken van aardbevingen gevoeld. In de lente en den
herfst Tanen er zware regents en 't geboomte behoudt er
doorgaans zijn gebladerte tot' in 't begin van December.
Syrie bevat een groote uitgestrektheid van zeer vruchtbaran bodem. Wat men de uwoestijn" noemt, is in geenen
deele een done zandvlakte, maar veeleer cane landstreek
sondes gezeten inwouers en dorpen, overdekt met een
schoone zwarte teelaarde, waarin grasplanten en kruiden
hoog opschieten om tot schnilplaats tour velerlei wilde dieten en tot weideveld voor talrijke kudden van zwervende
Bedoetenen te verstrekken. Men verzekert, dat het land
toereikend levensonderhond voor can tienmea1 sterkere bevolking dan de tegenwoordige ken opleveren; inaar de ongeschikte behandeling van den landbouw, de gedrukte toestand en de onveiligheid van de landelijke bevolking, de
willekeur der opgelegde schattingen en maatrgelen van
't gonvernement, sun zoo vale oorsaken, dat er In min gunstige jaren nog koren nit Egypte en van elders moat ingevoerd worden. Tarwe gerst. male, gierst, linzen en Bement worden geteeld in de vIakten, vow-al in die van Ha(wan, die altijd your de graanschuur van Syne is gehouden. Aan de lust tieren de katoen- en moerhezieboom.
en aan de hellingen van den Libanon wordt zijde gewonnen.
De katoen, die men jaarltiks in 't Z. inzamelt, wordt op
eon waarde van 3 1 4 mill. gL geschat; terwijI wade jeer.
Mks era aanzienlijke hoeveelheid zijde, tabak, galnoten en
meekrap worden voortgebracht. Andere honfdprod. zijn
schapenwol, olfjfolie, sulker, indigo, scannitonium e. a,

haresoorten, sall
ow dadels, thnmerhout, holden en "ellen.
Sehapen e. a. vanimaken nog, ak in de °liftoff], een
voorn. gedeelte van den rijldom der maw. nit; en dear idle
koopwaren door zniddel van lastdieren vervoerd worden,
hondt de transito-handel duizenden van driivess en diezen
bezig. Enorme hoeveelheden opens, aan de lust geviseht,
worden jaarlijts near de Middell. zee gezonden z de andere
viescheruen zijn van weinig.beteekenis, even als de bergbonw. Damascus heeft =games MOO weefgetonwen, die
zich met de fabrikatie van Wen stoffes lam* hands*, en
dezelfde Industrie *omit gook, op. pa* orbasa Ablialm
gedreven. Ook worden, ano dear- els eiders, cadge 'Manual en wollen weeftels, shawls, gond- .en zilverdraadetoffen vervaardigd, en der jaarliJksrbe productie der weef-

getouwen van Aleppo wo t op 3 mill. gL gmebat. Gina,
• aardewerk, leder en seep worden doog, de genoemde e. a.

steden gelererd, en in Palestina maakt men can groote
hoeveelheid van aBerlei religieuse eieraden. De handel
wordt seer belemmerd door 't gebrek aan goede wegen,
lijnde de bestaande grootendeels slechts muildier- of lameel-paden •, ook derft het land goede haven.. Mane daar
SinS aan den grooten weg ligt van Bagdad, Mosoel en
Erzeroem near Mekka, zoo wordt het jaarlijke doortrok.
ken van karavanen, die galnoten, indigo, Mokka-koele, hniden, kasjemieren, shawls e. a. indische manufacturen, ook
de producten van Klein-Azie, Mesopotamie en Perzie aanvoeren, die her geruild worden tegen europeesche fabrikaten en. cocheni. Aka, Bake, Iskenderoen, Latakieh,
Tripoli of Taraboltts, Beyroet, Kaisarieh en Jaffa of Joppe
zijn de voorn. seehavens. De handel van Syrie wordt meest
gevoerd door Christenen, Joden en Armenianen. De Mohammedanen zijn het talrijkst in de stolen van den 2den
rang en in de landelijke distr. De Druzen vormen can belangwekkenden en bijzonderen stam, die zich meest met
landbonw, maar ook met weverij e. a. industrie bezig houdt
elte van 't geb. Libanon bewoont, alwaar zij
en een gede
onder eenen emir of vorst van bun eigen stem haven. De
Maronieten makes made can bijzonder yolk nit, in de nabuurachap der eersten wonende, en hebben eenen patriarch, 12 bisschoppen en een menigte klooetera. De Me-.
toealis Mohammedanen van de perzische secte (Schileten); an de Jezidis en enkele andere stammen behooren
tot afgodische of kettersche secten. — Syrie wordt verdeeld in de pasjalike Aleppo, Damascus, Tripoli en Acre,
met hc,ofdsteden van denzelfden naam; andere room. plant.
ten zijn Antiochie ( Antaki), Hamah, Home, Jeruzalem,
Nabloes, Sichem, Saida en Gaza. Het bestuur gnat hier op
dezelfde ooregel- en teak onrechtmatige wijte te week ale
in de orange provincien van Tarkije. (Me ook Palestina).
Syrmia, 0.1ijkste gra. van Hongarije, pent. Croatie-Slavonte, tueschen de riv. Donau en Dean; — bidet. Yokovar. 121,000 mw.
Sysseele, belg. gem. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr.,
kant. en 0. bij Brugge. 1600 tow.
System, eng. kersp. en d., get. en 11/2 n. NO. Leicester,
tan een tel van den Midland-spw. 1880 mw.
Syteburen, geh. in de Ned. peer. Friesland, under het
d. Grouw gelegen, gem. Idaarderadeel, kant. en arr. Leeuwarden.
Syzran, Syssran, runs. st., gouv. en 22 a. Z. Simbirsk,
aan de Syzran, bij hare samenvloeiing met de Wolga; met
veal kerken goede scholen, verscheiden fabrieken en eeu
in de lastale Jaren zich sterk ontwikkelende handel ea
nijverheid. Tot dit laatste heeft niet weinig bijgedragen
de spw., die de it. 0.waarts met &samara en Orenburg,
W.waarts met Pensa, Toela en Moskau verbindt. De dear.4:tor benoodigde, in 1880 geopende brag over de Wolga is,
zoo al niet de grootste der wereld, toch de langste van
Europa (*).
Szahadhely, gem. in Hongarije, get. Arad. 2340_iinw.
Saabadssallas, hung. vl., distr. Klein-Kumanie, 61/2 u.
ZW. Kecskemet. 5180 mw.
Szaboles, ( hoop'. Saboltec h), cum. van N.-Hongarije, waarvan de hfdpl. is Nagy-Kallo. 266,000 mw.
Smaek, stadje in Rutland, Polen, gouv. Warschau, 4 u.
NO. Sieradz, 12 u. 0.t.Z. Kalisz. 1450 mw.
Szabie,
gout. en 23 n. N. Augustowo, aan de Szacka. 2200 mw.
3:Mad, com. van W.-Hongarije, NW. het mete Balaton,
benoemd near de r i v. S zal a, die in 't-meer valt. De
hfd.pl. it Szala-Egerszeg (tie Egerszeg). 333.000 mw.
Ssalankament, Oucl.Salankemen, Dteimineum,
Salaneena], mvl in Slavonie, aan den Donau, 1. o., te-

genover de invloeiing van de Theist, 6 u. OZO. Peterwardein. 1700 mw. Hier ward de voortgang der Tttrken in
Europa het carat beslissend gestnit door hnnne nederlaag
in 1699, waarop de Karlowitzer-vrede volgde.
Saalatna
vl. in N.-Hongarije, rum. Sohl, 2112
n. 0. Altsohl ; met eene zuurbron. 1500 mw. — Sealately. is een d. in 't tom. Honth, mede met een zuurbron.
Sza.lonta (Nagy.), bevestigd mvl. in N.-Hongarije, coin.
Bihar, in ran moerassige streek, 6 u. ZZW. Grosz-Wardein.
7400 law., meest Protestanten.
Sank of Assalt, [Amatus], at. van Sp*, pasj. Damucus, eau den Z.lijken voet van den berg Gilead, 12 u.
NO. Jerusalem. Zij ligt aan de helliog eener hoogte, op
welke eene sterkteain't,
't, en tenet rozonen, sumak en geweven stoffen near de steden van Palestina nit.
Saannobor, mvL in Oostenr.-Hougarije, prov. CroatieSlavonie, cont. en 31/2 n. W. Agram.
Swims, riv. van Zevenbergen en Hongarije, ontstaan
(•) Si] is nog 6 meter hanger dan de brug over den
Moerdijk. Het volgende etaatje, ontleend aan een opgave
van den ingenienr K. Pearaki in de //Nene freie Praise"
(1881), geeft een overzicht van de grootste spw.bruggen
der aside.
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Szamosszeg
'nit de samenvloeiing van den Grooten- en Ineinen-Szamos,
3 U. N. Szamos-Ujvar of Armenierstadt ; zij vloeit NW.
en valt na een loop an 60 n. to °leave, 1. in de Theiss.
Saanaosazeg, (fern. in Mongarbe, gri. Szathmar. 2200 inw.
flizanad, gem. in Hongszne, gra. Torontal. 2390 mw.
likanialo, gem. in Hongarne, gm. Szathmar. 3310 mw.
•zanto, mi. in NO.-nongario corn. Aba-Ujvar, 31/,
sbouw. 4370 mw. —
U. NNW. Tokay; met wijn- en tabak
Szantora, id., gm. Been. 3152 mw.
Szany, mvi. in W.-Hongarije, corn. (Edenburg, 6 1 /2 U.
ZW. Raab ; met een alot en tabakabouw. 2800 inw.
Szaploncza, gem. in Hongsrije, gm. Marmaros. 2030 mw.
Saaravolla. gem. in nougat*, grs. Torontal. 3840 mw.
Szarvaz of Czarvas, bong. mv1., corn. Bekes, aan den
RONA, 1. o., 6 U. NO. Csongrad ; met een luth. gymnasium
en luth. kerk. 22,400 mw. (tegen 15.000 in 1.850).
Szaszka of Nenzet- Szaszka, mvl. in Z.Hongarije, Banaat, cont. Kress°, 2112 u. N. Neu-Moldava,
aan de Nera ; met koper- en loodmijnen daarbij. 2700 in w.
Szasz-Regen, (booed. Rennmark t), mvl. in Zevenbergen. coin. Thorad, aan den Maros, r. 0., 51/ 2 u .
NNO. Maros-Vasarhely. 5600 mw., meest wevers, looiers
en kuipers.
Szathmar-Nemet, at. en bisschaetel in 0.-Hongarije,
coin. Szathmar. aan den Szamos, 17 u. NO. Debreczin. Zij
bestaat uit de beide vi. Nemeth i, aan den r. o. en 't
versterkte Szathmar op een eil. in de riv. Zij heeft
een kathedraal, een bissch. lyceura, theol. seminarie, r.
kath. en protest. gymnasium, linnenweverij, potterpen,
wijn en ooftbouw en zoutmijnen. 18,400 mw.
Seceawniea, badpl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Ga.
.1icW, in 1881 bezocht door 2911 vreemdelingen.
Szezebreezyn, at. in Rusland, Polen, gouv. en 12 n.
ZZO. Lublin, aan den Wiepn, 1. o. 3700 inw.
Szezekociny, Scickocioy, st. in Rutland, Poles, gone.
en 23 u. ZW. Radom, ass de Pilica. 1900 inw.
Szczerczow, at. in Rusland, Polen, gouv. Warschau,
8 u. ZO. Sieradz, aan de Widawka, r. o. 1260 inw.
Szczerzec, at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Galicie, hr.
en 5 u. ZZW, Lemberg, 1500 mw. ( waaronder 60, Joden ).
Szczneizin, at. in Rusland, Polen, gone. en 10 u. ZW.
Augustowo, aan de Wyatt. 3180 mw.
Szeczeny, Szechen, hong. mvl , coin. Neograd, 8 u. Z.
Lossoncz ; met een oud slot en tuin. 3500 maw.
Szegedin, (Hong. Szege d), at. in Oostenr.-Hongarije, hfdpl. can 't corn. Csongrad, in een moerassige streek
aan beide oevers der Theiss, waar deze den Marosj opneemt, alsook aan den in 1855 gelegden spw. van Pesth naar
Temesvar. Zij wordt verdeeld in Palanka of centrale at.,
waarin de huizen der kooplieden gegroepeerd staan rondom een oude turksche vierkante sterkte ; de bovenst., de
benedenst. en Nieuw-Szegedin aan den I. o. der
Theiss, dat men over een schipbrug bereikt. Zij is na
Peath een der eerste handelssteden van Hongarije, heeft
een gr marktplein, een menigte kerken en kloosters, een
piaristen-collegie, met een philos. school en gymnasium,
een indnstrie- en handelsschool, een magyaarschen schouwburg, een gr. zoutmagazijn, tabaks- en soda-fabrieken, veel
zeepziederijen, lakenweverijen. scheepstimmerwerven, belangrijken wijnhandel en gewichtige (oar- (vooral vee)markten. Zij telde in 1880 72,0(10 mw. (30,000 in 1850). In 1879
werd de at. door vreeselijke overstroomingen geteisterd,
waarbij meer dan 2000 inw. omkwamen.
Sack, mvl. in Oostenr.-Hong., prov. Zevenbergen, hfdpl.
van 't com. Dobaka; met een steenzoptmijn. 3510 mw.
Szekeso, Szektali, mvl. in Oostenrijk-Hongerije gm.
Baranya, 2 u. N. Mobacz, aan den Donau, r. o. 4670'mw.
Szekelyhid, gem. van Hongarijet _grs. Bihar. 3920 mw.
Szeksly-Keresztur of Szitas-K., mvl. in Oostenr.Hongarije, prov. Zevenbergen. aan den Grooten-Kokel,
U. NO. Segesvar ; met veel zeefmakers en een zuurbron.
7220 mw. — Szekely-Udvarhely, gem. in Zevenbergen,
dine. Udvarhely. 438o law.
Szekesut, gem. in Hongarije, grs. Temes. 2700 mw.
Szekkudvar, gem. in Hongarije, gm. Arad. 4800 mw.
Szeklers (Land-der.), een der 3 hoofdafdeelingen van
Zevenbergen, beslaande grootendeels het 0. en midden van
't gr.vorstd. (Zie Zevenbergen). — De Szeklers zijn
stamverwanten van de Magyaren.
Szekszard of Szexard, Sexard, hong. mvl., hfdpl.
van 't cam. Tolna, aan de Sarvitz, bij . den Donau 9 n.
Fiinfkirchen; met voortreffelijken wpnbouw. 11,330 inw.
Szelitie. gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. Zevenbergen, dioc. Hermannstadt. 4000 mw.
Szembak, gem. in Hongarije, gm. Arad. 4910 mw.
Szeano, gem. in Hongarije, gra. Komorn. 2216 mw.
Szendro, gem. in Hongarlje, gm. Borsod. 2400 mw.
Szenicz, gem. in nougat*, gm. Neutra. 2710 mw.
Szenta, Zentba. hung. mai., corn. Bads bij de Theis.,
r. o., 13 u. ONO. Zombor. 14,000 mw., die sterken veehandel drijven. 301st. vermaard door de overwinning, die
Eurenius op 11 Sept. 1697 bier op de Turken bevocht.
Szentes, hong. mvl., coin. Csongrad, aan de Karcza,
niet ver van de Theiss, 81/2 u. N.t.O. Szegedin ; met verscheiden kerken, een lat. school en wijnbouw. 27,680 mw.
Szentgrot, gem. in Hongarije„ gm. Zala. 2300 inw.
Szepetnek, gem. in Hongario, gm. Zala. 2030 mw.
Sze pvic gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Zevenbergen, dim. 'Oa. 4400 mw.
Szerdin, gem. in Hongarije, grs. Torontal. 2960 inw.
Szered, mvl. in NW.-Hongarije, corn. en 81/s u. ONO.
Presburg, waarmede het door een spw. over Tyrnau verbonden is, aan de Waag, r. o. Er is een kasteel der vorsten Esterhazy. 3500 mw.
Szerednye. hong. mvl., corn. en 4 U. ZO. Unghvar ; met
een slot en wijnbouw.
Szer.nale, gem. in Hongarije, gm. Perth. 2200 mw.
SLeeenea, hong. mvl., corn. Zemplin 3 u. WNW. Tohay ; met zwavelbron en wijnbouw. 2000 low.
Sze•zuppes ( hoogd. Scheschupp el, riv. van Rualand en 0.-Pruisen, ontspr. N. bij Suwalki en valt in de
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Niemen, 2 tt. 0. Ragnit, na een NW.lijken loop van 40 ILL
Zij neemt 1. de Schirwind op.
1. hfdpl.
Szigeth of Ilosznmezo-Szigeth„ hong. mv__,
van het corn. Marmaros, aan de Theis., 17 u. ZW. Mon.
kacz ; met groote magazijnen van steenzout. een piaristencollegie met gymnasium, een Keret gymnasium en grooten
zouthandel. 11,000 mw. — Seigeth-G7Ory, is een d.,
corn. en 2 U. NW. Raab. 2Q00 mw.
Szigethvar of Nagy- (Groot-) Szigeth, -Zigeth,

hong mvl. en vesting, km. Silinegh. 6 u. Z. Kaposvar,
aan den Almasch. 4500 mw. De vestle is in de hong. geschiedenis beroemd, wegens de heldhaftige verdediging van
Nikolaas Zriny in 1566. •
Szihaloin, gem. in Hongarije, gm. Borsod. 2500 how.
Salk..., gem. in Hongarije, grs. Abauj. 3000 mw.
Sail. gem. in Hongarije, grs. Somogy. 2600 tow.
Szilagy-Cseh, I ) gem. in Hongarije, grs. Mittel-Solnob. 2480 inv. — 2) -Somlio, id., g,rs. Krasso. 4790 mw.
Szilaa-Ralhaa,gem. inHongarije, grs.Velszprim. 4300 mw.
gem. in Hongarije, gra. Baca. 2980 inw.
Sault, gem. in Hongarije, gm. Oedenburg. 2390 mw.
Szillae, gem. in Hongarije, gm. Temes. 2220 tow.
Szinye-ILipoczk, hong. 4., corn. Saros, bij Seben; een,
bezochte badpl. met 14 miner. bronnen en dropsteengrot.
Szinyer-Varallya, hong. mv1„ corn. en 8 u. W. Szathmar, aan den Szamos; met een burgruine. 3980 mw.
Sziszek Alt- of Provincial-Sziszek, mvI. in Croatie,
corn. en 8 U. ZO. Agram, aan de San, wear deze de Kulpa
opneemt ; met een slot, graanhandel en morn. oudheden.
1100 tow. Daartegenover ltgt Neu-Szisze k.
Szivacz, 2 vereenigde d. van Hongarije, corn. Baca, 4
u. 020. Zombor. 6900 tow.
Szkarisora, gem. in Hongarije, prov. Unter-Weissenburg. 4701 tow.
Szkokol, el. en bergvesting in Servie, zie Sokol.
Szobalist, gem. in Hongarije, grs. Neutra. 2890 mw.
Szohozzlo, hong. vl., een der zoogen. 6 Heidukken-ate.
den, 4 u. ZW. Debreczin. 13,800 tow.
Szobotist, hong. mvl., com. Neitra, 4 u. ZO. Skalitz,
aan de Verbocza ; met veel handwerksbedrijvigheid. 3200
tow. Hier wonen ook de vlijtige Habane n, die al. 't
ware een volkje op zichzelf zijn.
Szolos, Solna, (hoogd. Sillei versterkt hong. mvl.,
com. en 10 U. NO. Trentsin, aan de Waag. 2900 inw.
Szolnok, hong. mvl., corn. Heves, aan de Theiss, die
bier de Zagyva opneemt, 151), u. OZO. Pesth ; met een alot,
gymnasium en groot zoutmagazijn. 15,800 tow. In de naburige moerassen zijn veel schildpadden. — Belga- en
KOsep- (Binnen- en Midden-) Szolnok zijn
2 comitaten van Zevenbergen, besproeid door den Szamos
Co zijne bijrivieren.
SzoNta, gem. in Hongarije, grs. Baca. 4350 tow.
Sztlny, hong. mvl., corn. en 1 u. ZO. Komorn, aan den
Donau, r. o.; met mom. oudheden. 2800 tow.
Setireg, gem. in Hongarije, grs. Torontal. 2700 mw.
Szovat, gem. in Hongarije, gra. Szabolcz. 3100 tow.
Szrensk, at. in Rusland, Polen, gouv. en 10 u. NNO.
Plotzk, aan de Mlawa. 1000 tow.
Setaniesies, hong. mvl., corn. Baca, 3 it. NNO. Zombor.
5740 tow. — Satapar is een d. van 't zelfde corn., 21/2
U. ZZO. Zombor. 3200 tow.
Setropko gem. in Hongarije, grs. Zemplin. 2500 tow.
Sennyogszeg, gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Zevenbergen, distr. Fogaras. 2050 mw.
Szurdok, gem. in Hongarije. gm . Marmaros. 2350 tow.
Szurnl, hoogste berg der Neder-Karpathen, tusschen Zevenbergen en Wallachije, bij den Rothenthurm-pas, hoog
2300 meters.
Szydlow, (hoogd. Schydlow ), stadje in Rusland,
Poles, gouv. Radom, 7 u. ZO. Kielce. 2100 tow.
Szydlowice, (hoogd. Schidlowiet z), stadje in
Rnsland, Polen, gouv. en 5 u. ZW. Radom; met veel
an houthandel. 3200 tow. (waaronder Teel Joden).

Tang. (sp. T a j o, port. T e j o, fr. T a g e, ital. T ago,
Magus], voorn. riv. van 't Iberisch Schiereiland, door
welka midden gedeelte zij van 0. naar W. vloeit, tusschen
at stroomgebied van den Ebro en Duero ten N. en dat
der Guadiana ten Z. Zij ontspr. in de Sierra-d'Albarracm, aan de grenzen van Aragon en Nieuw-Castilie, op 40°
38' N.B., 1° 30' W.L., vloeit eerst NW.-, dan WZW.waarts
door Nieuw-Castilie en Estremadura in Spanje en vervolgene tusschen de provincien Beira en Alemtejo been en
door de prov. Estremadura in Portugal, en 'lilt te Belem,
1/2 5. beneden Lissabon in den Atlant. oceaan, na een loop
van 160 u. Hare aanzienlijkste bijriv. in Spanje zijn r.
de Jarama, Guadarama, Alberche, Tietar, Alagon, I. de
Guadiela, Guadaranque en Solor ; in Portugal, r. de Elga,
Ponsul en Zezere, I. de Sever, Sorraya of Zatas en Cunha.
Te Punhete, 28 u. boven haren mood is zij 275 met. breed,
en even haven Lissabon zet zij zich tot eon breedte van
11/2 u. uit, terwijl zij zich juist v66r die at., weder tot
1h 5 . breedte vernauwt. Zij heeft steile oevers, een onstuimigen loop en vloeit meest door een dor land. Hare
bruikbaarheid voor den handel is zeer beperkt, date zij
elechts tot Abrantes bevaarbaar is, ofscboon em pogingen
in 't week geateld zijn om haar tot Toledo voor de mart
geschikt te makes.
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Taalstraat

Taalstraat, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Vnght,
Ism. en arr. 's Hertogenbosch. 200 mw.
Maarten, b. in de Ned. prov. Drente, gem. Vries, kant.
•en arr. Amen. 210 law.
Tans, versterkte at. van Arabia., Yemen, 16 n. ONO.
Mokka ; met een menigte moskeeen. 8000 mw. (1) Hier
laird de duitsche reiziger Steersen in 1811. -- De omtrek
der at. is bijzonder rijk 1U111 aromatische planten.
Taasing. Taasingo of Thorsenge, ell. van Den&
marken ten Z. van Flinen en daarvan geacheiden door
den sniallea, maar toch your groote schepen bruikbaren
Svendborg-Sund. 't Is 1I/4 0 in. grout en telt
4360 law. De golvende grond is seer vruehtbaar, en heeft
het vi. Troens e, met een haven en Waldemar ab o r g, een in 1629 door Christiaan IV. gebouwd slot, met
een achorn park.
Tab. [Aromas of Orates], lir. van Persia, scheidt de
prov. Farsistan van Khoezistan en yet na een W.lijken
loop van 40 U. in de Persische golf, bij haar N.einde, 6
U. ZW. Hindian.
Tab*, 4 0.-Ind. eilandjes, in de Zee-van-Celebes, aan
Borneo's 0.kust, op 2° 6' N.B.
Tabago, (eng. Tobag o), britsch W..Ind. ell., Xi. Antillen, 7 n. NO. Trinidad; gr. 5,36 0 m. (114 eng. 0 Ind,
met 18,650 biz.. (1878). De oppervlakte ie bergachtig, en
de cultuur meant bepaald tot de lage knatlanden in de Z.lijke helft. De hooge gronden zijn met dichte wonden bedekt, terwijl de enge valleien een bovenmatig weelderigen
plantengroei hebben. Het eil. ligt bniten de streek der
orkanen, sear is voor de Europeanen hooget ongezond.
De hfdpl. is Scarborough, aan de ZO.kust. — T. werd door
Columbus op zija 3de rent ontdekt (1496), en is, na vele
malen van meeeter verwisseld te hebben, in 1763, en later
in 1814, door Frankrijk aan Engeland afgestaan.
Tabanan, 0.-Ind. et., eil. Bali, hfdat. van 't gelijkn.
rijk, en verblijf van den radeja.
Tabarca, kl. eil. van N.-Afrika, Middell. zee, bij de
host van 't 0.einde van Atgerie. Daartegenover ligt op de
kust de Tuneache at. Tabarca. — Ben ander cit. Tabarca
ligt aan de sp. kust, prov. Valencia.
Tabaria, Tabari6b, [Tiberias], 1) St. van Palestina,
pasj. en 8 u. OZO. Acre, aan den W.oever van 't meer van
Tiberias. Zij ligt op can amalle strook golvend land, tusaches 't meer en een bergknoop, die met den Tabor of
Toebar) samenhangt, en is aan de landzijde omeloten door
een aterken, met torens besetten wal. V66r zij in 1837 door
een vernielende aardbeving weed bezocht, had zij 2000
mw. De cog. reizigere Robinson en Smith, die hear kort
daarna bezochten, vonden ze ten deele in pain, moreig en
in ellendigen staat. 't Voorn: gebonw is can kasteel aan
't NW.einde. In hare nabijheid zijn eenige warme baden,
bij welke een paleis staat, in 1833 opgericht door Ibrahimpasja, tijdene de bezetting van Syrie door de Egyptenaren.
— 2) (Meer-van-) [het Cinnereth of Chinneroth of
Genesareth der H. Schrift], vermaard meer van Palestina, tat een gedeelte der 0.grens uitmaakt, tuaschen 32°
45' en 32° 56' N.B., op 35° 35' 0.L. De gedaante is eenigssins °veal; de lengte bedraagt 4, de grootste breedte 21/ 2

U.;delignb htpderMin.z230mt
De Jordaan vloeit er van N. tot Z. doorheen. Ofschoon
dit meer niet door indrukwekkende natuartooneelen of
echilderachtige schoonheden nitmunt, wekt het door de
bijbelech-historische herinneringen, daaraan verknocht, in
hooge mate de belangetelling der christen-reizigers. Ben
hunner, onze landgenoot G. H. van Senden, toegevende aan
zijn gevoel en verbeelding, zegt er o. a. van: ilAan dat
-water is het, dat Jesus reeds kort na zijn optreden werkseam is geweest, — dat water leverde Hem stoffe tot
menige gelijkenis dat water was de wijkplaats van den
vervolgden Reiland. Dat is het water welka beroering op
zijn wooed veranderde in kalmte — dat vlak maakte hn
tot een baan sijner voeten.... En schoon is nog dew waterkom, hoewel al de heerlijkheid van haren omtrek is
verdWenen. Omsloten van eenen bergkrane; die duizenden
meer voeten hoogte heeft, rust het watervlak in de diepte.
Vine boorden son groene weiden, zijn bier en dear greenvelden. Reenters, enkele boomen ook vindt men cc. De
-zoom ligt bedekt met schelpen en yeelkleurige steepen ;
een bevallig cairn hondt thane den ernstigen waterapiegel
omsloten. Hoe speelt het licht met dat water! an bhzuw,
dan groan, an donker, din zwart, vertoont het zich in
oneindige -verscheidenheid. Hoe streak daar in 'tnoorden
bet hoofd van den Hermon; hoe bevallig kronkelt de kruinenlijn van Galilee's bergen1 Welk een vergezicht dear
near het zuiden1 ens." (van Senden Het Heilige Land,
Deel II., bit. 307 en volg.) Rondom het mace lagen ondtijds de steden Tiberias, Magdala, Kapernatim, Chorazin en
Bethsaide, die nu, behalve Tiberias, alien verdwenen
Tablas, Tubbars, Tabs of Tebbe!, versterkte at.
- van 0.-Perzii, prov. en 44 u. NO. lend. Zip is van binnen
em n mass* an bouwvallige hutten, met 100 huisgesinnen.
Tabasco, at. van Mejico, tusschen 17° en le 40' N.B.,
91° en 94O4 W.L., palende N. aan de golf van Mega),
0. aan het mere Terminos en Yucatan en verder man de
dep. Chiapas, Osjaca en Vera-Cruz. De grootte wordt op
650 0 m. geschat; de bevolking op 83,500 sielen. De opperylakte is heuvelig, behalve aan de knat, wear zij laag,
moerassig en ongezond is. Onder de talrijke bevaarbare
rivieren sijn de voorn. de Tabasco met hare bijrivieren, en
de Coatsacoalcos, die de W.grens sorest. De bodem is
uitermate vruchtbaar. Tot de hfd.prod. behooren math, suikerriet, -cacao, timmer- en verfhout, alle van voortreffehike qualiteit; cob blijkt het, dat de koMe- en katoenhomes er wel gedijen willen. De hoofdart. van nitvoer
zijn campecke-hout en cacao. Be emote 111110er gesehiedt
er nit de V.S. en Ravin*. De vents. *atasa zijn de Mat.
San-Juan-Bautista of Villa-Hermosa (zie San-Juan bj 6)
en Frontera-de-Tabasco. — 2) riv. van liege°, in de dep.
Chiapas en Tabasco, valt na een N.lijken loop van 70 U.
in de golf van Mejico, op 18° 35' N.B., 92° 37r W.L. Hare
On de Usnmasinta, Chilapa, Chilapilla en Tabs-

Tadsjoera
— De Tabaaquillo valt 1.. in den Tahasco,
2./2 u. SW. Frontera; hare oevera ann met school' uoutgewas bedekt. [De naam Tabasco is ontleend aan de
kazike Tabasco, met wien de spaansche exp. van Juan de
Grijalva in 1518 kennis maakte.]
Tab, gem. in Hongarije, grs. Somogy. 2300 mw.
Taberistan, Tabaristan, nude prov. in Perzie, tusschen Masenderan ten N., Khorasan ten 0., Irak-Adejemi
ten Z. en Ghilan ten W. (groot 327 0 m. ), tegenwoordig
doorgaans onder de prov. Khorassan begrepen. De voorn.
plaatsen sijn Demawend of Damawend, de hfdpl., Damaghan en Simnan.
Tabernas, ep. vi ., prey. en 41/2 n. N. Almeria ; met
steenkool-, mod en iizermijnen in de nabijheid. 455 mw.
Tablas, een der Philipnkinen, 8I/2 u. ZO. Mindoro, lang
81/2, breed 1 u.; op 12° 34' N.B., 122° 18' O.L.
Tubas, et. in Portng., prov. Beira,distr. Coimbra. 2600 mw.
Taboekan, 0.-Ind. at., hfdst. van 't gelijkn. rijk, op 't
eil. Groot-Sangir, aan de baai van Taboekan, op de 0.kust.
Tallsoga, eilandje van de V.S. van Columbia, in de golf
van Panama, 3 n. Z. Panama. (Zie onder Panama ).
Tabor, a] (Hory-Thabor, Hradietie, Chom o w), et. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen, kr.hfdpl., aan den r. o. der Luechnitz (bijriv. der Moldau),
14 n. ZZO. Praag; met (abr. van grove wollen stoffen en
behangselpapier en de rainen van een weleer sterk bevel!.
tigd slot, dat de Hussieten in 1820 veroverden en Tabor
noemden, welke naam alms °verging op de stad, die vroegee Austi heette. Naar dem st draagt eene Hussietensecte den naam van Taboriete n. 680 ) mw.
Tabor, b] Thabor, [Itaburius Mons], berg in Palestina, pasj. Acre. 21/2 n. 0. Nazareth. Hij is van kalksteen-formatie, hoogst schilderachtig van voorkomen en
geeft schoone vergezichten. Men vindt daarop vele overblijfeels van oude gebouwen, en de grieksche en latijnache
monniken houden hem voor het tooneel der transflguratie
of verheerlijking van Christue. Bij dexen berg sloegen
Bonaparte en Kleber in 1799 met 4000 man een leger van
36,000 Turken.
Tabris, Tauris, Tebris, at. in N.-Perzie, hfdet. der
prey. Azerbidsjan, in een schoone vlakte, aan den Adsji,
1. o., ten riv., die in 't meer Oermia valt. Zij ligt bevallig
tusschen geboomte, heeft ongeveer I u. omtrek, is omsloten door een baksteenen muur met 7 poorten, buiten
welke groote voorsteden en fraaie tuinen liggen, welke,
zoo men met, wel 8 a 9 n. in onitrek beslaan. De at.
heeft, behalve hare citadel en de schoone overblijfsele eener
moskee, geen enkel vermeldenewaardig gebouw ; maar hare
bazars en karavanserais On van aanzienlijke grootte, en
zij is, gelegen aan den grooten weg van Teheran near
Tiflis en de Zwarte zee, ten belangrijke stapelplaats van
den handel tusschen Perzie, Rusland, en Constantinopel. Ook heeft zij eenige fabrzeken van zijden stoffen.
De bevolking wordt op 120,000 zielen geraamd. 38° 2' N.B.,
46° 12' O.L. — Men wil, dat de at. gesticht weed door
Zobetda, een der vrouwen van Haroen-al-Rasjid, en dat zij
weleer 1 /2 mill. mw. telde. Oorlogen en aardbeyingen
(vooral die van 1727) hebben evenwel de bevolking sterk
gednnd. Lang is zij voor den gehouden met het G a z a,
Gazac a of Ganzaca der oudheid, het Sj i z der Arabieren; maar de ligging dier st is thane bepaald aangewezen
in die van Takhti-Soliman, 83 u. ZZO.waarts.
Tacaloa, d. van de V.S. van Columbia, dep. Magdalena, aan de samenvloeiing der Cauca en Magdalena, 7 u.
NW. Mompox.
Tacasze, Takazze Dtotaboras], riv. van Abessynie
(Tigre), ontspr. op ongeveer 12° NB , 39° 30' 0.L., vloeit
NW. en ontvangt op 14° 40' N.B., 36° O.L. de Atbarah,
wier naam zij vervolgens aanneemt tot aan hare vereeniging met den Nij1 te Ed-dahmer.
Taehau, Tachow, (D rzewno w), st. in Oostenr.Hongarije, prov. Bohemen, kr. en 9 u. W. Pilsen, aan de
Beraunka; met ijzersmederijen en de oudste glee- en spitgelfabrieken in Bohemen. 3900 mw.
Teeiapar, at. van Centr. Azie, in den Himalaya, omtrent 32 u. ZZO. Gardokh, waaronder het behoort. 't Is
acne markt voor was borax, wol, liken, gond en thee, en
de setel van een gr. ,jaarmarkt in Oct. en Nov.
Taena, Taken., at. van Z.-Peru, dep._Arequipa, prov.aan 't riviertje Tacna, 8 1 /2 u. 2116W. Arica, aan den
Grooten ocean, 260 met. boven den oceaan. 12,000 mw.
Taeostsi Tekoetseb, T'ekutsch, at. in 't kon. Ruvia, distr.hfdpl., aan den Brlad; met wijnbonw.
menie, Molda
Taenny, haven in de V.S. van N.-Amerika, aan de Delaware, 21/2 U. boven Philadelphia.
Taeora, berg van Bolivia, dep. La Paz, in de W.lijke
cordillera der Andes, omatreeks op 17° 10' Z.B., 70° W.L.
5100 met. boven den oceaan. Het d. Tacor a, 4175 met.
bong, ligt aan de ZW.ltjke basis van den Nevado-de-Chipicant, en wordt voor een der hoogst gelegen woonplaataen
op aarde gehouden.
Taeoronte, vl. op Teneriffe's N.kust, Canarische
den. 2150 mw.
Taeoziji, Takoziji, (Meech Teakesi 1), oaluis van
Taco"), geh. in de Ned. pro.. Friesland, gem. Gaasterland, kant. Leznmer, arr. Heerenveen ; nabij de monding
van de Be in de Znidersee.
Taenba of Tiaeopaia, at. in Mega), dep. en 2 n. NO.
Mejico; met belangrUken handel. 8100 law.
Taeasnehin, kersp. van Ierland, gm Wexford. 650 km.
Tannage. of Latamanna, at. van B.-Amerika, Ecuador,
tusschen de cordilleras der Andes, 16 11. Z. Quito; 3360
met. boven de zee. Zij is van puimsteen gebouwd en heeft
bit herhaling Yeel door aardbevingen geleden. 17,500 mw.
Tadeastor, Malaria], tug. invl. en kersp., gm. en his
a. ZW. York, aan de "ftserk ea au den spw. van York
war Harrogate; met can lat. school. 2900 law.
TadLey, item. van Engeland, gee. Haute, 1112 n. NNW.
Basingstoke. 990 mw.
Tadsioera, Valera, Tab...rah, web. van NO.-A frika,
Adel, sum de zee van Bab-el-Mandeb, 4CW. Zeyla, up 11°

Tadler

Tai-wan

56' 35" N.B., 43 0 0' 23" O.L. Z&j bestaat nit ongeveer 300
houten hutten met 2 moskeeen, en heeft een onveilige haven,
waarin echter de grootste schepen kunnen ten anker gaau.
Tattler of Tatteler, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr.
Diekirch, I1/ n. ZO. Wilts, gem. Heiderscheid. 300 mw.
Tadvaa, d. in Turksch Armenie, pasj. Wan, aan de
W.zijde van 't meer Wan, dat eene Baal-van-Tadvan heeft.
Taenarinna, Tainaron, kaap of voorgeb. in Ond-Griekenland, Z.lijkste spits der Peloponneens; thane M a t a pa n.
Tafalla, [Teellsalia], sp. at., prov. Navara, 6 n. Z. Pam.
plona ; met een verwoest palate der oude koningen van.
Nayarit. De et. is seer gezond en heeft branderijen, looierijen en emn groote jaarmarkt in Februari. 5300 inw.
Tafelbaai, (eng. T a ble-B a y), beat van den Atlant.
oceaan, ZW.-Afrika, Kaap-kolonie. Aan haren Z.oever ligt
de Kaapstad ( Cape-Town Zij kan de grootste vloot opnemen en verschaft altijd, behalve van Juni tot Augustus,
veiligen ankergrond. Zij wordt door vele fm-ten verdedigd
en heeft can hear W.einde een vunrtoren. Green.
Point ligt op 33 0 53' 2" Z.B. IV 24' 5" O.L. Aan harm mond is zij omtrent 2 n. breed.

Taglialteenod, kersp. van Ierland. Leinster, gra. Longord, m n. NO. Ballymahon. 1080

Tafelberg,

(eng. Table-Mountain), 1) meek-

waardige berg in Zuid-Afrika, Kaap-kolonie, onmiddellijk
ten Z. de Kaapatad en de Tafelbaai, hoog 1165 meter. Hij

is van primaire vorming, heeft ziju naam naar zijn sontlerlinge gedaante en afgeplatte kruin gekregen en vertoont zieh vaak overdekt met em n witte wolk, het //Tafeltaken" geheeten. — 2 een der Alleghany-bergen, V.S., N.Carolina, 5 n. NW. Morgadton en ruim 1200 met. hoog.
— Ook in Iceland, gra. Wicklow, op 't eil. Tasmanie of
Tan-Diemens-Land, op 't eil. Rhodes, op 't W.-Ind. eil.
Curacao heart men een berg van denzelfden naam.
Tafelkaap, (eng. Table-Ca p e), kaap can de N.kust
van Tasmanie of Van-Diemens-Land. 40°56' Z.B., 145° 42 O.L.
Tafelneh, Tafelane of Tefelneh, versterkte zeest.
van Marokko, 8 , /e n. Z. Mogadore. 3000 mow. — KeepTafelneh ligt 11/, u. NW.waarts, 235 voet boven de zee.
Taff, bijriv. der Severn, Engeland, Z.-Wale., lang 12 n.
Tafileit, Tafillelt, Tafilet, een der groote afdeelingen
van 't keizerrijk Marokko, ten 0. van 't Atlas-geb. Zi,j
beeft een vruchtbaren bodem en wordt ale een verbanningvoord voor ataatsmiadadigers gebruikt. De et ad Tafilelt,
op 31 0 45' N.B., 4° 3' W.L., is eigenlijk een door muren
en torens omgeven groep dorpen en eterkten, under welke
men Ressant ale de resid. van den pasja der prov.
noemt, terwijl ale voorn. pleats Goerland (G u Flan d)
wordt opgegeven. (Zic Alarokko).
Taloa, [Siga], kl. riv. van N.-Afrika, Algiers, prov.
Oran, valt in de Middell. zee op 6° O.L. Zij is bekend
door het tractaat der Tafna van 1837, dal in 1839 door
A bd-el-Kader weed verbroken.
Tafoa, et. in Opper-Guinea, Gondkust, 4 U. N. Koemassie.
Taft, per.. st., prov. Khorasan, 16 u. WNW. Yezd; met
beroemde tapijtfabrieken. 6090 mw. (?) — Tafyle is een
d. van Arabia-Petrzea, 81/i
ZO. de Doode zee.
Tagai, 1) ruse. st., gonv. en 10 u. W. Simbirsk. 2100 low.
— 2) of Strevarov-Eilanden, eil.groep in den Grooten
of Stillen oceaan, Radak-archipel, op 11° 5' N.B., 169°4i' O.L.
Tagal of Tegal, 1) ned. resid. op Java, palende N. aan
Java.zee, O. can Pekalongan. Z. aan Banjoemaas en
Cheribon, gr. 69 0 m., met 942,290 low., waarvan 935,345

inlanders, 6109 Chineezen, 208 Arabieren en 628 Europeanen (1880). De deele vlakke, deels bergachtige grond wordt
door een menigte rivieren besproeid, onder welke de Tjiomal, Lossari, Pamali, Maribaja, Ganges, Pamalang en Palawangan de voorn. still. De bij uitstek vrnchtbare bodem
levert vooral rijst, indigo, tabak, sulker, kofile, veel en
goed djati-hout en bamboo' nit de menigvuldige boaschen;
voorts vindt men er paarden, buffels, veel rivier- en zeeTisch enz. De reeid. wordt verdeeld in 3 regentschappen
"Tags], Pamalang en Brebes. — 2) at. en hfdpl. van gen.
resid. en reg., bij de Java-zee, op 6° 54' Z.B., 109° 12'
30" O.L. De aanleg dezer oude et. getuigt van vroegere
grootheid. Zij heeft een oud, ruins stadhnis, een reeidentie-gebouw, een . gouvern. school, een fort, havenhoofd en
open reede. Men heeft er een prachtig gezicht op den
Slamat. 8500 mw.
Taganrog, rues. et. en zeeh., goer. Jekaterinoslav, aan
.den N.oever der zee van Azof, 18 u. WZW. Novo-Tsjerkask,
tegenover den mood van den Don. Hare door Peter den
Groote aangelegde haven is ondiep en remand, en hear
bandel, weleer seer bloeiend, heeft veel geleden gedert 1833,
toen Kertsch tot de eenige quarantaine-haven van de Azof-

eche zee werd gemaakt. Zij heeft een citadel, eenige fabrieken en echeepatimmerwerven en gewichtige viescherij.
26,000 low. Hier stierf op 1 Dec. 1825 keizer Alexander;
t vertrek, waarin hij den adem nitblies is in eene kapel
veranderd en de pick van zijn sterfbed wordt door een altaar
aangewezen. — Niettvr-Taganrog is eene eedert 1840

j

aangelegde havenplaats aan de NW.kust der zee van Azof.
Tagavrost, volkrijke et. van Marokko, prov. Son (Sea),
U. ZO. Terodant, aan de Tenet of Meese, 1. o.
Tagdempt of Tekedempt, at. van Algerie, prim. en
-25 tt. OZO. Oran, bij de bronnen van de Tsjelif. Zij schijnt
van rom. oorsprong te zijn. Abd-el-Kader poogde in 1838
base tot den zetel van sijne regeering te waken; maar de
Franschen hebben ze in 1841 bezet.
Taggia, vi. in N.-Italie, prov. Porto-Manrizio, circ. en
1 n. NO. San-Remo, mand.hfdpl., bij de golf van Genoa;
tx,t een gem.collegie. 4390 low
Taghboy of Taughboy, kersp. van Ierland, grs. Galky en Roscommon, 1 , /, u. ZO. Atleague. 2300 low. —
T a gh e en of Tangheen is een kersp., gra. Mayo,
112 U. NNO. Hollymonnt. 1760 mw.

Taglikanie, gem. der VS., New-York, gra. Columbia,
21/2 n. ZZO. Hudeen. 1500 mw. — De T a gh k an i cb er gen liggen aan de W.grene van den Stt.; lang 15 tt.
Taghenaconnell, kerep. van Iceland, grs. Roscommon,
1 n. NNO. Ballinasloe. 2400 mw.

kersp. en vl. van Iceland, gm. en 2 u. ZW.
Wexford. 2100 mw.
Taghmon.
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Taghehinny, kerep. van Ierland, Leineter, gre. Longford, 3/4 n. NO. Ballymahon. 1200 low.

Tagliaeowe at. in Z.-Italie, prov. en 6 u. ZZW.
Aquila, can de Ismele. 7401 inw. In hare nabiiheid versloeg
Karel van Anjou in 118 Konradijn en maakte daardoor een
einde aan de heerschappij der Hohenstaufen in Italie.
Taglia-di-Po, gem. in Italie, prov. Rovigo, circ. Arianoel-Putlia. 350 mow.
Tagliamento, [Tilavemptuaj, riv. van N.-Italie, pro,.
Udine en Venetie, ontepringt in de Alpen en valt na een
loop van 30 n. voorbij Latisana (waar ztj bevaarbaar wordt)
in de Anriat. zee te Porto-Tagliamento. — Onder 't eerste fr. keizerrijk gaf zij haren naam aan een dep.,
waarvan Trivia() de hfdpl. was.
Tagliolo. d. in N.-Italie, prov. Alessandria, circ. NoviLigure. 22.40 low.
Tagliuno, d. in N.-Ital., prov. en circ. Bergamo. 2110 inw.
Tagodaet. Tatio,zast, st. van Marokko, aan de W.grens
van 't geb. Atlas, 28 u. NO. Marokko. 7000 low. (?
Tagolanda Tagoelanda of Pangaaare, ook R.
galanda, 0.-Ind. ail., Molukschen-archipel, tusschen den
N.hoek van Celebes en 't eil. Sjouw ; met de d. T a g 0landa en Minanga.
Tagomago, ell. der Balearen, Middell. zee, onmiddelijk 0. het eil. Ivica.
Telma of Otaha, em n van de Sociteits-eil. in den
Grooten oceaan, (6° 35' Z.B., 151 0 25' W.L. 300 low.
Tahiti of 0.-Tailti of Otaheite, (het Sagitt aria
van Quiros, het N ou v e Ile-Cyt la e r e van Bongainville 't voorn. der Gezelschaps- of Sociteits-eil. in den
Stillen of Grooten oceaan, liggende Point-Venus op 17° 29'
2" Z.B., 149° 29' W.L. Het heeft 30 u. in omtrek, bestaat uit 2 schiereil. (0 p oerioni en Tierra b o e),
verbonden door een amalle, lage landengte, is door koraalriffen omp.:even en schijnt van vulkanischen oorsprong
te skin. 't Klima is er overheerlijk en de bodem, die
vooral in de valleien en aan den kustzoom hoogst vruchtbase is, brengt kokosnoten, pisangs, peper, suikerriet, arrowroot, broodvrucht, timmerbout, enz. in overvloed voort.
In 't N. van 't eil. is een berg van meer dan 2.00 meter
hoogte. De kusten zijn vlak en hebben veel goede havens.
Het getal der low., die olijfkleurig, schoon van vorm en
meeet tot het chrietendom bekeerd sijn, wordt op 12- a
13,090 geschat (Cook raamde het op 100,000). Het eil.
maakt een credeelte nit van een eigen sonvereiniteit; het
wordt in 7 6distr. verdeeld en ill de zetel van een oppergerechtshof, beetaande uit 7 rechters, van welke 2 op 't
naburig eil. Eimeo resideeren. De voorn. stad en haven
is Papiete, Papeiti of Papoeti, die door walvischvaarders vaak wordt bezocht en van wear vooral pearlen en paarlschelpen, kokosnotenolie, suiker en arrowroot
worden uitgevoerd. Gem. temp. in Jan. 78 0 , in Jan 741/2.
Fahr. ( Vgl. Societeita-Eilanden. )
Tahna, st van den Pendsjab, 36 u. N. Lahore, aan den
weg near Kasjmir; met een groot aerai, door keine Akbar voor reizigers gebouwd. Onder hare mw. sijn veel
ehawl-wevers.
Tahoeate, Tahneta of Santa-Chriatina, een des
Marquesas-eil. in den Grooten of Stillen oceaan, Z. Dominica ; met steile kusten en seer vruchtbaren bodem. 1400 haw.
Tahoera en Tahoeroa of Tahuravra, twee der
Sandwichs-eil., Grooten of Stillen oceaan, het eerste ZW.
Oniehon of Nihaoe, het tweede SW. Mowi.
Tahta, st. in Midden-Egypte, prov. en 10 n. ZZO. Sioet,
aan den 1. Nijloever; met vele moskeeen en overblijfsels,
die op het oude Hesopis dniden.
Tai, naam van veel chin. ateden en dep.hoofdplaatsen,
vooral in de N.lijke provincien. — Tai-pe-Tajan is de
naam van verscheiden bergen in China, mede in de N.lijke
provincien, van welke sommige tot boven de sneeuwlinie
reiken.
Taibon. d. in Italie, prov. Bellnno, circ. Agerdo. 1780 mw.
Taila, gra. van Nieuw-Zuid-Wales (Australie), aan den
r. o. van den Murray. 34° 2,1' Z.B., 143° 0.L.
Taillebourg, fr gem. en vi., dep. Charente-Inftcriettre,
arr. en 3 u. ZW. St.-Jean-d'Angely, can de Charente, r.
o. 1060 mw. St. -Louis sloeg bier de Engelschen in 1242.
Taimyr

of Severo-Zapadnoi, kaap van Siberie,

gone. Jeniseisk, in de N.lijke Ussee, 35 n. SW. SeveroWostotsjnoi, na welke zij de N.lijkste kaap van Azie is.
Tusschen dese beide kapen ligt de golf van Taimyr,
40 u. lang en gemiddeld 14 U. breed; en ten Z. van due
golf ligt het meer Taimy r, dat zijn overtollig water
door de rivier Taimyr in de golf outlast.
Vain, 1) sehot. havenet. no kerap., gra. Ross, can den
mood der Tain en den firth van Dornoch, 7 u. NO. Inverness; met een ijzergieterij, brouwerij en kleinhandel. 2300
mw. in de et., 3200 in 't kersp.) — 21 fr. gem. en at.,
dep. Drome, kant.hfdpl., arr. en 3 u. NW. Valence, aan

den spw. van Lyon near Avignon en can den RhOne, I.
o., tegenover Tournon, waarmede zij gemeenschap heeft
door een ijzeren hangbrug. 3190 low. in de gem., 2430 in

de at. Hermitage-wijnen in haren omtrek.
mvl. in Italie, prov. Como, circ. Varese. 1360 mow.

Taintenies, beg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr.
Doornik. kant. Antoing. 1900 mw.
Taintrux gem en d. in Frankrijk, dep. Vosges, arr.
Sant-Die. 2060 law.
Tai-ping, twee at. in China, dep.hfdpl. ) prov. Nganhoei, aan den Yang-tze.Kiang, 81// 55, ZW. Nanking. —
2) prov. Quang-si, op 22° 26' 12" N.B., 107° O.L. Andere
gelijkn. steden in de provincien Se-tsjoeen en Sjan-si. —
Taiping-tajan of Typinsan is 't voorn. der
Madajicosima-eilanden in de Chineesche zee.
Tai-tong, chin. at., prov. Sjan-si, dep.hfdpl., nabij den

Grooten-mnur, 50 te W. Peking.

Tai-tajoe en Tai-tiag, twee at. van China, dep.hfdpl.„
1) prov. Teje-kiang, 21/s u. SW. Ningpo. — 2) prov. Kwitsjoe, 23 n. WNW. Kwi-yang.
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Tai-wan

Tai-wan of Taiwan-foe, hfdat. van 't ell. Formosa,
Chineesche zee, aan de W.knat, hfdpl. van een dep. der
prov. Fo-kien, op 23° 8' N.B., 1200 22' O.L. Zij heeft twee
vermaarde tempels en is ook de zetel van een aansienlijken handel, weleer ook van een nederl. faktort. In 1869
werden 256 schepen metende • 001, tonnen in- en bijna
even zooveel nitgeklaar
d. Aantal mw. met Takao, hear
voorhaven, ::35,000 (1880•.
Tai-Voean of Tai-Voean-foe, chin. st ., prov. Sjan-si,
dep.hfdpl., aan den Foe6n-ho (bijriv. van den Hoang-ho),
70 u. ZW. Peking. Men wil, dat lib 3 u. in omtre.c heeft,
versterkt en volkrijk is, met een vervallen paleis dat door
de vorsten der vorige dynastie bewoond werd, en met fabrieken van fijn porselijn, ijzerwaren en tapijten. Op een
naburige hoogte ligt eene begraafplaata van hare voreten.
250,000 law.
Tajamuleo, et. van Centr. Amerika, Stt. Guatemala,
aan den voet van den vulkaan Guatemala. 2100 mw.
Tajardi, st. van Eur. Turkije, Rumili, aan den Karatsch, 6 u. NNO. haren mood te Lagos.
Tak, 1) at. van Afghanistan, dietr. Diamaun, 10 rt. NW.
Dera-Ismael-Khan. Zij is door muren omsloten, heeft een
citadel en eenigen transito-handel, en is vermaard om hare
fine vruchten. — St. van chin. Turkestan. 40 u. ZO.
Khoten. — Take is de naam van twee japansche steden,
op 't em!. Sikok f; — ook van een landschap in Nubie. 0.
Halfay. — Takakoesa, Takamidja, Takasango, Takata, Taken zijn steden van 't japansche eil. Niphon.
Taiga', chin. zeeh. op de ZW.kust van 't ell. Formosa,
5 u. Z. Taiwan.
Takeley, kersp. van Engelanl, gra. Essex, 3 u. NW.
Chelmsford. 950 mw.
Takhti-Soliman, T.-Solelmen, (ilTroon van Salomo"), 1 ) merkwaardige heuvel en verzameling van rub:len
in N. Perth, prov. Azerbidsjan, 33 u. ZZO. Tabriz ; door
majoor Rawlinson voor eenzelvig herkend met het nude
Ecbatana in Atropatene, het Phran a Gaza en
Canzaca der klasaieke schrijvers en het Sij i z der Ara:
bieren. — 2) of Oesch, limb, at. van O.-Turkestan,
khanaot en 26 n. 0. Ilhokand. — 3) een berg van de Soliman-keten, O.-Afghanistan, op 31° 35 N.B., en ongeveer
70° 0.L. 3300 met. boven de see. 't Is ook de naam van
veel andere bergen in Centr. en W.-Azie.
Ta-kiang, 1) riv. van China, ontspr. in de prov. Yunnan doorloopt het midden der prov. Quang-si van W. tot
0.,:besproeit de prov. Quang-tong en vertenigt zich een
wemig boven Canton met den Pe-kiang om de Canton-riv.
te vormen. — 2) riv. van 't eil. Hai-nan, die aan de N.kust in zee valt.
Takima of Takimba. at. in dpper.Guinea, Goudkust,
hfdpl. van een aan Asjanti cijnsbaar rijk, 54 u. N. Koemassie.
Taking's, [Cercine], mean van Eur. Turkije, Macedonie, 11/g u. Z. Seres en N. de golf van Contessa, lang
41/5, op zun breedst 11/2 n. Het ontvangt de riv. Angissa,
terwijl de Stroema [Strymon] en door vloeit. Aan de W.
zijde ligt het dorp Takino s.
Takutu, riv. van Bra.. Guiana, ontspr. bij 10 30' N.B.,
vloeit N.waarts tot aan hare vereeniging met den Mahu,
die dau haren naam aanneemt, zich Z.waarts buigt en in
den Rio-Branco valt te Fort-San-Joaquim, op 3. l' 46"
N.B., na een loop van 50 u. Hare voorn. bijriv. zijn de
Mahu en Zuruma.
Talaere, kl. eng. haven, N.-Wales, gra. Flint, aan den
Dee; met nitvoer van steenkolen en zandsteen.
Talak, d. van Britsch Indie, prov. en 20 u. ZO. Aracan.
Talaman, baai op de ZW.kust van Kl. Azie, NW. de
golf van Makri. Zij onvangt de riv. Talaman [Indus],
en aan hare °evens liggen overbli(jfeels nit de middeleeuwen.
Talamello, gem. en d. in Italie, prov. Pesaro-e-Urbino, circ. Urbino. 438) mw. (1110 in 't d.)
Talamona,gem. in Italie, prov. en circ. Sondrio. 2390 mw.
Valencia, Talante, Valenti, Atalanti, vI. in One
kenland, 0. Hellas, gonv. Bceotie, 2 a. N. den berg Talands. Daarbij liggen de ruiner,. van 't oude Opus of
Opont e, de geb.pl . van Patroclus, den vnend van Achilles. — Het Kanaal-van-Talanda [Euripus]
is een zeearm in Griekenland, Mucha' 't Ron, Bceotie
en de N.lijke helft van 't eil. Enbcea, lang 111/1 u., breed
3111 n. Aan 't W.einde heeft gemeenschap met de golf van
Mob of Zeitoen en aan 't ZO.einde met het kanaal van
Mikes. — De G ol f- van-Talan d a is een baai aan
de Zaijde van dit kanaal, aan den ingang 3 n. breed; sij
bevat het eiland Talandia. — De berg Taland a ligt In 't gouv. Bceotie, 1 u. N. het meer Topolias ;
hoog 1082 met.; hij wordt ook Khlomo geheeten.
Talandidre (La). d. en gem. in Frankrijk, dep. Loire,

arr. 8t.-Etienne. 2470 law.
Telang, vulk. berg op Sumatra. Pad. Bovenlanden, Z.
van Scdok; 2275 met. hoog. In 1879 beklommen door de

heeren van Hasselt en Veth. (Zie Sumatra, Noot).

Talapam 0.-Ind. at., ell. Borneo, Solo-gabled, aan de
bast Gikeng; de baste haven der NO.kust.
Tatum, sp. st., prov. en 11 n. N. Lerida, part.hfdpl.;

met wolleweverij. 1600 law.

Talarrubiae, Maeipea], sp. vi ., pros. en 24 n. 0. Badajos. 2850 law.
Talavera, 1) -de-la-Reyna. [1111bera, Ta)alorlea],

SF. it., pro?. en 101/2 U. WNW. Toledo, aan den r. o. van
den Tug, waarover bier een bruit van 35 bogen ligt. Tnsseen hare gebouwen staan een menigte moorsche torens.
Zij heeft sea aantal kerken, kloosters, hospitalen, lat. en
Widen, tabr. van 'Alden stoffen, aardewerk, laden
en- seep ea 2 graansarkten. 9300 law. Hier warden op
27 en 28 JIB MN de Pransehen onder Joseph Bonaparte
en de maarsehalken Jourdan en Victor totaal
door de sag. en sp. troepen onder Wellington. — grar
Real, (Dippa), sp. vl., pro.. en 21/1 n. 0. Badsjos, aan
de Guadiana, 1. 0.; met fabt. van zinlen stoffen en laden.
3) -1a-Vieja, [Evandria], id., prov. en 20
2740 mw.
u. WZW. Toledo, aan den Tug, 1. o. 600 law.

Tamandua
Talbot, 1) gm. der V.S., in 't 0. van Maryland ; gr. 12
m., met 16,800 mw. I 12,096 in 1840); hfdpl. Easto n.
— 2) id , in 't W. van Georgie ; gr. 19 0 m., met 11,300
nw. (15,627 in 1840); hfdpl. Talbotto n.
Tales a St.-Augustijn, at. van Chili, hfdpl. van een
gelijkn. prov. (110,400 mw.,, aan de riv. Manle, 40 n. ZW.
Santiago, waarmede zij door een spw. verbonden is. In
1835 werd de at. door een aardbevieg vreeselijk geteisterd.
18,000 mw. — Talcahuano, tie Concepcion 2).
Talent, versterkte et. in NW.-Afrika, hfdet. van den
*teat Sidi-Hesjam (z. aid.), in 't land van Soes (Sus), aan
de riv. Tesset, 20 n. ZW. Tarodant.
Taleggio, d. in Italie, prov. en circ. Bergamo. 1259 mw.
Tale...EN gem. en d. in Frankrijk, dep. Gironde, kant.
en arr. Bordeaux. 3600 mw. (31'10 in het d.)
Talgartb, kersp. en vl. van Engeland, Zuid-Wales, grs.
en 2 u. ONO. Brecon. 1500 mw.
Ta-li, chin. at., prov. Yunnan, dep.hfdpl., aan 't vischrijke meer Tsjang-koen, 23 u. 0. de grens van 't Birma-rijk.
Zij is groot, volkrijk en heeft fabr. van marmerwerk.
Taliafereo, gee. in de VS., NO. Georgia. 4800 law.
Talieota of Talikote, at. van Britsch Indie, pre.. Bombay, distr. Dharwar, aan een bijriv. der Kistnah, 14 u.
ZO. Bedsjapoer ; vermaard om hare calicot-drukkerijen en
verwerijen. 680) law.
Talisch, ('t voorm. khanaat Taliajah of Tali sj i U;, prov. van Russ. Transkaukasie, tusschen 31 en 39)
N.B., 48 en 59° 0.L., palende 0. aan de Kaspische zee, N.
aan de riviereu Koer en Ares. die ze van de provincied
Sjirwan en Karabagh scheiden, en vender aan de pert.
provincien Azerbidsjan en Ghilan. De hfd.prod. zijn zijde,
katoen, rijat, ses*m, tabak en wijn.
een der voorn. eil. van de Bangka-groep, ten
N. van Celebes, op 10 41' N.B., 125° 10' O.L.
Taljabe, 1 een der Xoella-eil., Aziat. Archipel, 0. Celebes. op 10 5(J' Z.B., 125° 0.L., door een nauwe mat
ten 0. van 'tell. Mangola gescheiden ; lang 28, br. 6
u. — 2) Tolabo of Valsehe-kaap, NO.lijk voorgeb. van
de binnenste N.lijke landtong van Celebes, op 0° 55' Z.B.,
123° 3t' O.L.
d. van Midden-Italie, prov. en 41/2 u. NNW.
Arezzo. 2580 mw. Geb.pl. van Guido Aretino, uitvinder
der muzieknoten, voor wien bier een monument *Meat.
Talladega, grs. der VS.. Alabama ; met 18,600 inw.
(12,587 in 18401; hfdpl. TalladeFa (2000 Mw.)
Tallaght, iersch kersp. en d., Lemster, gra. en 11/2 U.
ZW. Dublin. De aartsbisschoppen van Dublin hadden hier
tot 1803 een paleie. 3500 inw. (312 in het d.)
Tallahassee, et. der VS., hfdst. van den Ste. Florida,
en hfdpl. van 't grs. Leon, 8 u. N. de golf van Mejico,
52 u. 0. Pensacola. Zij is eeret sedert 1824 gebonwd, regelmatig van aanleg, bevat een menigte openbare pleinen
en heeft onder hare voorn. gebonwen een staatshuis, rechthula. gevangenie, //academy" en kerken voor Episcopalen,
Presbyterianen, Methodisten ens. Een spw, verbindt hear
met Port-Leon, aan de Appalachee-baai, die men ale de
haven van T. mag beschouwen. 4600 mw. 30° 23' N.B.,
84 0 36' W.L.
Tallahatehee. grs der VS., in 't NW. van Mississippi;
met 7860 mw. 12958 in 1840); hfdpl. Charlesto n.
Welland, kerep. en vl. in Engeland, gm. Cornwall,
ass 't Kanaal, 1/1 U. ZW. Looe. 1628 mw. (900 in 't vb
Tallapoome, 1 ) riv. der VS., ontspr. in Georgie, vloeit
meest ZW. in Alabama en vereenigt zich met de Coosa
om de Alabama te vormen, na een loop van 45 tt. — 2)
gra. in Alabama; gr. 43 0 m., met 16,900 Mw. (6444 in
18401; hfdpl. Dadeville.
Wallard, fr. gem. en vi., dep. Hautes-Alpes, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. Z. Gap, aan de Durance, r. o. 1040 Mw.
Tallassee, vi. in de V.S. van N.-Amerika, Alabama,
gra. Elmore. 2050 mw.
kl. zeest. van China. prov. Koeangtong; met
Haifong in Oct. 1881 hijna geheel door de see verzwolgen.
Tallevende-le-Grand, fr gem. en st., Calvados, arr.
en )/2 U. W. Vine. 3000 low. Daarbij het d. T. - le- P et it.
Talliafero, tie Taliaferro.
Tallmadge, vl. der VS., Ohio, 37 u. NO. Columbus,
aan de riv. Guayhoga en 't Pennaylvanie-Kanaal, 1300 inw.
Tallou, 0.-Ind. at., eil. Celebes, op 't ZW.schiereil
gonv. en 7 u. van Makassar; met veal katoenfabrieken.
Tallow, tench mvl. en kersp., Munster, gra. Waterford,
3I/e U. NNW. Youghall. 1400 low. (in 't vlek ).
Tallya, mv1. in NO.-Hongarije, cons. en Si!, a. ZW.
Zemplin ; met een ond karteel en wijnbouw. 4000 law.
Talmas, fr. gem. en d., Somme, arr. en 2 u. ZW. Donllens. ;700 law. — 'Felinity, id., C6te-d'Or, arr. en 5 u.
0. Dijon. 1200 mw. — Talmont, fr gem. en vl., Vendee, kant.hfdpL, arr. en 2 u. OZO. Les Sables. 1100 mw.
Talmaseons, d. in Italie, prov. Udine, circ. Codroipo.
2780 mw.
-Talnair, Talneir, at. en fort van Britsch ladle, pres.
Bombay, distr. Candeisch, aan de Taptie, 37 u. 0. Surate.
De Engelscheu namen ze in 1818 in.
Taloedoejoeno, 0.-Ind. at., op de NO.lijke landtong
van Celebes, aan de gelijkn. riv., die in de baai van
Tomini valt.
Tatiana, rues. vl., Tranakaukasie, 101/e u. WNW. Erivan.
Taipei', gem. in Hongarije, gra. Arad. 2200 hew.
kerep. van Engeland, N.-Wales, gra. Merioneth, u. Z. Dolgeily. 1620 law.
Tansalameque, at. an de V.S. van Columbia, dep. Magdalena, 14 n. ZO. Mompox, aan de Magdalena, r. o.
Taman of Termetarakave, ook Temroek, [Inanegoria], versterkte at. in Z.-anal., gouv. Kankasie, op het
ell. Tama n, tnaschen de Zwarte zee en de zee van Azof,
4 a. ZZO. Jenikaleh. Z0hesit behalve hear garnizoen weinig mw., maar voert zont. was, honig, pelterijen enz. nit.
Tamalbali. Tansam.18angki, klein koninkrijk op 't
Soenda-eil. Bali, in 't binnenland, weinig bekend.
Tainandua, at. in Brasilia, pros, Minas-Geraes, 28 u.
W. °um-Preto. 8303 mw.

Tamar

Tandjong

Tamar, 1) riv. van W.-Engeland, vloeit tueschen Cornwall en Devon, voorbij Saltash, Calstock en Launceeton
en valt na een loop van 17 U. in Plymouth-Sound, 112 u.
WZW. Plymouth. — 2 ) voorn. riv. van Van-Diemens-Land
of Taemania, gevormd door de samenvloeiing der N. en
Z. Esk te Launceston, valt in de Bass-straat te Port-Dalrymple, 1 u. beneden Georgetown.
Tamara, het grootste der Lose-el., bij Afrika's W.kust, 20 u. NW. Sierra-Leone.
Tamarida, hfdst. van 't eil. Socotra, Ind. oceaan, aan
eene baai bi,j de N.kust; met een goede haven.
Tamarite-de-Litera, ap. vl„ prov. en 13./2 u. ZO.
Huesca; met olijfolie en wijnen. 36..0 inw.
Tamar°, riv. in Z.-Italie, prov. Campobasso en Avellino, valt r. in den Calore, 1 u. NO. Benevento, na een
loop van 13 u.
Tamarovka, ruse. vi., gouv. Koersk, aan de Worskla,
41/2 u. WNW. Bielgorod. 1800
Tantatave of Tama., St. en zeehaven op Ma(Iagaskar, aan eene beat der 0.kuat, op 18. 10' Z.B., 49° 28' 5"
0.L.; met een fort. 2000 mw. l? I
Tamaulipas. 1) (vroeger Nuevo-Santander),
zeedep. van Mejico, tusschen 22 en 270 N.B., 97° CO' en
1000 W.L., palende W. aan de golf van Mejico, N. can den
Rio-Bravo, die het van Tejas scheidt, en verder aan de
dep. Nieuw-Leon en San-Luis-Potosi ; gr. 1100 0 m., met
1I0,00 mw. De grond bestaat meest uit wijde vlakten, in
welke groote kudden runderen en paarden grazen. De
hfd.prod. zijn tarwe, mats, rijst, boomwol, suiker, koffie
en indigo. Van mineralen vindt men er ijzer, eenig Enver,
alsook rout met eene reeks lagunen lenge de kust. De
voorn, steden zijn Nieuw-Santander (de hfdst.), Soto-la-Marina, El Refugio, Revilla en Matamoras. — 2 ) (PuebloWiejo-de-), vervallen at. aan 't Z.einde van gen. dep., tan
de riv. Tampico, 5 U. N. de stud Tampico.
Tamaaula, st. in Mejico, dep. Sinaloa, aan de riv.
Tamazula of Culiacan, 32 U. 0. Culiacan. 1000 mw.
Tambaeb, mvl. in het vorstend. Saksen-Coburg, 311 2 u.
ZZW. Gotha ; met draadtrekkerij, papier- e. a. molens, linnenweverij en vervaardiging van houtwaren. 2410 ins,
Tambatajerri, St. van Britsch Indie, pres. Madru,
distr. Malabar, 6 u. NO Calicut.
Tambo, 1) st. van Peru, dep. en 14 u. ZW. Cuzco, aan
de Quilibamba. — 2 d. aid., dep. Arequipo, aan den
mond der r i V. Tamb o, die, na em W.lijken loop van
'26 u. in den Grooten oceaan valt, 6 u. NNW. Ho. —
Tambobamba is een st., dep. en 12 u. ZW. Cuzco, can
den Apurimac, 1. o.
Tambora, vuursp. berg op de NO.kust van het ell.
Soembawa, 0.-Ind. archipel, bekend door zijne herhaalde
en heftige uitbarstingen, o. a. die van 1836 en 1815. Zijne
hoogte bedraagt ruim 2940 met.; v66r de werking in laatstgen. jaar echter 1/3 meer. Bij die uitbarsting, welke zich
over een pear duizend urn in omtrek deed gevoelen, braken
'S namiddags aan den top drie vlammilen uit, die zich later vereenigden en den geheelen berg in een gloeiend your
hulden ; 'a avonds begun onder een geweldigen wervelvind
de aechregen, vergezeld van steenen en van schokken en
trillingen, die dagen lang duurden en die can meer dan
1200 menschen het leven kostten. Zoo groot en talrijk
waren de aangerichte verwoestingen, dat enkele streken
op het ell. nog niet weer gebeel hersteld zijn. Heviger
natuurverschijnsel deed zich in Insulinde nimmer noon
tot op Java hoorde men de ontzettende slagen ale kanonechoten donderen en een dichte aschregen overdekte 5 dagen later 0.-Java, ja verspreidde zich zelfs tot Pontianak
op Borneo en Benkoelen op Sumatra.
Tambov, 1) goon. van Rusland, tusschen 51° 20 en
560 N.B., 38 0 30' en 43° 30' 0.L., omsloten door de gouv.
Riasan, Vladimir, Nisjnii-Novgorod, Penza, Saratov en
Woroneech ; gr. 1,202 1/4 0 m., met '2,200,0 in w. De vlakke
of golvende grond wordt besproeid door de Tzna, Wad en
Moksja, bijrivieren van de Oka, en door de Worona, Khoper, Woronesch e. a. bijriv. van den Don. De bodem is
in 't N. zandig en moerassig, in 't 0. en elders vruchtbaar, en bijna geheel het gouv. wijdt zich aan de landelijke industrie. Meer dan 1 /6 der oppervlakte is met won.
den bedekt, ruim 1/4 met wei- en 1/3 met bouwland. Hfd.prod. zijn rogge, haver en boekweit. De bosschen leveren
groote hoeveelheden bout noon den scheepsbouw. Voor de
markten van Moskau en St.-Petersburg worden aanzienlijke hoeveelbeden Yee van bier uitgevoerd. Het aantal
schapen wordt op 1,140,0011, dat der varkens op 700,000 ge:what. Men vindt bier veel smederijen, branderijen, talkfabrieken, molens elm, en can de groote wolfabr. te Budari, door Czar Peter dear gesticht, waren v66r weinig
jaren 3D0 handen bezig, die jaarlijks 935,000 meters laken
voor 't leger vervaardigden. Het gonv. wordt verdeeld in
12 kreitsen. De voorn. steden On Tambov, Lipetzk, Monsjansk, Jelatom, Sjatsk en Oesman. -- 2) hfdst. van gen.
goon., gelegen aan de Tina, 36 u. NO. Woronesch. Zij
wend in 1636 gesticht en Writ beveetigd ale een bolwerk
tegen de invallen der Nogai-Tataren. De huizen zijn meest
van bout. Zij heeft een collegie, een militaire adellijke
school, een in 1834 opgerichte hoogere meisjeeschool, fabr.
van laken, aluin en vitriool en een actieven algemeenen
handel. 31,000 low.
Tambre, [Tamario], ep. riv., Galicie. °map, bij den
uitersten W.hoek der Asturische bergen, vloeit WZW. en
valt in de baai van Noya, Atlant. oceaan, na 17 u. loops.
Tame, eng. riv., valt r. in de Trent, 2 u. N. Tamworth.
Tamega, riv. van $panje en Portugal, ontspr. bij Monterry, Galicie, vloeit ZZW. door de provincten Tras-oeMontes en Minho, en valt na een loop van 26 u. in den
Douro, 9 1 /2 u. 0. Oporto.
Tamerton-Foliott, kerep. van Engeland, grs. Devon,
1 U. NNW. Plymouth. 1145 mw. 118711.
Tamed. riv. in Mejico (Zacatecas, San-Luis Potosi en
Tamaulipas), die bij Tampico in de Panuco valt.
Tamiagua, kl. zeeh. van Mejico, dep. en 21 u. ZO.
Tampico, in ongezonde ligging, tusechen het meer T. en

de golf van Mejio. — Het meer Tamiagu a, 17 xi.
lang en 7 u. op zijn breedet, wordt aan zijn N.einde door
een muffle landatrook van 't meer Tampico gescheiden.
Tamiang, kaap aan de NO.kust van Sumatra, in Ste.
Malakka, tueschen Deli en Edi, nagenoeg op de grens van 't
gouv. Atjeh en onderhoorigheden en de res. Sum. 0.kust.
Tamieh, kl. at. van Egypte, pros. Fayuem, 41/2 u. NO.
Medinet-al-Fayoem, can een kanaal, 6 u. W. den Nijl.
Tamine, belg. gem. en vi., peon., arr. en 3 u. WZW.
Namen ; met een station aan den spw. van dear op Charleroi. 15J0 mw. — Tamise, (.1aamsch Temsch e), belg.
gem. en vi., prov. 0.-Vlaanderen, kant.hfdpl., arr. en 2 u.
NO. Dendermande, aan de Schelde 1. o. ; met weverijen,
brouwerijen, looierijen e. a. inductrie. 90 ,0 tow.
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Tamlaght, 1) kersp. in lerland, grs. Londonderry en
Tyrone, met eon d., 1 u. ZZO. Moneymore, waarin eenige
linnen-industrie. 2270 mw. — ) id., id., 11/2 u. NO Meghers. 3680 mow. — 3) -O'Crilly, id., id., bevattende een
deel der stad Portglenone. 7350 in,
Tamlingtar, st. van Nepal, N.-Hindostan, distr. Chayenpoer, 33 u. NNW. Purnia. 600 tow. fl
Tammany (St,-), kersp. in Louisiana, VS., met 6365
tow. in 1850 ( 4598 in 1R40); hfdpl. Madisonville.
Taanmerfors of Tamerafort, rnss. st ., Finland, lan
en 24 u. NNO. Abo, hfdpl. van 't distr. Sata-Kunda, tusschen de mecca Nesuarvi en Sopvakselke. 5600 tow.
Tampa (Baai-yan-). (sp. Espiritu-Santo), groutste baai in de golf van Mejico, VS., aan de W.zijde van
't ashiereil. Florida, op 27 0 36' N.B., 82° 45' W.L.; lang
van N. tot Z. 10 u., be. 4 u. Zij is van gemakkelijken toegang, heeit voortreffelijken ankerg,rond, neemt verscheiden
riv. op en besot eenige eil. aan haren ingang, alwaar een
bank ligt met 5 tot 6 met. water.
Tampico of Santa-Ana-de-Tamaulipas, st en zeeh.
van Mejico, dep. en 62 u. NNW. Vera-Cruz, aan den Z.oever van 't meer Tampico en bij de riv. van dien naam.
Zij is regelmatig aangelegd op glooienden grond, en heeft
eenige goede woningen in den ouden sp. stijl, met milit.
en zeehospitalen, eenige openbare monumenten en w61
voorziene markten. 5900 mw. — Tampieo-el-Alto is
een d. op een hoogte. ZO. Pueblo-Viego-d-e-Tamaulipas. —
Net meer Tampico is een ondiepe lagune aan 't N.einde van het dep. Vera-Cruz, 6 u. lang en 3 u. breed. Zij
heeft gemeenschap ten N. met de vereenigde monden der
rivieren Tula en Tampico en ten 0. met het meer Tamiagua. — De ri•ier Tampico salt na een 0.1ijken
loop van 60 0. in de golf van Mejico, bij Tampico.
Tamoui, (eversch-water-stad"), zeest. van China, op de
N.kust van 't eil. Formosa, aan de Fukian-straat ; sedert
eenige jaren als handelshaven voor Europeesche en N.-

Amerikaansche schepen opengesteld. Met het nabijgelegen
Kilung 60,000 mw. (1879).
Tamoweg, mv1. van Opper-Oostenrijk, hr. en 17 u. ZZO.
Salzburg, can de Murr, I. o.; met ijzerfabrikatie. 1000 tow.
Tamworth, 1 ) cog. st en kersp., gra. Stafford en Warwick, aan de eamenvloeiing der Tame en Anker en aan
den Trent-valley-tak van den London-and-North-Westernspw., die hier door een viaduct van 18 bogen over de Anken goat, 2 u. ZW. Lichfield. De st. heeft weverijen,
brouwerijen, looierijen e. a. industrie en levendigen handel. 11,50) tow. — 2) gem. der VS., New-Hampshire, gra.
Carroll, 16 u. N. Concord. 1801 tow. — 3) vi. in NieuwZuid-Wales, distr. Liverpool-Plains, aan de Peel, 44 u.
van Maitland. 1550 tow.
Tana-Eh, N.lijkste riv. van Europa, die op het grootste gedeelte van haren loop de grens vormt tusschen
Noorwegen (Finmarken) en Russ. Lapland, en in den
Tana- fj o r d (IJszee ) valt op 70° 30' N.B., 28° 0.L.,
na 59 u. loops. Aan haren mood ligt het d. T a n a.
Tanaga, Tanagav, een der Aleoeten in de groep der
Andreanov-eil., W. Kanaga: met een werkenden vulkaan.
Tanah-Pileh, st. op Sumatra's 0.kust, Djambi.
Tanakeke, groep eilandjes bij 't ZW.einde van Celebes;
het grootste, Tanakek e, is omtrent 3 n. in omtrek.
Tananarivo, Tanarive, Tarnanaroevo of Antananarivo, ook 1 atane-Arrivoe, (d. t. eduizend dorpen"),
hfdst. der Owahs op Madagaskar, bij 't midden des eilands,
55 U. W. Tamatave. Men wil, dat zij grout is en fabr. van
voortreffelijke gouden en zilveren kettingen. zijden stoffen enz. heeft; maar zij is ons nog weinig bekend.
Tanaro, [Tanarno], riv. van N.-Italie, Piemont, ont-

spr. bij den Col-di-Tenda in de Zee-Alpen, vloeit N. en
NO. voorbij Garessio, Ceva, Alba, Asti en Alessandria, en
salt 3 u. NO. de laatste st. r. in den Po na een loop van
welke zij en omtrent 12, tot Asti, bevaarbaar
is. Zij neemt 1. de Stura, Pesio, Ellero en Corsaglia, r. den
Belbo en de Bormida op. Onder 't eerste fr keizerrijk gaf
zij haren naam aan een dep., waarvan Asti de hfdpl. was.
Taneitaro, it. in Mejico, dep. Mechoacan, 28 U. SW.
Valladolid.
Taneook (Groot- en Klein.). twee ell. van NieuwSchotland, in de Mahone-baai, 7 u. ZW. Halifax.
Tandah, st. van Hindostan, gebied en 91/2 u. OZO.
Oude, aan den Z.oever der Gogra.
Tandauli, st. in Britsch Indie, distr. Aldemau, prov.
Oude, op 2,,° 34' N.B., 8 0 26' 0.1. 3000 tow.
Tandel, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr., kant. en 1
U. N. Diekirch, gem. Bastendorf. 120 mw.
Tanderagee, iersch mvl., Ulster, grs Armagh, 1 u.
SW. Guildford; met koren- en vlaamolen. 1240 tow.
Tandil, at in de Argentijasche republiek, pros. Bue26 u., van

nos-Ayres. 218 tow.
Tandjong, (,hoek, hasp"; -Alang, (ook TweedeHoek of Punt genaamd), kaap van Java in Straat-

Soenda, de ZW.hoek der Welkomst-baai, resid. Bantam.
Tusschen deze kaap en Java's uitereten W.hoek. die E e r.
ste-Punt, Oedjong-Koelang of Djongkoe1 o n wordt geheeten, is op 't eind van 1853, in de nabijbeid der Meeuwenbaai, eene rijke steenkoolmijn ontdekt.
Tusschen de gen. Welkomst-bast en de Peper-baai ligt de
Derde-Punt of Tandjong-Lasang of -Lesong.
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Tandsjore

.11••■

Tandsjore, Tandsjoer. (eng. Tanj or e. fr. T a iijaour), 1) zeedistr. van Bribe% ladle, pres. Madras, bij
't Z.einde van Ladle, pales& 0. aan den ammo ea land
waarts aan de dietr. Madoera, Trichinopoly en Z. Arcot;
gelegen tusschen 9. 62' es 11. 23' N.B., 78. 6W ea 79° 56'
0.L.; gr. 410 0 m., met 2,200,000 law. 't Bevat bet delta
der riv. Cavery, ii meest vlak en eta der vruchtbaarste,
meest opbrengende gedeelte van Britsch ladle. Het hfd.prod. is rijst, die met katoen„ zijden stoffen en koperwerk
nitgevoerd wordt near Bengalen, Atjeh, Tranguebar enz.
Het dietr. staat ook bekend om sun goede wegen. De
voorn. steden zijn Tandsjore, Comboecoennm en Negapatam. — 2) hfdst. van gen. distr., 50 n. ZZ W. Madras, aan
ecn arm van den Cavery. Zij heeft bijna 2 n. in ointrek
en is regelmatig gebouwd, bestaande nit 2 afzonderlijk versterkte deelen, waarvan een het paleis van den radja en
'C andere een merkwaardigen Hindoe-tempel beeat. 52,600
mw. 10. 50' N.B., 79° 15 O.L. — T. weed door de Eng;
in 1749 ingenomen en later, in 1773, door hen lien de Franschen ontweldigd.
Tanega-Sinsa, Tanao-Sima, ell. van Japan, Z. KioeSioe. lang van N. tot Z. 7 n.; gemiddeld breed 31/2 n.
Tamers, echotsch eil., gee. Ross en Cromarty, kersp.
Lochbroom. 114 mw. (1871).
Tanetti, at. op 't Soenda-eil. Celebes, hfdst. van emn
gelijkn. koninkrijk, op de W.kust, inn de street van Makassar en de baai van Tanett i, ook bocht van B adjoekeke geheeten, 8 U. N. Maros.
Taney, 1) kersp. van Ierland, Leinster, gra, en 1/2 u.
ZZO. Dublin. 4310 mw. — 2) gra. der V.S., in 't Z. van
Missouri; gr. 68 r tn., met 4400 mw. (3264 in 1840); hfdpl.
Forayt h. — Taneytown is een d. in Maryland, 6
U. NNO. Frederick ; met reel molens en eenige nzerwerken. 2400 mw.
Tanfield, vi. in Engeland, gra. Durham, kersp. Chester-le-Street, 11/2 n. ZW. Gateshead. 7300 mw. In de nabijheid liggen uitgestrekte kolenmijnen. — Ook in het grs.
York komen een paar onbeduidende dorpen van denzelfden naam voor.
Tanga., et. van Voor-Indie, dietr. Bainswara, prov.
Oude, op 3' N.B, 81° 20' O.L.
Tanganika, Tanganyika, gr. zoetwater-meer in Midden-Afrika, tusschen 3° 18' 3 ' — 9° Z.B. en 29° 20' — 32°
10' 0.L., 852 met. boven de zee, 400 KM. tang en 50 KM.
breed. Het werd ontdekt in 1858 door de Eng. reizigers
Speke en Burton, terwijl het later nauwkenriger weed opgenomen door Livingstone (op diens derde rein, 1866-73),
Stanley en Cameron. Door beide laatstgen. reizigen weed
onlangs aangetoond, dat het meer in verbinding staat met
het nitgestrekte Congo-bekken, en wel door de Loealabariv., of liever door een zijrivier hiervan, de Loekoega.
Tangos (De), geh. in de Ned. prom. Groningen, gem.
Onstwedde, kant. en arr. Winschoten ; met een 30tal invt.
Tanger, Tandsja, (eng. Tangier), [Tingis, Tradneta Julia, Caesarea Mauritius'. Tingitause], versterkte at. en hfd.handelshaven van Marokko, kon. Fez,
aan de 'W aijde van eene baai der street van Gibraltar, 21h
U. ZO. Kaap-Spartel. Hare voile straten zijn meest nauw
en onregelmatig, de huizen laag met platte daken. Zij
heeft eenige goede gebouwen, waaronder de verblijven der
enrop. consuls, een schoone moskee en het saraceensch
kasteel, dat de residentie van een pasja is. Aan de zeezijde heeft zij sterke verdedigingswerken, maar niet aan de
landzijde. Be talrijke klippen aan de rotsachtige kust
maken het landen op vele plaatsen onmogelijk daarom laten de schepen gewoonlijk op eenigen afstand van de bust
het anker vallen en passagiers zoowel als goederen worden door dragers aan land gebracht. Van Gibraltar nit
wordt de st met hare witte gebouwen en talrijke minnameta dikwijle door Engelache pleizierreizigera bezocht. Voor
de poorten heeft men fraaie tuinen en aangenaam gelegen
landhuizen. De opgaven der bevolking loopen van 16- tot
23,000. Het britsche coneulaat ligt op 35° 47' 2" N.B., 5.
48' 5" W.L. — T. werd in 1471 door de Portugeezen bemachtigd. Alphonsua VI. stood hear in 1662, ale huwelijksgift van zijn zuster Catharine, aan den eng. koning
Karel II. af ; meal. de Eng. verlieten de at. in 1685, wearop de Marokkanen hear bezetteden. In 1844 is zij door de
Franschen gebombardeerd.
Tangerang, d. op Java, resid. en 3 n. W. Batavia, aim
de Tjidani, die bier den neon van T. aanneemt, in 't
Westerkwartier der BataN iasche Ommelanden.
Tangermiinde, pr. st., prov. Saksen, regdst. en 91/2 n.
NNO. Maagdenburg, can de Elbe en den mond der Tanger;
met een sterk basted, fabr. van wollen en linnen stoffen,
bronwerijen en branderijen. 5023 tow.
Tangier-Eilanden, hi. groep der V.S., Maryland, in de
Chesapeake-baai, tegenover den mood der riv. Pontanac.
Tangipaboa, kersp. in de V.S. van N.-Amerika, Louisiana 79i0 taw.
Tanosoe, bergketen van 't Chin. rijlt, Land der Khalkas,
op 50° N.B., van 90 tot 100° O.L. . hangen W.waarts
cameo met den K1. Altai en scheiden het stroomgebied des
Tobols van dat der Jeniset, en dear weder van de bekkens
van verscheiden riv., die in de meren van Contr. Azie vallen.
Taniabstren, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Leeuwarden.
Taninges, Tanninges, gem. en mvl. in FrankrUk, dep.
Ilante-Savoye, aan de Guire, It n. N. Closes, niet ver
van den Mont-Blanc. 2400 mw.
Tanis, (nu San of Samnah, het Zoan of Tsoan
der H. Schrift), verwoeste it. van Egypte. gelegen aan emn
arm des Nis, sten zijn delta, 4 n. ZW. Menzaleh. Ztj
heeft overbltjfsels van men grooten tempel en fragmenten
van wallen., sullen en gevallen obelisken. De vlakte van
San (of evelden van Zoom., Psalm LXIVLII, 12), weleer
vermaard wegena vruchtbaarheid en alwaar Moses sijne
wonderen verrichtte, is no een dome woestenij.
Tanisk of Taunsk, kl. at. van 0.-Siberie, prov. en 55
U. 0. Okhotsk, aan de Tani, een riv., die in de golf
van Tanis k, men deel der zee van Othosk, 'alt.
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Tankardstown, keret,. van Iceland, Kildare en Queen's
coin., 1 u. ZZO. Athy. 9285 illy%
Tankimberg, henvel in de Ned. prov. Overijsel, 80 meter bong, ten NO. van Oldenzaal, aan den weg van bier
near Bentheim.
Tisokoreley, kersp. Co vi. van Engeland, yes. York,
W..Riding 1 n. Z. Barnsley. 2900 low. (1850 in 't vi.)
Tan, pr. st., prov. Hessen-Nassau, regdat. Kassel, kr.
Gersfeld. 1172 mw.
Tonna, 1) at. in 't vorstd. Retess-Schleiz, 0/2 n. ZZO.
Schleiz, aan de Wetterau; met gewichtige markten. 161:;
mw. — 2) et. en fort van Britsch Indie, presid. en 6 u
NNO. Bombay, op 't el. Salsette; met vele christen-inw.
en eenige port kerken. Ken spw. van Bombay op Tanna
Is in April. 1853 geopend. 12,000 inw. — 3 ) eil. in den
Grooten of Stillen oeeaan, Nieuwe-Hebriden, op 19° 30' 9'
Z.B., 169° 28' 7" 0.L , lang 5 u., be. 21/2 n.
Manually, fr. gem. en vi., dep. Nievre, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. ZZO. Clamecy, aan de Yonne, 1. o. 1400 tow.
Tanner's-Creek, vi. in de V.S. van N.-Amerika, Virginie, gm. Norfolk. 3100 mw.
Tannforsen, waterval in Zweden, prov. Jemptland.
Tannroda, stadje in Saksen-Weimar, aan de Ilm, 21/ 2 u.
SZW. Weimar; met een slot en kalksteengroeven. 933 tow.
Tanoeiratb-Doera, [het Adoraim der H. Schri(t,
2 Chron. XI, 9, en 't Adore van Josephus], gr d. van
Palestine, paid. Damascus, ll/ U. WZW. Hebron, door
olijfboachjes omsloten. Het is de resid. van een sjeik, en
heeft geen overblijfeels der ondheid.
Tanore, Tanner, st. van Britsch Indie, pres. Madras,
distr. Malabar, aan de kust, 6 u. Z. Calicut.
Tans, woestijn van 2.-Afrika, Land van Damaras, tusschen 23 en 24° Z.B., bepaald ten NO. door het geb. Tans.
Tansbelf, vl. in Engeland, grs. York, W.-Riding, kersp.
Pontefact. 920 mw.
Tansley, vi. in Engeland, gin. Derby, kersp. Chrich.
1/4 u. O. Matlock. 610 mow.
Taint, Tanta, Tanta'', at. van Neder-Egypte, in het
delta, prov. en 11/2 u. ZZW. Menoef, aan den Damiette-tak
van den Nijl, door epw. met Alexandrie, Damiette, Cain"
en Israelis (Suez-kanaal) verbonden. Zi,j heeft een peachtige moskee van Seid-Akmed-el-Bedaoui en is het vereenigingepunt van tal van pelgrims.
Tanworth, kersp. van Engeland, gra Warwick, 21/2 n.
ZZO. Birmingham. 2060 mw.
Tan-Yang en Tao, twee et. van China: 1) prov. Kiangnor, distr.hfdpl., aan 't Keizers-kanaal, 17 n. O. Nanking.
— I) prov. Hon-nan, distr.hfdpl., op 25° 30' N.B., 120° 0.L.
Tattek of Tonle, at. van Turksch Koerdistan, aan een
bijriv. van den Tigrie, 81/2 u. Z. Kerkoek. Weleer gewichtig.
Taoekra, [Tench:raj. verwoeste at. van Barbarije,
Berea, aan de zee, 51/2 U. ZW. Tolometa.
Taormina, [Tanromeninm], st. op Sicilie, prov. ea
81/2 u. ZW. Messina, distr.hfdpl., can de 0.knat des eilands.
Zij wordt verdedigd door een onregelmatigen wal, met
saraceensche torens en hooger op door den milit. post
M o I a. Zi,j heeft veel groote kerken en kloosters, een hospitaal en eenigen handel in voortreffelijken wijn en in
hennep. Maar zij dankt hare vermaardheid vooral aan hare
heerlijke overblijfsels der ondheid, waaronder een achouwburg, die 40,000 aanschouwers bevatten kan en een van de
schoonste gebouwen der ondheid is; voorts overblijfsels
van de waterleiding en den vergaderbak, die de nude stad
van water voorzagen, graftomben, cenotaphiums, ingelegde
vloeren en rutnen van gebouwen. 3200 mw. — In de nabijheid liggen de rulnen van 't oude N a x tt s.
Taos, tutnzienlijke et. van Opper-Tejas, 17 u. N. Santa.
Fe, op 37° 5' N.B., 105° 40' O.L.
Tapajos, Tapayos, riv. van Brasile, prov. Para, vat
na een N.lijken loop van 150 n. in den Amazonen-stroom
bij Santarem, liggende hear stroomgebied tneschen die van
de Madeira en den Hinge. Zij ontstaat uit de vereeniging
van den Petro en de Juruena in de prov. Mato-Grosso.
Tapian, pr. st., prov. Pruisen, regdst. en 6 u. 030.
KOnigsberg, aan den Pregel; met een ond slot, dat nu tot
een armeninrichting client. 3114 mw.
Tapoel, goed bebouwd ell. van de Soeloe-groep, Aziat.
archipel, 41/2U. ZW. Soeloe.
Tapisiesan, twee mv1. in Hongartje: 1) (Kis- of Klein.),
mom. Bars, 8./eU. ZW. Kremnitz. 1100 mw, — 2) (Nagyof Groot.), corn. en 5 U. NNO Nentra, aan de Neutra.
24 Sept. 1866 heerschte te T. een geweldige brand, waarbij
366 baleen en bijgebouwen een prooi der vlammen weeden, ontatoken door met lucifen spelende kinderen.
Tappabiusnock, vl. en riv.haven der VS., Vieginie,
hfdpl. van 't grs. Essex, aan den Rappahannock, 12 n. van
diens mond in de Chesapeake.baai.
Tappan-Ray, verbreeding van de Hudson-riv., Sit. en
31/2 n. N. New-York, breed van 1/2 tot 1 u., met eene &cheepstiminerwerf op de W.r.tjde aan 't elude van den New-Yorken-Erie-spw. — Ye Tappant ow n, aan hare W.zijde
weird de majoor Andre op 2 Oct. 1780 ale Won opgehangen.
Tappanoeii, TaiciTrioeli, distr. van Sumatra, aan de
W.kust, regd. Ajerea; met de mime en seer veil
Tappanoeli-baai, op 1° 43' 8" N.B., 98.45' 0.L.
Op het eilandje Poedjan of Pondjan-Kitjiel
ligt aan den NW.hoek men door de Engelschen gebonwd
fort; aan de ZW.sijde staat de woning van den assist-resident, en aan de 0.zijde ligt het d. T., met het havenhoofd en de algemeene landingsplaats. V66r de baai liggen de Mensoelar-eilandjes, waaronder Mensoela r, met men prachtigen watenal, Soong
B o ekal en het Suikerbrood.
Tappersbeul, geh. in de Ned. prove. Z.-Holland, gem.
Oudewater, kant. Woerden„ arr. 'Utrecht.
Taipei., Tarty, [Goarisi, riv. van mdii, ontsp. in
hart van 't seinereil. btj Baited, vloeit W. door 't Z. van
't Gwalior-gebied en de distr. Candelsch en Senate en in

'I britsche presid. Bombay, en valt in de golf van Cambay,
6 n. W. Snrate. Haar voorn. bijriv. is de Poerna, nit het
Z. Zij is slechts iets verder dan Surate bevaarbaar.

Taqua
Taqua, et. in Opper-Guinea, Goudk., 28u. ZW. Hoemassie.
Taquari, Tacoarii, Taguari, riv. van Brazille, prov.
Matto-Grosso, vloeit NW. en ZW. en valt in de Paraguay
bij 20. 20' Z.B., 58. W.L., na een loop van 120 n.
Tar, riv. der V.S., N.-Carolina, die na een ZW.lijken
loop kings Louisberg en Tarborough etch te Washington
tot eon wijden mond, Pamlico-rivier geheeten, verbreedt
en in Pamlico-sound valt. Hare lengte bedraagt 50 u. Zij
is door eon kanaal met de Roanoke verbonden en nit zee
tot Washington voor schepen van 23/4 met. diepgang bevaarbaar. — Tar borough is een d. aan 't begin van
hare stoombootvaart, 17 u. ONO. Raleigh.
Tara, 1 ) kersp. van Iceland, gee. Meath, 1/2 u. W.
Skreen ; vroeger belangrijker dan nu. 310 mw. — 2) ZW.lijkate gra. van Nieuw-Zuid-Wales ( Australie ), aan den r.
o. van de Murray-riv., 35° 45' Z.B., 141° 30' O.L. — 3)
at. van Siberie, gouv. Tobolsk, aan den Irtisch, 40 u. N.
Omsk. Zij bestaat uit een versterkte wijk op een hoogte
en nit een voont. aan den riv.oever, bewoond door Tataren, die eenigen handel met Chineesch- en Oost-Turkestan
drijven. Hare voorn. fabrikaten zijn leder, hoeden en vitriool. Gem. temp. in Jan. 7 0 , Juli 72° Fahr. — De r i v.
Tara valt in den Tobol, 7 u. ZO. de St., na een W.lijken loop van 60 u.
Tarablu., Tarabolus, sic Tripoli.
Taraneon, sp. vi ., prov. en 11 U. W. Cuenca, tan den

Rianzares, r. o.; met wijnen en olijfolie. 4800 mw.
Tswana, gem. in Ital., prov. Perugia, tire. Rieti. 040 mw.
Taranovka, rues. mv1., gouv. en 8 u. ZZW. Kharkov.
Taranta, mv1. in Italie, prov. Chieti, 5 u. ZZW. Lanciano. 1580 mw.
Tarantaise, prov. van Frankrijk, Savoye, palende 0. aan
de Alpen, N. aan de prov. Faucigny en Z. aan die van
Maurienne. Zij wordt besproeid door de boven Isere en
ontleent haren naam van de nude at. Darentasi a, die
bij hare tegenwoordige hfdst. Moutiers lag.
Tarantasca, gem. en d. in Italie, Piemont, div., prov.
en 2 u. N Coni, circ. Alba. 2060 mw.
Taranto, Tarent, ( fr. Tarente), [Tarentum], versterkte et. en zeeh. van Z.-Italie, prov. Lecce, circ.hfclet.,
op een eil. weleer schiereil.), dat de Ma re -P iccol o,
hare binnenhaven, afscheidt van de Mare-Grande of
golf van Taranto, l21/ n. WZ W. Brindisi. Dere at., gelegen op den grond der nude citadel, is van ovale gedaante
en heeft een kathedraal, verscheiden kerken en kloosters,
een bisach.school, een weeshuie e. a. weldadige inrichtingen, fabr. van linnen en katoenen stoffen en flowed, en
drijft een aanzienlijken handel in olijfolie, vruchten, katoen
en schaalviech, welk laatste art. Men, ale in de oudheid,
overvloedig en in velerlei soort gevangen wordt. De binnenhaven is voortreffelijk, zoowel wat diepte ale
heid betreft; maar hear ingang is zoodanig verzand, dat
zij enkel soon klein vaartuig toegankelijk is; de bnitenhaven of M a r e- Grande me veilig, groot en wordt verdedigd door de eil. St.-Pieter en St.-Paulus. Over 't kanaal
daartusschen ligt een brug van 145 met. lengte, over welke
een waterleiding loopt, die de at. van water voorziet uit
Mutina, 3 , /, u. van hier; ook vindt men hier de overblijfeels van em n amphitheater en eenige andere oudheden.
Door epw. ma T. verbonden met Bari, Napele, Cosenza en
Reggio-Calabria, terwijl de at. een geregeld stoomb.verkeer
onderhondt met Brindisi en met Catania op Sicilie. 29,300
inw. — Het onde Tar ent m wend omstreeks 740 jaren v66r Chr. door koloniaten nit Sparta gesticht of uitgebreid, was lang de bloeiende zetel van handel, letteren en
wetenschap en telde in de 5de eenw veer Chr. we! 310,000
mw. ; maar sedert zij in 209 v66r Chr. door de Romeinen
onder Fabius Maximus werd ingenomen, heeft zij nooit
haar vorig aanzien terug gekregen. — De Gol f-v anTar anto in een groote bocht van de Middell. zee, begrensd, behalve ten ZO., door de nap. provincien Calabria,
Braailicata en Otranto ; lang 20 u., breed aan den ingang
tnaschen de kapen Nau en Leuca 21 n. Zij ontvangt a
de riv. van Basilicata, en nit Calabria den Crato en Nero.
Tarany, gem. van Hongarije, gra. Somogy. 2109 mw,
Tarapaca, at. van Peru, in de gelijkn. prov. en aan
een gelijkn. riv., 3 van haren mond en 55 u. N. Atacanto, op 20° Z.B. Zij heeft drukken handel in guano.
Ta rare fr gem. en at., dep. Rhone, kant.hfdpl., arr. en
4 u. ZW. Villefranche, tan de Turdine, 1. o. Zij is 't middelpunt eener nitgebreide fabrikatie van allerlei mousselinen stoffen, waardoor 50- tot 60,000 werklieden in den
omtrek worden bezig gehouden. 14,540 inw.
Tarascon,
.sur-AriOge, fr. gem. en at., dep. Ariege,
kant.hfdpl„ arr. en 21/a u. Z. Foix, aan de Ariege; met
smederijen en handel in ijzer nit de naburige mijnen. 1560
inw. — 2) .sur-111hOne, [Tarasco], id., dep. Boucheedu-Rhone, kant.hfdpl., arr. en 21/. u. N. Arles. aan den
spw. van Avignon naar Marseilles en aan den 1. o. van den
Rhone, tegenover Beaucaire, waarmede zij gemeenschap
heeft door een hangbrng. Zij heeft een handels-tribunaal,
gem.collegie, openbare bibl. van 7000 boekdeelen, een kerk
nit de Ilde eeuw, een ond stark kasteel Inn een hums van
arrest), eon paleis van justitie, een schouwburg, seer
achoone kazernen, hoapitalen, fabr. van wollen en zijden
stoffen, brandewijn en wijn en een actieven algemeenen
handel. In den omtrek worden veel amandelen, meekrap
en kaardedistels geteeld. 9500 mw.
Tarasp, zwit. d., kant. Granwbunderland of Grisons, in
Neder-Engadin, aan de Inn, r. o., 21/, U. NO. Sues, 1300 met.
boven de zee ; met een mineral. bron, hotels en logementen.
Taratsja, Taraeza, ruse. at., gouv. en 17 u. Z. Kjev,
distr.htdpl., aan de Kotliga. 9820 inw.
Tara. of Turkestan, at. van Aziat. Rusland, gonv.
Ferghana, 64 u. NNW. Khokand, aan een bijriv. der Sir-Paria. Zij heeft veel van hare vroegere belangrijkheid verloren.
Tarazona, 2 sp. eteden 1 ) [Turiaso], prov. en 15
n WNW. Zaragosa, part.hfdpl., aan den Queiles, waarover
bier 3 bruggen liggen. Zij heeft een kathedraal 4 parocbie-kerken, een bleach. paleis, hoapitaal en armbuis, met
fah, van grove wollen atoffen. mutsen en leder. 9700 mw.
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Zij is een teen wide versterkte stad, waarvan de ooreprong
tot de Celtiberiers opklimt. Genomen door de Arabieren
in 713, wend zij in 1118 door de Christenen hernomen. —
2) -de.la.Maneha, prov. en 7 n. N. Albacete; met fabr.
van gedrukt katoen en zakdoeken. 4200 mw.
Tarbagatai of Tsjoegoetsjak, ook Tsj igatsjek,

(chin. Sael-teing-t sjin g), grensat. van ChineeschTurkestan, prov.hfdst., 52 u. N. Ili, op 46° 8' N.B., 82°
38' O.L. Zij in ornsloten door hardsteenen muren, met torena beset, en wordt van verecheiden kanalen doorsneden.
a t Getal hewer mw. is teen veranderlijk, als bestaande deels
nit chin. garnizoen, dat telkens afwisselt, deels uit ballingen en nit kooplieden, welke laatate en komen handelen met de Kalmukken-stammen, van welke zij vee ens. in
ruiling tegen katoenen en zijden stoffen ontvangen. — De
T ar begat ai-0 ola is een hooge bergketen tusechen
de meren Zaiean en Balkasch-noor.
Tarban, pinata in Nienw-Zuid-Wales, Australie, gm.
Cumberland, aan de riv. Paramatta, 21/2 u. W. Sydney ;
met het koloniaal krankzinni,n-gesticht.
Tarbat, aan zee gelegen 'kersp. van Schotland, gra.
Roan, 3 u. ONO. Tain. 2182 mw.
Tarbert, I) ierech vi. en seek., Munster, grs. Kerry,
aan den Z.oever van den Shannon, bij diens mond. 1009
inw. — 2 ) (East- en West.), twee bochten op de W.kind van Schotland, aan weerszijden van 't groote Z.lijke
schiereil. van Argyleshire. Aan 't eerste ligt het visschersd.
Tarbert met 1450 mow.
Tarbes, [Tarba, Tarvia], fr. gem. en at., hfdpl. van
het dep. Hautes-Pyrenees, aan den Adour, I. 61/., u.
OZO. Pau. Zij ligt in een fraaie vlakte en in gescheiden
in drie bijna gelijke deelen door twee groote open pleinen.
Zij is de zetel van een bissehop, heck een handelstribunaa),
gem.collet, ie met bibl. scholen voor teeken en bouwkunst,
a
genootschappen
van land
bouw en fraaie letteren, een
echouwburg, een schoon bad-etablissement met hotels, fabr.
van koperwaren, messewerk, papier enz., een nationale
stoeterij, een levendigen handel in paarden en om de 14
dagen een groote markt, waarop de bew. der naburige bergdiet, hun wol en vlas brengen en em koloniale waren en
allerlei manufacturers opdoen. Door een epw. is zij met
Bordeaux en Toulouse verbonden. 18,550 mw.
Tarbo, et. in Opper-Guinea, Goudkust, aan de Ancobra,
C. o., 3 u. van haren mond.
Tarbolton, schot. VI. en kersp., gm. Ayr, 121/2 u. Z.
Kilmarnock ; met weverijen. 32.10 mw. (in 't kersp.)
Tarboro', hfdpl. van 't gm. Edgecombe,
V.S., aan 't begin der stoombootvaart op den Tar, 22 u.
0.t.N. Raleigh.
Taireento, mvl. in Italie, prov. Udine, distr. Tarcento.
1300 mw. (25,700 in 't distr.)
Tareetta, gem. in Italie, pros. Udine, distr. San-Pietroal-Natisone. 1830 mw.
Tarchamps, (hoogd. Heispelt), d. in 't gr.hertd.
Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 11/2 u. W.t.Z. Wilts,
gem. Harlingen (fr. Harlange). 350 inw.
Tarecal,hong.mv1. com.Zemplin, 1/2 n.W.Tokay. 2930 mw.
Tardajos, sp. vl., prov en 2 u. WZW. Burgos, aan den
Arlanzon, r. o. 850 inn, .
Tardebigg, kersp. van Engeland, gra. en 3 u. NO. Worcenter, bevattende de at. Redditch. 3800 mw.
Tardenois, oud distr. van Frankrijk, nu begrepen ma
dep. Aisne, hfdpl. La Fire-en-Tardenois.
Tardets.Sorholus, fr. gem. en d., Baeses-Pyrenies,
kant.hfdpl., arr. en i / n. Z Mauleon, aan den Guiana,
r. o. 1050 mw.
Tarsus, Taroem, at. van Perzie, pros. Larietan, 20 n.
NO. Lam; met muren omsloten. 3000 inw.
Tarf, versch. kl. rivieren in Schotland ; de voorn. ervan
vloeit in de Dee, 11/2 u. boven Kirkcudbright.
Targon, fr gem. en vi., dep. Gironde, kant.hfdpl., arr.
en 41/2 u. NW. La Role. 1280 mw.
Tarifa, (ewindverdeeler", naar de tegenovergestelde
luchtstroomen, die aan Spaniel( Z.punt dikwijls met elkander strijd voeren), 1) [Julia Traducta of Jo•a], sp.
at. en tech., pros. Sevilla, aan de street van Gibraltar, 41/ 2
U.WZGibralt;menvuo derftp
een rotseil., dat met het vasteland door eenen dam verbonden is. De at. heeft een moorsch voorkomen, wordt door
eon oud moorech kasteel verdedigd en heeft groote kazernen en magazijnen, looierijen en potterijen en een der levendigste tonijn- en anejovis-viescherijen van Spanje. Ha,
haven is ongeschikt voor groote schepen, maar wordt veelvuldig door kustvaarders bezocht. 5950 law. 36° N.B., 5.
36' W.L. — T. was lang een belangriike milit. post van de
Mooren, gelijk zij 't no van de Spanjaarden is. Zij went
in 1811 met goed gevolg door de Engelschen verdedigd tr.
gen de troepen van Victor en Laval, maar in 1823 viel zij
den Franschen in handen. — 21 d. op den isthmus van
Tehuantepec, Mejico, aan de r i v. Tar if a, bijriv. van
den Coatzacoalcos.
Tarije, 1) grensdep. van Bolivia, tussehen 21 en 22°
Z.B., 62 en 67° W.L., palende ten Z. aan de Argentijnache
republiek en ten N. aan de riv. Pilcomayo, die het van de
dep. Chuquisaca en Santa-Cruz scheidt ; gr. near naming*
550 0 m., met een bevolking van 40,0,10 zielen. Het bevat Teel vruchtbare valleien, die tarwe, main, yerba-mate,
cacao en vlas voortbrengen. — 2) hfdst. van gen. dep.,
aan de r i V. Tarija (een bijriv. van den Vermejo),
U. ZO. Cinti. 5680 mw.
Tarijk, b. in de Ned. pros. N.-Brabant, gem. Zundert,
kant, en arr. Breda. 100 inw.
Tarikere, at. van Voor-Indie, pony. Mysore. 53)0 mw.
Tarkhau (Kaap.), W.lijkate punt van de Krim, Zwarte
zee; met ten vuurtoren op 4-i° 20' 7" N.B., 32° 29' 7" O.L.
Tarkhi, Tarkhoe, aanzienlijke at. van 't rues. gebied,
Tranekankasie. prov. Daghestan, aan de W.kust der Hasp.
zee, 20 n. NW. Derbend ; zetel van een khan of ajar,
chal; met de hooggelegen vesting Boernaja of 11 o e in a k i. 8010 mw.
Tarlard en Migvie, kersp. van Schotland, gre, Abe,
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deen, 2 n. NO. Ballater. 1275 mw. (waarvan 375 in het d. T.)
Tarfetus., kersp. van Engeland, pi. Lancaster, 2 U.
NNO. Ormskirk. 1920 mw.
Tnelosw, st. in Rusland, P-olen, gouv. Radom, 6 U. N.
Sandomir. 2100 inw.
Timms, et. in N.-Peru, dep. en 7 U. Z. Junin, in een
gezonde valet der Andes, aan den Chanchamayo, 14 u. ZO.
Pasco, 3200 met. boven de zee. Zij wordt om hare venterkende lncht en minerale bronnen druk bezocht. 6000 mw.
Tarn, 1) Marais], riv. van Frankrijk, ontspr. aan
Mont Lozere, vloeit W. door de dep. Aveyron, Tarn en
Tarn-et-Garonne, toorbij Alby, Gaillac ( hier bevaarbaar),
Villemur Mohtauban en Moissac, en valt 1 n. W. de testate
C. in de 'Garonne na een loop van 60 U. Zij neemt r. den
Aveyron, I. de Rance en den Agout op. — 2) dep. in 't
ZW. van Frankrijk. gevormd nit de oude prov. Hante-Lanenedoc, tueschen 43° 20' en 44° 15' N.B., omgeven door de
dep. Herault, Ande, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne en
Aveyron ; groot 1u5 0 m., met 359,250 mw. (363,073 in
.851 ); — hfdpl. Albi. De grond is vrij hoog en ten deele
bergachtig door uitloopers der Cevennee en door de bergen
an Auvergne, ten deele golvend met vruchtbare valleien.
De room. riv. zijn de Tarn met den Agout, de Aveyron
met de Viaur, den Cerau en de Tire. 't Klimaat is gezond en gematigd. Len zevende van den bodem ie met
wooden bedekt. Hoofd prod. zijn : toereikend green, overvloed van wijn, zeer veel vruchten, groenten en weide, veel
runderen, schapen, varkens en gezochte paarden ; weinig
mineralen De fabr.industrie 'evert vooral steal en stealwaren, wollen en katoenen stoffen. Het dep. wordt verdeeld
in 4 arr. (Albi, Caatres, Galilee en Levan?), 35 kant. en
318 gem. Het is begrepen in 't ressort van 't hooge gerechtehof te Toulouse en behoort tot de 16de milit.
Tarn-et-Gaeonne, dep. in 't ZW. van Frankrejk, gevormd nit een gedeelte der nude prov. Guienne, tueschen
430 45' en 44° 22' N.B., omgeven door de dep. Aveyron,
Tarn, Garonne, Gers, Lot-et-Garonne en Lot; gr. 71 0 me.
met 231,5,10 inw. (237,553 in 18511; — hfdpl. Montauban.
De grond, die incest nit hoogvlakten, met diepe en zeer
vrueetbare vlakten en valleien bestaat, wordt besproeid
door de Garonne, den Tarn en Aveyron. Be landbouw, die
Mee hoofdzaak is, levert moral granen, wijn, vruchten en
groenten, hennip en beetwortelen ; voorts vindt men er vele
goede paarden en muilezels en overvloed van gevogelte.
't Fabriekwezen is onbeduidend. Het dep. wordt verdeeld
in 3 arr. I Castel-Sarrasin, Moissac en Montauban), in 24
kant. en 194 gem. Het is begrepen in 't ressort van 't hooge
gerechtshof to Toulouse en behoort tot de 17de milit. div.
grarnegoen, Tarnogura, Russisch stadje, Polen, gouv.
en 11 U. ZO. Lublin, aan de Wieprz, 1. o.
Tarnobezeg, st. in Oostr.-Hong., prov. Galicie. 3370 inw.
Tarnogrod. Tarnagrod, poolsche nt. , gouv. Lublin,
011, U. %W. Zamose, bij de grens van Galicie. 4803 mw.
in Juli 1S5S werd T. door een vreeselijken brand geteisterd,
waarbij meer dan 300 huizen en andere gebouwen vernield werden.
Tarnopol, at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Galicie, kr.hfdpl., aan den Sered, 23 u. OZO. Lemberg; met een slot,
Jezuieten-collegie met philos. school, gymnasium, hoogere
joodsche school, de best bezochte paardenmarkten in Galicie en aanzienlijke looierijen. 25,000 mw (1880), tegen
17,1100 in '57.
Tarnow, st. in Oostenr.-Hong,arije, prov. Galicie, kr.hfdpl., tan de Biala, 40 u. W. Lemberg. Zij is de zetel
van een bisschop en heeft een theol. seminarie, gymnaweverijen, looierijen en handel. 23,S30 mw. (1880),
teem n 840 in I857.
Taenowitz of Tarnowski-Gura, pr. St., prov. Silezie, regdst. en 13 u. OZO. Opeeln 1 met reel mijnbouw,
wollen- en linnenindustrie. 7820 mw.
Taro, riv. van N.-Italie in Sardinie en Parma, valt in
den Po, 2 u. W. Casal-Maggiore.,
'
na een NO.lijken loop
van 16 u. Hare bijriv. zijn de Zeno en Stirone. Onder 't
eerste fr keizerrijk gaf zij haren naam aan een dep., wearvan de hfdst. Parma wan.
Taroenten, Troernen, vi. in 't NW. van Sumatra,
bij den mond der gelijkn. riv., op de grens van Atjeh en
Tapanoeli met een steenen fort, verblijf van den radsja.
Be Nedet:landers hebben het in 1840 onder hunne beerschappij gebracht.
Taroesa, Tarusa, rues. vi ., gout. en 12 u. NNW.
Toela, distr.hfdpl., aan de Oka; met fake. van zeildoek en
hoeden. 2900 mw.
Taroet of Tirboet, eil. in de golf van Bahrein, Pen.
golf, tegenover El Khatiff.
Tarot*, Taroen, at. van Perzie, pro, Fareistan, e71/ 2
U. ZZO. Sjiraz. Zij is door een muur en gracht onusloten
en geeft slechts door eene poort toegang. Zij heeft veel
moskeeen. 3000 mw.
Tarp*, gem. in Hongartje, gm. Bereg. 2870 low.
Tarporley, eng. mvl. en kerap., gm. en 3 u. OZO.
Cheater : met kousenfabr. en landbonw. 2760 inw.
Tarragona, [Tarmon], sp. at. en zeeh,. prov.hfdet.,
op een hooge rota aan den mood van den Francon in de
Midden. zee, 15 n. WZW. Barcelona. Zij beslaat alechts
een klein gedeelte der oede at. op een nem de zee glooienden heuvel, is door wallen omsloten en door 2 kasteelen
verdedigd, heeft een katbedraal, die van binnen alleerijkst
is toegerust, een aartsbissch. paleis, hospitaal, semmarie,
akademien voor teekenkunst en* acheepebouw, kazernen,
ten schouwburg, fabr. van grof laken, hoeden vaatwerk,
zeep sterke dranken, en grooten uitvoer van Barcelonanoten, amandelen, wijn, brandewijn en kurk, ofechoon hare
haven alleen voor ldein knetvaartnig toegankelijk is. 18,700
hew. ( 351,000 in de poor.) — Overblijfeels van een amphitheater, een circus, een waterleiding, grafplaatsen ens. getuigen. nog van de belangrijkheid der mule at. Tarr ac o
ten tilde van de Romeinen. Zij word door de Engelschen
in 1705, door de Franachen in 1808 en 1811 bemachtigd.
Tarrakai (Baal-van-) of Golf-van-Tatarije, N.lijk
gedeelte der Japansehe zee, scheidende het nil. Saghalin

(of Tarr ak a i) van Mantajoerie, lang 120, hr. 15 tot 65 te
Tames, [Egara), sp. vL, prov. en 411 2 U. NNW. Barcelona ; met weverijen en handel. 8700 now.
Tarreepe, see vL, prov. en 7 u. ONO. Lerida; met veel
handd in wijnen en 2 groote wekelijksche graanmarkten.
4100 intr.
Tarrytown.. d. der V.S. Stt. en 8 0. N. New-York,
aan den Hudson. 2200 mw. Stoombooten varen van bier
op New-York. Bij het d. ligt Sleepy-Hollo w, het
tooneel van een welbekend verhaal van Washington Irving.
Tarsus, Trapani's, (Tarsus], at. van Kl. Azie, pale.
en 5 n. WZW. Adana, aan de Waijde der riv. Cydnus (die
or ondtijda midden door vloeide), 31/ 2 te van haren mond
in de Midden. zee. De nieuwere at., ten deele door een
mina omgeven, beslaat te nauwernood 1/4 der node. Hare
huizen zijn laag, meant van bonwsteen, met terras-daken
en nit de materialen der nude at. opgetrokken. Hare voorn.
gebonwen zijn een door Bajazet geaticht kasteel, verscheiden moskeeen, karavanserais, openbare baden en een oude
kerk. In en om de et. bestaan eon menigte overblijfsels
der oudheid. De Cydnus is on alleen voor klein vaartuig
brnikbaar, en groote echepen werpen 't anker op de credo
van Mersi n, 2112 U. W. haren mond. De omtrek der
at. is hooget vruchtbaar in koren en katoen, welke met
wol, koper, galnoten, was, geitenhaar, vellen, burden en
haaren zakken de voorn. art. van uitvoer zijn; ingevoerd
worden hoofdzakelijk rijst, suiker, kolfie en ijzerwaren uit
Arable en van de Middell. zee. De bliivende bevolking
wordt op 15,000 geschat, mane 's winters telt iii, zoo men
zegt, wel 30,000 mw. 36 0 56' 30" N.B., 34° 58' 45" 0.L.
— Volgens sommige onde schrijvers weed dear at. gesticht
door den assyr. koning Sardanapalus. Zij werd door Cyrus en door Alexander ingenomen. Antonin. en Cleopatra
hadden bier hunne eerste samenkomst. Onder 't romeinsche
keizerrijk kreeg zij vermaardheid door hare philos. school.
Geb.pl. van den apostel Paul., den stolcijn Antipater,
den wijsgeer Athenodorus en den rhetor Hermogenes.
Tartakose,st. in Oostenr.-Hong., prov. Galicie. 2120 inw.
Tartan°, d. in Italie, prov. en circ. Sondrio. 1140 mw.
Tartaraghan, kersp. van Iceland, gm. Armagh, 1 U.
NNO. Loughgall. 7340 mw.
Tartarije, ( beter lesetarije), onbepaalde naam, omvattende, in de taal der nude geographen, in Azle Siberie,
at de chin. bezittingen buiten China ( behalve Tibet, Boetan en Korea), alzoo Mongolie, Sjarea-Mongolie, Mandsjoerije, Dsjoengarie en Daoerie, benevens Turkestan ; — in
Europa de Krim en de andere russ. gouv. aan de Zwarte
zee, welke laatste men Klein- T. heette. Wat Aziat.
T. betreft, men verdeelde het in It u s a. T. (of Siberie
ten N., in C h i n. T. (Mongolie, Mandsjoerie, DsoPngarie
one.) ten 0., en Ona fhank e 1 ij k T. I of Turkestan.
ten W. Al deze kwalijk gekozen namen heeft men no ter
zijde geschoven. De verkeerdste van alien is die van Russ.
T.; de beide andere warm n ontleend aan den naam van
Tartaren, dien de Turken van Turkestan en de Mongolen in de middeleeuwen droegen. ) Men onderscheidde
de Tartaren van Azie in: Kalmuksche-, Mongoolsche,
Tsjerkessische-, Nogaische-, Oezheksche-, Tongoesische- e.
a. Tartaren. In Europa onderscheidde men de Tart aren-van-de-Krim of Perekop-Tartaren.
Boedziak- en Koeban-Tartaren. Vroeger had
er ern tartaarseh koninkrijk- of khanaat van Astrakan en
een ander van Kasan bestaan, en al deze staten, als oak
Klein-Tartarije of 't khanas.t der Krim waren wrakken ea' ,
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'toudeTarschijkvnKptaf
der Gouden-Hord e. De bevolking van Orenburg,
mede in 't Kaptsjak begrepen, weed Ta r taren-v anOe fa genoemd. (Men raadplege de verschillende art. onder bun tegenwoordige namen
Tarts'., fr. gem. en at., dep. ',wide., kant.hfdpl., arr.
en 3l/ n. WZW. St.-Sever, tan de Midouse (bijriv. van
den Adour); met saffraanteelt en handel. 3500 mw.
Tarawa, ( hong. Pr asma r), mvl. in Hongarije, pro,
Zevenbergen, Land-der-Saksers, distr. en 3 u. NO. Kronstadt. 3300 mw.
Tartos-Kedd, gem. in Hongarije, gm. Neutra. 335 ) mw.
Tartow, at. in Rnsland, Polen, gone. en 11 u. ZZO.
Radom, bij de Weichsel. 2100 mw.
Tarnsa, at. in Rualand, gone. en 10 n. NNW. Toela,
distr.hfdpl., aan de Oka; met aanzienl. hoedenfabr. 2384 ins,
Tams, kersp. van Schotland, gm. Aberdeen, 1 u. NO.
Old-Meldrum. 2450 mw.
Tarvin, kerep. en vi. van Engeland, gm. en 1 1 /e u. 0.
Chester. 3300 Mw. (1100 in 't
Tarvis, my'. in Oostenr.-Hongarije, prov. Karinthie, bij
de ital. Keens, 41/e U. ZW. Villach; met ijzerwerken, loaders zinkmenen, en den Tarvis-pas over de Harnische-Alpen in
de nabilheid. 2650 mw. Hier werden op 25 Maart 1797 de
Oostenrijkers door de Franachen onder Mae:sena geslagen.
Tarso, d. in Italie, prov. Treviso, circ. Vittorio. 3750 tow.
Tasebbalik, Taehbalik, grenest. in Chin. Turkestan,
7 n. ZW. Kaschgar.
Taselikend, Tashkend, Tachkend, at. van Ruasisch-Turkestan, khanaat en 26 n. NW. Khokand, aan eon
bijriv. van den Jamie.. Zij is omsloten door eon hoogen
baketeenen munr, dien men door 12 poorten binnentreedt,
heeft eon garnizoen, verscheiden moskeeen e. a. gebonwen
en drijft veel handel. 86,000 mw.
Taseh-liopri. at. van lel. Ante, Anatolie, aan den GokIrmak, 15 te W. Sinope. Men geeft hear 1500 huizen,
vole baden en khans, fabr. van inter en ijzerwerk en eenige
overblijfeels van 't oude Pomp ei poli e.
Tasehlidsek, Tasehlitata, at. van En, Tnrkije, Bonnie,
(a) De verbasterde schrijfwijze Tar t ar en is afkomseig nit de 13de eeuw (1241 1, teen de Mongolen in Europa
huh; hidden en dermate schrik verspreidden, dat men hen
met de booze geesten van den Tartarus of onderwereld vergeleek. V66r dien tijd, en bij vein geogr. ook later, warden
an algemeen Ta taren en hun land Tatar ij e genoemd.

Tawee

Taschtapsk
19 U. ZO. Boana-Serai en NW. Novibazar; zetel van een
griekach bisdom. 4000 mw.
Taachtapsk, et. van Siberie, gonv. lenieelsk, aan een
lijriv. der Jenise1, 28 n. ZW. Abakansk.
Titans, 1) of Theism), et. van Mejico, dep. en 20 n.
ZW. Mejico. — 2) d. van Columbia, Nienw-Granada, dep.
Boyacft, prov. Tunja.
Ta•-es.fizenttaneas, gem. in Hong, gr.. Peet. 2770 lnwTasjoen, Tasehuts, Tasitun, (minder goad Jarzoen),
at. van Perzie, prov. Khoezistan, 5 u. NNW. Bebehan ;
vroeger belangrijk, doch no schier in puin gevalien.
Taamania, zie Wan - Diemens - Land. — Tasman./mai, baai op de N.kust van 't Midden-eil. van Nieuw-Zeel.
Tasnap, mvl. in Oostenr.-Hong., prov. Zevenbergen, grs.
Szolnok, 41/1 u. ZO. Nagy-Karoly; met wijnbouw. 3800 cow.
Tassisoedon, hfdst. van Boetan, N.-Hindostan, in een
vallei van den Himalaya, bij de glens van Tibet, aan den
Tsjintsjoe, op 27° 48' N.B., 89° 41' 0 L. Zij heeft een ver-

tterkt paleis van den Deb-radsja.
Taaboea, at. in Centr. Afrika. Soedan, 3 dagreizen W.
Sinder. Overweg bezocht deze plants in Maart 1351.
Tatar - Bazardsjik at. van Eur. Turkije. Rumili, 61/,
WNW. Philippopoli, aan den Maritza, tusschen Belgrado
Constantinopel ; met warme minerale bronnen en baden, rijstteelt en bandel. 10,000 inw. ( meest Grieken) —
Een tender Bazardsjik of Hadsji-Ogli-Bazar
ligt in BuIgarije, 16 u. ZO. Silistria, heeft een tamelijk belangrijken handel en 12,000 mw.
Tatas, Ned. fort aan de ZO.kust van Borneo, Z. en 0.afdeeling, aan den mood der rivier van Bandjeriaming en
in de onmiddellijke nabijheid der stad van dien naam.
Tate, gem. der VS., Ohio, gm. Clermont. 2680 mow.
Tatenhill, kersp. en vi. van Engeland, grs. Stafford,
3/, WZW. Burton aid Trent. 26 0 mw. (520 in 't vi.)
Tatham, kersp. van Engeland, gm. en 3 u. ONO. Lancaster. 586 mw.
Tathau, st. in China. prov. Kuangtong, niet ver van
Swatau. 50,030 mw. (1979).
Tatihou. fr eil. in 't Kanaal, met een fort, dat de
reede van La Houque beschermt.
Tatnall, gr. der VS., in 't ZO. van Georgie ; gr. 47
m., met 4850 mw. (2724 in 1841); hfdpl. Perry' s.
i 1 1 s. lien gelijkn. plaats ligt aan den Great-Ohoope.
Tatra, geb. in Oostenr.-Hongarije, zie Karpaten.
Tatra-Fiired, badpl. in Hongarije. in 1881 o. a. door
147 1 badgasten bezocht.
Tatrang, gem. in Hongarije, distr. Kroonstadt. 3100 low.
Ta-tsien.loe, versterkte St. van China, prov. Se-tsjoeen,
33 u. WZW. Tsjing-toe, op 30° 8' 24" N.B., 101° 50' 14" O.L.
Tatta, 1) Tattah, aanzienlijke st. van Scinde, in het
delta van den Indus, 14 u. ZZW. Haiderabad. Men houdt
baar voor het P a t tal a van Alexanders geschiedschrijvees, en hare oudheid leidt wel geen twijfel, daar zij van
alle zijden door de ruinen van steden is omgeven. Haar
mtwendig vuorkoruen is indrukwekkend. He steenen mosbee van Sjah-Dsjeham is haar voorn. gebouw, en zij heeft
cok eenige fabr. van zijden en katoenen stoffen. 15,000
haw. 2-1° 46' N.B., 68° 0.L. — 2) st. in Marokko, aan de
Draha, en aan den zoom der woestijn, 60 u. Z. Marokko;
een toefplaats voor de karavanen.
Tatteuhall, kersp. en vi. van Engeland, gra. Chester,
I u. ZW. Tarporley, met stat. aan den Chester-zijtak van
den London-and-North-Western-spw. 1433 mw. (1160 in 't vl.)
Tattershall, eng. mvl., grs. Lincoln, 21/, 0. ZZW. Horncastle, aan den Grnat-North-Lincoln-spw. 75/ mw.
Tattingstone, kersp. van Engeland, gra. Suffolk, 1 u.
ZW. Ipswich. 585 low.
Taubate, nieuwere st. van Brazilie, prov. en 23 u. N.

San-Paulo. Het distr. telt 10,000 inw.
Tauber, riv. van Beieren, Wurtemburg en Baden, ontspr. bij Schillingstarst in Wurtemburg en uit den Taubersee bij Weitersholz in Beieren, vloeit NW. voorbij
Mergentheim en Bischofsheim en valt 1. in den Main bij
Wertheim. Lang 20 u.
Tauberbisehofsheim, d. in 't gr.hertd. Baden, kr.

Mosbach 3075 mw.
Tauelta, saks. st., kr. en 2 u. ONO. Leipzig, tan de
Parthe, r. o. t bijriv. der Elsteri. 2900 low.
Vane, gem. in Hongarije, gm Arad. 2490 mw.
Taufkirehen-bei-Greiekirehen, gem. in OostenrijkHongarije, prov. Opper-Oostenr. 2040 mw. — - bei - Schar ding, id., id. 2207 low.
Taughhoyne, kersp. van Ierland, gee. Donegal, met de
d. St.-Johns-Town en Creaghdoos. 3981 mw.
Taugou-la-Roude, fr gem en d., dep. Charente-Inf6rieure, arr. en 4 u. NO. La Rochelle. 1280 mw.
mile, fr gem. en mv1., dep. Finistere, kant.hfdpl.,
arr. en 11/2 u. NW. Morlaix. 2810 low. — Taulignan,
id., Dr6me, arr. en 41/2 u. ONO. Montelimart. 2200 mw.
Taunda, 2 st. van Hindosian: gebied en 10 u. ZO.
Oude, aan de Goggra. — 2) Gwalior-gebied, aan de riv.
Annas.
Taundla is een st., ten 0. van de laatste.
Taungoe, nt. in Birma, aan den So-tang, 28 u 0. Prome.

Taunton, 1) cog. st., gee. Somerset, aan de riv. Tone,
met een station aan den Bristol- en Exeter-spw., 31/2 e.
ZZW. Bridgewater. Haar voorn. gebonwen zijn de St.Mary-Magdalen-, de St.-James e. a. kerken, het markthuis
met het stadhuis, het aTaunton-and-Somerset-institution"
met eon kostbare bib!., de schouwburg en eon kasteel uit
den tijd van Hendrik I. Hare fabr. van zijden en wollen
stoffen zijn afgenomen. 15,400 low. (in den ',borough").
— 2) gem. en vi. der V.S., Massachusetts, een der hfdpl.'
van 't gm. Bristol, aan de riv. Taunton, waar zij in de Millriv. valt, 10 U. Z. Boston en 6 u. N.t.W. Bedford, met
welke beide St. het vi. door een spw. verbonden is. Er
zijn hier veel schoone zoo openbare ale bijzondere gebouwen, een aantal katoenmolens en drukkerijen, papiermolens, spijkerfabr., ijzersmelterijen en satederijen. fabr. van
leder, hoeden, laarzen en schoenen, stoelen, baksteenen e.
a. art. 18,610 mw. (10,400 in 18501.
Taunus, Itionaburger - 116he, of coke! Die Rohe
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hoogten geheeten, bergrij in Duitschl., Hessen-Nascan, atrekt zich in een dubbele keten van Hessens grenzen
ZZW.waarts nit tot aan den Rijn bij Cash, en hangt in 't
NO. cameo met den Vogelsberg, scheidende het atroomgehied dee Mains ten Z. van dat der Lahr, ten N. Haar
hoogste toppen zijn de Grosze-Feldberg van 868 met. en d.
Alt-KOnig van 800 met. hoogte. beide ten 100. van \Vies.
baden. [De naam Taunus konit reeds bij Tacitus (Ann.

I. 56) voor en wordt afgeleid van 't Celtische d a u n,
dun = yhoogte".]
Taupo, me, in 't N.lijkste eil. van Nieuw Zeeland, gli s
en gerniddeld 41/2 u. breed.
U.lang
Taupont, fr gem. en d., Morbihan, arr. en 1/2 U. W.
Ploermel. f180 low.
Taurano, st. in Italie, prov. en circ. Avellino. 1201 inw.
Taurasi, gem in Italie, prov. Avellino. circ. Ariano-diPuglia. 2215 law.
Taurie, Taurida, gnus. van Z.-Rusland, tusschen 44'
25' en 47° 4 N.B., 31° 30' en 36° 30' 0.L., bevattend,.
behalve 't schiereil. de Krim out reit gebied op het vasteland, meest door den Dnieper en hare bijriv. de Konskaiyt
van de gone. Kherson en Jekaterinoslav gescheiden ; g,root
(met Kertsch) 1,.63.28 m., met 705,00 mw., meest
Nogai-Tataren op 't vasteland, en Russen, Joden en Grieken in de Krim. In dit laatste gedeelte gelijkt het klirnaar
naar dat van Italie. Ten N. you de bergen liggen uitgestrekte vlakten zonder boomen en met zoutmeren en op
'I vasteland bestaat bet °Duet-torment meerendeels nit een
woeste steppe, op welke 'de Tataren echter groote kudden
schapat en paarden laten grazen. Er wordt flirt toereikend koren voor eigen verbruik g,eteeld. De Tataren !even
ineest van gierst en van de opbreng,st banner kudden.
(Zie de Krim).
Taurisano, mvl. in Italie, pray. Lecce, circ. Gallipoli. 24 + tow.
Taurus, tie Klein-Azie en Anti-Taurus.
Taus., ( Domaslicze of Drastow), at. in Oostenrijk-Hongarl e, prov. Bohemen, kr. en 5 u. W. Klattau ;
met lintfabr. 6960 inw.
Tauste, sp vl., pray. en 8 a.. NW. Zaragoza; met fabr.
van wollen stoffen, zeep en salpeter. 4265 inw.
Tauves, fr gem. en vi., Puy-de-DOme, kant.hfdpl., arr.
en 11 u. W. Issoire. 2550 low. — Tauxigay, fr. d., Indre-et-Loire, arr. Loches. 13 ■ 2 mw.
Tavagnaeeo, gem. in Ital.,prov. en circ. Udine. 1480 low.
Tavannes of Dachafelden, twit. d., kant. Bern, I u.
NW. Biel en dicht bij den pas van Pierre-Pertuis, Juragegebergte. 1400 inw.
Tavastchuus, Tawasthus. runs. st., Finland, hfdpl.
van 't gouv. (bet voorm. liin Ta w as tla n d, 22n. NO.
Abo. Zij beeft een gouvern.huis en een nod kasteel, met
een arsenaal en keizerlijke magazijnen. 3150 mw. Aan de
Z.spits van gen. Ian of gouv. ligt de vesting Gus t a v aV a r n, in Mei 1054 door de cog. vloot 8 u. lang gebom-

bardeerd en grootendeels vernield.

Tavda, riv. van Siberie, valt in den Tobol, 14 U. ZW.
Tobolsk, na een ZO.lijken loop van 60 u.
Tavenna, St. in Italie, prov. Molise, circ. Larino. 2160 inw.
Taverna, vi. in Z.-Italie, prov., circ. en 3 u. N. Catanzaro. 2320 inw.
Taverner., fr gem. en mvl., dep. Var, kant.hfdpl., arr.
en 4 u. N. Brignolles. 1146 mw. — Taverny, fr gem.
en d., Seine-i-t-Oiae, arr. en 11) 2 u. OZO Pontoise. 1450 inw.
Taverno1a, st. in Italie, prov. Avellino, circ. Ariano.
di-Puglia. 1200 mw.
Taviglione, d. in Ital, prov. Novara, circ.Biella. 1440 inw.
Tavignano, hfd.riv. van Corsica, valt in zee aan de

0.kust, na 13 u. loops. Zij geeft haren naam tan em n kanton.
Tavinsk, rus, st., gouv. Orenburg, aan de Bielaja, 14
u. ZZO. Oefa. 2010 inw.
Tavira, port. st., prov. Algarvie, hfdpl. van eon comarca, 6 u. ONO. Faro, tan den mond der Seca, in den
Atlant. oceaan. Zij heeft een schoon pains van den gouverneur, levendigen rivierhandel met het binnenland en
visschertj. 10,90 I inw.
Tavistoek, eat. St. en kersp., gm. Devon, tan dea
Tavy bijriv. der Tamar), 4 u. N. Plymouth, waarmede het
door eon spw. verbonden is; met aanzienl. landbouw, mijnwerken en eenige sergie- en linnen-fabr. De pl., zeer fraai
gelegen is de geb.st . van Sir Francis Drake, 1595, en van
den dichter W. Browne, 1590. 7780 mw.
Tavolara of Bueina, ell. en bocht van 't eil. Sardinie, bij en tan de NO.kust. Het eil. 't oude Herm ve
is bong, boschrijk met veel wilde geiten, maar zoo goed
ale onbewoond.
Tavoleto, gem. in Italie, prov. Pesaro-e-Urbino, circ.
Umbria. 1060 mw.
Tawny, Tavay of Tawai, St. van Britsch Indie, pres.

Bengalen, prov. Britsch-Birmah, aan de knot van Tenasserim, prov.hfdst. tan de r i v. Tavo y, 23 U. Z. Ji ;Ye)
en 7 u. van zee. Zij
' is zeer gezond gelegen, heeft eon bazar
en kazernen voor eur. troepen. 14.500 low. (72,0)0 in de prov.)
Tavrov, Tawrow, Tavrovsliaja, russ. st., gouv.,
distr. en 4 u. Z. Woroneach, aan de samenvloenrnr, van
den Don en Woronesch. Zij word stork bevestigd door
Peter den Gr., die bier groote arsenalen, lakenfabr ens.
aanleide en tal van oorlogschepen liet bouwen ; doch in

1744 werd zij schier geheel door brand vernield en is thans
zeer onbeduidend. 2000 mw. (?)
Tavv, riv. van Engeland, rm. Devon, ontspr. in Dartmore, iloeit 6 u. ZZW. voorbij Tavistock on valt 112 u. NO.
Saltash in de Tamar. — Twee naburige kerspels in hetzelfde grs en nabij Tavistock dragen denzelfden naam:

1030 low. — 2) - St.Peter. 365 mw.
Taw. cog. riv., grs. Devon, valt in Bideford-Bay. no
een loop van 15 u. Zij neemt o. a. den Torridge r. op.
Tawally, Tavali, oil. in den Molukschee arehipel,
ned. resid. Ternate, 7 u. ZW. Gilolo, op 0° so' Z.B., 127.
2' O.L. Eene straat scheidt het ten 0. van Batja n. —
Klein -Tawally behoort tot denzelfden archipel.

-Stitlary.

Tawee, Tawi, oil. aan de NO.kust van Borneo, behoo •

Tawnagh

Teheran

rende tot de Solo- of Soeloe-keten. V' 18' N.B., 119° 2e' O.L.
kersp. van Ierland, grs. Sligo. 809 mw.
Tawatock, keret). van Engeland, gra. Devon, Ile it. Z.
Barnstaple. 1200 mw.
Tay, (Tam), worn. riv. *an Schotland, ontspr. in 't
grs. Argyle, vloeit door Loch-Tay en voorbij Aberfeldy,
Dunkeld en Perth en ,alt in de N.see, em n breeden boezem,
de golf •an Ta y, vormende tusechen Button-Ness
(grs. Folfar) en Tentemoor-Point (grs. Fife), na een bochtigen loop an 45 U. Zij ontvangt de Tummel en Isla-riv.
van het N. en 0., de Bran, Almond, Earn e. a. van het
W. Dundee en Errol zijn aan de N.. Newburgh aan de Z.zijde der estuarie gebouwd. Ann elke sijde der golf ligt
een zandbank, maar zij is nit zee beesarbaar tot Newburgh, 4 ■ /2 u. van barer mend, your seltepen.van 500 ton
en sonitijds tot Perth voor vaartnig nn niet mere dal;
234 met. diepgang. — Loch•Ta y, in Breedalbane, is
een meer van 41 /i U. lang en Ye U. breed, door bergen
onisloten; 't ontvangt de riy. Dochart en Loch} , in 't ZO.
en ontlast rich to Kenmore in 't NO. door de r i v. T a y.
Taya, 0.-Ind. cii., aan Sumatra's 0.kust, ZO. Lingen,
op 0° 45' N.B., 104° 55' O.L.
Tayang, strat of landschap op Borneo, W.kust, resid.
Pontianak; met eene gelijkn. hfdpl., wear een nederl. gezaghebber zi.jn verblijf hondt.
Tan, Tayef, et. van Arabi*, Hedejaz, I8/ U. OZO.
Mekka. Zij wordt door verscheiden forten verdedigd en
bent een vermaarde moskee.
Taygetse, Taygetoe of St.-Elias-berg. een der
hooeste bergen van Griekenland (Mores),I u. LW. -Mistra,
nabij 't alonde Sparta 2600 met. boven de zee. Hij maakt
een deel nit van hetdPente aktylo-ge b., dat met
kaap Matapan in de Midden. zee voorniteteekt. De Lacethemoniers vierden op den Taygetne hunne bacchnamysterien en in de kloven en afgronden van zijn steile rotswanden werden de pasgeboren kinderen geworpen, die om
hunne mismaaktheid ter dood bestemd waren.
Taylor, 1 ) grs. der V.S., in 't midden van Kentucky;
met 8300 iMIT.; hfdpl. Campbellsvill e. 2) id., in
't W. van Virginie ; met 9350 mw.; hfdpl. Pr o nty tow n.
— 3 ) id., in Florida. 1453 mw. — 4 ) id., in Georgie. 7143
mw. — 5) id., in Iowa. 6999 tow. 6) id., in Nebraska.
100 mw. — 7) vi. in Vireinie, grc. Orange. 3950 mw. — 8)
id., in Iowa, gr. Bentou. 3330 inw.
gr. Christian. 2180 tow.
VS.,
Taylorville, vi., V.S.
Tayotos, kersp. van
grs. Gloucester, 11/2 U.
ZZO. Newent. 635 mw.
Tazewell, 1) grs. der VS., in 't ZW. van Virginie,
Pr. 76 m., met 10,780 mw. 16291 in 1810); hfdpl. J e ffersonville. — 21 id.„ bij 't midden van Illinois ; gr.
54 0 m., met 27,900 tow. (7221 in 1840) hfdpl. Tr emon t.
Tazzaon, Taudailgaon. Toujgaon, versterkte St. van
Indie. gebied en 16 -1 2 u. ZZO. Sattarah; met een merkwaardigen tempel van Ganesa.
Tele—. De namen, die vaak met dem beginletters gespeld worden, zoeke men bier onder Taj—.
Te, chin. at., prov. Sjan-tung, aan 't Keizerskanaal,
18 1 12 u. NW. Tsi-nan.
Tealby, kersp. van Engeiand, grs. Lincoln, 1 u. ONO.
Market-Rasen. 680 mw.
Teana, mvl. in Z.-Italle, prov. Potenza. 5 u. WZW.
Tun.i. 1360 mw. — Teams, [Teanum Sidieinumb at.
in Z.-Italie, prov. Caserta, distr.hfdp1 4 u. NW. Capon;
met een kathedraal, een bleach. seminarie en handel in
koren en olie. 13,001 inw. (6510 in de st.)
Teary, Tiary, et. van Indie, Bundelcund, 15e'e u.
ZZO. Tsjatterpoer.
kersp. van Engeland, gra. Cornwall, 34
Teeth
U. ZW. Camelford. 2245 mw.
Tebaleb, versterkte arab. st., Yemen, ZO. Mekka.
Tebaa-y-Tenarubia. Vohs, [Theba], sp. at , prov.
en 11 U. NW. Malaga. 3316 mw.
Tebeeea. [Thebeste. Tbeveste], at. van Algerie, prov.
en 30 n. OZO. Constantine; door de Franschen in 1842
beset. 2214 low.
Tebo, vi. in de V.S.. Missouri. gee Henri. 3380 inw.
Tebserbia hi. at. in Afrika, Tunesie, W. Tunis, aan
de Medsjerds.
Tecali, at. in Mejico, dep. en 4 u. ZO. Puebla.
Tech. fr. riv., ontepr. in de Pyreneen, bij Prata-deMollo en valt na een loop van 14 U. in de Midden. see,
3 /4 u. NO. Argele.
Tech., rev. der V.S., Lonisiitna, nit na een boehtigen
ZZO.liiken loop van 50 u. in de nitwatering van het meer
Chetimaches, en is tot New-Iberia bevaarbaar.
Tedium, geh. in de Ned. prov. Friesland. gem. Leenwarderadeel, onder het d. Goutum; met een Vtal mw.
Teeklenburg, pr. et.. prov. Westphalen, regdst. en 6
U. NNO. Minster, kr.hfdp1.; met weverijen. 905 mw.
Teekop, Tekkop. ned. d., pro.. Utrecht, gem. Kamerib, kant. -Woerden arr. Utrecht. Het ligt 2 n. W. Mears.'
ern, was •66r 1857een
'
selfatandige gemeente en telt ten
nasatebij 140 mw.
Tech) Manta.), at. in Uruguay, aan de bra. grens.
Tees°, gem. van Hongarije. gra. Marmaros. 2877 mw.
TeeRmeseli. gem. date V.S., Michigan, En. Lenawee, 16
U. NW. Detroit. 2583 hnr.
Tedaeset, keret). van Ierland, gra. en 1 n. NW. Mo...ellen. 7216 inw.
Tentlearo, kersp. van Engeland, grs. Devon, I a. ZZW.
Crediton. 7-21 mw.
Teddisaton, kersp. en vi. van Engeland, gra. Middlesex, 3 U. WZW. St.-Faure, Londen. 4063 inw. De eb en
vloed in de Teems doen zich tot bier toe gelden.
Tediagerbeeek, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem.
seempwelk, kant. Delft, arr. 's Gravenhage. 450inv.
eta WIT.
Tensest, at. in Marano, prov.hfdst.,
der Tensift, 24 n. W. Marokko. 4000 law. (13 ,10 Joden).
Tedsi, at. in Marokko, prov. Soes, 7 a. ONO. Terodant,
in een seer vruchtbare streek ; met handel. 14,000 law
Teeffelen, Teffeles, ned. d., N.-Brabant, gem. Oyen-en-

Teeffelen, kant. en sh U. NW. Oss arr. 'a Hertogenb. 100 mw.
Teems, (eng. Theme., fr. Tamis
i
e, hoogd. The
ital. Tam i gi), [Tanseeie, o. a. be Desar, Bell.
ai. V. 11], voornaamste, hoewel niet langste rivier van
rangeland, ontspr. tinder den naam van Isis, 1/2 U. Z. Cireneester, vlont cent Z. tot Cricklade, dan ONO. langs
Lechlade tot bij Oxford en ZO. voorbij Oxford, Abingdon
en Wallingford tot Beading, waarna hear loop meest 0. is
tot Gravesend, beneden welke laatste pinta zij zich verbreedt tot een rivierbaai, die aan de Nore, tusschen de eil.
Sheppey en Foulness-Point, wear zij in de N.zee valt,
u. breed is en Sheerness en Southend aan hare wederzijd ache oevers heeft. Haar geheele loop bedraagt 62 n. Te
Dorchester ontvangt zij de Theme nit het N. en neemt
dan hear eigen nasm aan; de andere bijriv. sunL de Churnet, Coln, Wainrush, Evenlode, Cherwell, Coln; Brent,
Lea en Ending, r. de Cole, Kennet (de grootste bijriv ),
Wey, Mole en Medway. Geen riv. ter wereld is van grooter belang veer den handel dan deze. De vloed stijgt daarin 24 n. ver op; zij is voor schepen van elke grootte bevaarbaar tot Deptford. voor schepen van 200 ton tot London-bridge en veer hi. vaartnig nog 35 uren hongerop,
alwaar zij door het Thames-and-Severn-kanaal verbondell
is met de Severn, beneden Gloucester; ook heeft zij
meenschap met geheel Centraal-Engeland door 't Oxfordand-Warwick- en het Grand-Junction-kanaal, elsook door
andere kanalen met Bristol, Basingstoke, Arundel enz.
Onder de Romeinen vormde zij de N. ,Yrens van de prov,
Britannia -p r i m a. Gedurende de Sakaische heptarchic scheidde zij de koninkrijken Wessex, Sussex en Kent
van Mercia en Essex, gelijk zij dit thana de gra. Oxford,
Bucks, Middlesex en Essex ten N. van de gm. Herbs, Surrey en Kent ten Z. &et.
Terris., b. in de Ned. prov. Friesland, gem. Leeuwarderadeel, kant. en arr. Leeuwarden ; met een 30tal inw.
Tees, eng. riv., tu.schen de gin. Durham en York, valt
na een 0.waartschen loop van 26 u. in de N.zee, 3 u. ONO.
Stockton, tot waar zij bevaarbaar is voor schepen van 60 ton.
Torata, in den benedenloop A ttree geheeten rivier
' 50'
van Voor-Indie, Bengalen, ontspr. op 28° N.B., 88°
0.L., breekt tuaschen Blauetan en Sikkim door het Himalaya-gebergte en salt 10 U. WNW. Dacca in den Ganges.
Teethem, geh. in de Ned. prov. Friesl., gem. Franekera •
deel, onder het d. Tjum ; kant. Harlingen, arr. Leeuwarden.
Teta, riv. van Brazilie, salt na een NO.lijken loop van
150 U. r. in den Amazonen-stroom bij Ega, op 3° 40'
Z.B., 640 45' W.L.
Tefra. Tefza of Tedla, ook Fiatella, at. van Marokko, hfdpl. der pros. Tedla W. den Atlas en besproeid
door bijrivieren der Tensift ), op 32° 30' N.B., 5° 45' W.L.
Aan de ovenijde der riv. ligt het stadje E fa a, waarmede
zij 10,500 tow. telt, die vermaard zijn om hunne fabr. van
zwarte en witte wollen mantels.
Tegelen, ned. gem. en d. in Limburg, kant. en 3/4 n.
ZZW. Venloo, arr. Roermond, aan den spoorw. tuaschen
deze plaatsen met branderijen, brouwerijen, potten- en
pamienbakkerijen e. a tichelwerken, aan welke industrie
de p/. waarachijnlijk wel haar naam ontleent. Het d., dat
reeds in de middeleeuwen als Tigele vermeld wordt, heelt
een fraaie kerk met zwaren toren, em n nod binned,',Holtdat in 1646 bit 't beleg van Venloo het hoofdkwartier van Frederik Hendrik was, en schoone ometreken.
600 mw. Met nabijgelegen b. en geh. evenwel, als g e m.
Tegelen 2800 mw.
Tegerhy, at. in Afrika, Fezzate aan den grooten weg
naar Nigritie, 35 u. ZZO. Moerzoek. Zij is door een muur
omeloten en heeft een citadel.
Tegernsea d. en meer van Opper-Beieren, 8 U. Z.
Munchen. Het d. heeft een schoon hon. slot, en het meer
waarin het ligt, is 1 U. lang en 1/3 u. breed.
Teggiano, Fem. in Italie, prov. Salerno, circ. SalaConsilia. 7020 mw.
Teglio, gem. in Italie, prov. en circ. Sondrio. 5670 mw.
Teglio-Weneto, gem. in Italie, prov. Venetie, diet!,
Portogruaro. 1360 maw.
Tegoelet, Tegoelat, Tegulat, at. van Abessynie, vroeger de hfdst. van Sjoa, op 9° 40' N.B., 38° 35' O.L.
Tegueigalpa, at. van Centr.-Amerika, Stt. Honduras,
dep.hfdpL, op een tafelland, 12 u. ZW. Comayuga. 12,000
law. In de nabijheid zijn gond- silver- en kopermenen.
Toguise, vi. en hfdpl. van 't Canarisch ell Lanzarote,
ongeveer in 't midden gelegen. 3736 mw. (1845 ).
Telhamea, 1) twee aan zee liggende vlakten van Arable:
de eene strekt rich nit lenge de W.kust van leas-Mohammed tot Dsjiddah, een Ostend van 160 te; — de andere
(of Batn a) behoort tot het gebied van Maskate, lenge
de zee van Bab-el-Mandel, en is van 6 tot 12 u. breed. —
2) grs. V.S. van N.-Amerika, Californie. 3690 law.
Teheran, Tehran, hfd.- en midst. van Persie, prov,
Irak-Adsjemi, 20 u. Z. de Kaspische see, aan den ',met van
den Demavend (Elboers-keten) en 60 u. N. Ispahan. Zij
beet omtrent 11/I n. in omtrek en is onisloten door een
met torena beseuen aarden wal, een glade en can droge
graeht. Haar nftwendig vogrkomen is schilderaehtig; de
moskeeen, collegian en karavanserais zijn toed onderlionden, en eij heeft wel vooniene winkth en buses, met
eenige gr. paleizen van den Pen. add, maze hare woningee nun nicest van leem gebonwd, de strata& onregelmatig en seer sleeht geplaveid, en in den &timer is sij .66
ongesond, dat de sjah en de hoogere standen hear verlaten
om skit me legeren op de yields van Sultanieh, cairn 40u.
NW.waarts. De a r k of koninkllike citadel is groot en
bevat, behalve den harem en de vertrekken van den vont,
eats prachtige, groote nal, de openbare bureaux, de verblijven van de boss. garde, can aantal ---baden en tuinen.
Op eese hoogte WI de at. stoat eon tweeds boa pale's, met
achoone dreven. N 'omstreek is wnehtbsar en met dorpen
als overdekt. T. heeft fabr. van tapejten, User- en metaalwaren en van rozennlie. Het drijft seer drnkken handel
en niet minder elan 6 of 7 karavanenstraten komen 'nit de
naburige landen to Teheran semen, nl. van Toeran, Tibet,
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Teheroet
Toor-Indie, de Perziscbe golf, Syria, Klein-Azie en Europa.
Door telegrafen staat de st. sinds kort in verbinding met
Untie, Tiflis en Constantinopel W.waarts en met Aboesjir
e. a. havens aan de Perz. golf 0.waarts. De bevolking bedraagt volgens de imitate opgaven (1980) des winters, als
het hof er is omstr. 200,000 jaw. 42' N.B., 51° 25'
O.L. 1100 met. boven den zeespiegel. — T. is door KoeumIthan, die van 1749 tot 1779 regeerde, gesticht en wee d de
}Wilt. des lands tegen 't einde dier eeuw. In hare nabijheld ligt Sjah-Abdoelasi m, een d. op de puinen
van Ray (het Ragns van den Bijbel, Tobias I. 16; IV,
21; IX, 3) en 't A r a at i a van de koningen der Parthen).
Tekeroet, Tebrut, at. van Perzie, prov. en 23 u. OZO.
Kirman ; met een seer vruchtbaren omtrek.
Tehuaean, at. in Mejico, dep. en 18 u. ZO. La Puebla, bij de grens van Oajaca. 12,000 law.
T'elanantepee, 1) at. en riv.haven in Mejico, 43 u. OZO.

Oajaca, sat de riv. T., met uitvoer van indigo en tout,
visscherij en kusthandel. 15000 tow. — 21 (Golf-van-),
oceaan, Centr. Amerika,
palende NW. en NO. aan 't mejic. dep. Oajaca en 't gebied van Guatemala, op 160 N.B., 94 tot 95° W.L. Zij
ontvangt de riv. T., 3 u. Z. de at. — 3) (Landengte-van-),
smalst gedeelte van het land, dat de golf van Mejico van
den Grooten of Stillen oceaan scheidt en tot de mejic.
dep. Oajaca, Vera-Cruz en Tabasco behoort, 37 u. breed.
Zij brengt mahonie-, geel- en campecbe-hout, katoen, drogerijen, gum, tout en verschillende soorten van granen
voort en heeft in hare hooge streken schoone weiden. Zij
wordt Eichler geheel doorsneden van de riv. Coatzacoalcos.
Dit is een der plaataen, die men heeft voorgeslagen ala
geschikt om den Atlant. met den Grooten oceaan te vereenigen door een kanaal, waarvan de riv. en eenige meren een gedeelte zouden nitmaken. In onzen tijd heeft men
evenwel voor deze kanalisatie-plannen aan de landengte van
Panama de voorkeur gegeven en de ontwerpen voor het
door Ferdin. de Lessen. aangeraden Panamakanaal hebben
thans reeds een begin van uitvoering gekregen.
Toiehel, stadje in Schwarzburg-Rudolstadt, ambt en
21/2 u. NNW. Rudolstadt. 504 Mw. in MO!.
Teify, Tiyy, mg. riv., N. Wales, valt in de Catdiganbaai, na een loop van omtrent 20 u.
Teignmouth, cog. at. en haven, tan bride zijden der
r i V. Teig n, wear die in 't Kanaal valt, 3 1 /2 n. ZZO.
Exeter, aan den South-Devon.spw. Ala badpl. druk bezocht, is zij in de laatste jaren zeer veel toegenomen. Zij
heeft een kl. schouwburg. 7800 mw.
Tail (Le) 1), fr. gem. en d., Ardeche, arr. en 5 u.
ZO. Privae, aan den Rhone, r. o. 2600 mw. (178) in 't d.)
— 2 ) id., Ille-et-Vilaine, 4 n. ZZW. Vitre. 2475 inw.)
Teilleul (Le), fr. gem. en vi., dep. Kanaal (Manche),
kant.hfdpl., arr. en 2 1 /3 u. ZZO. Mortain. 235 ,
Teinach, Deinach, wurt. d., Schwarzwaldkr., in een
romantisch dal aan de Teinach (bijriv. der Nagold); met
ten mineraalbad en inrichting voor de melkkuur. 609 Mw,
Teinits, mid. in Oostennjk-Hongarije, prov. Moravie,
kr. Brann, aan de March, r. o. 800 mw. — Zie ook Bibaai van den Grooten of Stillen

Imhof- en Elbe-Veinitz.
Teissbolz of Whimsies

en 6 u.

mvl. in NW.-Hongarije, com.
NW. Gomor, aan 'de Rima. 3200 mw.

Teith, riv. in Schotland, gra. Perth, die 1/2 n. NW.
Stirling in de Forth valt.
Tejas,

ale

Texas.

Tejueo, braz. at., prov. Minas-Geraes, 48 u. N. VillaRica, in een bergpas van den Serro-Frio, hfdpl. van 't
beroemde diamant-dietriet. 600 mw.
Tekas, at. in Yucatan. tusschen Valladolid en Merida.
Take, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. Zevenbergeu,

gm. Klausenburg. 2100 inw.
Tekir-Dagh, bergrij in Eur. Turkije, Rumili, reikende
van de Maritza tot de zee van Marmora te Rodosto, tan
welke at. zij haren turkscben naam geeft.
Tek-Naaf, bevaarbare riv. van Aracan nit in de golf
van Beugalen, te Mungdoe, op 2.) 0 46' 1,1:13., 92° 20' 0.L.,
en vormt de grens tusschen Aracan en 't bengaalsch distr.
Tejittagong.

Tekrit, Tikrit, acme et. van Aziat. Turkije, pasj. en
28 u. NNW. Bagdad, aan den Tigris, r. o., met sleckts
can pear honderd mw. Buiten hare muren liggen veal
overblijfsels der oude stad.
Tekrova of Fionda, [Phaselis]. tan zee liggend d.
van Ml. Ade, Anatolie, aan den W.oever der golf van
Adalia 6112 n. ZZW. Adana; met ruinen van de nude at.
Telisatsch, at. in Rumenia, Moldavia, aan den Brlad, 25
U. Z. Jatisi ; met mijnbouw en wijnuitvoer near Rusland.
Telav, Tbelavi.

versterke at. van Russ. Transkanka-

prov. Kakheti, 10 u. NO. Tiflie. 5800 mw.
Tales, gem. van Hongarije, prov. Zevenbergen, distr.

Naszod. 2350 mw.

Teleae, [Telesia), vervallen bisach.st. van Z.-Italie,
prov. en 4 n. NO. Caserta, aan den Calore.
Telfair, gre. der VS., Georgie, met 3290 mw. (2763 in
1840); hfdpl. Jacksonville.
Tell's. at. in °oat-Hong. prov.Tirol enVorarlberg. 2200 mw.
Telgrue, gem. in Frankrijk, dep. Finistare, arr. Cha-

kant. Crozon. 2210 mw.
Telgt, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Ermeloo,
kant. Harderwijk, arr. Zwolle. 350 Mw.
Telgte, Telget, pr et., prov. Westpbalen, regdst. en
2 n. ONO. MOnster, aan de Ems; wolleweverij. 2278 mw.
Tellitojerry, versterkte zeeh. van Britoch Indit , pres.
Madras, distr. Malabar, 20 u. ZW. Seringapatam. Zij heeft
een goede haven en uitvoerhandel in specerijen, sande'.
hoot enz. 1'0,000 mw.
Tello, 1) at. op de W.kust van 't Soenda-eil. Lombok.
— 2) kl. koninkrijk op de ZW.lijke landtong van Celebes,
tuaschen Goa en Mato., besproeid door err gelijkn. riv.
Taisho. 0.-Ind. eil., Molukschen archipel, aan de W.lust van Gilolo, op 1° 6' N.B.
Welsch, Telsja, at. in Rueland, gouv. Kovno, 43 u.
NW. Wilna. 8175 mw.
teaulin,

Teltow, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. en 214 n.
0. Potsdam, kr.hfdpl. 2410 mw.
Teltown, kenp. in Ierland, gm. Meath. 670 mw.
Teltseb, at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravia, kr.
en 5 u. ZZW. Iglau., tan de Thaya ; met een slot en la-

kenfabrieken. 4559 mw.

Telve at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Tirol en Vorarl2500
' mw.
Temangong, Tamangong, d. op Java, raid. Kadoe,

berg.

hfdpl. van 't gelçkn. regentschap, 4 u. NNW. Mangelang.

surly. van de Batang-Hari op Sumatra, behoorende tot het stroomgebied van den Djambi.
Tembleque, sp. vl. prov. en 81/2 u. ZO. Toledo, aan
den apw. near Alcacerile-San-Juan. 4200 mw.

Temby, Z.lijkste der 3 riv., die rich ontlasten in English-riv., Delagoa-baai, 0.-Afrika.
Teme, cog. riv. in Z.-Wales, ontapr. 1)/2 u. ZO. Newtown, Montgomeryshire, vloeit 0. en valt na een loop van
17 u. r. in de Severn, bij Powick, 1 n. Z. Worcester.
Temerin, hong. mvl., com. en 10 u. 0. Bare. 8570 (ow.
Tenses, rtv. van ZO.-Hongarije, Banaat, ontspr. in de.
Karpathen, vloeit NW. en Z. en valt na een loop van 52
a. in den Donau, 2 u. 0. Belgrade. Zij neemt o. a. de
Biaztra, Bogovitz en Berzava op en geeft haren naam tan
een comitaat, waarvan Temeavar de hfdst. is.
Temesvar. Temeswar, [Tibiscum`f], versterkte at.
van Z.-Hongarije, com.hfdpl., aan de Alt-Bega en 't Begakanaal, 201/2 U. NNO. Belgrado. Zij heeft het comitaatshuis, 't paleis van den bisschop van Csanad, 't hotel van
den commandant-generaal van 't Banaat, een r. kath. en.
een grieksche kathedraal, een synagoge, seminarie, piariaten-collegie, arsenaal, milit. school, kazerne e. a. milit.
inrichtingen; fabr. van zijden en wollen stoffen, ijzerwaren,
papier, tabak en olie, en een uitgebreiden handel, vooral
in hammen. Zij ligt aan den spw., die van Weenen over
Pesth near Rumenie (Boekarest) en de Zwarte zee (Varna)
loopt en telt met hare 3 vrij ver afgelegen voorsteden M ic hal a, Josephevorstadt en Fabrikenvorstadt 33,900 inw. ( 1880 ) ; tegen 10,0f:0 in 1845. — T.
werd door de Turken onder Soliman II. in 1551 genomen,
door prins Eugenius in 1716 hernomen, en door de Oosten, troepen gebombardeerd en bemachtigd in 1849.
Temiseamiwg, meer tnsschen Opper- en Neder-Canada.
op 47° 30' N.B., 79° 20' W.L.; lang 8 1 /2, breed 4 1/2 n. Het
outlast
overtollig water ni de Ottawa-rivier.
Temnikov, rues. at., gouv. en 43 u. NNO. Tambov, aan
de Moksj., r. o. 6670 mw.
Tempel, 1) b. in de Ned. pro, Z.-Holland, gem. Zwammerdam. 200 mw. — 2) id., id., gem. Berkel en Rodenrijs. — (Den.), id., id., gem. Reeuwijk.

Tenapelburg, pr at., prey. Pommeren, regdst. en 121/2

Z. KOslin ; met lakenweverij. 4695 inw.
grs. Amherst. 3420 inw.
V.S., Pennsylvanie, gm. Alleghany. 2070 mw.
Tempio. hfdst. van het eil. Sardinie, div. Sassari, op
can berg, 9 u. ONO. Sassari. 10,600 Mw. (in de gemeente).
Tempisque, gr. riv. van Centr. Amerika, in 't W. van
Costa-Rica, salt in de golf van Nicoya, 21/2 u. N. Nicoya.
U.

Temperance, vi. VS., Virginie ,

Temperanceville, at.

Temple, kersp. van Schotland, gra. en 21/2 u. ZZO.
Edinburgh, aan het Gladhouse-water, een weinig boven de
invloeiingin de South-Esk. 1506 mw.
Tesupleackally, kers'''. van Ierland, gra. Tipperary,
omvattende de at. Ballina. 1506 mw.
Tensplebeg, kerap. van Ierland, grs. Tipperary. 823 mw.
Templebodan, kersp. van lerland, gre. Cork. 750 mw.
Templeboy, aan zee gelegen kerap. van Ierland, gm.
Sligo, 5 n. ZO. Dunmore. 1885 mw.

Templebreedy en Templebredon, twee kersp. van
Ierland, Munster: 1) gra, Cork, Ph u. ZZO. Passage. 1713Mw. — 2) gm. Tipperary en Limerick, 1/2 u. N. Emly.

735 mw.
Templecarn, kenp. van Ierland, Ulster, gm. Ferma-

nagh en Donegal.

3840 mw.

Temple-Conabe en Abbas, kersp. van Engeland, gm.

Somerset, met spw.station aan de Somerset-Dorset-Londonen South-Western-baan. 561 inw.
Templeeorran, kenp. van Ierland, gm. Antrim, 1 u.
NO. Carrickfergus. 1290 inw.
Templecrone, aan zee gelegen kersp. van Ierland, Ulster, gm. Donegal, bevattende de at. Dunglow. 10,850 mw.
Tensplederry, kersp. van Ierland, Munster, gm. Tipperary, 2 n. ZO. Nenagh. 935 mw.
Templeetney, kersp. van Ian., gm. Tipperary. 655 mw.
Templeharry, kersp. van Ierland, gm. King. 640 mw.
Templeludigan, kers!). van Ierland, gra. Wexford, 1
U. NNW. New-Ross. 1275 mw.
Templemally, kersp. van Ierland, grs. Clare. 975 Mw.
Templemartin kersp. van Ierland, Munster, gra. Cork,
3 mw.
1 n. N. Bandon. 110
Templemiehael, 1) kersp. van Ierland, Leineter, grs.
Longford. 6300 low. — 2) id., Munster, grs. Waterford, 1/4
u. NNW. Youghall. 1085 Mw. — 3) id., grs. Tipperary,

21/2 n. ONO. Clonmel. 621 mw.
Templernolaga kersp. van Ierland, gm. Cork. 1017 Mw.

Templemore, 1)' iersch vi. en kersp., Munster, gra.
Tipperary, met een station aan den Great-South-and-Western-spw., 21/2 n. N. Thurles. 4185 mw. — 2) id., gm.
Londonderry. 2550 low. — 3 ) id. gm. Mayo. 2530 mow.
Templenaearrigo, kersp. van Ierl., gra. Cork. 620 low. .
Templeneiry,

perary. 1830 mw.

kersp. van Ierland, gre. en 1 u. van Tip-

W.-Riding, kersp. Leeds en Whitkirk, 1 n. OZO. Leeds. 2113 mw.
Templenoe, 1) kersp. van Ierland, gra. Kerry, 1 U.
WZW. Kenmare. 2460 mw. — 2) id., gra. en 3/4 u. NO.
Tipperary. 540 low.
Trmplepatrick, kersp. van Ierland, Ulster, gra. en 1
U. OZO. Antrim. 3455 mw.
Tenapleport, kers'', van Ierland, Ulster, grs. Cavan,
u. wZW. Ballyconnell. S160 mw.
Temple-Newnan), vi. in Engeland, gra. York,

992 Temblerobin
Templerobin, keret,. van Ierland, gra. Cork, bevattende
een groot deel van Queenstown. 11,850
Templesbausbo, kersp. van Ierland, Leinster, gra. Wexford, 1r:2 n. ZZW. Newtonbarry. 2880 maw.
Tenspleehasseon, kersp. van Ierland, bevattende eon
deal der at. Enniscorthy. 2650 low.
Templetenny, kersp. van Ierland, Munster, gas. Tipperary, 1 U. W. Clogheen. 3600 mw.
Templetogher, kersp. van Ierland, grs. Galway, 1 u.
NW. Ballymoe. 3850 mw.
Templeton, gem. en vi. der VS., Massachusetts, gm.
Worcester, 13 n. ZZW. Concord. 2820 mw. — Temple.
town is eon kersp. en vi. in Ierland, gm. Wexford, 1 /2 U.
WZW. Fethard. 922 mow.
Templeuve, 1) belg. gem. en vi., prom. Henegouwen,
kant.hfdpl., arr. en 11/3 U. NW. Doornik ; met men station
aan den apw. op Brussel; met weverij en vlasbouw. 3300
mw. — 2) fr. gem. en vi., dep. Nord, arr. en 2./2U. ZZO.
Lille (R ij a a e 1). 3000 mw.
Templie, pr. at., prov. Brandenberg, regdst. Potsdam,
kr.hfdpl., 7 n. ZO. Neu-Strelitz. 4020 mw.
Templet's, belg. Fem. en d., prov., arr. en kant. Namen.
Temruk, Temrink, versterkte at. van Z.-Rusland,
Ciskaukasie, Koebandistr., ten ZO. van de zee van Azov,
aan de beat van Temruk, 3 U. 0. Peresip. 6995 inw.
Tenasserim of Tanathare, 1) riv. van Achter-lndie,
provincie Britsch Birma, ontspr. op 14° 3 V N.B., vloeit
Z.waarts door een eng dal, maar wendt zich bij de at. T.
echerp near 't W. en valt na een loop van 65 u. in den
Ind. oceaan op 12° N.B. door 3 hoofdmonden, welke 2 ell.
omvatten, op 't N.lijkste waarvan de at. Mergui list Zij
is voor echepen van 41/4 met. diepgang 8 a 9 u. ver bevaarbaar. — 2) at. in de Z.lijkste van de Tenasserim-provincien, den Birmanen in 1826 door de Engelschen ontrukt,
aan den Z.oever der riv., 14 u. OZO. ilergui, op 11° 49'
N.B., 99° 10' O.L.
Tenasserim.Provipcien, gebied van Britsch Indie,
bestaande uit een mane kuststrook in Achter-Indie, tutsschen 10° 48' — 18° 25' N.B., 96° 35' — 99° 33' 0.L., palende 0. aan een bergketen, die ze van Siam scheidt, en
W. aan den Ind. oceaan en de riv. Saloeen ; groot ruim
1,500 0 m., met 360,780 inw. De ,erond is meest bergachtig, maar heeft ook groote alluviale, seer vruchtbare vlakten en wordt besproeid door de riv. Gyen, Attaran Ji (Ye),
Tavoy en Tenasserim. Pit gebied behoort onder 't pres.
Bengalen en wordt tegenwoordig verdeeld in de provincien
Amherst, Tavoy en Mergui, welke met de Moulmein de
voorn. zetels van den buitenlandschen handel zlin.
Tenor, fr gem. en d., dep. Ain, arm en 4 u. NW. Belley,
Ran de Aharine; weverijen. 2430 mw. in de gem. (1900 in 'td.)
Tenbury, eng. mvl., grs. en 5 u. WNW. Worcester, aan
de Teme, r. o. en aan men zijtak van den Great-Westernen Shrewsbury-Hereford-spw. 2090 low. In 1839 is hier
een zoutbron ontdekt.
Teeby, 1) Tenbieb, eng. st en zeeh., Z.-Wales, gma.
en 21/2 u. 0. Pembroke, aan de W.zijde der baai van Carmarthen; met een kl. maar veilige haven en goede badinrichtingen. 3996 low. — 2) at. op Tasmanie of VanDiemens-Land, grs. Pembroke, 14 u. 0. Hobart-Town.
'fence, fr gem. en st., Haute-Loire, kant.hfdpl., arr.
en 21/2 u. OZO. Yssincreaux, aan den Lignon, r. o. ; met
kant- en papierfabrieken. 4700 mw ;140,) in de at.)
Tenda, invl. in N.-Italie, prov. Cuneo of Coni, 1 u. Z.
den Col-di-Tend a, een pas over de Zee-Alpen, wearaan het den naam geeft. 2450 low.
Teedaee, st. in Port. prov. Beira, distr. Vizeu. 2130 low.
Tendano, ale Toniano.
Tendra, lang en smal ell. in de Zwarte zee, 1111, u. 0.
Odessa. De vnurtoren staat op 46° 22' N.B., 31° 29' 0.L.
Tendre, bergtop in den Zwitserschen Jura, kant. Vaud,
1700 meter boven de zee.
Tenedos of Rogdsja, (turksch Bokhtsja-Adassi),
[Tenedos, Leueophris], eil. bij de W.kuat van Klein
Azle, ruins 1 u. NW. Alexandria-Troas; lang 114 u., hr.
2/2 u. met 7003 mw. Het brengt wijn
who,
koren, boomwol en
can gelijkn. at.,
vruchlen voort. Aan zijne NO.zijde
-die oudtijds men stapelpl. van den handel tusschen Egypte
en Europa was. In Sept. 1853 heeft het ell. veal door eon
aardbeving geleden. — N.waarts van T. ligt de groep der
Honijnen-Eilanden (fr. Lapins, eng. Rabb i t si„ v66r den mood der Dardanellen.
Tenevnber, 0.ind. ell., een der Zuidooster-eil.-van-Banda,
13 u. NO. Timor-Laut; met goeden ankergrond ten NO.
Tenerife, st. van de V.S. van Columbia, dep. Cauca,
prov. Santa-Martha, aan de Magdalena, 14 u. NW. Mompox.
Teneriffe, Tenerifa, [Alivaria, Pluvriaria], het
grootste der Canarische-eil., Atlant. oceaan, 11 it 12 u. NW.
Groot-Canaria; lang 21.! hr. 10 n.; groot 411/4 0 m., met
90,000 mw. De grond Is bergachtig, op vole plaatsen vulkanisch, en brengt main, tarwe, mete aardappelen en de
vruchten van Z.-Europa voort. Het eil. is de hfd.zetel van
den wijnbouw op de Canariache-eil. De voorn. plaatsen
zijn Santa-Cruz, Orotava, Laguna, Icod en Guiamar. —De
Piek-van-Teneriffe of Pico-de-Teyde Is
een vermaarde vulkanisehe berg in 't Z. van 't ell., op 28°
16' 5" N.B., 16° 39' W.L. Zijn hoogte bedraagt 3808 met.
Tones, Tennis, [Cartoons]. zeestadje van Algerie,
prov. en 35 n. ONO. Oran; door de Franschen in 1843 bezet. 7940 low. — Dichtbt ligt Kaap-Tenez p o 1linis Promontorium).
To-sagan of To-an, chin. at., prov. Hon-pa, dep.hfdpl.,
aan eon bijriv. van den Yang-tie-Kiang,. op 31° 18' N.B..
113° 30' O.L. Hen ander Te-agan 118°m de peer.Mengel, NNW. Nam-tajang.
Ires_igapatinaus west. van Z.-Indie, gebied Cochin, 7 n.
NW. Kaap-Comorin.
Teng-foeng, chin. at., prov. Ho-nan, distr.hfdp1.; op
34° 301 N.B., 113° 0.L. Zij beeft eon mid observatorinm.
Tengri.illoor of Namebo, groat moor van Tibet, omtrent 35 U. NW. Lassa, op omtrcnt 31° 39' N.B., 90° 0.L.;
lang 23 u., be. 11 a 12 u.

Teplicz
Tong-Woo, Tengtscbau of Tengtachats-foe, twee
at. Tan Chins: 1) prov. Sjan-toeng,, dep.hfdpl., op de kuat,
asai den ingang der golf van Tsjili, tegenover 't schiereil.
Regents-Zwaard, met 230,000 low. (1830,. — 2) prov. Fokien, dep.hfdpl. 40 U. NW. Amoy.
Teng-Ve, chin. at., prov. Yun-nan, nabij de grens van
St Birma-gebied, 13 u. NO. Tsanta.
Tani.,gem. in Ooetenr.-Hongarije, prov. Croatie-Slavonie, gra. Virovititz. 3050 mw.
Tooke, gem. in Hongarije, grs. Bihar. 2900 tow.
Tennessee, 11 riv. van de V.S., gevormd nit de vereeniging der riv. Holston en Clinch, bij Knoxville, vloeit
ZW, door 't 0. van den stoat Tennessee an W. door het
N. van Alabama, en wendt zich 8 a 9 u. W. Florence, N.weans, welke richting zij meest behoudt door 't W. van
Tennessee en Kentucky, totdat zij in den Ohio valt te
Padnca door eon mond van 550 met. breed, 3 U. beneden
de samenvloeiing van de riv. Cumberland met den Ohio.
Haar geheele loop, van de bron der Holston gerekend,
bedraagt 350 u., en zij is voor stoombooten bevaarbaar van
den Ohio tot aan de ”Muscle-ahoal-rapids", een afatand
van 75 u. Boven doze snelstroomingen is zij voor vaartuig van 50 ton nog 60 u. hooger op bevaarbaar, nl tot
aan de S u c k, eon bergkloof op 34° 50' N.B., door welke
gij met een prachtigen waterval heenbreekt. Hare bijriv.
zijn talrijk, mane meest te ondiep voor de vaart. — 2) een
der VS., in 't centrale gedeelte der Unie, tusschen 35 en
36° 40' N.B., 81 0 40' en 90° 15' W.L., bepaald ten N. door
Kentucky en Virginie, ten 0. door N .-Carolina ten Z.
'
door Georgie. Alabama en Missisaippi en ten W. door
Arkansas en Missouri, van welke beide laatate staten hij
door den Mississippi gescheiden wordt. De grootte bedraagt 2134 0 m.; de bevolking, die in 1790 slechts
zielen bedroeg, beliep in 1850 reeds 1,0 )5,213 en in 1870
1,253,250 mw. De staat wordt doorgaans in 3 afdeelinger,
gesplitst t W. - Midden- en 0.-Tennessee het eerste, tusschen den Mississippi en Tennessee, is meest golvend ; het
tweede nicer ongelijk en heuvel- doch niet bergachtig,
het derde, dot aan N.-Carolina grenst, bevat veel hooge
met wooden bedekte bergen ide Cumberland-, Laurel- e.
a. takken van 't Alleghany-geb. De bodem, besproeid door
den Mississippi, Tennessee, Cumberland e. a. rivieren, is
over 't geheel seer vruchtbaar en levert vooral tarwe, max.
haver, katoen en tabak; voorts aromatische zaden, timmerhout, vitriool, salpeter, aluin, goud, ijzer, lood, steenkolen en kalkateen ; welke meeste art., met vee, gesouten
vleesch, grove linnen stoffen en buskruid worden uitgevoerd, veelal near Ohio. 't Fabriekwezen verschaft or katoenen en wollen stoffen, ijzerwaren, machines, touw, allerlei gereedschappen en werktuigen, aardewerk, gebrande
wateren, bier ens.; ook zijn or veel bores- en pelmolens.
— T wordt verdeeld in S5 grs. en zendt 10 Vertegenwoordigers near het Congres. De room. steden zijn Nashville (de hfdst.). Knoxville en Memphis. T. weed in 1796
als staat in de Unie opgenomen.
Teenstadt. Tennstedt, pr. at., prov. Saksen regdst.
en 41/2 u. NNW. Erfurt ; met eon zout zwavelbad on weverij. 2970 low.
Tenochtitlan, oude naam der at. Mejico, en van het
tafelland, waarop zij ligt, hoog 230 meters.
Tenquin (Gros.), gem. en d. in het Duitsche rijksland Elsas-Lotharingen, 3 u. ZW. Saargemtind 1400 low.
'femme kersp., V.S., in 't 0. van Louisiana. 12,500 inw.
Tensaw, 2 riv. der V.S. 1 ) of Tensas, in Arkansas
en Louisiana, valt in de Washita. 21/2 u. Z. Octahoola, na
eon Z.lijken loop van 32 u. 2) de 0.1ijkste mondingaarm der riv. Mobile, in Alabama.
Tensift, voorn. riv. van Marokko, welk rijk zij in '2
bijna gelijke deelen splitst, vallende zij na een W.lijken
loop van 55 u. in den Atlant. oceaan, 13 u. NNO. Mogadore.
Tenterden, cog. vl. en kerap., gm. Kent, 5 U. ZO. Maidstone. 3550 low., die vooral landbouw drijven.
Tenterfield, post.stat. in Nieuw-Zuid-Wales (Anstralie),
gra. Clive, 28 u. van Arminale. 700 low. In de nabijheid
wordt zilvererta en meerschuim gedolven.
Tentugal, d. in Portugal, prov. Beira, diatr. Coimbra.
2065 mw.
Toodlorano, d. in Italie, prov. en eirc. Forli. 2750 low.
Teolo gem. van Italie, prov. en cire. Padua. 3810 mw.
Teeple*, Teopixesi, vl. in Mejico, dep. Chiapas, 5 U.
van Cin d-Real. 3000 low.
Tease, gem. en d. van Italic, prov. Udine, cire. Latisane. 2180 mw.
Tomo, at. in Z.-Italie, prov. Avellino, eke. on 2 U.
ZZO. St.-Angelo-dei-Lombardi, tuaschen den Ofanto en
Sale. 2340 low.
Tee., haven en stad der oudheid op de W.kust van K1.
Azle, ten ZW. van Smyrna; thane Segadsji k. Zij was
de geb.pl. van den Griekscben dichter Anacreon.
Terme., at. in Mejico, dep. en 6 u. SO. La Puebla.
Zij heeft een Franciscaner klooster, in den tijd van Cortes
gesticht, fabrieken van wollen stoffen en handel in koren.
Tepelini, Tepelen, at. in Albanie, sandsj. en 9 n. OZO.
Avlona, aan de Vovoessa. Haar vooru. gebouw is 't paleis
van Ali-Paaja van Janina, die bier in 1750 weed geboren ;
mane voor 't overige ligt zij grootendeels in pain.
'repeat**, vl. in Mejico, dep. Tabasco, aan de riv. T.,
eon ',tidy. der Chilapilla. 1000 low. — l'epeje, Tope's,
Id., dep. en 14 n. Z. La Puebla.
Terse, at. in Mejico, dep. Jalisco, 7 U. 0. San-Bias.
Zij is na Guadalajara de voorn. at. in den Stt. en is gedurende het rexenseisoen 't verblijf van de meeste gegoode
low. van San-Bias.
Topikinokaja, run. mvl., Land-der-Donsche-Kozakken,
aan den 'Limper. 18.12 n. 0 Pavlovak. 2000 low
Teri, Top.!, TOO of Tapia, at. van Oostenr.-Hongarde, prov. Bohemen, km. en 8 n. NW. Pilsen. 1800 mw.
Daarbij ligt de geltkn. abdij, met eon schoone bib!. on
eon kabinet van miner. en munten.
Teplies, Teplits of Toplita, 1) hong. d., mm. on llf
U. ONO. Trentain; met beroetude warme baden. — 2) hong.

Teplik
vi., selfde cotn., aan de Waag, r. o., 0. bijlna ; met
brandewijnstoke_rjj. — 3) hong. vi ., cons. aan den
Poprad, r. o., ZW. bij Hismark; met den oudsten papiermolen des lands (1613) en warme baden. — 4) hong. d.,
corn. GomOr, ZW. bij Bosenau; met warme baden, waarvan al den pl hun naam ontleenen (t e p 1 7 = warm).
— Zie ook
Teplik, mvl. in Rusland, Polen, gouv. Podolie, 9 u.
NNO. Olgopol. 1500 mw.
Tepoecolula, nivl. in Mejico, dep. en 13 U. NW. Oajaca,
in een achoone, vruchtbare vlakte.
Tequila, Tequila, vi. in de V.S. van Columbia, dep.
Boiaca, prov. Tunja, 13 u. ZZW. Pamplona.
Ter, sp. riv., Catalonie, ontspr. in de Pyreneen, vloeit
Z. en 0. voorbij Gerona, en valt on 26 U. loops in de Midden. zee door verscheiden monden, Z. de golf van Rome.
Ter-Aa of Nieuwer-Ter-Aa, d. in de Ned. prov.
Utrecht, gem. Loenersloot, kant. Breukelen-Nijenrode, arr.
Utrecht. 170 mw.
Ter-Aalot., geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. en
kant. Oosterhout, arr. Breda. 90 mw.
Ter-Aar, gem. en d. in de Ned. prov. Z.-Holl., kant.
Aluhen, arr. 's Gravenhage. 2100 mw.
Ter-Aard, geh. in de Ned. prov. Drente, gem. Vries,
kant. en arr. Assen.
Tera.Mako, schiereil. op de 0.kust van Nieuw-Zeeland,
N.lijkste eU , bepalende den ingang van de Hawke-baai ten
NO. — Het meer Tern-Wera, op 't zelfde eil., lang 111 /2
U., ontlast zich NO. in de Baai-des-Overvloeds (eng. Bayof-Plenty) door de riv. Ter a-We r a.
Teramo, [Interamna, Proztutiorum3, gem. en st. in
Z.-Italie, bissch.zetel, hfdpl. der gelijkn. prov., S u. NO.
Aquila. Zij heeft een kathedraal, verscheiden kloosters, een
kon. collegie, geestelijk seminarie, kruidtuin, weeshuis, vondelingsgesticht e. a. weldadige inriehtingen. 20,409 inw. (1880)
Haar omtrek is bijzonder vruchtbaar in koren, wijn en olie.
Ter Apel, ned. d., Groningen, gem. Vlagtwedde. kaat.,
arr. en 6 u. Z. Winschoten, aan de Ruiten-Aa. 59 tow.
Terband, Catharina-Band, med. d., prov. Friesland,
gem. Aengwirden, kant., arr. en 1 1 /4 u. N.t.O. Heerenveen. 760 inw. (met de buurten Terbrandterschans, Terbrandtermolen en een deel van Nieuwebrug).
Ter-Blijt of Terblijt, 1) b. in de Ned. prov. Limburg,
gem. Runde, kant. en arr. Maastricht. — 2) id., gem.
Berg en Terblijt, kant. Gulpen, arr. Maastricht,
Ter-Borg, Ter-Borgh, Ter-Burg, 1) kant. der ned.
prov. GelderlAnd, arr. Arnhem. — 2) hfdpl. van gen. kant.
en plattelandstadje, aan den Ouden-IJsel, 51/, U. ZZO.
Zutphen ; met een geref.
een r. kath. kerk en ijzergieterij. 700 mw.
Terceira, een der Azorische eil., Atlant. oceaan, centrale groep, NO. Fayal en St.-George; gr. 1O 1 / 0 m., met
40,000 mw. He oppervlakte is bergachtig, de bodem hoogst
vruchtbaar en levert vooral vruchten, mats, tarwe en
orseille. Aan de Z.zijde ligt de at. A ngra zie ald.)
Tereero, riv. der Argentijnsche republiek, dep. Cordova en Santa-Fe, vereenigt zich na een 0.1ijken loop met
de Parana bu de invloeiing van den Salado, van welk punt
zij bevaarbaar is voor klein vaartuig tot aan den pas van
Fereira, 30 u. ZO. Cordova.
Terebes, gem. in Hongarije, grs. Zemplin. 325) inw.
Terehlestie, st. in Oost.-Hong., prov. Bukowina. 3510 inw.
Tereiken, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Gemert, kant. Helmond, arr. Roermond. 25 tow.
Terek, riv. van Z.-Rusl., ontspr. aan den berg Kasbek
( Kaukasus ), en valt door vele monden in de Rasp. zee, op
ongeveer 44° N.B., tusschen 46 en 48° O.L. Zij is suelvlietend en neemt vele bijriv., o. a. de AksaI en Sundsjah op.
Terekli, vi. in K1. Azie, Anatolie, 10 u. OZO. Isnikmid.
Terelle, st. in Italic, pros-. Caserta, circ. Sora. 1632 mw.
Tereaa-Gallura (Santa.), Ital. d. op Sardinie, prov.
Sassari, circ. Tempio-Pausanio. 1726 mw.
Terespol, st. in Rualand, Polen, gouv. Radom, 17 u.
OZO. Siedlec, aan den Bog, 1. o. '2900 mw.
Terga, St. van Marokko, ton. en 20 u. NNO. Fez, bij de
Midden. zee. 3030 mw.
Tergnier, gem. en St. van Frankrijk, dep. Aisne, arr.
Laos; belangrijk middelp. van het Noorder spw.net . 3079 inw.
Ter-Goaw, zie Gouda.
Tergova, gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. CroatieSlavonie. 2650 inw.
Tergovist. Tergovitz, Tergowitoch, st. in Romenit, Wallachije, vroeger hfdst. van 't vorstd., aan de Jalomnitza, 14 u. NW. Bucharest ; met glasfabrieken. 6000
mw. ( vroeger 30,000).
Terhagen, geh. in de Ned. prov. Limburg, gem. ElsTer-Heide of ..Heyde, sin Heyde.
loo, kant. Sittard, arr. Maastricht. 60 mw.
Terhevden of Terheiden, ned. d., prov. N.-Brabant,
kant., arr.. en 1112 u. N.t.W. Breda, bij de Mark ; met een
r. kath. en een geref. kerk. fraaie buitenplaatsen en veemarkten. Met het d. Wagenberg en 2 of 3 geh. vomit het
de g e m. Terheiden, die 292 ,1 inw. telt. (90 in 'td.)
Terhorne, ned. d., Friesl., gem. Utingeradeel, kant., arr.
en 234 tt. NW. Heerenveen. 70 ) mw.
Terhoret, 1 geh. in de Ned. prov. Drente, gem. Beilen. 90 mw.
2) id., prov. Limburg, gem. Mheer. 70 mw.
Teridsert of Ter-Idzard, ned. d., prov. Fries)., gem.
W.-Stellingwerf, 11/2 U. ZW. Oldeberkoop. 500 mw.
Terim. Tarim, volkrijke plaats in Hadramaut, Arable,
in 't bergachtig binnenland ; zetel van een sultan.
Terk, fraai stadje in N.-Perth, prov. Azerbidsjan, 20 u.
ZO. Tabriz.
Terkaple, Terkappel, ned. d., prov. Friesland, gem.
Utingeradeel, 214 U. W. Heerenveen. 160 mw.
Ter-Laan, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Bedum. 150 inw.
Tenet, geh. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Rosendaal. 40 inw.
rrarrieium -fl„ st. in Z.-Italie, prov. Bari,
distr.hfdp)., 0 u. ZO. Barletta en 2 u. van de Adriat. zee; met
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een kathedraal, parochie-kerk en 3 kloosters. 18,000 mw.
Termini, [Thermse Himerenses], at. en teeh. op
Siciliet NW.kust, pro, en 6 u. OZO. Palermo, distr.hfdpl.,
bij den mood der riv. Termini. Zij is door wallen omsloten, wordt verdedigd door een hasten! op een hooge rots,
heeft warms minerale baden (van daar haar naam ), een
acaricatore" of graanmagazijn en ansjovis-visscherij. De at.
wordt sinds kort door een spw., welke Sicilie van N. naar
Z. doorsnijdt, met Girgenti verbonden. 20,010 mw. — Twee
U. ten 0. liggen de ruinen van 't oude Himer a, bekend door den slag tusschen Grieken en Karthagers, 480 v. C.
lagune of strandmeer, gevormd door de
Caribische zee, scheidende het mejic. dep. Tabasco van
Yucatan, tusschen 18 en 19° N.B., 91 en 92° W.L.; lang
20, br. 12 u. Aan de Z.zijde wordt het meer bepaald door
verscheiden eil., waaronder Carmen het grootste is.
Het neemt een arm der Usumasinta op.
Termoli, (Baca], zeest. van Z.-Italie, prov. Campobasso, distr.hfdpl., op een schiereil. in de Adriat. zee, 41f
u. ZO. 11 Vasto. 33)3 mw.
Termonamungan, kersp. van Iceland, grs. Tyrone, 1
U. ZW. Castle-Derg. 5945 inw.
Termonbarry, kersp. van Ierland, Connaught, grs.
Roscommon, 2 u. OZO. Strokestown. 2667 inw.
Termonde, zie Dendermonde.
Termoneeny, kersp. van Iceland, grs. Londonderry, 4
U. ZO. Maghera. 165) haw.
Termonfeekin, kersp. en d. van Ierland, grs. Louth,
tan de 0.kust, 1 (2 U. ZZ W. Clogher. 2100 inw.
Termonmagnirk, kersp. van Iceland, grs. Tyrone, 1
u. W. Pomeroy. 9)25 mw.
Termunten, ned. d., prov. Groningen, kant. en 31)2 u.
NO. Zuidbroek, arr. Winschoten, man het Termunterzijldiep en den Eemsdijk ; met 46 ) inw. (sunder Termunterzijl
en andere b. en geh.) Het vormt met de d. Woldendorp,
Borgsweer en Wagenborgen, benevens een menigte geh. en
b., waaronder Termunterzij1 en Reide, de g e m. T e rmutate n, die 29)0 meest geref. mw. telt. Te Termunterzijl, tan de uitwatering van het Zijldiep in de E-ms,
is een vrij levendig verkeer en werden o. a. in 1078 50
schepen in- en 40 uitgeklaard.
Ternaard, Ternaad, ned. d., prov. Friesland. gem.
W.-Dongeradeel, kant. Dokkum, arr. Leeuwarden. 1300 Haw,
Ternate, 1) ned. resid. in 0.-Indie, Molukschen-Archipel, tusschen 2° 32' N.B. en 1° 52' Z.B. Men brengt
daartoe de volgende eil., die men ook onder den naam van
T er n a taan sche- eil. aanduidt. (Be cijfers van
grootte en bevolking sun. zeer globaal).
Ternate, .
.
.
. groot 1,6 0 m., met 6,140 mw.
Tidor en Marhee, .
.
1,8 a
a 5,942 a
Gilolo en omliggende eil., a 357, o a
a 22,855 u
Makjan, Batjan, Obi en
omliggende eil .,..0
u 6,680 u
0,6 u
Xoeloe-eilanden.,
.
.
67.0 "
6 ,73 0 ,
Bangaai-eilanden, .
.
e
u 9,000
so
39,
a
(6
Waigioe en Papoesche-eil.
a 10,000 a
Gedeelte van Celebes, .
412,2 e
3),000
samen een oppervlakte van 112.9,7 0 m., met 97,329 mw.
— ) eil. in gen. resid.. ten W. van Gilolo, op 0° 50' N.B.,
127 0 13' O.L. Ofschoon slechts 1 3(5 0 m. grout, bekleedt
het den eersten rang under de Moluksche-eil. en is de ustel van den nederl. resident en van den sultan. 't Klimaat
is er seer helder, zuiver en gezond. De bodem is geheel
vulkanisch en bijna het gansche eil. bestaat uit een cokelen kegelvormigen vuurberg, die menigmalen hevig gewoed
en vooral in 1840 groote verwoestingen aangericht heeft.
Men teelt er inzonderheid kokosboomen, sago e. a. Z.lijke
vruchten en europ. groenten. De pick van Tokala is door
Oudemans bepaald op 2599 meters. — 3) at. ea hfdpl. der
eigenlijke Molukken, op gen. eil., aan den Z.lijken voet
des vuurbergs. Hare haven wordt verdedigd door het fort
0 r a nj e, dat in 1607 door de Nederlanders weed gebouwd.
N.waarts van dit fort staat een protest. beck en op 1/2 u.
afstands 't paleis van den sultan.
Ternberg, gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. OpperOostenrijk. 2340 mw.
Terneuzen, Ter-Neuzen, zie Neuzen.
Terni, [Interamna], at. van Midden-Italie, prov. Perugia, schilderachtig gelegen bij de Nera. 11/2 u. beneden
de watervallen van den Venn.° ( of van Terni), 14 u. NNO.
Rome. Zij is door muren met torens omsloten en heeft
in de jongst verloopen jaren veel verfraaiing en verbetering
ondergaan door het optrekken van vele moderne verhlijven
voor hare talrijke bezoekers. Zij heeft een deftige kathedraal met schoone schilderstukken, een schouwburg, een
badinrichting en levendige fabr. van wollen en zijden stoffen. Onder de overblijfsels der oudheid behooren de gewelven van een amphitheater. 15,000 mw. — Het oude
Int er amna was de geb.pl . van Tacitus, den geschiedschrijver, en ook van keizer Tacitus.
Teruo, gem. van N. Ital., prov. en circ. Bergamo. 13 i 0 inw.
Terodant, Teroedant, st eam Marokko, hfdst. der prov.
Sows (Sus), tan de riv. Sues, 36 u. ZW. Marokko. Zij ligt
in een vruchtbaar dal, is door hooge en dikke muren omgeven en was weleer de hfdst. van ens machtig onafhankelijk rijk. Hare 30,000 inw. zijn bekwame ververs en leveren veel katoenen stoffen, leder, koperwaren en salpeter.
De zeeh. van Terodant is Agadir of Santa-Cru s.
Teroele of Ter-Oele, b. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Doniawerstal, kant. en 21/2 u. N. de Leromer, arr.
Heerenveen. 131 mw.
Terover of Ter-Over. b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Alphen, kant. Tilburg, arr. Breda. no low.
Terracina, [Auxur], St.. en zeeh. in Italie, prov. Velletri, aan 't Z. uiteinde der Pont. moerassen, 17 U. ZO.
Rome. Op de hoogte boven haar liggen de kathedraal, en
de eninen van 't nude Anxu r. De haven is slices toexankelijk voor kleine kustschepen en er is weinig handel.
De beroemde A p pische weg tusschen Rome en Ter-
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raeina last sick nog bespeuren. De it. werd in 1798 door
de Fransehen ingenomen. 7400 mw.
Terra-del-Oelo, 1. in ledd.-Italie, Toscane, prov.
rene.e, ZW. bjj ForB. 4200 Jaw.
•
Terra-di-Lavere, (fr. Terre-de-Labour), (sedeelte van Csnerunia, ongeveer de Laborinna-Pagna
der Romeinen], prov. van Italie, meest tussehen 40° 48'
en 410 48' N.B. 13 en 15 0 0.L., palende ZO. aan de Middwaarts aan de prov. NapeIs, AveInn°,
den. zee, en hin
Campobasso, Chieti en Aquila; gr. 118 0 m., met 700,000
'ow. In 't 0. is de grond overdekt met takken der Apennijnen, olden sijn vele vruchtbare vlakten, en dem prov.
mag als eon der sehoonste en njkste oorden van 't ital.
schieren. benehouwd worden, ofsehoon or lenge de knit
moerassige en ongesonde streken zijn. De hfd.riv. zijn de
Volturno en Garigliano, terwig de golf van Gaeta de worn.
inham aan de knit is. De aanzienlijkste steden zijn Carta (de hfdst.), Gaeta, Sirs, Arpin*, Maddaloni en Nola.
Terra,Firnaa, veronderde naam, vroeger gegeven aan
't !p. vasteland in Z.-Amerika, later Columbia gebeeten.
Terragnollo, gem. in Oostenr.-Hongarije, pony. Tyrol
en Vorarlberg. 2210 mw.
Tereatba, Ital. d. op Sardinie, prov. Cagliari, circ.
Oristano. 4300 mw.
Terranek of Teresa'', it. van Neder-Egypte, aan den
Rozette-arm dee Nijls, 2 u. W. Menoef.
Terranova, 1) et. en zeeh. op S(cilies Z.kust, intend.
Caltanisetta, distr.hfdpl., bij den mond der riv. Terranova,
5 n. 0. Alicata. Zij heeft een kasteel, verscheiden kerken
en kloostera, een goed openbaar hospitaal, een schoon paleic an den hertog van Monteleone, een gr jaarmarkt in
Aug., een ocaricatore" of graanmagazijn en nitvoer van
koren, wi,jn, zwavel en soda. Zij beat geregelde stoomv.
op Girgenti en telt 15,009 mw. — 2) at. in Z.-Ital(e, prov.
Cosenza, 21 /2 U. Z. Cassano. 2600 mw. — 3) id.. prov. Potenza, 61/2 u. ZZW. Torsi. 2100 mw. — 4) [01bia, ook
Civitaa], vi. op 't eil. Sardinia, div. Sassari, aan een heal
der NO.kust, 71/2 U. ZO. Longo-Sardo. 2800 mw. — Terra-Nuova, mv1. in Toscane, prov. Florence, 2 n. ZO.
Figline. 2000 inw.
Terramoon, fr gem. en at., Dordogne, kant.hfdpl., arr.
en CI u. NNO. Sarlat. 3710 mw. — Terranbe, id, Gem,
arr. en 1 U. ZW. Lectonre. 1200 mw.
Terrazzos, d. in Italie, prov. Verona, tire. Legnano.
2859
Terre (Sainte.), fr. gem. en d., Gironde, arr. Libourne,
aan de Dordogne, r. o.; met epinnerijen. 2100 mw.
Terre-Bonne, kersp. in 't Z. van Louisiana, V.S.,. besproeid door eon gelijkn. Ay.; gr. 88 0 m., met 12,450 mw.
(4598 in 1840); hfdpl. Honm a.
Terre-de-Bant en Terre-de-Bea, twee eilandjes der
franeche W.-Indien, semen de groep Petit-Terre vormende, 742 U. 0. Guadeloupe.
Terre-Haute hfdpl. van 't grs. Vigo, in Indiana. V.S.,
am n de Wabash, '1. o., 21 u. W. Indianapolis. 16,209 mw.
Terre-Noir, gem. en at. van Frankrijk, dep. Loire,
arr. St.-Etienne. 5500 mw. (2300 in de et.)
Terreessi, een der Nikobaren, op 8° 20' N.B., 93° 15' O.L.
Verriceiola, d. in Midden-Italie, prov. en 51/2 u. ZO.
Piaa. 3900 mw.
Terrijken. Tereiken of Reyken, geh. in de Ned. prov.
N.-Brabant, gem. Gernert, kant. Helmond, arr. Roermond.
Tereeiggia, gem. en d. in Italie, prov. Alessandria,
circ. Monferrato. 103t mina.
Verryglites, kersp. van Ierland, gre. Tipperary, 1 it.
NW. Bornsokane. 1061 mw.
Ter Schelling of Terackelling, nod. oil. in de N.zee,
tneschen Vlieland en Ameland, 3 u. NW. de prov.
maar behoorende tot de prov. N.-Holland, van weike het
een gem. nitmaakt, die 3300 inw. telt. Het ressorteert on.
doe het kant. Harlingen, arr. en hot Leeuwarden. 't Ii
lang 41/2 U., breed gemiddeld 1 n. en beslaat bijna 2 0
in., of 10,750 H.A. De S.knet wordt door zware dijken
maar 't overige door dninen tegen• 't geweld der see bel
sehut. Men verdeelt het in een 0.Iijk en W.lijk deal, of
Ooster-Schelling en Wester-Schelling;
in 't eerete en verreweg het grootate liggen de a. it d Bland en Hoorn en eenige geh. en b.; het tweede heeft
albeit het d. Wester-Sehellin g. T. de geb.plaats
van Willem Barendsz. (1. 20 Juni 1597 op Nova-Zembla),
heeft eon zeevaartkundige school, die in de Imitate jaren
gemiddeld 30 b 40 leerlingen telde.
Teraina. of Terolnije, geh. in de Ned. prov. N.-Holland, gem. Venbnizen, kant. Hoorn, arr. Alkmaar. 76 mw.
Tereool of Terzool, b. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Rauwerderhem, kant. Sneak, arr. Leeuwarden. 330 mw.
Tertenia, d. op 't ell. Sardinie, prov. Cagliari. 1520 mw.
Teruel, (Tarbtala), sp. at. en bissch.zetel. prov.hfdpl.,
op. eon henvel bij den Guadalaviar, 20 1/2 n. NW. Valencia.
heeft eon kathedraal, bleach. paleis en schoon seminane. 10,450 mw. (252,300 in de prov.)
Tervoort of Ter-Woort, b. in de Ned. prov. N.-Brab.,
gent. Ginneken, onder Bevel, kant. on arr. Breda. 120 mw.
Tervueren, belg. gem. en vi.. prov. Brabant, arr.. kant.
en 2 n. WZW. Leuven. De nude hertogen van Brabant
hidden bier eon banner moist geliefde kasteelen, waarvan
alleen het park en eon kapel zijn overgebleven, terwin het
kasteel onder de regeering van Willem I. vervangen weed
door eon sierlijk paviljoen wor den kroonprins. Na in
1839 *an den Belgisehen star* te zijn afgestaan, is bier eon
nationale stoeterij aangelegd. 1600 mw.
Torwiock of Ter:Wiack, gob. in de Ned. prov. Groningen, gem. Vlagtwedde, kant. en arr. Winechoten. 40 inw.
Iree-11111flopel of Wierelled. d. prov. Prim!.,cern.
Opeterland, bmt. en I a. SEW. Beelaterswaag, arr. Heerenveen. 1800 mw.
Torwolde, ned. d., pro,. Gelderland, gem. Voorst, kant.
en 21/, U. NO. Apeldoorn, arr. Zutphen, aan den IJseldi,jk;
met eon here. kerk. 1600 in.,.
Tersvadaage, gob. in de Ned. pre.. Groningen, gem.
Vlagtwedde, kant. en arr. Winsehoten.

Teuffen

Tervompiping of Ter- VW up pi ag, geh. in de Ned. pro,.
Groningen, gem. Onetwedde, kant. en arr. Winschoten.
Terneel, sae Tereoei.
Teeeken Ticaein, it. in Oostenr.-Hongarije, prov.
leste, hfdpl. van den voorm. kreits Tesehen, aan de Olga
(btriv. der Oder), 11 n. OZO. Troppan. Zi) heeft I hertojl. kasteelen, em n gymnasium met eon bibl. van 12,000
boekdeelen, fabr. van liken, kujemir, linnen, leder, likeuren en vuurwapens De at. telde in 1880 ruim 13,00otegen 8000 in 1857. Hier word op 22 Nebr. 1779 de
•
vrede gesloten, die eon einde maakte aan den beier. suecessie- of den zoogen. aenjarigen (of aardappel-) oorlog.
Teeesdlelt, it. van Marokko, 81/2 u. ZO. Mogadore. Zij
heeft eon schoone moskee.
Teeeenderloo, (vroeger Taxandri a), belg. gem. en
d., Limburg, arr. en 4 u. NW. Hasselt. 2600 mw.
Teeeits, 1) et. in Mecklenburg-Schwerin, hertd. en 6 U.
NNO. Gestrow, aan de Recknitz ; met weverijen. 275a
mw. — 2) of Ticino, [Tieinus], riv. van Zwiteerland
en Italie (Piemont), ontspr. aan de Z.helling van den St.Gothard, richt zich ZO.waarts en na door den Lago-Maggiore gevloeid to zijn valt zij 1. in den Po, 1 u. ZZO. Pavia, na em n loop van 36 u. Zij is tot aan gen. meer bevaarbaar, vormt in hear benedendeel vele oil. en voorziet
het kantial Naviglio-Grande van water. — 3) of Ticino,
oak Italiaanoscb Zwitaerland, (hoogd. Welsche
Schweiz) geheeten, Z.lijkste kant. van Zwitserland, aan
de ital. zijde der Alpen, die het van de kantons Uri en
Grauwbunderland scheiden, palende Z. aan Italie; gr. 48,81
0 m-, met 130,787 mw. tm 1880; tegen 111,397 in 1850 , ,
die meest italiaanseh spreken. 't Gebergte Ceneri scheidt
het kent. in 2 ongelijke deelen, het Ciscenerische en het
Transcenerische, die beide met groote en kleine bergen
.66 beret zijn, dat het land tot de meeet bergachtige kantons benoort. Het woedt besproeid door den Tessin met
den Blegnio-Tessin, de Moeza en Marobbia den Vedeggia
of Agno, de Maggie e. a. riv. Van moron heeft
'
dit banton een gedeelte van Lago-Maggiore, bijna geheel Lago-diLugano, Lago-di-Musano e. a. Het klimaat en de producten komen met die van N.-Italie overeen. De hfd.prod.
zijn tarwe, mats, rogge, kastanjes, wijn en zijde ; uitgevoerd worden kaas, kalveren, schapen en varkens. Timmerhout is wel overvloedig, maar heeft weinig handelswaarde. fabrieken zijn oobeduidend; de transito-handel daarentegen tusschen Zwittierland en Italie is van groat
belang. Jaarlijks verlaten ongeveer 10,000 der bewoners tijdelijk dit kanton om elders een bestaan to vinden. — De
regeering is demokratisch en berust bij eenen wetgevenden.
read van 114 leden en em n nitvoerenden read van 9 leden.
De voorn. steden zijn Airolo, Masco, Bellinzona, Lugano.
en Locarno, die onlangs door de doorgraving van den St.Gothard, met het Zwits.-Ital. spw.net (Milaan-Basel) verbonden zijn. — T. vormde weleer eon deel van het hertd.
Milaan, het bekleedt de 18de pleats in het Zwitsersche
Eedgenootschap.
Teeming/4k, kl. plaatsje op de W.kust van Groenland,
ten N. van Upernivik. 73° 21' N.B.
Teees-, fr. gem. en d., dep. Kanaal (Manche), kant.hfdpl., arr. en 3 u. Z. St.-L6, aan de Vire. 1487 inw.
Teets (of Tete) -de-Bnch, fr. gem. en St., dep. Gironde,
kant.hfdpl., arr. en 81( it. ZW. Bordeaux, waarmede zi)
door eon spw. verbonden is, aan den Z.oever van het Bassin-d'Arcachon ; met een haven en zeebaden. 4400 mw.
Vestige., eil.groep in de Caribische tee, tot Venezuela
behoorende, 14 a 15 n. NW. Margarita, op 11° '23' N.B.,
630 13' W.L.
Teetur, afrik. st . in Tunesie, aan de Silianariv., ZW.Tunis.
Vet, 1) [Tells], fr. riv., dep. 0.-Pyreneen, valt na een
ONO.lijken loop van 16 u. in de Midden. zee, 2 u. 0.
Perpignan. — 2) of Tett, vervallen et. van Marokko, bi
Kaap-Blaneo, 2 n. ZW. Mazagan.
Tetbiary, eng. mvI. en kersp., gr. en 5 u. ZZO. Gloucester, bij de bron van den Avon ; 2 markthuizen. 3350 mw.
Tete of Tette, at. van 0.-A frika, hfdst. van eon gouv.
der Portngeezen, aan de Zambeze, r. o., 28 u. NW. Senna.
Zij ie groat, wel gebonwd en door hare hooge ligging gezond.
Tete-Noire. Alpenpas tueschen Zwitserland en Savoye,
11/2 U. ZW. Martigny.
Teteringen,_ned. gem. en (1., prov. N.-Brabant, kant.,
arr. en 3/4 U. It o. Breda. 1370 mw. (met veal geh.) -De Teteringsehe-d ij k is een welvarende, goad bevolkte buurt of voorstad van Breda. — Op de NO.waarts
hiervan gelegen Teteringsche-heide warden de
sehietoefeningen der artillerie gehouden, terwijl op het /madettenkamp" de kweekelingen der Milit. acad. kampeeren.
Tetereiv, it. in Meck:enburg-Schwerin, hertd. on 4 1./2 et.
0. Gastrow; fabr. van tabak, linnen on lakes. 5658 mw.
Tetiogen. Tettingen d. in 't gr.bertd. en arr. Luxemburg, kant. en 11/4 u. ZO: Each, gem. Kayl. 260 mw.
Tetioeaji. Tetiaacki, russ. St., gone. en 17 n. ZZW.
Kasan, kr.hfdpl., sin de Wolga, r. o. 3385 mw.
Tetieeeekkaja is eon vl., gouv. en kr. Simbirsk.
Tetoean, Tetuan at. en tech. van Marokko, kon. Fez,
WM de riv. Mantil, 5 n. ZZW. Ceuta. Zij is door muren
omsloten en wordt door eon kasteel verdedigd. Sommige
van hare moskeeen at* schoon. Hare door eon fort gedekte haven aan den riv.mond. op 1 u. afstands, is &leen
voor U. vaartuig gesehikt; mane T. &Oft steeds eon le.
vendigen nitvoerhandel. 2.4000 inw. (waaronder rnim 4000
Joden) 35° 57' N.B., 5° 18' O.L.
Totochen of Diocnin, at. in Oestenr.-Hongarije, pro,.
Bohemen, hr. on 6 U. NNO. Leitmerits, aan de Elbe, r. o ;
met eon oud kaateel on minerale bronnen. 3603 inw.
Tottered., Tetrode, tie Overveen.
Tettosang, wart. at., Donau-kr., hfdpl. van eon opperMatt, aan den Mahlenbaeh, 11/1 13. O. Friedrichshafen;
met eon sehoon slot, wijn- en ooftbouw. 2038 mw.
Toucher*, pr. it., prov. Saksen, regdst. en 5 n. 2.
Merseburg; met eon slot. 4468 mw.
Tointlfen of Telefon, suit. mvI., kant. en 1 u. N. Appensell; miner. bronnen en Wen. 4000 mw. (in 't kersp4

Teuge
Temp, geh. in de Ned. pro, Gelderland, gem. Voorst,
kant. Apeldoorn, arr. Zutphen. 603 maw.
Tealada, 11 sp. mvl., prey. Alicante, bij de Middell.
zee, 21/i u. Z. Dania. 1600 inw. — 2) Ital. gem. en d. op
Sardinie, div. en 7 u. ZW. Cagliari, aan de riv. Tenlada.
1700 inw. — Haap-Teulada bepaalt de Golf-van
Teula d a aan Sardinies Z.kust, op 3i° 51' 9" N.B., S°
39' 2" O.L.
Teupitz, pr. stadje, pro.. Brandenburg, regdst. en 9 IL
ZO. Potsdam, aan 't gelkjkn. meer. 632 mw.
Teusehnitz, 'beier. etadje, kr. Opperfranken, 3 U. N.
Kronach; met een kasteel, vlasbonw en weverij. 988 inw.
Teutobarger.VVond, [Teutoburgiensis Salta*,

1,0 Tacitus, Ann. I. 60], heuvel- of bergrij van geringe
hoogte in N.-Duitschland, loopt in NW.lijke richting door
de pr. prov. Westphalen„ 't vorstd. Lippe en de prov. Hannover, over een lengte van ruim 30 U., bij geringe breedte
en maakt een duel nit van het Wezerbergland. In West.
phalen (Paderborn) draagt het den naam van 0 snin g,
Osnegge of Egge, terwijl het ook wel LippescheW ond of enkel het Woud geheeten wordt. De hoogate punten vindt men bij Driburg, fend der groten Stiege"
(1300'), eStirger-Haide" (1340"), de eBelmers-Stort" (1441'),
de eliellbere (1300').
Teverola, mvl. in Italie, prov. Caserta. 1096 mw.
Teveroae [Anio], riv. van Midden-Italie, °null), can
de nap. gr.'s, vloeit NW. en W. voorbij Subiaco en Tivoli en valt na een loop van 16 u. in den Tiber, 1 u. N.
Rome. Oudtijds voorzag zij Rome van water door middel
van 2 waterleidingen, waarvan eene 12 U. lang was.
Tesvee, zijriv. van den Barito of riv. van Bandjermasing op Borneo, Z.- en 0.-Afdeeling, nagenoeg onder den
evenaar in den hoofdstroom vallende. Men heeft er een
Ned. versterking, die een pear officieren en eenig garniwen tot eerblijf verstrekt.
Tewkesbury. Teeekebury, 1) eng. St. en kersp., gra.
en 3 u. NNO. Gloucester, aan de Severn en Avon, welke
laatste bier nog de Carron en Swilgate opneemt, met den
Birmingham-and-Glouceeters-spw. verbonden door een tak
van ruim 1/2 U. lengte. Zij heeft een prachtige ablijkerk,
een steenen brug over den Avon en een ijzeren over de
Severn, vele wetenschappelijke en liefdadige instellingen,
alsook fabr. van kousen, kant, spijkers en leder. 5403 mw.
— 2) gem. en vi. der VS., New-Jersey, grs. Hunterdon,
4 u. NO. Flemington. 2330 inw. — 3 , id., Maesachusetts,
gra. Middlesex, can den Merrimac en Concord, 6 u. NNW.
Boston. 1944 inw.
Texas, Tejae, (d. i. eVrienden"), 1) een van de VS.,
de Z.lijkste der Unie, bepeald ten N. door Nieuw-Mejico,
Nebraska en 't Indianen-gebied, van welk laatste hij door
den Rio-Rojo of Red-River gescheiden wordt ; ten 0. door
Arkansas en Louisiana, tegen welken leataten staat de
riv. Sabine gedeeltelijk de grens vormt, ten ZO. en Z.
door de golf van Mejico; ten ZW. door den Rio-Bravo-delNorte, die hem van de mejic. bezittingen scheidt, en ten
W. door dezelfde riv. en Nieuw-Mejico, liggende alzoo tusschen 24° en 36° 30' N.B., 93° 30' en 105° W.L. Be grootte
bedraagt 10.502 0 m., en de bevolking ongeveer 800,001'3
zielen. — Het grootste gedeelte van Tejas vormt een hellend vlak, glooiende van NW. naar ZO., en splitst zich
volgens zijn physische gesteldheid in 3 gewesteu. De eerste, risk, alluviaal land, strekt zich ter breedte van 10 tot
30 U. lenge de knet, van de riv. Sabine tot den Rio-Grande
nit, bestaat mem nit natte, weinig boven 't zeevlak verheven prairien, heeft langs de rivieren smalle strooken
woodland en is vooral voor den snikerbouw geschikt. Lange
de gansche kust liggen langwerpige duinvormige eil., die
een menigte strand-lagunen vormen. Be tweede streek is
heuvelland met golvende prairien, die 50 tot 60 u. verder
landwaarts in reiken en zich van het lags kustland tot
het bergachtig hoogland uitstrekken. De bodem rust bier
op een laag van kalk- en zandsteen en is van goede hoed anigheid; bier en daar, vooral 't 0., staan woudpartijen van goed timmerhout, en tusschen den Nueces en
Rio-Grande ligt nun van water schaars voorziene dorre
streek. Het derde en hoogste gewest, gelegen tusschen of
bij de groote keten, die als Mejic. Alpen bekend is, bestaat ten deele nit vruchtbaar tafelland, maar de berghellingen ziju ook rijk voorzien van schier elke snort van boomen en atruiken, en de tueschenliggende valleien kunnen
den arbeid des landbouwers honderdvoudig beloonen. Tusschen den Red-Fork van den Brazos en de Red-River liggen tusschen 32 en 34° N.B. en 97 tot 98° W.L. de zoogen.
"Cross-Timbers", bosschen, die incest nit eikensoorten bestaan en zich N.waarts op den L o. der Red-River tot can
den Arkansas uitstrekken. De hooglanden leveren mole
overvloed van ceders, dennen en soortgelijke woudboomen.
Vruchten en tuingroenten, perziken, meloenen, druiven e.
a. vruchten der gematigde luchtetreken worden in menigte
geteeld; vijgen, oranjee, lemoenen, dadels, pijnappels,
yen e. a. tropische vruchten ziju overvloedig in de Z.lijke
streken. De veldprod. bestaan uit katoen (het groote etapelart.), mats, tarwe, rogge, gerst e. a. gran.. suikerriet,
aardappelen van elke soort enz. ; rijst en tabak worden
in verechillende oorden gebouwd, en onder de inheemsche
planten behooren indigo, vanille, sarsaparilla en veel medicinale atruiken. Al, weideland wordt Tejas door weinige
barer zuaterstaten overtroffen ; groote kudden runderen,
paarden, muilezele schapen en varkens grazen op de prairie-velden en vereischen weinig of geen menschelijke hulp
en zorg. Buffels en wilde paarden zwerven bij tallooze
scharen door andere prairien, en herten, beren e. a. wild
zijn overal voorhanden. In de meeste binnenlandsche dietricten is overvloed van voortreffelijke steenkolen en uzerefts k in 't 0.1ijk gedeelte wordt veel salpeter gevonden ;
er skin een menigte zoutbronnen en zoutmeren, die een
groote hoeveelheid zout opleveren; graniet, kalksteen, gips
enz. zijn allerwege, behalve in 't lege alluviale geweat,
oeervloedig. Ook heeft men in enkele streken zilvermijnen
ontdekt. Behalve de rivieren, die den staat gedeeltelijk
begrenzen, zijn de 'torn. etroomen de Neches, Trinity,
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Brazos, Colorado, San-Antonio, Guadeloupe en Nneces,
met hare tallooze bijriv., vloeiende elle near en zich eindelijk ontlastendc in de golf van Mejico, nadat zij meestal
de menigvuldige kustlagnnen tim doorgestroomd. Deze lagunen grootendeels door zandbanken of smalle landstrooken belentmerd, verschaffen alleen voor klein vaartuig gewenschte havens. Stoombooten van 31/2 en 334 met. diepgang kunnen de Sabine in- en opvaren, en de riv. Neches,
Trinidad en Brazos zijn mede sour niet dieper gaande
schepen van 15 tot 80 U. ver bevaarbaar. De San-Antonio
en Nueces ziju voor de vaart van weinig beteekenis, en de
Colorado, hoewel een achoone atroom, wordt bij alma mond
belemmerd door een groote verzameling van vlothout, dat
mettertijd wel opgernimd zal worden, opdat alsdan de
stroom knnne opgevaren worden tot Austin, de bidet. van
den staat, 63 U. van de golf. De Rio-Grande-del-Norte,
can de ZW.grens, is een echoone stroom van ruim 500 si.
lengte, die reeds een groot handelskanaal wordt, alhoewel
nog bier en dear door ondiepten en snelstroomingen belemmerd. Voor het tegenwoordige bezit Tejas nog weinige
kunstmatige gemeenschapswegen. Een eerste spoorw. out
met de riv. Brazos over Houston en Mar'
risburg te verbinden, weed in 1852 gelegd, en daarnevens
een two-dc ontworpen out van San-Antonio naar de golf
van Mejico te loopen ; ook werd er toen een kanaal nit
Galveston-Bay near Brazos gegraven. Sinde dien tijd is het
spw.- en kanaalnet wel uitgebreid, maar toch is T. nog
niet door goede verkeerswegen met de naburige staten verbonden. In 't fabriekwezen is nog weinig van groot openbear belang uitgevoerd, en de vlijt der inwoners bepaalt
rich hoofdzakelijk tot landbouw en veeteelt en tot het bereiden hunner producten voor de markt als ruwe stoffen.
Uitgevoerd worden hooldzakelijk katoen, zout t vee, huiden, horens, talk, was enz.; ingevoerd: allerlet manufacturen en fabrikaten, huisraad en koloniale warm. — Tejas maakte vroeger een deel van Mejico nit en wordt gemeenlijk voor een der vele veroveringen van Fernando Cortez in de 16de eeuw gehouden. In 1836 bevocht het land
tune onafhankelijkheid in den slag van San-Jacinto en
weed een afzonderlijke republiek tot 1845, in welk jaar
het bij de Amer. Ume werd ingelijfd. De regeering berust
bij eenen eenaat en een hums van vertegenwoordigers, met
eenen president of gouverneur, die voor 2 jaren verkozen
wordt. Het zendt 6 afgevaardigden of vertegenwoordigera
naar het Congres te Washington. Steden van aanzienlijke
grootte en bevolking heeft Tejas slechts weinig: de voornaamste zijn Austin, Houston, Galveston (de belangrijkste
haven) en Bejar. — 2) nieuw grs. der VS., Missouri; met
9618 mw. in 1870; hfdpl. Housto n. — 3) vl. in Pennsylvanie, grs. Wayne. 4450 mw. — Ook in New-York, Michigan e. a. ataten der Unie komen plaatsen van denzelfden naam sour.
Texel. eil. der Nederlanden, in de N.zee, 1/2 u. N. de
N.kust der pros. N.-Holland, tot welke prov. het behoort.
Het wordt door het T ex el s C he-Ga t of Marsdiep van
de vaete wal geecheiden en heeft met het sedert 1629 er
mede verbonden Eierland ( . 1 een grootte van nagenoeg
31 /2 0 m. (18,800 HA.), waarop een bevolking van 6500
zielen, die de burgerlijke gem. Texel uitmaken. Tot deze
gem., ressorteerende onder 't kant. den Helder, arr. Alkmaar, behooren, behalre de hfdpl. den Burg, de dorpen
den Hoorn, de Koog, Oosterend, Oude-Schild, de Waal en
de-Cocksdorp, benevens de geh. Nieuwe-Schild, ()oat,. de
Westen, Zevenhuizen en Zuidkappel. Aan de 0.- en Z.zidde
wordt het eil. door dijken, elders door duinen tegen de
zee beschut. Aileen aan de duinen is eenige botch- of
bouwgrond ; al het overige bestaat nit wei- en hooiland.
De hfd.bronnen van bestaan zijn veeteelt, landbonw, wiermaaierij, scheepvaart en visscherij ; inzonderheid fokt men
er schapen, wier aantal niet lang geleden rnim 30,000 bee
droee en die de welbekende Texelsche kaas leveren. De
landbouw geeft goede aardappelen, rogge, tarwe en gerst,
maar ontocreikend voor eigen verbruik. Het cit. is berucht door de menigvuldige schipbreuken, die op zone
kusten hebben pleats gehad. Aan de ZO.zijde ligt de bekende Re ede-v an e I. — In 1799, den Hen Augustuts, landden er de Engelschen, die het eil. nagenoeg drie
maanden lang bezet bidden.
Texatia, Textla, st. van Centraal Amerika, Staat en
47 u. NW. Guatemala.
Teza of Taza. st. van Marokko, kon. en 181/e u. 0. Fez,
aan de r i v. T e z a, een bijriv van den Seboes. Zij heeft
een schoone moskee en w61 voorziene markten. 11,000 inw.
at. in Mejico, dep. en 6 u. ONO. Mejico,
Tezeueo,
aan de 0.grene van 't meer Tezcuco. Zij heeft fabr. van
sergie en katoenen stoffen en eenige overblijfsels van een
paleis, 't welk men vote dat van Montezuma houdt. 9000
inw. — 2) grootste 'neer in de vallei van Mejico, welke
st. aan zijne Waijde ligt; hang 12, breed 3 u.
Tezpore st. in Engelsch-Indie, pres. Bengalen, pros.
Assam. 3, 32
' mw.
Tease, et. in Italie, prov. Vicenza, circ.Bassano. 3425 inw.
Thabasseran, gebied in Dagheatan, Kaukasie, door
Leeghiers bewoond, met een gelijkn. bidet.
Thagara, st. en vesting in Hindostan, Nizam-gebied, bij
Aurengabad. Zij weed vroeger eta de aleutel van Dekan
beschouwd.
Thalheim. gem. in 'tkon. Saksen, dstr. Zwickau. 3140 inw.
Thahngssing, Thalmessingen, beier mvl., kr. Middenfranken, 9 u. ZO. Ansbach; met 3 kerken. 1250 mw.
Thais/veil, at. in Zwitserland, kant. Zilrich, distr. Horgen ; met aanzienlijke industrie. 2540 mw
Thanse 1) eng. riv., ontspr. in 't grs. Bucks bij Stewkley, vloeft ZW. voorbij Theme Stadhampton enz. en seeeenigt zich te Dorchester met ' de Isis, om de Teems
(eng. Them e s) te vormen. — 2) eng. vi. en kersp.,
(*) Zie over de vroegere en latere bedijkingen op Texel:
Tijdechrift van het Aardrijksk. Genootschap gevestigd te
Amsterdam, dl. VI. 1, Terreinsveranderingen
in Ned er Ian d, met schetekaart.
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Thamen

gra. en 31/2 OZO. Oxford, aan de Thame, I. o., die hier
bevaarbaar wordt. 33(k)
Thamen, geh. in de Ned. prey. N.-Holland, gem. Uithoorn, kant. (N°. 2) en arr. Amsterdam.
Thames, 1) eng. naam an de Teem a, a. Teems.
— 2) Ti,. van Opper-Canada, vloeit ZW. en valt na een
loop van 45 u. in t mere St.-Clair. Mn hare oevers 11g.
gm Chatham, London en Oxford. — 3) riv. der VS.,
Connecticut, ontataat nit de samenvloeiing van de Shetucket en Santic te Norwich-city, vloeit Z. en valt in
Long-Island-Sound te New-London, us 4 n. loops. — 4)
of Wai-ho, riv. van Nieuw-Zeeland, N.eil., valt in see
door eenen lamed van 81/e n. breed, Firth-of-t heThames(of Waika-hourounga)geheeten. Auckland ligt aan haren oever.
Thamsbrilek, Thomasbraek, pr mvl., prov. Saksen,
regdat. en 51/2 n. NW. Erfurt, aan de Unstrnt. 1016 Mw.
Thansanir, et. van NW.-Hindostan, hfdst. van een radsjaschap, 27 U. NW. Delhi, aan den weg near Umballah.
Tbanet, eng. eil. gevormd door de monden van den
Stour gm. Kent; bang
3 n., be. it. De NO.pnnt is
Kaap:Foreland (sic For elan d). Het was de eente besitting der Saksers in Brittanje. Receivers in 't NW.
ligt op de plants van 't nude K egulbium en B. i c Isborough in 't S. was 't onde Rhutupium. Het
beret de 3 gezochte badplaatzen Ramegate, Margate en
Broadstain en wordt door een tak van den South-Easternspw. doonneden.
Thank-God-Harbour, (uDank-God-Haven"1, ankerpl.
op de niterete NW.kast van Groenland, 82° N.B. in het
Kennedy-ken., of liever in de voortzetting hiervan;bet Robeson-ken.; in de gesch. der pooltochten bekend door de
overwintering van Hall en de zijnen met de ',Polaris" 1871-73.
Thann, gem. en et. in het Duitsche rijksland Elsas-Lotharingen, Opper-Elsae, 51/2 n. NNO. Belfort, aan de Thor,
r. o., en door een spw.tak met Mnhlhausen verbonden.
Zij heeft een schoone goth. kerk (een miniatuur van de
kathedraal te Straataburg) en verscheiden weverijen, katoendrukkerijen e. a. fabrieken. 7540 inw„
Tharandt, St. in Saksen, kr.dir. en 2 u. ZW. Dresden;
met een beroemde akademie veer 't boschwezen en de
landhnishondkunde. 2530 mw.
Tharthar, riv. van Aziat. Turkije, pasj. Bagdad, verliest
sich na een Z.lijken loop, parallel ten den Tigris, in een
zoutmeer, 20 n. NW. Bagdad.
Thaso, [AEthrya, Chrysa, Theses], eil. in de ./Bgeleche see, tot Eur. Tnrkije behoorende, bij de Z.kust van
Rumili, 81/2 NNO. den berg Athos. 't Is bijna cirkelvormig van gedaante, 4 0 m. groot en telt 60,0 mw. De
grond is mat
ee vruchtbaar en houtrijk; hfd.prod. zijn koren„ vruchten, olie, wijn, honig, marmer en timmerhont.
In 't binnenland ligt het vi. Volgaro en aan de NO.zijde het dorp Thaso of Kastr o.
Thateham, kersp. en vi. van Eng., grs. Berks. 3/4 u. 0.
Newbury, aan den Great-Western-spw. 4277 mw. (2845 in 't
Than (Etang-del, lagune of strandmeer van Z.-Frankrijk, dep. Herault, van de Middell. zee eescheiden door de
smalle landtong, waarop Cette ligt. Ten NO. heeft dese
lagune gemeenschap met die van Maguelonne. In den
herfst wordt zij door ongeloollijk veel watervogels bezocht.
Thaumaeo, stadje in 't N. van Grieken(and, Thessalie,
vroeger tot Turkije behoorende, 10 u. ZZW. Larissa, op
een hoogte, met overblijfsels van het nude Thaumac m.
Thaxted, eng. mil . en kerep., gee. Essex, 5 n. NNW:
Chelmsford ; met een oude, fraaie goth. kerk. 2184 mw.
Thaya, Theya, Taya riv. van Neder-Oostenrijk en
Moravie, valt na een 0.11jkee loop van 37 u. r. in de
March. ii u. NO. Weenen. Zij ontvangt de Iglawa met
de Zwittawa nit het N.
Theaki, Tbiaki, tie Nth:aka.
Thebe, Theben, 1) [Diospolis Magna, Theism,
Hekatompylos], verwoeste at. der oudheid, lang de hid.-

stad van Egypte, welker verbazingwekkende overblijfsels,
in Opper-Egypte, op 25° 41' N.B., 32° 38 0.L., zich 2 n.
ver lenge de beide Nijloevers nitstrekken en in ieder opdebt de schoolmate verzameling van monumenten der on
zijn, welke men ter wereld vindt. Onder hare talrijke
tempels still de merkwaardigste die van Karnak en Luxor,
aan den 0.6ever der riv.; de eerate, een tempel van Jupiter Ammon, beslaat een oppervlakte van 31/2 kinder, en
is in vele van zijn deelen nog volkomen bewaard gebleyen ; de tempel van Luxor, een klein half n. Z. Karnak is
minder groot, maar toch ook een nitgestrekt gebouw, v66r
hetwelk weleer twee obelisken, beide monolithen van 25
met. hoog, stonden, waarvan den near Parts vervoerd is,
alwaar hij nu de Place de la Concorde versiert. Ten W.
van den Niji vindt men den vermaarden tempel van Medinet-Aboe, den Rhameseion en twee ontzaglijk groote
anemic kolossen, can waarvan 't vermaarde beeld van Memnon was en in de bergen, aan denzelfden kant, zijn de
graven van de meeste der vroegere Pharaos. Verscheiden
deepen limn over den grond van Thebe verspreid, welke
vervallen sun, Muds de zetel der regeering near Memphis
werd verplaatat. De mister der onde stad taande geheel,
torn zu na een driejarig beleg weed ingenomen en verwoest door Ptolemeus Lathyrua in de 3de maw v66r Chr.
— 2) Mob* no T i • a of T h i • a], at. van Griekenland. gonv. 'Sweatt*, op can Monte, welke in nude tliden
door hare citadel K adme a beslagen weed, 7 1j is. OZO.
Lebadea. Deer at., door Kadmus in de 16de maw v6Or Chr.
gesticht, geb.pl. van Hesiodus, Pindarns, Pelopidae en Epaminondas, was oudtijds een pleats van grote welvaart en
aanzien; maar zij weed gednrende den graekschen woratelstrijd jammerlek geteisterd, terwial de aardbeving van 29
September 1853 haar verder geheel vernield heeft. — 3) of
DONN'S'', hong. mvl., eon. Preaburg, aan den mood der
March in den Donau; met de rulnen van een slot en eenigen wijnbouw. 1800 mw.
Thede.Heide, Theedeheide b. in de Ned. prov. N.Brabant, gem. St.-Michielsgestel, kant. en an. 's Hertogenbosch. 300 mw.

Thermopylw
'Moho, at. van Birma, Achter-Indie, 30 u. 0. Ava.
Thedisghausen, vi. in Brunswijk, hfdpl. van een in
Hannover geënclaveerd gelijkn. ambt, 3 n. ZO. Bremen;
met em ou slot en weverb. 1600 mw.
'rhegonnee
fr. gem. en d., dep. Finietere, kant.hfdp1 , arr. en I n. SW. Morlaix; met weverijen. 3680 Met.
Then (Le), fr gem. en d., dep. Orne, kant.hfdpl., arr.
en 6 u. ZZO. Montague, bij de Hnisne, r. 0. 1030 mw.
Theis., (hong. Tesza,, [ fibiacus, Pathyssus of
Parthisens], riv. van Hongarije, welks geheele 0.1ijke
gedeelte, alsook grootendeels Zevenbergen door haar en
Lace bijriv, besproeid worth. Zij ontspr. in de Karpathen,
aan de grenzen van Galicie en wordt gevormd nit de vereeniging van de Zwarte- en de Witte-Theiss, 6 U. ONO.
Szigeth. Haar loop is dan W tot Tokay, van waar zij een
Z.lxjke riehting heeft tot aan den Donau, waarin zij I. zich
ontlaat, 6 n. 0. Peterwardein. Haar geheele lengte bedraagt 140 n., waarvan zij. het grootste gedeelte bevaarbaar
Is. Haar worn. bijriv. ztjn r. de Bodrog, Hernad en Za.
gyva, L de Viso, Szamos, Kraszna, KOres, Maros en AltBeg a. Haar loop is traag en in hare benedenhelft vloeit
zid, parallel aan den Donau, met vele bochten door een
moerassige vlakte. De voorn. bedrijvigheid op deze riv. is
het afvoeren van tout, timmerhout en landbouwprod. Zij
heeft steur- e. a. visscherijen. De Theism geeft haren naam
aan twee groote hong. afdeelingen of kreitsen.
Theissholz, gem. in Hongarije, grs. Gomez.. 3433 inw.
Theis, Fr. gem., dep. Morbihan, arr. Vannes. 2500 mw.
Themaat, b. in de Ned. prov. Utrecht. gem. Haarzuilens kant. Brenkelen-Nijenrode, arr. Utrecht. 14 , mw.
Timmer, st. van Saksen-Meiningen, Unterland, ambtshfdpl., :um de Werra, 3 n. ZO. Meiningen. 1736 inw.
Themesay, fr. gem. en d., dep. Deux-Sevres, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ONO. Parthenay. 2340 mw.
Thenon, fr. gem. en vi., dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 5 n. 080. Perigneux. 1850 mow.
Theodore (St..), hi. eil. in de Middell. zee bij de N.kust van Candia, 11/2 U. NW. Khania.
Theodoruspolder, een in 1706 ingedijkte polder, pray.
N.-Brab., gem. lialsteren, kant. Bergen-op-Zoom, arr. Breda.
Theodosia, haven van Z.-Rusland, zie Kaffa.
Theodule-pas, Alpenpas tusschen Zwitserland (Wallis)
en Italie (Piemont), 3300 met. boven de zee.
Theoduria, kl. it, in Eur. Turkije, Albanie, in Epirus,
pasj. en 8 U. ZZO. Janina.
Theotonio (Sao), St. in Portugal, prov. Alemtejo,
distr. Beja. 3350 mow.
Thera, zie Santorino.
Therapia, d. in Ear. Turkije, Rumili, aan den W.oever van den Bosporus, 2 u. NNO. Constantinopel; met vele
landhuizen en de hotels van de fr. en eng. afgezanten.
Theresa, 11 gem. en vi. der VS.. New-York, °Ts. Jefferson, 6 U. N. Watertown. 2362 inw. — 21 id., 'Wisconsin, gm-s. Dodge. 2,50 mw. — 3' (St..), id., in Britsch
N.-Amerika, 0. Canada, grs. Terrebonne. 2000 mw.
Theresienfttadt, 1) sterk bevestigde st. in OostenrijkHongarbe, prov. Bohemen, kr. en 5/2 u. ZO. Leituafritz,
aan de Eger waar die in de Elbe valt. Hare citadel werd
door Joseph' II. in 1780 gebouwd. 2330 mw. — 2 of Maria-Theresiopol, (hong. Sza ba t ha, Szent-Mari a.
Szabatha, at. mu Z0.-Hongarije, com. Baca, 7 u. ZW.
Szegedin. Zij is een der grootste steden des lands, of ',eeleer een aggregaat van dorpen, heeft vele kerken, een collegie groote kazernen, fabr. van linnen, leder en tabak,
'
en laandel
in paarden, rundvee. schapen, ruwe huiden en
wol. 56,600 mw. — Theresiopolis is een vi., mom. en 5
U. N. Temeswar. 4600 mw.
Thermae, et der ondheid op Sicilie, zie Termini. —
Er zijn vele pl. van de:en naam. Het gr. wooed t her me
(= warm, heet ) is de algemeen gebruikelijke benaming
van alle bronnen, wier water een hoogere temperatuur
heeft dan de gemiddelde jaarwarmte der pleats wear de
boon zich bevindt.
Thermeh, Termeb, [Thermo-don], riv. in Aziat.
Tnrkije, valt in de Zwarte zee op 41 0 13' 15" N.B., 37°
4' O.L. Niet ver van haren mood ligt een gelijkn. etadje,
het made Themyscire..
Thermia, [Kythnos], ell. van den Griekschen archipel, Cycladen, gonv. en 4 u. W. Syra tuaschen Zea en
Serpho ; groot 0 m., met 6000 inv.. 'Het brengt tarwe, gent, wijn, vijgen honig en wet zijde voort, en ontleent zijn naam van de warme bronnen aan hare 0.zijde
bij 'l vi. Therm'. a, welks haven aria -I rini beet.
Thermignon, inr1. In Frankrijk, dep. Savoye, arr. St.Jean-de-Manrienne, aan den weg die over Mont-Cenis
gaat, 1 n. W. Lans-le-Bourg. 1100 'inw.
Thermopylae., (edoorgang bij de warme boon" ; nu
Lykostomo 5 , AVolfsmuil" ), vermaarde bergpas in
Griekenland, Hellas, gonv. Phthiotie, tueschen den berg
(Eta en de golf van Zeituni, 21/2 n. SEW. Lanka. Dean pas,
omtrent 11/2 0. lang. wordt meest ingenomen door een
diep moeras, door het welk een bestrate dam gelegd is.
Ten tijde van Herodotus zoo smal, dat geen twee wagena
elkander konden voorbij rijden, is hij no door alluviale
aanslibbingen van den Sperchins en de zee aanzienlijk verbreed (1800 sehreden). Hier stierf Leonidas met zijn 300
Spartanen den heldendood, 480 jeer v66r Chr. (*); bier

(*) sEenige jaren geleden — zoo aneldt een bunch schrijver — had ik het geluk drie dagen door te brengen bij de
Thermopylae; en, hoe keel enders, heb lb niet 'Ander aandoening den kleinen henvel beklommen, wear de laatates
aneuvelden der drie honderd. In pleats van den eteenen
leeuw weleer ter gedachtenis der Spartanen opgericht,
stoat 'bier no een wachthnis der Chorophylaken (rustbewaardera, landsoldaten). Iloewel de hennas door de aanslibbing van den Sperchitua een seer vrtehtbare vlakte is
geworden, no met beetwortelen beplant, kan men zich in
zone verbeelding gemakkelijk den toestand der streak Ivorstellen in de 5de eeuw your once jaartelling."

Therondels
werd Antiochn. de Gr. door de Romeinen geslagen, 191
Jag!. our Chr.
Therondels gem. en d. van Frankrijk, dep. Aveyron,
arr. Espalion. 145
0 mw.
Theron...me [Taruennaj, fr. I. of d., dep. Pas-deCalais, arr. en 2' u. Z. St.-Omer. 950 mw. De oude at. en
vesting, welker ruInen nog bestaan, werd door Karel V.
in 1553 genomen en vernield.
Theo& at. in Afrika. Marokko, 34 0 9' N.B., 3. 55'
W.L. 5000 inw.
Thesinge, Teesinge, ned. d., prov. Groningen, gem.
Ten-Boer, kant. en 234n. WZW. Appingedam, arr. Oroningen '• met een geref. en een afgescheiden kerk. 560 mw.
(met de b. Achter-Thesinge.)
Thelmalir. of Trikhala, [oorepronkelijk Ifsenionia],
een der Z.lijke prov. van Eur. Turkije, tusseben :<9. en
400 33' N.B., 21° 30' en 23° 2i' 0.L., polemic Z. aan
Griekenland (Livadie, oudtijds Hellas, W. aan de Pindusketen, die hear van Espirus en Albania scheidt, N. aan
Macedonie en 0. aan de golven van Salonica to Volo,
tusachen welke zij een long schiereiland in de lEgelsche
zee uitzendt. Be grootte wordt op id 0 m., de bevolking
op 500,000 mw. geschat. Zij is beret door uitloopers van
den Pindus en bevat veel vruchtbare valleien, o. a. het
rijke Tempe, de Muzentuin in de mythologie, besproeid
door de Salyrapria [Peneus3, en eenige vlakten, zoo als die
van Larissa, Trikhala en Pharsalie (de laatste vermaard
wegens den beslissenden veldslag tusschen de troepen van
Clem. (43 j. v. Chr.) en Pompejua. Bij de kust liggen de
bergen Kissova [Om] en Zagora [Pelion], en aan de N.grena verheft zich de beroemde Olympus, de zetel der
grieksehe goden. Hfd.prod. ziin katoen olijven en zijde. Be
'
voorn. ateden zijn Larissa. Trikhala, Velo
en Ambelakia.
[In 1881 is nagenoeg geheel 'nesselie door Turkije aan
Griekenland afgestaan].
Thessalonien. zie Saloniki.
Thetford, 1) [Sitomagne], eng. at., deels in Norfolk,
deels in Suffolk, aan de Kleine Ouse. die bier de Tet opneemt, 8 u. WZW. Norwich, aan den Eastern-Counties-spw.
Zij heeft een schouwburg, era gevangenhuis, een tuchthuis, can ijzeren brug over de Ouse en eenige fabr. 4166
mw. — 2) gem. der VS., Vermont, gm. Orange, 10 u.
ZZO. Montpelier; met 3 nette dorpen. 1613 low.
Thensing. Thezsing, st. in Oostenr.-Hong., pros. Bo.
hemen; met eenige Industrie, vooral lakenweverij. 2204 Mw.
Theux, belg. gem. en vi., prov. Luik, arr. en 13/4 la.
ZW. Verviers, aan den spw. naar Aken. Zij was weleer
de hfdst. van Franchimont, is door verscheiden schoone
kasteelen omgeven en heeft ijzer- en lakenfabr. en groeven
van mart marmer. 4030 Mw.
They.. fr. gem. en d., dep. Isere, arr. en 5 a. NO.
Grenoble, aan de gelijkn. rivier. 2300 mw.
These, fr gem. en d., Basses-Pyrenees, kant.hfdpl., arr.
en 4 u. N. Pau. 550 mw.
Thiago (Sao), d. op 't eil. San-Jorge, Azoren. 3278 inw.
Thian-rjan, Id. i enemeleche bergen"), hooge bergketen van Turkestan vormende de N.grens van het groote
tafelland van Centr. Mid en zich nitstrekkende tn.:schen
40 en 44° N.B., van 71 tot 95° O.L. Het acheidt het gewest Thian-sjan-nan-loe ten Z. van Thianaj a n- p e -loe ten 14. (n a n = p e = noord, lo e
= provincie). In vele van nun deelen heeft het overvloedige sporen van vulkanische prod. en verheft zich ver ho.
yen de grenzen der blijvende sneeuw.
Thiaueourt, fr. gem. en vi., dep. Meurthe-et-Moselle,
kant.hfdpl., arr. en 6 tt. N. Tool; met wijnbouw. 1380 mow.
Thiberville, fr gem. en vi., dep. Eure, kant.hfdpl.,
arr. en 2 a. NW. Berney; met lintfabrieken. 1426 inw.
Thickly, vl. in Engeland, gra. Durham, kersp. St.-Andrew, 1 u. SO. Bishop-Auckland. 1570 mow.
Thiekwoods, vi. in de VS., Mississippi, gm. Amite.
2511 mow.
Thieblemont. fr gem. en d., dep. Marne, kant.hfdpl.,
arr, en 1314 n. SO. Vitry-le-Francais. 260 mw.
Thiel, ned. at., ale Tiel. — 2) [Sitlila], fr. gem. en
vl., dept Allier, arr. en 4 u. OZO. Moulin.. 1200 low.
Thiele, Tile, Zihl, twit. riv., kantons Waadt en Bern,
ontspringt aan den Jura, vloeit meant NO. door de menu
Neufchatel en Biel en .1t in de Aar, 11/2 u. 0. Biel, na
een loop van l90. Ann haren oever tut:schen de beide
meren ligt het d. T hiel e. (Vgl. Orbe.)
Thielrode, belg. gem. en d., 0.-Vlaanderen, arr. Dendermonde, kant. Tamise, aan den mood der Durme, in de
Schelde. 1650 low.
Thielt, belg. gem. en at., prov. W.-Vlaanderen, kant.hfdpl., arr. en 4 u. ZO. Brugge; met fabr. van wollen en
linnen :gotten, handschoenen, azijn bier, etijfeel, tabak,
enz. en een groote linnemarkt. 10,2011 low.
of le Diable, de verachtelijke barbier en gunsteling van
den verachtelijken Lodewijk XI. was hier geboren.
Thiene, gem. in Italie, prov. Vicenza, distr. Thiene.
5945 inw.
Thiengen, Thungen, stadje in Baden, Bovenrijnkr.,
aan de Wutach, 3/4 0. 0. Waldshnt. 2237 low.
Thieraehe, (Theorascia), oude afdeeling der voorm.
fr. prov. Picardie, hfdst. Guise; no beers-pen in het dep.
Aisne. Andere steden zijn Nouvion, Merle en La Fere.
Thierry (Chateau), fr gem. en at., dep. Aiene. 0620 inw.
Thiers. fr. gem. en at., Puy-de-Dtime, arr.hfdpl., 6)/2
U. ONO. Clermont, aan de Durolle. Zij heeft een handeletribunaal, kamer der kunaten en fabrieken, gem.collegie en
gr. fabr. van messewerk, papier, kaarsen enz. 16,50J mow.
(11.600 in de 'gad).
Thienlain en Thien.ies, 2 belg. gem. en d., Ilenegouwen: het eerste arr. Doornik, kant. Leuze, met 1100
inw.; — het tweede arr. Bergen (Mons), kant. Rceulx,
met )100 low.
Thiezae, fr. gem. en d., ep. Centel, 3 u. NO. Aurillac. aan de Cere, r. o., in can diep dal 1830 inw.
Thildonek, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Leuven, kant. Haeght. 1600 mw. — Ann gi-ee zijde der Dyle

Thomas (St.-) 997
ligt in
zelfde kant. het d. en de gem. Rotaelaa r,
met 2000 Mw.
Thinierai., (Theodomiren.ia paps.), nude afdeeling van 't voorm. Perche in Frankrijk, hfdst. Chigeauneuf,
nu begrepen in het dep. Eure-et-Loire.
Thionville of Diedenhoven, [Theodonis villa).

It. in het Duitsche rijksland Elsas-Lotharingen, v66r den
oorlog van 1870-71 Fransch, 5 u. N. Metz, aan de Moezel, I. o.; met eenige industrie en 78 )0 low. Zij was weleer een resid. der Merovingische en Carlovingische koningen en weed vaak belegerd, het laatst Aug. 1870. In bare
nabijheid zijn minerale baden.
Thirsk, cog. nt. en kersp., gm. York, N.-Riding, aan
den York-and-Newcastle-spw., 21/2 U. ZZO. Northallerton;
met weverijen. 5180 inw.
Thisnes, Thinnes, belg. gem. en d., prov. Luik, arr.
Huy, kant. Avenues. 1410 inw. — Thisselt, id., prov.
Antwerpen, arr. en kant. Mechelen. 1600 low.
Thisted of Tinted, st en zeeh. van Denemarken, Jutland, stift Aalborg. aan den Vila-fjord, een arm van den
Liim-fjord, acabtshfdpl., 31/s u. NW. Nykjobing. 3550 mw.
Be omtrek beet T hyl an d.
eil. aan den ingang der Spencer-golf,
Z. Nieuw-Holland, op 35° 0' Z.B., 136° 11' 0.L.; lang•
31/i , breed 1/2 U. Op vele Duitsche kaarten wordt het onjoist D i st el in sel genoemd (thistle = distel): de naam
is ontleend aan een reisgenoot van kapt. Flinders, die het
eid. 21 Febr. 1802 ontdekte.
Thiverval, fr d., dep. Seine-et-Oise, arr. Versailles.
kant. Poissy. 500 low. Hier ligt het kasteel en park van
(drignon, met een landbouwachool, die 300 leerlingen telt,
en em n tsteengroeve met een groote verscheidenheid van
fossiele schelpen.
Thiviers, fr. gem. en et., dep. Dordogne, kant.hfdp1 ,
arr. en 41/2 u. NO. Perigueux ; vermaarde truffele; fabr.
van aarde- en ijzerwerk. 3010 low. 11950 in de st.)
Thizy. fr gem. en st., dep. Rhone, kant.hfdpl., arr. en
51/2 u. W. Villefranche. 3090 inw. ( 2450 in 't stadje).
Thoissey, fr. gem. en st., dep. Ain, kant.hfdpl., arr. en
51/2 u . N. Trevoux, aan de Chalaronne, bij hare same,
vloeiing met de SaOne. 1600 low. — Thoisy-la-Berehere,
is een d., dep. C5te-d'Or, 11/2 0. 0. Sauliett. 920 mw.
Thok-Jalung, belangrijk goudveld in Tibet, ruim 20 it.
NO. Gartok; omstreeks 4000 meter boven de zee.
Tholen, 1) vruchtbaar ned. eil., prov. Zeeland, tuyschen de Zeeuwsche ell. Z.-Beveland, Duiveland en St •
Philipeland, en de prov. N.-Brabant, van welke het door
de Ooeterschelde, het Keeten, de Mossel- en Krabbe-kree -4
en de Eendracht gescheiden wordt; groot ruim 21/2
(13,301 ILA.), met 13 a 14,000 low. In de 13de eeuw be.
stolid T. nit tel van kleine eilandjes, die gaandeweg door
bedijkingen met elkander verbonden werden. Het geheele
aantal polders bedraagt er niet minder dan 50. V66r de 16,
eeuw scheidde de Pluimpot bet ell. in 2 deelen: op tut
0.1ijke lagen en liggen nog Tholen, Oud-Vosmeer, Scherpenisse en Poortvliet, op het W.lijke Maartensdijk en Stavenisse. Volgens de groote waterstaatekaart van Nederland
werden achtereenvolgens bedijkt; in de 14de eeuw 3 polders,
in de 15de 5, in de 16de 9, in de 17de 5, in de 18de 2 en in
de 19de snow 3 (de Hollare-polder in 1843, de Van-Haaften-polder in 1852, de Johanna-Maria-polder in 1860). Van
vele is het jaar van indijking niet bekend. — 2) kant. der
prov. Zeeland, arr. Zierikzee, hof 's Gravenhage, bestaande
nit gen. ell. Tholen, het eil. St.-Philipsland en eenige
gorzen en slikken. — 3) gem. en at., hfdpl. van gen. kant.
en ell., aan de Eendracht, 1. o., over welke zij door middel van een ponteveer met N.-Brabant gemeenachap heeft,
41/2 u. ZW. Zierikzee. Be voorn. gebouwen der et zijn
het stadhuis en de geref. Lieve-Vrouwe-Kerk; oak is ereen r. kath. beck. De hoofdbronnen van bestaan zijn visscherij (ansjovis), landbouw (vooral vlan en meekrap) en
veeteelt, terwijl men er tevens enkele fabrieken vie-It.
2700 low. (met 3 geh. of buurten: Schakerloo, Molenvliet
en Steenenkruis).
Thonaar, port. st., prov. Eatremadura, hfdpl. van een
toe-area, 41/2 u. NW. Abrantes, aan de Nabgo; met een groot
klooster en fabr. van katoengaren en zijden stoffen. 4129 mw.
Thomas, gra. der VS., Georgie; met 14,500 low. (6766
in 1840); hfdpl. Thomasville.
Thomas (St..), 1) deensch W.-Ind. dl., Maagden-eil., 1
U.. W. het dl. St.-Jean, en 3 u. WZW. Tortola; de W.punt
op 18° 20' N.B., 640 55' W.L., grout 1,ts 0 m., met 14,000
mw. De oppervlakte is heuvelig, de bodem schraal; het
ell. is over t geheel slecht besproeid en lijdt 'mak tan
groote droogten. Be hfd.prod. olin sulker en katoen.
2) of Charlotta-Amalia, at. en vrijhaven, hfdpl. van gen.
ell. en van de deensche W.-Indien, aan de Z.kust, zetel
van den Fouverneur en voorn. stapelplaats van de W.-Ind.
prod. Zi,) wordt jaarlijks door 3600 rump. schepen bezocht en is het hoofdstation der etoompakketbooten toeschen Europa en West-Indie. 12,000 low. — 3) (port.
Sio-Thom e), ell. in de golf van Guinea, aan Portugal behoorende, onmiddellijk N. den evenaar op 6° 3' O.L.
groot ongeveer 7 0 m., met 18,000 low., grootendeels Neger.. In zijn midden verrijet de pick van Santa-Anna tot
2300 met. boven de zee. De dalen zijn hoogst vruchtbaar;
de lage gedeelten woe-den ale seer ongezond beschreven,
maar het Z. van 't ell. is tan frissche zeewinden blootgesteld en daardoor gezond. Tot de prod. behooren main,
dadels, maniok, zoete aardappelen, boomwol, suiker, indigo,
kokosnoten en kaneel. Er is overvloed van vee. — 4) of
Chaves, Anna•de-Cha.ves, hfdst. van laatstgen, eil.,
tan de NO.kust, zetel van den port, gouverneur en van een
bisschop. Zij worth door het fort St.-Se b aa tiaan
verded:gd en heeft een kleine, mar veilige haven. 4500
low. — 5) kersp. van Ierland, gm. Dublin. 32,650 inw.
Het vormt een deel der et. Dublin. — 6) of St.-Thome,
ook Maillaporam, et. van Britsch Indie, presid. en
0. Z. Madras, van vrelke at zij een voorst. is. Zij heeft
can aantal r. kath. kerken, en vele van hare low. zijn Tan.
port. afkomst. — 7) at. in Opper-Canada, gin. Elgin. 3000
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— 8) kl. eiL op de kust van Midden-Amerika, aan
de Honduras-Baai. — 9) fr. d., dep. Charente-inferieure,
arr. en 3 U. WZW. Jonsae,, aan de Gironde, r. o. 1500
inw. — St.-Theams-INeent is on vl. en nitgestrok2
militair kantonnement in Brits& India, pros. en 21/i u.
ZZW. Madras.
Thensaeten, gem. en VI. der V.8., Maine, grs. Lin cola, niet ver van den Atlent. oceaa n 10 n. ZO. Augusta;
met 'de staatsgeeangenis van Maine. 3100
'
low.
Thonsastevra of Sallymmeander, lunch vi. en kersp.,
Leinster, grs. en 214 n. 550. Kilkenny, aan de Nore, 1. o.
1571 low. (1200 in 't
Thomasville, 1) distr. in de V.S., Georgie, grs. Thomas.
42600 mw. — 2) vi. in N.-Carolina, grs. Davison. 252,1 mw.
Thonsery, fr. gem. en d., dep. Seine-et-Marne, arr. en
1U. 0. Fontainebleau, am de Seine, I. o., vermsard om
sun druiven rechasselas de Fontainebleau"). 900 low.
.11.....P.2.22. 11 Lem. en vi. der V.S., Connecticut, gre.
Windham, 13 n. ONO. Hartford. 5420 low. — 2) gem. In
New-York, -bfdpL van 't gee. Sullivan, 3 n. NW. Rome ;
met het d. Monticello. 3000. inw. — 3) gem. in
•
gee. Seneca. 2070 mw.
Thane, Thence of Themes, gem. en at. in Frankrijk, dep. Haute-Savoye, mand.hfdpl., eau de Fier, 21/3 U.
ow. Annecy. 2780 low.
Theisen, gem. en at. in Frankrijk, dep. Haute-Savoye,
aan den Z.oever an 't moor van Geneve, 6 tt. NO. Geneve.
5300 mw. In de nabijheid is de pachthoeve, vroeger ku.
teel van Ripail of Ripaille (ital. Ripaglia),
wear Amadeus VII. van Savoye leefde, nadat hij achtercenvolgend van het hertogdom Savoye en van de pauielijke
waardigheid afstand had gedaan.
Thor (Le), fr. gem. en et . Vaucluse, arr. en 3 u. 0.
Avignon, aan de Sorgue. 3680' mw. (2100 in de stad).
Thords, Thor...burg, (walach. T hurda), [SaIinie].
mv]. in Oostenr.-Hongerue, prov. Zevenbergen, hfdpl. van
't gelijkn. comitaat, eau den Aranyoe, 1. o., 5 u. ZO. Klausenburg; met ran unitarisch gymnasium, in de nabijheid
uitgotrekte ateenzoutgroeven en de rumen der rom. veste
alin se, eon post van 't 7de legioen dat bier verschillende opschriften heeft nagelaten. 886 mw.
Therese, mvl. in Frankrijk, dep. Haute-Savoye, 21/2
U. NO. Annecy. 2600 mw.
Thorn, 1) ned. gem. en vL, prov. Limburg, kant. en
arr. Roermond, Ill, u. 50. Weert, aan de Itterbeek ; met
steen- en pannenbakkerijen, brouwerijen, een branderij e.
a. industrie. 1500 mw. (met 2 geh.: Baantraat en Sandfort). — 2) stark bevestigde pr. at., prov. Pruisen, regdst.
en 15 u. ZZW. Marienwerder, kr.hfdpl., aan de Weichsel,
C. o. Zij bestaat nit een nieuwe en een oude at., heeft 5
kerken, waaronder de Johanniskerk met het monument
van den bier geboren sterrenkundigen Nicolos Copernicus
(1473-1543), wiene lof vermeld is in het opachrift:
collies Copernicus Thorunensia, terra motor, colic coeli-que stator, d. i. Nit. Cop. van Thorn, die de aarde in
beweging bracht en de non en den sterrenhemel deed etilstem. Verder vindt men er een stadhuis, gebouwd naar
't model van 't Amsterdameche, een gymnasium, fabrieken
van zijden en andere stoffen, bereiding van zeer grouch.
ten peperkoek en gewichtigen graan- en houthandel. Sinds
1815 zun hare vestingwerken zeer verbeterd. 22,960 inw.
(met het garnizoen). Karel XII. nam hear op 13 Oct. 1703
in na een beleg van 4 maanden. Hare voorst. Podgorze
( z. aid. 21) ligt aan de overzijde der riv. en ie door ran
bring met hear verbonden. — 3) gem. der V.S., Ohio grs.
Perry. 2800 mw.
The...Baby, vi. in Engeland, gra. York, N.-Riding, kersp.
Stainton, eau de Tees, 1/4 u. Z. Stockton; met uitgestrekte
ijserwerken. 7000 mw.
Thornborough, kenp. van Engeland, gra en 1/2 n.
0. Buckingham. 687 mw
Thernbury, eng. mvl. en kersp., gre. Gloucester, 1 u.
D. den mood der Severn en 3 u. NO. Briatol; met de overblijfeels van ten prachtig kasteel. 4670 mw. (in 't kerep.)
Thorneonsbe, kenp. van Engeland, gra Devon, 1/3 u.
ONO . Axminster. 1200 inw.
Thorne, mg. nivL en kersp., grs. York, W.-Riding, bij
den Don, 2 u. SW. Goole. 3300 law. Ti Ha n gm anH i 1 1, op 1k u. afistands worden , kustvaarders gebouwd.
Thorney,eng. mvL en kersp., gra. Cambridge, fiu. WNW.
March. 2100 low., meest afstammelingen vanfrprotestsnten.
Thornhill, 1) sehot. vi ., grs. en 4 n. NNW. Dumfries,
aan den wag van Glanow our Dumfries. 1350 low. —2)
-eng. kersp., grs. York, W.-Riding, 11/2 u. WZW. Wakefield.
'9700 low. (5300 in 't vi) — 3) vi., gni. en llk n. 030.
Durham, kersp. KeHoe. 3100 mw.
ThershAlla, seer oude sweedsche et. prey. &Mermanland, am de Eskilstuna, bij harm mond' in 't Malar-meer,
1 U. NW. 'Esldlstuna - met ran hoogen kerktorrn. 830 low.
Thershavis, MA. der Faroer.eiL, op de ZO.kust van
't ell. Strthnee, bestaande uit 100 honten buttes; met ran
ranlat. school en era veraterkte haven. 750 low.
Tliunum, fr. gem. en ii., Maine-et-Loire, kant.hfdp1.;
arr. en 4 U. Z. Angers, aan den La on. 1628 mw.
Illbouari,gera. en mvl.•in Fan k, dep. Loire-Inference, 1 U. NO. Nantes. 990 law.
Tit
fr. gem. en at., Dean-Sevres, kant.hfdpl., arr.
an 5 u. NO. Bressuire, sin den Thouet; met ran gem.collegie, eenkasteel op eta rots. en handel. 26e) low.
Thmeareals, fr. d., dep. Vendee, arr. en 3 u. NNW.
Fontenot,. 1230, Jaw,
Thomot, Thenk tr. riv., in de dep. Deux-Sevres en
Maine-et-Loire, volt na een N.lijken loop van 20 n., voor-

Thrapatos, eng. mvl. en kersp., gra. en 51/3 u. NNO.
Northampton, am den spw. near Peterborough, en aan
de Nan. 100 low.
Three-lEivere, (d. I. ,Drie-Rivieren"„ fr. T r o is -R
• itt r a 41, it. in Nader-Canada, tueschen de st. Quebec
en Montreal, aan den W.oever van den St.-Laurens, bij de
invloeiing van den St.-Maurice, die zich hier in 3 kanalen splitst (vandaar de neem der it. 1 Zij is een der oudate plataum van Canada, grootendeels van bout gebouwd
en was vreeger van grout handelsbeIang. 7500 law., meest
Het distr. Three-Ricers, gr. 750 0 m.,
van fr. afkomst.
met 92,510 law. omvat beide oeven van den St.-Laurens
en wordt in 4 gra verdeeld.
Theleyts, fr gem. en vi., dep. Ardeche, kant.hfdpl.,
arr. en 4./., a. NNW. Largentiere. 2570 mw.
Thinil of 't Beni. b. in de Ned. prov. Z.-Holl., gem.
Waddinsveen, kant. Gouda, arr. Rotterdam.
help. gem. en at., prov. Benegouwen, kant.hMpl., arr. en 21/s u. SW. Charleroi. aan de Sambre, r.
0., in ten boven en beneden et. verdeeld. Zij beef; fate.
van wollen e. a. stoffen, emederijen en gieterijen. 3940 mw.
Their, fr. gem. en at., dep. 0.-Pyreneen, kant.hfdpl.,
arr. en 2 1 /1 u. SW. Perpignan. 2400 low.
Thulin, belg. gem. en d. prov. Henegouwen, 2/4 u.
ONO. Quievrain, met ran station eau den spw. van Brussel naar Parijs. 1600 mw.
Thuile of Mulder-Thuile, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Schinnen, kant. Sittard, arr. Maastricht. 130 inw.
Thum, Bak. it., kr.dir. en 6 n. ZO. Zwickau; met fate.
van kant, lint e. a. stoffen en wijnbouw. 368 low.
Then, (fr. T ho on et, waarschijnlijk van 't Celtische dun n m = hoogte, 1) zwit. St., kant. en 4.11 u. ZZO. Bern,
can de Aar, 1/4 U. WNW. het meer Thun. Zi,j is hoogst
schilderacbtig, heeft ran oud en ran nieuw slot, can milit.
bondschool en fabr. van zijdelint. 4650 mw. In hare nabijheid ligt het druk bezochte G urn i g el - b a d. Is het
verkeer van T. reeds vrij aanzienlijk als marktpleats, drukker wordt het wanneer het reisseizoen is eangebroken, en
zijn toppunt bereikt het in den tijd, wanneer de troepen
manoevreeren; want Thus bezit de eenige milit. school
In Zwitserland. — 2) (Meer-van.), vroeger Wendelsee,
mit. meet.. in 't Oberland van 't kant. Bern, lang 3 u.,
gemiddeld breed 213 u. Het hangt door de Aar, die er
doorvloeit met het meer van Briens semen en neemt aan
sijn W.einde de Ns. Simmen op. 't Wordt dagelijka door
stoombooten beveren. Ann de ZW.zijde liggen de bergen
Stockhorn en Niesen. Tusachen het Thuner- en Brienzermere ligt het aangeslibde land van den B 0 del i.
Their, cvii. riv., kantons St.-Gallen, Thurgau en Zurich,
valt na een N. en W.lijken loop van 20 u. I. in den Rijn,
2 u. ZZW. Schaffhausen. Zii neemt de Sitter en Murg op.
Theire, fr gem. en d.„ Vienne, arr. en 1 u. W. Chitellerault. 1800 mw. — Thuret, id., Puy-de-Dome, arr. en
21/3 u. NO. Riom. 2030 mw.
Thurgau, Turgovia, (fr. Thurgo v I e), zwit. kant.,
in 't NO. des lands, palende N. ean den Bodensee, den
Untersee en den Rijn, welke imitate het van Baden scheidt,
terwijl het van de andere zijden omgeven is door de kantons St.-Gallen, Zfirich en Schaffhausen ; gr. il3/ 0 m.,
met 99,009 intr. (188)), wearonder 2/ 4 gereformeerden. De
oppervlakte is golvend en Truchtbear. De voorn. rivieren
Olin de Thur, Sitter en Murg. Be landbouw is de hfd.bezigheid der mw., terwijl ongeveer 1/3 der bevolking zich
met het spinnen van katoen en linnen bezig houdt. Het
kant. wordt verdeeld in 8 districten (abesirke") en heeft
tot voorn. plaatsen Frauenfeld (de hfdst.), Bischofszell,
Weinfelden, Arbon en Steckborn.
Thurgoland, vi. in Engeland, gra. York, W.-Riding,
kersp. Silkstone, I u. ZW. Barnsley. 1982 mw.
Thula*, oude St. van Griekenland, Mores, welker overblijhels, nu P a 1 a o c a a tro (gouv. Messenie, u.
NW. Kalatnata) geheeten, merkwaardige sporen van cyclopieche bonworde beiatten.
Thuringen, (some ook Daringen), oude benaming
tamer landstreek in Midden-Duitschland, tuochen den Harz,
de Seale, het Tharingerwond en de Werra, wear eenmaal
de Thitrungera woonden, die een eigen Oast roam.
den, welke aan de markgraveu van Meissen kwam, terwiji
daarnevens ook de eaksische hertogdommen en de beide
schwarsburgsche vorstendommen gevormd•werden. — Onder de Tbflringscbe Staten worden samengevatt
het groothertd. Saksen-Weimar-Eisenach, de hertd. Sakaen.Coburg-Gotha, Saksen-Meiningen en Saksen-Altenburg,
de vorstd. Schwarsburg-Sondershausen, Schwanb.-Rudolstadt, Reuse-Grain en Reuss-Schleiss.
Tharinger-wald, (Tharingite-Saltus; fr. Foret-de-Thuringe, cog. Thuringian-Forest)
!reale, met naaldhout bedekte bergrij in de mks. hertogdolmen, die aan de Werra bij Eisenach begint en in SO..
Nike richting ter lengte van 20 en ter treadle van 11/2
tot 5 A 6 u. sick uitstrekt tot de Renesische Loden et:
ale Fr ank en w al d tot can de Seale reikt.
Thorlby, kersp. van Engeland, gee. Lincoln, lb ii. Z.
Bourn. 850 low.
lrhurleigh, kersp. van Engeland, gee. en 11/s it. N.
Bedford. 620 low.
Tharlea, iersche at. en kersp., Munster, gee. en 6 u.
NO. Tipperary, aan de fur en den Great-and-South-Wes-

Parthemay ma Thouars, r. in de Loire bij Saumnr. Zij
•
Is over de lashes 4 a. bemarbaar en noted de Dive, den
Argentes,Themmet es Ceres op.
Tie.etroloa, WS- ten. en it., pro?. 0.-Vleanderen, kant.Ifdpl., arr. en 3 n. ISZW. Brugge, bij den spa.. near Kortrijk of Conrtray. RI it van hear voortn. women seer vervales, is de setel van de Much. normaalschool, van het
diocees Brugge en heeft eenige tabrieken. 7060 law.

tern-spw. Men vindt er een r. bath. bissch. paleis, een
collegie, 2 nonnenkloosters, can tuchtlinis, kasernen, 2
hulpbanken en veal kleinhandel. 8000 • ietw,
Thetrlster, vi. in Engeland, gra. York, W.-Biding, kerspel Penistone. 2 a. SW. Barnsley. 2640 law.
Thurua, mks. d., kr.iir. Zwickau, 3 u. Z. Chemnitz;

met papier- en korenmolens. Hee law:
Tinormmems, et. in Itoelsail, gee. ea I a. NNO. Leicester, eau de Soar. 1280 .
Tharoots, •baler. mvl., . Oppertranken,
u. NW.
Bayreuth; met een slot en park, en ooftbouw. 1200 mw.
Tharshasa, vl. van Engeland, gee. Lancaster, kersp.
en 1 u. ZZW, van die stud. 020 law.

Thurr
Thump of Indisehe-Woestijn, landsteeek, die 't W.
an Hindoatan bealaat, ttuischen 24° 30' en 30. N.B., 70
en 760 0.L., reikende van den uRunn-of-Cutch" tot de
Britsche Boven-provincien en den Sntledsje. Daarin liggen 't gebied van Dsessulmier, Dsjoudpoer, Bicanier ens.,
bewoond door Radsjepoeten en Bhiels.
Thurroek (Omit - en West.), kersp. van Engeland,
gra. Esaex, aan de Teems. Te cameo 1500 mw.
Thursfield, vl. van Engeland. gra. Stafford, kersp. Wolstanton, 1/2 u. N. Tanstall. 1075 low.
Thursley, kersp. van Engeland, gra. Surrey, 1 U. WZW.
G. d al ming. 912 low.
Thurso, st en zeeh. op Schotlands N.kust, gra. Caithnese, aan de Thurso-baai, aan den mood van Thurso-Water, 6 n. NW. Wick. Zi,j heeft een schoone kerk, een vrij.
mttselaars•loge, banken, fabr. van linnen en wollen stof.
fen, leder, touw enz., visscherijen en uitvoer van koren.
D, haven in de baai is veilig, en stoombooten varen re.
gtimatig op Leith. 5750 low.
'Thurston, 1) grs. van de .V.S., Washington-gebied. t'250
— 2) kersp. van Engeland, gee. Suffolk, 1 u. ONO.
B,y-St.-Edmund's, aan den Great-Eastern-spw. 7 ■ 0 mw.
'Thurstonland, at. in Engeland, grs. York. W.-Riding,
ke. sp. Kirkburton, 1 u. ZO. Huddersfield. 1001 low.
Thury - flarcourt, fr gem. en d., dep. Calvados, arr.
Pa aise. 1480 mw.
'Thursofalva, hong. d., corn. Trentsin, aan de grenzen
vae Galicie; met ruinerale baden. 6384 low.
'Thusis, Tusis, ital. Tossana ), zwit. mvl., kant.
Gr .uwbunderland, 3 U. ZZW. Chur of Coire, aan den weg
-ovtr den Spltlgenpas. 850 low.
vervallen at. van Peru, dep. Cuzco, aan
den weg van dear near La Paz, in Bolivia. Zij heeft veel
pe , uviaansche oudheden.
veraterkte at. van Britsch Indie, pres. Madras,
distr. Z. Arcot, 15 U. WZW. Pondichery. Be Engelschen
namen hear in 17,31 in bezit.
Tibagi, riv. van Brazilie, prov. Parana, valt in de Parapanema, on een NW.lijken loop van 6) u., over welke
vii schier geheel bevaarbaar is.
Tibhen of Tihnia, geh. in de Ned. prov. Friesland,
g em. 0.-Dongeradeel, onder het d. Ee, kant. Dokkum, arr.
Leeuwarden. 80 low.
Tibbermore of Tippersnuir, kersp. van Schotland,
gr, en 1 U. NNW. Perth. 1570 mw.
Tibboe, Tibbo, landstreek van Centr. Afrika, bevattende een grout deel der Sahara, ZO. Fezzan en tusschen
da: land en 't nicer 'Died gelegen.
Tibenham, kersp. van Engeland, grs. Norfolk, 3 n.
Z2.W. Norwich. 800 low.
'Tiber. (ital Tiver e), (111.1bula, Tiberius), beroemde
riv. van Midden-Italie, ontspr. in de Toscaansche Apennijnen, 1112 U. N. Pieve-Santo-Stefano, loopt ZZO. tot Barberini, waar zij zich ZW. wendt, en on een loop van 53
U. in de Middell. zee vett, ongeveer 5 u. beneden Rome,
door 2 monden, die een kl. delta, het oude Isola Seer a,
ineluiten. Zij is in zekere seizoenen tot aan de invloeiing
der Nera, 81/e U. N. Rome, bevaarbaar. Hare voorn. bkjriv.
zijn I. de Topino, Nero [Nar], Teverone, [Anio] en Aja
[Allia], r. de Nestore, Chiana [Clanis], Ricans en Gatera.
Bare oevers zijn niet schilderachtig ; haar doorgaans trage
stroom wordt sod in de lente en net dan een gekleurd
modderig bezinksel af, om 't welk zij oudtijds de aGele Tiber" werd geheeten. Te Rome is zij ongeveer 90 met. br .
Tihenty, afdeeling van het Tibboe-Land, in Centr. Afrika.
Tibet, Tiibet, Thibet, (in de landtaal Bot-b a,
chin. Si-dzan g, bij de Indiers Both ij a), uitgeatrekt
gewest van Centr. Age, begrepen in 't Chin. gebied, reikende van 78 tot 104° 0.L., en van 27° tot 35° 30' N.B.,
of van de groote Himalaya-keten tot een niet joist bepaalde grens N.waarts, hebbende ten N. Chin. Turkestan,
de woestijn van Gobi en 't Ko-ko-nor.gebied, ten W. Ladakh, Leh e. a. landatreken van ,'Klein-Tibet", welke
vroeger aan de Sikhs behoorden, ten 0. Eigenlijk China
en ten Z. de landen van Birma, Brits& Indie, Boetan,
Sikkim, Nepal en den Pendsjab. Zoo min de grootte ale
de bevolking laten zich nog met eenigen schijn van zekerheid bepalen alleen het W.lijk gedeelte is tot dusverre
door Europeanen onderzocht, en bevonden te zijn een hoog
tafelland met een zeer droog klimaat; de koude, hoewel
streng, is niet zoo groot als men vermoeden um, en de
grens der aneeuwlinie is hooger aan de N.- dan aan de Z.
helling van den Himalaya, wordende zij op 4850 tot 5400
met. boven den zeespiegel geschat. Ook de hoogste plateaus liggen 4 a 5000 met. boven de zee. Bi,jna al de groote
riv. van Z.-Azie ontapringen in dit land: de Indus, Setledsj, Brahmapoetra, Ganges en Dsjoemna nemen hear oorsprung in de streek, om 31 0 N.B., 81° O.L. Ook breken
een aantal bijriv. van den Ganges nit W. Tibet door den
Himalaya been. Uit 0. Tibet, dat een labyrinth van bergen schijnt te nun, vloeien de lrawadi, de Menem en de
Menam-Kong, ook eenige bronrivieren van den Yang-tzeKiang, de groote riv. van China. In de W.lijke helft zijn
vele rivieren van aanzienlijke grootte. Het land in W.
Tibet, is, voor zoo ver 't ontdekt is. ontbloot van boomen
of groote gewassen ; evenwel is er overvloed van jachtwild
e. a. wilde dieren; ook vindt men er talrijke kudden
achapen en geiten, wier harige wol in Kaajmir gebruikt
wordt tot het maken van shawls e. a. fijne stoffen. Gent,
boonen en tarwe zijn de voorn. prod. van den landbouw ;
anoeskrniden en boomvruchten zijn er in geringe verschei.
denheid en de low. leven meer van veeteelt dan van landbouw. Men fokt er den jak (ebos grunniens") en vele andere soorten van rundvee; paarden, muilezels en achapen
worden als lastdieren gebezigd. Een schoon ens van booden en een kleine :wort van muskusdier zijn aan Tibet
eigen. Kleischiefer, graniet, kwarta en kalkateen zijn de
voorn. bestanddeelen der bergen, en tot de minerale prod.
behooren borax, salpeter, steenzout, lood, zilver, koper,
goud, turkozen en lapislazuli; doch de groote schaarsehheid
wan brandstof is een belangrijk bezwaar your den mijn-
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bouw en de smelting der metalen. Het weven van wollen
stoffen, paklinnen e. a. etoffen is er vrij algemeen, en er
wordt veel laken nit Lassa near China gezonden. De ban..
del door Tibet is zeer aanzienlijk en mew in handen van
't gouvernement en van de staatabeambten. Die met China
wordt gedreven te Lhassa, alsook te Sin-n in g, een at.
in de chin. prov. Kan-soe, wear de Tibetaansche karavanen de inheemache producten en ind. goederen ruilen, tegen thee, zilverstaven, gebloemde zijde-weefsels, vruchten,
tabak, kwik, vermiljoen, pelterijen, muziekinetrumenten,
paarlen en koralen. Nepal en Bhoetan krijgen al hun chin.
goederen over Tibet. Be wegen en bruggen moeten bier
ver voor die van China onderdoen. Men heeft onlangs de
bevolking op 6 millioen zielen geschat. — Tibet, dat in
1648 onder de heerschappij van China kwam wordt staatkundig verdeeld in 0.- en W.-Tibet, elk onder 't beatuur
van een minister nit Peking en van de geestelijke hoof.
den van 't land; den Dalai-Lama te Lhasa, de 0.1ijke hfdst.,
en den Bantejin-Erdeni te Tesjoe-Lombo, de W.lijke hfdst.
Tibet is de hfd.zetel van 't boeddhismus, dat bier in zijn
grootste zuiverheid wordt beieden. Het land in als overdekt met tempels, en men wil, dat 84,000 lamas of pries.
tees op kosten van 't gouv. onderhouden worden. Onder
de law. bevinden zich, near men schat, 8006 r. kath. De
chin. gewapende macht bestaat nit 60,0.10 man, waaronder
50,000 man voetvolk. be bevolking behoort, even als de
andere bewoners van het tafelland van Centr. Ante, tot
het mongoolsche ran. Behalve Lhasa en Disji- of TeajoeLombo, eijn de voorn. ateden Poetala of Botal a,
Sjigatze, Dsjiga-Goenggar, Natan, Sjegar,
Sakya, Koetsje, Tiugri, Tasedo, can., van well.)
wij weinig meer dan de namen weten. — Klein-Tibet bevat het W.lijkste deel van Tibet in den uitgebreidsteu zin,
palende N. aan den Kilenliin, Z. aan den Himalaya, terwijl het ten W. met Afghanistan en Tatarije samenhangt.
Tibi, sp vl., prov. en 4h/2 U. NW. Alicante, aan de riv.
Tibi, I. o. 1600 mw.
Tibohine, kersp. van Ierland, gm. Roscommon, met
de d. Frenchpark en Loughglinn. 14,450 mw.
Tibshelf, kersp. van Engeland, gm. Derby, 1 u. ONO.
Alfreton. 1400 low.
Tiburon, 1) ell. in de golf van Californie, op 29° N.B.,
112° 26' W.L.; lang 81/2 u., op zijn breedst 6 u. Nabij zijn.
N.oever ligt een parelbank. — 2) zeest. van Haiti, aan 't
ZW.einde, 11 n. WNW. Cayes — Kaap-Tiburon
ligt bij gen. at. op 18 0 19' 28" N.B., 74° 33' 55" W.L.
Ticao, kl. elI. der Philippijnen, tusschen Luzon en Masbate, op 12° 41' N.B., 123° 39' 0.L
Tiecary, st. van Britach Indie, pres. Bengalen, prov.,
distr. en 14 u. WZW. Behar.
Ticehurst, kersp. van Engeland, gm. Sussex, 2 U. ZO.
Tunbridge-Wells. 2940 low.
Tiehfield, cog. vi . en kersp., grs. Hants, 2,13 u.W.Foreham,
met Southampton door een kanaal verbonden. 400.) mw.
Ticinetto, vl. in N.-Italie, Piemont, prov. Aleasandria,
2 u. ZO. Casale. 1519 mw.
Tickfau vl. in de V.S., Mississippi, gra. Amite. 2435 mow.
cog. vl. en kersp.. gra. York, W.-Riding, 11/4
U. W. Bawtry ; met overblijfsels van een kasteel. 192 ) low.
Tickmacrevan, kersp. van Ierr, grs. Antrim. 4000 mw.
Ticonderoga, gem. en vi. der VS.. New-York, gra.
Essex, 25 U. N. Albany, aan 't meer Champlain ; met de
ruinen van 't oude fort Ticonderoga. 2590 low.
Ticul, st. in Yucatan 12./2 n. Z. Merida. Zij is groot,
heeft veel tuinen, een schoon plein, waarop een koepelkerk
staat, een klooster en fabr. van aardewerk en hoeden voor
den uitvoer. De meeste low. zijn mestiezen. Bij de at.
liggen de ruinen en grafepelonken van Ichmn 1.
Tidenham, kersp. van Engeland, gin. Gloucester, as.n
de estuarie van de Severn, 1/41 u. NO. Chepson. 1508 mule:.
Tideovvell. cog. mvl. en kersp., gm. en 8 u. NNW. Derby;
met een lat. school en schoone kerk. 3460 low. (1900 in 't vl.)
Tidor, Tidore, een der Ternataansche ell., Molukachen
archipel, ten W. van Gilolo en ten Z. van Ternate, van
welk laatste het gescheiden is door een kanaal, dat goe.
den ankergrond oplevert ; op 0° 40' N.B., 127° 25' O.L.
in omtrek 5 it 6 u. groot. Het bestaat grootendeels, ale
Ternate, nit een vulkaan, die nog van tijd tot ti,jd rook
opgeeft, is wil besproeid en vruchtbaar in sago, rust, kokosnoten, bananen e. a. Z.lijke vruchten, en heeft een werkname, vrtj beschaafde bevolking van 5- a 6000 zielen, die
den mohamm. godsdienst belijden en door eenen sultan
onder nederl. souvereiniteit geregeerd worden. Aan de 0.zijde ligt de hfdst. Tido r, de resid. van den sultan, met
een groote moskee en een haven. In 't Z. liggen de d.
Tagoya, Tommelan en Soacconorro en in
't W. Tuba.
Tiedra - Ireja, ap. vi., prov. Valladolid, 21/2 u. NO. Tero,
op een steile hoogte. 2660 mw.
Tiefenbronn, d. in Baden, Middenrijnkr., 2 u. ZO.
Pforzheim. 810 inw. Geb.pl. van den phrenoloog Dr. Gall.
Tiefhartmansdorf, pr. fabr.d., prov. Silezie, regdst. en
6 u. ZW. Liegnitz; met weverijen. 1400 low.
Tiegenhof, pr. mvl., prov. Pruisen regdst. en 6 u. ZO.
Dantztg. 2467 mw. Daarbij 't gelijkn.' d., met 250 law.
Tieghevia, Thiegenn. belg. gem. en st., prov. W.-Viaanderen, arr. en 2 u. 0. Kortrijk; met weverijen. 2600 mw.
Ticks, b. in de Ned. prov. Friesland, met 160 mw.; verspreid onder de gem. Smallingerland en Tietjerksteradeel.
Tiel, Thiel, 1) arr. der Ned. prov. Gelderland, hof
Arnhem, verdeeld in 5 kantons ( Tiel, Geldermalsen, ZaltBommel, Druten en Vianen). — 2) kant in gen. arr.
3) gem. en oude at., bfdpl. van gen. arr. en kant., mint
6 u. WZW. Arnhem, met een haven ass de Waal, r. 0.,
over welke' riv. zij door een gierpont gemeenschap heeft
met Wamel. Zij heeft een 6tal marktpleinen ; een stadhuis •
met de afbeeldsels van den stadhouder Willem III. en van
den bier geboren generaal Chasse; 2 geref. kerken, wearvan de Groote- of St.-Maartenskerk het praalgraf van den
gelderachen overate Steven van Welderen (t 1709) bevat„
terwijl de Kleine- of Ceciliakerk mede voor be luth. gem.
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diet ; een y. kath. ken, een ehr. geref. kerk en ten syu ; en korenbeurs, een sehonwbarg, eels knouts e.
tut. "
Ztaire gebouwen, eene waag, een weeshnis, een madentannen-en-vronwenintis, een ffssaas
beelfere burgerschool stet *trivia entitle, burgeri~Whool en *adore
inriektingen van onderwijs, onderseheiden nattige vanen , eenige fabrieken, wearonder urn metaalgieterij,
eraufbiriek your landbouw-werktnigen, een stootnpapierfabriek, eon kofilestroocfabriek, 3 leerlooierijen, 1 bierbronwertj, 1 azijnfabrie 1 stoom-olie , en korenmolen,1
wench's- en meekrapfa riek ens., reel handel, vooral i n
koren, aardappelen, tningroenten en fruit, en druk besochte week en jaarmarkten. De at. Tin, reeds in de 5de
eenw urn ahaven van Gallie" genoemd, was weleer run
aanzienlijke handelst. en lid der Henze, geraakte later in
diep verve!, maar heeft rich in de jongate Jaren weder
aanmerkelljk opgebeurd, hetgeen reker nog meer het geval sal worden, wanneer eel's de reeds in 1875 toegezegde
spw. Dordrecht-Elst, in verbinding met de lijn ArnhemNijmegen, voltooid eel sun. Haar scheepeverkeer met Rotterdam, Ntmegen e. a. Maas-, Waal- en Rijnsteden is seer
levendig. Hare voormalige vestingwerken zdn, geslecht, in
wandelingen en somerverblijven herschapen. 9170 mw.
(met de b. Zandwijk en het dusgeneamde Tielsche terntoirl. — T i e le r w a an d heel de schoone en vruchtbare
landstreek, die zich tusschen de Linge en de Waal van
de et. Mel ten 0. tot bij Gorinchem ten W. nitstrekt.
Tiemblo (El), sp. vl., prov. Avila, aan de riv. Alberche. 1730 mw.
Tien, vooropgaand wooed bij de namen van vele chin.
steden, meest in de Z.lijke provincien; de room. sun
Tien-pe, prov. Quang-tong, aan de kust der Chin. see,
21 n. NO. Loel-tsjoe, op 21° 29' N.B., 111 0 17' O.L. Zij
heeft urn mime doch oncliepe haven en wordt door versch.
torten verdedigd. — Tien-tsin, peer. Petschili, groote
koopst en haven van Peking, van welke hfclet. zij bijna
20 u. ZO. ligt, aan de samenvloeiing der Yoeen-ling en
Peiho. Zij is run groote stapelplaats noon tout, katoen en
andere handelawaren, en neemt rinds 1800, tern hare hayen voor vreemde schepen opengesteld werd, jaarlijks in
belangrijkheid toe. Zelfs gednrende den winter (Dec.—
Maart), als de scheepeaart door het ijs belemmerd wordt,
staakt de handel niet aleden nemen dan de plants van
jonken in. In 1878 voerde zij voor 15 millioen gulden kateen in, d i. mere den eenige andere haven van China.
950,000 mw. Gemidd. temp. in Jan. 20°, in Juli 85° Fehr.
Tiendeveen, b. in de Ned. prov. Drente, gem. Beilen,
kant. Hoogeveen, arr. Assen. 550 mw.
Tiendevreg, geh. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem.
Leerdam, kant. Vianen, arr. Tiel. 40 mw.
Time, mel. van N.-Italie, prov. en 31/2 u. NNW. Vicenza; met fabr. van laken, leder en burden. 6000 mow.
Tiengemeteo, Tien.Gemeten t eil. in de Ned. prov.
Z.-Holland, bespoeld door het Haringvliet en het VoileGat, gem. Zuid-Beierland, kant. Oud-Beierland, arr. Dordrecht. Men heeft er een quarantaine noon de Z.-Hollandeche en Zeenwsche havens.
Tienhoven, 1) gem. en d. in de Ned. prov. Utrecht,
1 U. NO. lawmen, kant. Breukelen.Nijenrode, arr. Utrecht,
hof Amsterdam. 450 mw., die hun bestaan vinden in veenderij, landbonw en veeteelt. — 2) id., prov. Z.-Holland,
kant. en 3 U. N.t.W. Gorinchem, arr. Dordrecht, hof
's Gravenhage. 330 inw., die meest reeteelt en landbouw
drijven. — 3) polder in de prov. Z.-Holland, gem. Culenborgh, kant. Geldermalsen, arr. Tiel. 90 inw. — 4) id., id.,
gem. Everdingen, kant. Vianen, arr. Tiel.
Tienrany, Tbienray, d. in de Ned. prov. Limburg,
gem. Meerloo, kant. Venloo, arr. Roermond. 75 mw.
Tient, geh. in de Ned. pros. N.-Brabant, gem. Zeeland,
Vint. Veghel, arr. 'a Hertogenbosch.
Tiara, (rug. T eer a), 1) St. en fort van Hindoatan,
Cutch, 15 u. W. Bhoedsj. — 2) of Tierie, kl. et. van Afghanistan, ten Z. van Pesjawer. — Tierie (eng. Terre e)
is nob een stad van Beloedsjietan, prov. Sarawan, 20 u.
NNO. Kelat, aan den weg mar Shawl.
Tierce, gem. en d. in Frankrijk, dep. Maine-et-Loire,
arr. Angers, kant. Briollay. 2150 mw.
Tierneas, rrbermse], sp. vl., prov. en 1814 u. N. Zaragoza, aan den Aragon; met warms bronnen. 800 inw.
Tierra-Anstral-del•Eepiritn-fihmto, eil. in den Still.
oceaan, het grootste en Waijkste der Nieuwe-Hebriden.
Tierra-Bomba, eil. in de Caribische zee, bij de NW.bust van de V.S. van Columbia, 3 u. ZZW. Carthagena,
veer run groote beat, welker ZJijke ingang, de BocaChic a, door de bride forten Angelo en San-Fernando
wordt beeehermd.
Tierra-del-Fuego of het Vuarland, Z.lijkste gewest
van Z.-Amerika, bestaande nit 3 groote ell. King-Charles'South-land (het eigenlijke Vnurland), Clarence en Deaola.
tion, van Z.-Patagonie gescheiden door de street van Mairelhaens, benevens run menigte kleinere eil., waaronder
ante, Navarin, Dawson, Staten-eiland, l'Hermite-eilanden
e. a., allen tmachen 52 en 56° N.B., 65 en 75° W.L. Het
DA* gedeelte is vlak en in sommige streken vrij wel van
boomagewas voorzien; het W. is bergachtig met rule nil-kanen. Dese 'Menden weeder in 1520 door Magelhaens ontdekt, waarom sij ook wel Magelhaensche archipel
geheeten worden. De bewoners, wise getal men op 2500

heeft gesehat, sijn =seat Pesjertes en stasis op den lugstun trap der besehaving. (lie de bijzondere art. der eil.)
d. op 't ell. Sardinia, die. en 41Is a. 110. Sao-sari, bij den Turretano. 3200 mw.
'fiesta, (msg. Teest a), riv. van Hindadan, ontspr. in
Tibet, en vloeit Z.waarts door den Himalaya, tussehen
Became en Sikkim en salt in den Ganges te Benitalen, 12
U. WNW. Dacca, tut era loop van mint 100 U. IQ is tot
urn den 'feet der bergen voor klein vaartnig brnikUtar en
.heeft in Bengalen met reel andere dr. gemeenschap. In
hear beneden gedeelte wordt sij A tr (A t tr e e) geheeten.
Tiete of Anbemby, riv. van Brazilif,, pro,. San-Paulo,
salt na run Welijken loop van 140 n. 1. an de Parent, op

Tikan-Teppeh
200 45' Z.B., 52° W.L. Haar room. bijnir. Wu: de Pipira
Piracicaba en Jundiahy. De vaart wordt door reel water.
railer belemMerd.
Tieeksek, Tieteerk, ned. d., prov. Friesland, gem.
Tietjerksteradeel, kant. Bergum, arr. Leeuwarden; met ems
stat. aan den staataspw. 680 mw. (met de b. Kleine-Geest).
Tiestjerketeradieel, grietenij of gem. der nederl.
Fried., butt. Bantus, arr. Leeuwarden, omgeven door de
aietenijen Dantumadeel, Achtkerspelen, Smallingerland,
Idearderadeel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel; groot
17,280 band., met 13,5 .0 mw. Iii bevat de d. Bergum (de
hfclel.), Wijns, Oudkerk, Oenkerk, Giekerk, Rijperkerk,
Tietjerk, Suawoude, Hardegarijp, Oostermeer, Eestrum, Suameer, Garijp, Eernewoude es een gedeelte van Rottevalle.
Viola, Tuts, Tarts of Tues.°, pr. st., prov. Pruisen,
regdst. Marienwerder, 41/ 2 u. ZAN. Deutsch-Krone. 1200 inw.
Tifeeeb, [Tipasa], d. van Algeria, prov. Algiers, 4 n.
0. Sjersjell; met rom. ruinen in den omtrek.
Tiffanges, fr gem. en stadje, Vendee, arr. en 9 u. NO.
Napoleon-Vendee, aan de Savre-Nantaise, 1. o. 1090 mw.
Tiffeek, at. in Algeria, prov. en 20 u. 0. Constantine ;
op de pleats van 't roes. Thee est e.
Tiffin, gem. der VS., Ohio gee. Seneca, tan de riv.
Sandusky, 24 u. N. Columbus. 5650
mw.
'
Tillie, Tells, (T hilia-Kalakh i, d. i. estad der
warme wateren"), hfdat. van Georgia in Aunt. Rusland
en van geheel Russ. Transkaukasia, aan den Koer. Zij ligt
in een eng dal en wordt door wallen en verscheiden forten verdedigd. De nude stadawijk aan den never der riv.
bevat vele kerken en groote karavanserais, heeft hoordzakelijk een armenische bevolking en is de zetel des handels. De bovenstad of ruse. wijk heeft breede straten en
open pleinen, de bureau's van 't gouvernement, de milit.
gebouwen enz. en levert met de eerstgen. wijk een treffend
contrast op. De armenische kathedraal is run groot en indrukwekkend gebouw, ook sun en verscheiden moskeean,
een hoogd. protest. kapel, fransche en hoogd. hetels, Bierlijke winkels en een bloeiende badinrichting, van welke
het russ. gouvernement tot dusverre aansienlijke voordeelen trok. De Russen, die de at. sin& 1801 bezitten, hebben er verscheiden scholen opgericht, en ook de handel
Is en onder hunne heerschappij aanzienlijk toegenomen.
Be at. beret 104,200 mw., waarvan ruim 20,000 eleven (Ruesen en Polen), 40,000 Iraniers (Armeniers en Perzen), 3000
Turken en Tataren, 2000 Germanen en 1200 Joden. Door
druk bereisde karavanenstraten stunt zij met de voorn.
den van Perzia, Aziat. Turkije, Toeran en Iran in verbinding, terwijl reeds een apw. gelegd is van Tiflis near Poti,
aan de Zwarte zee (die binnen kort lungs het Koerdal
near Bakoe aan de Kasp. zee wordt voortgezet) en naar
Wladi-kaukaa e. a. steden van Europ. Rusland (over den
Daniel-pas, midden over het Kaukasusgeb.) 41 0 41' 4" N.B.,
440 50' 30" O.L. Gemidd. jaarstemp. 57°,4; winter 31 0 ,8;
zomer 75°,9 Fehr.
Tigebeisverk (Het), geh. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Leettwarderadeel, onder het d. Stiens.
Tiggelt, Ticheit, Tigeelt, geh. in de Ned. prov. N.Brabant, gem. Rijebergen, kant. en arr. Breda.
Tigil, Tigbilek, versterkt vl. in Kamsjatka, bij de W.kust, aan de r i v. Tigi 1, bij haren mond in de golf
van Penajinsk, op 55° 1' N.B., 158° 15' O.L.
Tiglietto, gem. van Italie, prov. Genua, circ. Savona.
1175 inw.
Tigliole, gem. en my'. in N.-Italie, prov. Alessandria,
circ en 11/4 u. WZW. Asti. 2780 mw.
lignale, gem. v. Italia, prov. Brescia, circ. Salo. 1300 mw.
Tigne, d. in Italie, prov. Aquila-degli-Abruzzi, circ.
Aquila. 750 mw.
Tigre, 1) een der 3 voorn. staten van Abessynia, tusschen 11° en 16° 30' N.B., 37 en 41° 0.L., hebbende ten
NO. 't land Danakil, ten ZW. Amhara en aan de andere
Wen onderscheiden landen der Gallas. De oppervlakte is
meest bergachtig, en hier liggen de bronnen der rivieren
Tacazze en Mareb. De voorn. eteden sijn Antolo, Axum„
Sure of Sire, Adowah en Dixam. De belangrijkste nitweg
voor de prod. des lands is Arkiko, aan de Route zee. —
2) of Piguena, riv. van Z.-Amerika, Ecuador valt in den
Amazonen-stroom, 12 n. W. de invioeiing der 'Ucayale, na
run ZO.lijken loop van 100 u.
Tigris, Tiger, (perz.
//pig", om zijn anellen loop,
in tegenstelling met den Euphraat, die de ntrage" beet),
Hr. van Adat. Tnrkije, paajaliks Diarbekir, Mosoel en Bagdad, ontapr. bij Argan-Maden, in 't Armenische hoogland,
op 381/2° N.B., 40° 0.L., breekt boven Diarbekh door slitakken van den Taurus, treedt dan het hoogland binnen,
vloeit voorbij Momel en Bagdad ZO.waarts en vereenigt
sick to Korna met den Euphreat, om met dear den Sjatet-Arab ( s. aid.) te vormen. Haar geheele loop wordt op
niet reel minder dan 330 n. geschat. Haar afstand van den
Ettphraat bedraagt van 5 tot 27 u., en het ttmechen die
twee riv. gelegen land is het nude Mesopotami a.
Te Mosoel (d. I. everbinding", omdat bier ondtijds run
schipbrug over de riv. voerde) heeft sij de breedte van 90
meters en tusschen Bagdad en Korna is sij gemiddeld 2maul zoo breed. Ann hare oevers liggen de rulnen van
Nineve, Seleucia, Ctesiphon e. a. Haar room. bijriv. sun
de Grunts- en Kleine-Zab, de Khaboer en Dials, alien nit
het NO. Zij moot run overvloed van bezinksels af en is,
vooral in 't bovendeel van haren loop, seer snelvlietend ;
dock men wit, dat zij voor vaartnig van 11/4 met. diepgang bevaarbaar is van den Sjat-el-Arab tot aan de Mum
van Opt., 15 U. N. Bagdad.
Mange, brig. gem. en d., poor. Intik, arr. en kant.
Huy. 990 mw.

Tidarato, vl., op de N.kust van 't Canarisch ell. Palmas.
fir Milaid, lung. T ig e r -I s Ian d), hoog
in de
China, N. het eiL Tycoektow, in de Bee.
ca-Tigris (rsTljgwrmnir). Het heat run gednehte batterij.
Tijola, sp. vl., prov. en 8 it. N. Almeria; met run beroemde jaarmarkt. 5000 mw.
Ti ban-Teppeb, d. van N.-Perzie, prov. Azerbidsjan,

Tikrembrin
Takhti-Soliman en de gewone rustplitats voor
de karavanen tusschen Tabriz en Ramadan.
Tikembrin, d. in Algerie, prov. Oran, can de Tafna,
r. o., op de plaata van "t wide S i g a, de resid. van den
numidischen koning Siphax.
Tikliveach, at. in Eur. Turkije, Macedonie, aan een
bijriv. der Vardar, i81/3 n. NW. Salonica.
Tiebvrin, ruse. at., gonv. Novgorod, aan de
Tikhvina, 31 u. NO. Novgorod. 700.1 mw. — 't K a n as 1•an-Tik hvi n, 30 n. lang, vereenigt de Tikhvina en
Sias met de Mologo en Wolga en verbindt alzoo 't meer
Ladoga en de 0.zee met de Kaspische zee.
Tikoe, Tiku, vi. op Sumatra's ZW.kust. Daarbij liggen de Tikoe-eilandje a, op welke de Nederlandtrs
en Engelachen weleer nederzettingen hadden.
Tikotrin, at. in Rusland,Fol.n. gouv. Lomaha. 6110 mw.
Til.A'far, at. van Aziat. Turkije, pasj. en 10 U. W. Mopoel, tusachen de riv. Tigris en Khaboer. Zij bestaat nit
4 afdeelingen op even zooveel kalksteenhenveIs gelegen, en
van welke eine door bouwvallige muren omringd is. Bet
geheel bevat 1000 ateenen huizen, waarvan 70.1 bewoond
zijn door Arabieren en Koerden.
Tilanavi of Lisca-Nera, een der Lipariache eilanden
in de Middell. zee.
Tilburg, 1) kant. der ned. prov. N.-Brab., arr. Breda,
hof 's Hertogenbosch. — 2) gem. en St., hfdpl. van gen.
kant., 4 u. ZW. 'a Hertogenbosch, aan den straat- en spw.
van dear op Breda en Turnhout, terwijl zij evenzeer net
he 0.1ijke steden der prov. door het spoor verboeden is.
De at. ligt geheel open en bestaat eigenlijk uit een groot
41/2 U. ZW.

getal dee's dicht betimmerde, deels verstrooid gebouwde
wijken of buurten, van welke de wijken Kerk en Heuvel
de kom der gem. uitmaken. Op het marktplein of den
Heuvel staat een groote, overoude lindeboom, met parapluievormige kruin. Be st. dankt haren bloei vooral aan
honing Willem II., die er als prins van Oranje en veldmaarschalk tijdens de belg. onlusten zijn bfd.kwartier had
opgeslagen, later van tune staatszorgen gaarne ontspanfling zocht en er den 17den Maart i848 overleed, eer nog
het nieuwe koninklijk paleis, dat de vorst er rich bouwen
liet, voltooid was. Zij heeft een bissch. paleis, s r. bath.
kerken, 1 greet kerk en 1 synagoge, een nieuw fraai stadhuts, een Rijks hougere burgerschool (',Willem II." )„ een
burgeravondschool, teekenschool e. a. inrichtingen van onderwijs, een kazerne, een stads-lakenhal, eenige liefdadige
gestichten, twee vereenigingen tot beoefening der muziek,
een jachtgezelechap en eenie handboogschutterijen. De
hoofdbronnen van bestaan zijo landbouw, veeteelt en Industrie, terwijl de talrijke verkeerswegen een levendigen
doorwerhandel onderhouden. In 1875 warm n van de 8000
bunders grond, waaruit de gem. bestaat
zand)
1050 bund. bezet met rogge, 425 met aardappelen, 290 met
spurrie, 37 met boekweit, 24 met haver, 64 met tuingrond,
1500 met bosch- en 850 met wetland. De veestapel be.
stood in datzelfde jaar nit 446 paarden, 1365 melkkoeien,
1450 geiten, 90 varkens ear. ; de industrie was verdeeld
over 142 wollen-stoffenfabrieken, 40 leerlooierijen, 17 stoomwerktuigenfabr., 6 bierbrouwerijen, 2 linnenweverijen, 1
katoenweve0j, 8 steenbakkerijen, 1 wasbleekerij en 1 gasfabriek. Zij to de drukste industriest. van N.-Brabant en
worth om hare overwegende wolnijverheid wel eens het
isNederlandsche Leeds" geheeten. 29,469 tow.
Tilbury, cog. kerkd., grs. Essex, aan de Teems, tegenover Graveaand; met een sterk fort. 350 tow.
TH-Chatel, fr. gem. en vi., dep. C6te-d'Or, arr. en 41/ 2
;
em n hoogoven. 1000 tow.
U.NODijon
Tilehurst,'kersp. van Engeland, g,rs. Serbs, 1 /2 U. W.
Reading. 2418 mw.
Tilff, belg. gem. en d., pray. en arr. Luik. kant. Seraing.

Tilbur, at. in Voor-Indie, pres. Bengalen, NW.prov.,
div. RohiIcand. 5381 tow.
Tiliaka, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. Zevenbergen,
distr. Hermannstadt. 2500 mw.
Tilt, 1) pr. d., Rijnprov., regdst. Dusseldorf, kr. Kleef.

SOO tow. — 2) bijr. der Tweed r., in Engel., Northumberland.
Tillant•joug, een der Nicobariache eilanden.
Tille, polder in de Ned. prov. Z.-Holland, Overilakkee,
gem. Den Rommel, kant. Sommelsdijk, arr. Rotterdam.
kersp. van Schotland, grs. Clackmannan,
ass de Devon 1 u. NO. Alloa. 5120 low.
Tillieres, 1) fr gem. en mvl., Eure, arr. en 6 u. ZW.
Evreux, aan de Aver. 1250 tow. — 2) fr gem. en d.,
Maine-et-Loire, arr. en 2 1/2 u. ZW. Beaupreau. 169) inw.
Tilligte, d. - in de Ned. prov. Overijsel, gem. Denekamp,
kant. en arr. Almeloo. 430 mw.
Tilly-aur-Seulles, fr. gem. en d., Calvados, kant.hfdpl.,
arr. en 31/2 u. W. Caen, aan de Seulles, r. o. 1200 tow.

Tiloi. at. van Britach Indie, distr. Salon, Oude-gebied,
13 u. ZO. Lucknow. 10,000 tow.
Tilsit, Tilos, pr. at., prov. Pruisen, regdat. en 10 u.
NNW. Gumbinnen, kr.hfdpl., aan den mood der Tilse in
de Memel en aan den spw., die van KOnigsbergen op Wilna
en Memel loopt. Zij heeft een shot, een gymnasium, fabr.
van laken, linnen, leder, ijzermijnen enz., aanzienlijke
paardenmarkten en uitvoer van koren, timmerhout, hennep
en vies. 21,250 tow. Gem. temp. Jan. 23°, Juli 63° Fahr.
— T. is hiat. merkwaardig door het vredeaverdrag, dat
hier op 9 Jolt 1807 tusschen Frankrijk,Pruisen en Rusland

werd geteekend.

Tim, 1) ruse. st., gouv. en 11 U. 0. Koersk, distr&fdpl.,
aan de Tim (bijriv. der Sosua). 3200 tow. — 2) riv. van
Siberie in de gouv. jeniseisk en Tomsk, valt in den Obi bij
' u. NW. Narim, na een W.lijken loop van 70 tot 80 u.
Timak,26
Timmins, at. der V.S. van Columbia, dep. Cundinamarca,
prov. en 24 u. ZZW. Neyva, distr.hfdpl. aan de Magdalena.
Timbo, St. van W.-Afrika, Senegambie,
i
hfdst. van den
ataat Foeta-Dsjallon, op 10 0 30' N.B., 10°
W.L. Zij heeft
een groote moskee en verscheiden forten. 9000 tow.
Timbuctu, TimboeL toe, Tomboktoe, Tumbuk-

toe, Tembuktu, st. van Centr. Afrika, Soedan, bij de
grens der Sahara, 21/2 u. N. de Dsjol ibis (Niger), op 18°

Timor-Laut 001
3' N.B., V 10' W.L. 't Is een arme at., gelegen in een
dorre streek, aan den rand van een moeras, in een heet
klimast, heeft 1 u. in omtrek en bevat eenige bakateenen
huizen, maar de meeate woningen zijn niet meer dan cirkelvormige hutten of wigwams van stroo en leem. Ondt r
hare moskeeen zijn er een pear met toren% en hooge muren. De levensmiddelen moeten aangevoetd worden nit
Kabara, Jenne e. a. steden ass den Niger, en T. is alleen
belangrijk als stapelplaats your de o handel tusschen Guinea, Senegambie en N.-Afrika. Karavanen uit Marokko en
de andere Barbarijsche states ruilen bier dadoen, europ.
manufacturen, vuurwapens, buskruid, koraal, tabak en
papier, tegen shaven, stolgoud, tout, struisvederen, gom i n
palmolie. Hare haven is te Kabara, Ran den Niger. T.
weed tweemaal door de Mooren bemachtigd en geregeerd,
maar staat nu onder een inlandsch opperhoofd of sjeile.
Volgens Dr. Barth, die de st. in Sept. 1853 bezocht, hee) t
zij 20,00 5 inw. Langen tijd kende men haar er evenwel
s0,000, )00,000, 150,0(00 en sneer toe. Bij de Arabieren sinds
de middeleeuwen bekend Ibn Batuta bezocht haar in
1353 en Leo Africanus onistreeks 1500 — weed zij door
Europeanen eerst in den allerlaatsten tijd bezocht. Torn
in 1825 door het Aardrijksk. genootsch. te Parijs een priis
van 10,000 francs weed ungeloofd aan den eersten Europ.
reiziger, die van een bezoek naar Timbuctu ton zijn teruggekeerd, drong Caine tot deze stad door en behaalde in
1818 den welverdienden prijs.
Timelkam, gem. in Opper-Oostenrijk. 2250 tow.
Timerycotta, st. van Britsch Indie, pres. Madras, distr.
en 20 u. W. Guntoer, aan den Z.oever der Kistnah.
Timok, 1 ) [Teinaeun], riv op het Balkan-schiereil., die
ten deel der grew, tusschen Bulg-arije en Servie vormt en
na een NO.lijken loop van 30 u. r. in den Donau valt, 5 u.
NNW. Widdin. — 2) st. in Servie, 12 u. NW. Nissa of Nisj.
kersp. van lerland, grs. Kildare. 9-10 mw.
Timor, 1) 'leder'. residentie in 0.-Indie, die (naar de
opgave van Melvin van Carnbee) de volgende bestanddeeleu heeft:
Gedeelte van Timor,
.
Samauw, .
.
•
•
Rotti, Duo enz.,
.
.
Savoe-eilanden,
.
Sandelbosch of Soemba,
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.
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.
.
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.
Pantar,
Ombay enz., .

352,u 0 m., met 201,000 mw.
4,5 is
,
,
1,800
24,8

,

8.,5

II

251,0
300,2
10,3

,
,

3,9
25,9
14,8
46,5

II

,
,
,
,

44,000
28,000
400,u00
250,000
5 ,,00,)

,

is

311,000

I,

,

,
ii

It

I,
rf

is

is

12,00

if

II

17,1 1 00

II

if

it

25.000

II

,

semen een oppervlakte van 1,042,6 0 m., met 1,057,800 tow.

2) grootste en belangrijkste der Kleine-Soenda-eil., van
vrtj regelmatige gedaante, tusschen 8° en 1)). 2 Z.B.,
30' en 127. 0.L.; van Nieuw-Hollands NW.lijk gedeelte
gescueiden door de Timor-ze e; groot nagenoeg 500 0
m., met een waarschijnlijke bevolking van 600,000 zielen,
vrovel gelijkelijk verdeeld over het Ned. en Port. gebied.
Het ell. wordt in de lengte doorloopen van een bergketeo,
met toppen van wel 2000 met. hoogte en die gedeeltelijk
met wooden bedekt is; in 't binnenland, schoon over 't
geheel dor, min eenige vruchtbare vlakten,'waar tarwe e.
a. in den aziat. archipel min gewone prod. geteeld woeden. Langs de kusten schijnt elke voor cultuur geschikte
pick gronds gebruikt te worden, en het land is hier overdebt met woningen en plantsoenen. De hfd.art. van uitvoer zijn sandelhout, was, buffels, Oaarden, maIs en sago
naar China, Java, Singapore en N.-Holland — in roiling
tegen geweren, buskruid, ijzerwaren, calicots e. a. mannfacturen, welke, met rijst, arak e. a. eigen prod. nit Java
en Macassar de voorn. art. van invoer zijn. Men teelt er
sago, gierst, mais. jams, zoete aardappelen, katoen, erwten, boonen en velerlei moesgroenten ; men vindt er ook
gond e. a. metalen in de riv., alamede steenzout ; dock'
er worden weinig of geen mijnen bewerkt. //Het vrij algemeen verspreide gerucht, dat het eil. rijk non zijn aan
koper, heeft zich tot heden niet bevestigd; alleen bled(
het, dat er wel ertsen waren, doch van geen voldoend gehalte". Aan 't ZW.einde van 't eil. worden paarlen gevischt. Het klimaat is er aroger dan in eenig ander deel
van den 0.-lid. archipel. hetgeen oorzaak is van den ochre,
leren en eentoonigen plantengroei. Niet zelden salt er
ruaanden tang geen regen, zoodat de rivieren gedurende het
heete seizoen opdrogen, v66r zij de zee bereiken en de bladeren van dorheid van de boomen vallen. De hfdpl. van
'toed. gnus. is Koep an g, in 't ZW., en dit gone. oefent
tevens het oppergezag nit over de vorsten van A in ab n y, NO. Koepang, van Amfoan g, op 't midden der
N.kust, van Amar ass i, ZO. Koepang, van Ameno eb a n, ZZO. Koepang, van Sonnabaya in 't binnen-

land, alsook van Tabeno en Manbar a; terwijl het
posthoudera gevestigd heeft te Antipopon, Am arassi, Banbau, Manbara, Nayloi, Soetrana
en op de eil. Samauw en Solor. De hfdpl. der port. bezittingen is D i 1 1 i of D e 1 h i; aan de N.kust, op ongeveer 126° 0.L., de resid. van den gouverneur, met een vei.
lige reede en een fort. Andere port. havens zijn M a n atoeti, Batoe-Gedeh, Oikoessie, LaronToekang e. a. De thins bestaande grensregeling tusschen het Portug. en Nederl. grondgebied op Timor berust op het den Men April 1859 te Lissabon tusschen beide
staten gesloten tractaat tot regeling van ieders gebied op
dit eil. (Zie Stbl. 1860, n°. 101). — Over 't algemeen is de
toeatand van T. nog zeer achterlijk, die van het Nederl.
gedeelte evenwel in alit opzichten gunstiger dan in he
Portug. helft. De ligging van het eil. tusschen Australie
en de vruchtbare, dicht bevolkte landen van Achter-Azie
(China), waarborgt het ten schoone toekomst, maar voor
bet tegenwoordige is T. nog tamelijk verwaarloosd en
onbekend.
Tintor-Laut, 0.-Ind. ell., tusschen 7° 10' en 8° 30'

4002 Timperley
S.B., 131° en 131. 40' 0.L., 75 n. 0. Timor. De grond is
bergaehtig en boschrijk, het behoort tot eene groep, die
men Tinaor-Lant-arehipel of ook Teninsber-grocp
noemt, en die grootendeels nit koraalklippen bestaat.
zip, behalve Timor-Lant (het grootste), Moelo, Mare, de
Lunia-eilandjess(maest klippen), Boetang, Panjang, Meye,
Teen, Maling, Labober, 't Zoetwater-ell., de Wanw- en de
Serra-ellandjes, Vordate (met het fraaie d. Aweer), Leerat (met het d. Watida) en het Schildpada-eiland.
Timperley, VI. in Engeland, gr.. Chester, kersp. Bowdon, 1 n. NO. Altrineham. 220 mw.
Timebury, kerap. van Engeland, gra. Somerset, 2 U.
WZW. Bath. 1460 few.
Tinaarloo, Tijosassrloo, b. in de Ned. prov. Drente,
gem. Vries, kant. en arr. Assea; aan den spw. van hier
near lironingen (station Zuidlaren). 430 mew. Het is bebead door hunched, dat nit elf sware steenen headset:
4 aan elke elide en 3 deksteenen, beneveus een steen aan
elk uiteinde. De breedte ervan ia twee, de lengte bijna zee
met. Net geldt vow 't best bewaarde van elle Deentsche
hu nebedden.
Tinaliinge, Tynalding, ned. d., Gron., gem. Ballo°,
kant. en 34 U. NO, Onderdendam, arr. Groningen. 200 mw.
Tinehebrey, fr. gem. en et., Orne, kant.hfdpl., arr. en 4
U. NNW. Domfront ; handelstribunaal. 260 ) mw. In de at.)
Tindaro, keep van Sicilia. N.kust, intend. Messina, in
de golf van Patti, 1 u. ONO. Patti. In de nabijheid vindt
men de ruinen van een eeuwenoud theater e. a. overblijfseen van 't oude Tyn d ari a.
Tindfield, bergrij in Noorwegen, op 60 0 N.B., 8° 0.L.,
bong 1500 met. Aan hear ZO.lijken voet ligt Tindsoe n,
een smal meer, 5 a. lang, met het d. Tind aan 't N.einde.
Ting-hai, Tinghaihien, hfdst. van 't eil. Tsjoe-san,
bij de 0.kust van China, pony. Taje-kiang, bij de Z.kust
van 't cit., 29 u. ONO. Ningpo, op 30° 0 1" N.B., 122°
6' O.L. Zij is door een steenen mnur omsloten, dien men
door 4 dubbele poorten binnentreedt, omgeven door eene
gracbt en verbonden door een kanaal en smallen damweg
met hare haven, op 10 minuten afetands. Hare straten zijn
nauw en onregelmatig, geplaveid en zindelijk ; de huizen
incest van 66ne verdieping ; de winkels voorzien, terwijl inzonderheid de zilverameden en kleermakent der at.
te goeder faam staan. 't Voorn. gebouw is een boeddhistieche tempel, buiten de muren liggen verscheiden kaseamen, vroeger door eng. troepen beset. De haven wordt
door een menigte eilandjes gedekt en heeft diep water,
mace is moeielijk in te komen. De naburige rijstvelden
en moerassen maken de at. voor Europeanen seer ongemud. De Engelschen namen hear in 1840 in.
een der Mariannen-eil. in den Grooten of Stillen oceaan.
Tinieum, gem. der VS., Penneylvanie, gra. Bucks, 31/2
U. NO. Doylestown. 2410 mw.
Tinischt, vi. in Oustenrijk-Hongarije, prov. Bohemen,
hr. en 3 u. SO. KOniggratz, aan den Adler, r. o. ; met
tabakabouw. 890 mw.
Tinnahinch, bar. in Iceland. Queen's co. 8473 mw.
Tinnevelly. Tinewelly. 1) zeedistr. van Brits ,b In.
die, pres. Madras. atm 't Z.einde van 't Ind. schiereiland,
palende N. en NW. aan 't distr. Madoera, W. aan Travancore, on voor 't overige aan de golf van Manaar, die 't
van Ceylon scheidt; groot 266 0 m., met 1,700,000 mw.
De voorn. ateden zijn Palamcottah, Tinnevelly en Manapoer. — 2i at. in gen. distr., onmiddellajk NW. Palamcottah, en 25 u. ZZW. Madoera. Zij is door de omliggende
rijstvelden ongezond. 20,000 low.
Tinogasta, at. in de Argentijnache republiek, prov. en
25 n. NW. Catamarca. 456i mw.
Tinos', Vino, Tine, Teens, oil. in den Griekschen
archipel, 3 n. NO. Byes, makende met Andros en eenige kleiwire eil. een gonv. nit. 't Is 4 0 m. groot en telt 11,500
low. De wel besproeide bodem levert zijde, wijn, gent, fruit,
honig, vee en marmer. De voorn. plaatsen zijn Tinos of
St.-Nicolo, Porto-Panormo en Oxomeria.
Thsta, kl. at. van 5.-Pern, dep. en i7 n. ZO. Cuzco,
prov.hfdst., aan de boven Urubamba.
Tints, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Oostvoorne,
kant. Bridle, arr. Rotterdam. 260 mw.
Tin-Telloest, Tintellust, at. in Centr. Afrika, Sahara,
rijk Alr-Asben, NNW. Aghades, op 18° 34' N.B. (bepaling
van Overweg), aan den karavanenweg van Moerzoek (In
Fezzan) en Marokko near Sokoto. Het is de zetel van den
sultan der Below* die tevene de groote koopman in zont
is, en jaarlijks met ztjne twee tot dole duizend kameelen,
beladen met zont naar Sinder trekt en shaven, Soedan-stoffen en levensmiddelen in nailing terngbrengt.
Tinteniae, fr. gem. en d., Ille-et-Vilaine, kant.hfdpL,
arr. en 7 U. ZZO. St.-Malo. 2184 mw.
Tiatiague, Teintingsse, bayonet. op Madagaakar, aan
de 0.kust. 29 U. NO. Tamatave. De Fransehen bezetteden
hear in 1829 en richtten or een fort op.
'nate, [Uriamt], 1) sp vie., ontspr. in het W. van de
Sierra-Morena, vloeit ZZW. en volt bij Palos in den Atlent. oceaan. — 2) at. aan den bovenloop van gen. riv.,
wet rijke kopermtinen en veal wijnbouw.
Tiaswiesle, vL in Engeland, gee. Chester, kersp. Mottram, S n. ONO. Stockport. 2716 law.
Thorvald, kersp. van Schotland, grs. en 1 u. WZW.
Dumfries. 993 law.
zweed. eil., 11Ln en 6 n. NW. Gothenburg, in
't Kattegat, omtrent 3 U. lang en breed. 't Heeft diep ingegneden kusten, belangrijke viescherijen en 3 deepen.
Tioga, I 1 rt.. der V.S., hi Penneylvanie en New-York,
ontspr. in de Alleghenies, vloeit N. on 0. on Tait as eon
loop van 26 n., waarvan zil de helft besaarbur is , in de
Susquehanna, 3 U. N. Towanda SU agent de Cee hoctoa
en Canisteo op. Te Newtown is de vaart der Tioga en
Susquehanna door eon kanaal verbonden met het Seneca
meer on 't Groote-Erie-kanard. — 2) gas. der V.S., in 't S.
van New-York ; go. 23 0 m., met 30,590 mw. (20,527 in
3) id., in 't N. van Pennsyl181); hfdpl. 0 sw eg o.

Tirmez
vanie ; gr. 57 0 01., met 35,000 inw. I 15,498 in 1840); hfdpl.
W el labor o'. — 4) gem. en vi. in New-York, gm. Tioga,
aan de Susquehanna, 11/, u. W. Oswego. 3i(14)
Tiokalinsk, at. van Siberie, gouv. Tobolsk, 23 a. NW.
Omsk.
Tiperals of Tipperah, distr. van Britsch Indie, pres.
Bengalen, *an gene zajde van den Brahmapoetra, omgeven
door de distr. Dacca, Maiminsing, Sylhet en Ts4ittagong;
gr. 325 0 m., met 1,553,0- 0 mw. De prod. zijn ript, boomwol, betel-noot en gout. In de dichte wooden zwerft een
voortreffelijk ras van olifanten. De voornaamste steden
zijn Odeypoer en Agirtola.
Tippak, gra. der V.S., Mississippi; gr. 48 J m., met
21,000 'law. (9444 in 18401; hfdpl. Ripley.
Tippecanoe, gra. der V.S., Indiana; met 33,55) mw.
(13.724 111 1840); hfdpl. Lafayette.
Tipperary, it binnenlandsch grs. van Ierland, Munster, tusachen de gre. Galway, Clare, Limerick, Cork,
Waterford, Kilkenny, Queen's en King's ; groot 78 0
met 216,000 mow. Hen bergketen vonnt de waterscbeiding
tuaschen den Atlant. oceaan NW. en 't St.-George-kanaal
ZO. Het wordt door bijriv. van den Shannon en door de
Stair besproeid, on doorsneden van den Greai-South-andWestern-spw. on verscheiden van zijne takken. Men verdeelt het in N.- on Z.-Riding, in 12 //baronies" en 193
aparishee". De voorn. plaateen zijn Tipperary, Clonmell,
Nenagh, Cashel, Ternplemore, Thuries, Clogheen en Carrickon-Sub. — 2) at. en hfdpl van gen. yea., aan de Area
bijrivier der Suir) en aan den spw. van Limerick near
Waterford, 7 U. ZO. Limerick. Zij is wel gebouwd, heeft
een tuchthuis, werkhuis, hosp(taal en kazernen en drijft
een levendigen kleinhandel. 5640 mw.
Tipsa of Vibes*, [Tipasaj, at. van Algerie, prov. en
33 n. OZO. Constantine, aan de Serratt.
Tipton 1) kersp. en at. van Engeland, gm. Stafford,
aan het Birmingham- en Liverpool-kanaal en met stations
aan den London-. North-Western- en Great-Western-spw.,
2 n. WNW. Birmingham ; met kolen- on ijzennijnen en belangrijke industrie. 29,500 mw. — 2 ) gm. der V.S., Tenneesee; met 14,880 mw. (6800 in 1840); hfdpl. Co v in gt o n. — 3) nieuw gm in Indiana; met 12,000 mw.; hfdpl.
Tipton.
Tira of Sjahjebanpoer, at. en fort van den Pendsjab,
Britsch Indie, can de Beyal:, 211/2 u. NNO. Loedianah.
Tirajana, at. of vl. op 't Canarisch oil., Groot-Canarie,
aan de Z.kust. 3656 mw.
Tiran, kl. eil. in de Roode zee, bij de Arab. kust, aan
den ingang der golf van Akabah, op 27° 55' 2'' N.B.
Tirana, Tyrana of Terran, at. in Ear. Turkije, Albanie, sandsj. Scutari, aan den Jacon, 3y2 u. ZZW. Kroya.
Daarbuiten ligt een fort, resid. van eon pasja. 10,000 mw.
Tirano, Tiran, mvl. in N.-Italie, prov. en 5 u. ONO.
Sondrio, aau de Adds; met een stork bezochte Octobermarkt en in de nabijheid de beroemde bedevaartakerk Madonna-di-Tirano. 5670 mw.
Tiraspol, versterkte rues. at., gouv. Khereon, distr.hfdpl. aan den Dniester, 1. o., 15 u. NW. Odessa. 15,300
mw. Daarbij
'
ligt em n fort, dat de riv. bestrikt.
'ffienveley, bar. van Ierland, gra. Mayo. 39,500 mw.
Tiree, Tiryh, een der Binnen-Hebriden, Schotland,
in's. Argyle, 6 U. WNW. Iona ; lang 31/2 u., breed 11/ 2 0.
Do diep ingekerfde kusten hebben enkeleymede baaien. Op
het meeat vlakke, lage, houtlooze oil. zijn veel meertjes.
De prod. zijn haver, gerst en aardappelen. 34 V mw.
Tirehboli (Tripolis), meat. van Aziat. Turkije, pasj.
en 14 u. W. Treb
izonde, aan de Zwarte zee, It n. W. den
mond van den Tirehboli-Soe of Kbarsjoet.
drijft aanrienlijken handel in !tat, hazelnotea, was, ens., heeft 3
scheepstimrnerwerven, eon verwoest kasteel, verscheiden
moskeeen, eon bad en een grieksche kerk. — De T i r ohb ol i - no e, eon diepe, snelvlietende riv. die WNW.waarts
lenge Goemisch-Khaneh loopt, heeft aanharen
'
mond eenige
silver- en kopermijnen [oudtijds A r gy r Jab die veel opbrachten, tot zi,j in 't begin deter eenw door de overatrooming van de rivier onbruikbaar gemaakt wooden.
Tireragh, bar. van Ierland, gra. Sligo. 21,850 mw.
Merrill, bar. van Iceland, grs. Sligo. 16,990 mw.
Tirgosjy1, Tirgoesjyloeir, at. in Wallachije, aan den
Sjyl (bijriv. van den Donau), 151/, n. NW. Krajova. —
Tirgoe-formos is ern vim n Moldavia, 81/s u. NW. Jassy.
Tirhie of Oertsja. radsjaschap van Indie, Bundelcund,
onder britsche beackerming;. gr. 102 CI m., met 192,000
mw. De voorn. et. is Clem.* (eng. Ooreh a).
Ticked, distr. van Britsch India, pre.. Bengalen, tusschen 26 en 27° N.B , 94 en 86° 0.L., palende 0. aan 't
distr. hinge., Z. aan Bbaugulpoer on den Ganges. die 't
van Behar on Patna scheidt. W. aan Saroeu en N. sea
Nepaul; groot 480 0 m., met 4,300,900 mw., meeat Hindoes. Prod. sijn vooral indigo, aalpeter en soda, voorts
rat, tarwe, haver, gent., male, pent, vise, suilterrie.t,
benne'', boomwol on Teel fruit. De voorn. steden sign
Dartoengleh on Mozufferpoer. •
Tirhugh, bar. van Ierland, gee. Donegal. 24,778 mw.
at. in Italie, prov. en circ. Catanzaro. 358) in*:
Tirkrerass, bar. in Ierland, gra. Londonderry. 25,350inw.
Tirkennedy, bar. in Ierland, gra. Fermanagh. 15,370inw.
Tirleaseat,(noticed. Thiene ., Tiene n), belg.
gem. en et., poor. Brabant, kant.hfdpL, arr. en 31/s n. SO.
Leuven, can de Groote-Geete, met eon stat. can den spw.
van Mechelen near Lnik. Zij heeft eon teeken-akadetnie
en fabrieken van taken, kousen, papier, olio, seep, sulker,
eichorei ens., on onder hare gebonwen onderseheiden sick
de kerken St.-Germain en Notre-Dante-du-Lac, shook het
onde-mannenhuis, eon wear paleis. T. weleer sehoon ea
bloeiend, word in 1703 door eon brand grootendeels vexWeld on beards sick later niet weder op; billow& hare un-

real vindt men 'bier en dear bonwland. Sij word door do
Fransehen in 1635, 1792 en 1794 ingenomen, en hare vestingwerken wooden in 1804 gesloopt. 12,400 mw.
Timms, Terre:, Torsions, at. van Centr. Azie, Be
khan, aan den Dsjeihoen [Oxus], 81/s U. N. Balkh.

Tirnova
Tirnova, Tirnava, Ternava, Ternow of Turnovo,
$t. en resid. van het vorstd. Bulgarije (Balkanschiereil.),
aan de Jantra tbijriv. van den Donau), 10 IL ZO. Sistova,
aan een veel bereisden weg ten N. van den Sjipkapas. Zij
is tevens de setel van een griekschen aartsbisschop, heeft
veel moskeeen, kerken en aynagogen, een groot kasteel,
en drijft belangrijken handel. 18,000 inw. — Weinige u.
Z.waarts liggen de vestingen Derbend en Jako —
2) gem. in HOngarije, gee. Krasao. 2700 mw.
Tiros of Tonna, ned..d., prov. Friesland, gem. Wijmbritseradeel, kant. en 21/4 n. NNW. Sneek, arr. Leeuwarden.
350 mw. (met 3 buurten).
Tirana of Toilong, landachap aan Borneo's NO.kust,
aan de St.-Lucia-baai, besproeid door de Barow of Koeran.
Tirschenreuth, beier. it., kr. Opperpalts, hfdpl. an
ten landgericht, aan de Waldnab en bij de boh. grens, 4
U. Z. Eger; met weverijen. 2775 (ow.
Tirachtiegel. (poolsch Tr zcie 1), pr. st.,prov., regdst.
en 12 n. W. Posen, aan de Obra ; onderscheiden in Neuen Alt-T., tezamen 2569 mw.
Tiryns of Tirynthus, verwoeste at. van Griekenland,
/force, welker overblijfsels, 1/2 U. ZO. Argos, schoone gewrochten van cyclopische bouwkunst opleveren.
Tisbury, 1) kerap. van Engeland, grs,
NO. Shaftesbury. 2400 (nw. — Oost- en West-Ti sbur y zijn vi. in dit kersp., ieder met omstreeks 800 mw.
— 2) gem. der V.S.. Massachusetts, gra. Dukes, met het
levendige havendorp Holmes's.Hol e, 22 u. ZZO.
Boston, waarmede het door een spw. en door stoomboot'mart over New-Bedford gerneenschap heeft. 1800 inw.
Tischoosvitz, stadje in Ooetenr.-Hongarije, prov. Moravie, kr. en 41/2 u. NW. Britian, aan de Schwarza, r. 0.;
met lakenfabrieken. 380) (ow.
Tishamingo, Tishemingo, gra. der VS., Mississippi;
met 7800 inw. (6681 in 1840); hfdpl. Jacint o.
Tisjet, Tisjiet of Tegaesa, st. van Centr. Afrika,
Sahara, in de oase Goealata. op 18° 15' N.B., 8° 40' W.L.
In hare nabijheid zijn zoutmijnen, en zij is een belangrijke
toefplaats voor de karavanen tusschen N.-Afrika en Nigritie.
Tisrara. kersp. van Ierland, grs. Roscommon. 1300 mw.
Tismi, Ti.., gem. van Italie, eil. Sardinie, prov. Sassari. 1190 inw.
Titicaca of Chucuito, hoogste en een der grootste meren van Z.-Amerika, dat gedeeltelijk de grens vormt tusschen Z. Peru en Bolivia, in een wijde vallei der Andes,
Z.B., 68° 35' en 70 0 2' W.L.,
tueschen 15° 12' en 16°
groot 105 0 m., hoog boven de zee ruins 3808 met., diep
op sorumige plaatsen 120 vademen. Zijn gedaante is zeer
onregelmatig, en het heeft verscheiden diepe baaien, om.
sloten door vooruitstekende schiereilanden. Aan den W.oever liggen de steden Puno en Chucuito ; waarvan eerst.
gen., met 5000 mw., onlangs door ten reusachtigen spw.
over een 4170 meter hoogen Andespas (*) met Arequipa
129,000 (nw. ) verbonden is en verder met de havens aan
den Grooten oceaan, Islay en Mollendo. Het meer ontvangt veel kleine riv. en outlast zelf zijn overtollig water
Z.waarts door de ii,. Desuagadero. Het bevat verscheiden
kleine bergachtige eil., op een van welke, Titicaca
geheeten, bij 't Z.einde, de sage de bakermat van de dynestle der Incas plaatst en de ruinen van een zonneten,
pel gevonden worden. De inboorlingen zeggen, dat de Incas, bi,j de komst der Spanjaarden, hunne echatten in dit
meer wierpen. — Aan de 0.zijde van het T.meer verheffen
zilch op de Andes van Bolivia de hoog,ete bergtoppen van
Amer.: de Piek-van-Sorata. 6550 met., en de Illimani, 6410 met.
Titiribi, st. in de V.S. van Columbia, dep. Cundinamarca, prov. en 111/2 U. ZZO. Antioquia, aan een bijriv.
der Magdalena, ongeveer 1200 meter boven den oceaan.
aziat. rues. at., Kaukaeie, hfdpl. van Gurie
of Goeriel, aan de Zwarte zee.
Tito (E1), et. in Z.-Italie, prov., distr. en 2 n. ZW.
Potenza. 9350 inw.
Tittel. Titel, bong. d., corn. Bacs, bij de samenvloei.
ing der Theiss met den Donau, 5 u. 0. Peterwardein. 't Is
ten aanlegp!aats voor stoombooten en heeft echeepstimmerwerven, magazijnen en arsenalen. 2280 mw.
Tittenhanger, d. in Engeland, gnu. Herta, kersp. St.Peter, 1 0. MO. St-Albans. 1385 inw.
Titteri, Then, moerassig meer van Algerie, door het
welk de Av. Sjellif stroomt. Zij geeft haren naam ass eene
prov., die in 1842 door de Franschen wend bemachtigd.
Titteaworth, vl. in Engeland, grs. Stafford, kerep. Leek,
van welke et het een deel in zich besluit. 1400 mw.
Tittmoning, at. in Beieren, kr. Opperbeieren, hfdpl.
van een landgericht, 21/2 n. ZZW. Burghausen. 1488 inw.
Titus. grs. der VS., in 't NO. van Texas; met 11,350
(ow. (3636 in 18501; hfdpl. Mount-Pleasant.
at. in de V.S., Penneylvanie, glee Crawford:
864 inw.
Tiverton, 1) eng. st en kersp., gra. Devon, aan beide
zijden der Exe en Loman, wear die riv. samenvloeien, en
aan den spw. van Bristol near Exeter; met een schoone
kerk, de overblijfeels van een kasteel, (at. e. a. scholen,
een markthuis, een schouwburg en kantfabrieken. 10,500
(nw. 17551 in de st.) — 2) gem. en vi. der V.S., RhodeIsland, gm. en 4 n. NO. Newport, aan de baaien Narragannet en Mount-Hope, en met het eil. Rhode-Island yenbonden door ten steenen brug van 300 met. lengte; bloeiend door fabr., visscherij en handel. 1900 inw. (4700 in 1850?(
Tivisa, sp. vl., pro,. en 71/2 0. W. Tarragona. 3000 low.
Tivoli [Tibor], at. in Midden-Italie, prov. en 15 u.

1'1 Na de baan welke Peru's hoofdst., Lima, met Oroija
verbindt en die tot 4769 met. boven den zeespiegel gaat,
is dit de hoogste spw. der aerie. Dan volgt de aPacifiekweg" door de V S., die op het Sherman-station, in de Rockymountains, tot 26 ,0 met. reikt. De Brennerbaan in Tirol gnat tot 1367 met., de Frejustunnel (M.Cenis) 1335
met., de St.-Gothardtunnel 137 met., terwijI de Semme.
ringbaan met zijn hoogste punt 8°1 met. boven de zee ligt.

Tlemcen 1003
ONO. Rome, aan den Teverone [Anio], 1. o., die bier een
schoonen waterval vormt. Zij ligt schilderachtig aan de
belling van Monte-Ripoii, maar is slecht gebouwd, morsig
en ongezond. Zij heeft een kathedraal en kloosters, en op
de binnenplaats eener herberg, op eene rots, die over de
riv. hangt, vindt men de vermaarde overblijfsels van een
cirkelvormigen tempel der Tibertijnsche sybille of van
Vesta. Rondom T. liggen de overblijfsele van verscheiden
waterleidingen en van een aantal rum. villa's, waaronder
die van Cassius; en dicht bij de at de sporen van een gr.
paleis. door Hadrianus gebouwd, 't welk vele oudheden
aan 't Vaticaan heeft geleverd. 8100 mw. — Op 3/4 u. afstands Ac Baden-v an-T ivoii [Albuneze Aquae].
Ifixeoco, st. in Yucatan, door Indianen bewoond, 6 u.
ZO. Merida; met ten groote kerk.
Tin of Ties, st en vl. in Beloedsjietan, prov. Mekran,
aan de baai van Tsjoebar, 37 u. ZW. Kedsje.
Tizzana, gem. in It.. prov. Florence, distr.Pistoja. 9350 mw.
Tizzano.val-Parma, gem. in Italie, prov. en tire.
Parma. 3308 inw.
Tjaard, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem. Leeuwarderadeel, onder het d. Wirdum. 40 mw.
Tjalleberd, Tjalberd, ned. d., prov. Frheland, gem.
Aengwirden, kant., arr. en 1 u. NNO. Heerenveen ; met
een genet., ten mennon. en een afgesch. kerk. 1058 mw.
Tjallehuizum. Tjalhuizum, b. in de Ned. Prov. Friesland, gem. Wijmbritseradeel, kant. Sneek, arr. Leeuwar.
den. 55 inw.
Tjamsweer, ned. d.. prov. Groningen, gem., kant. en
W. Apingedam, arr. Groningen. 280 row. (met onderhoorige gchuchten 690).
Tjanjor, Tjandjor, st. op Java, hfdpl. van de raid.
Preanger-regentschappen en van 't reg. Tjanjor. Zij is re.
gelmatig gebouwd, zindelijk en welvarend heeft een virrkant plein met een moskee, een dalem of regentswoning,
een van klipsteen gebouwde gevangenis en een geref. kerk.
Tjeintgnm, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem. Bearderadeel, onder het d. Mantgum.
Tjerkgaast, ned. d., prov. Friesland, gem. Doniawerstal, kant. en 02 u. NNW. de Lemmer, arr. Heerenveen.
30 low. (met 2 buurten.)
Tjerkvverd of Kerkwaard, ned. d. prov. Friesland,
ard, arr. Leeugem. Wonseradeel, kant. en 1/2 u. ZW. Bolsw
warden. 6,0 inw.
Tjeukemeer, grootste meer der ned. prov. Friesl., tugschen Lemsterland, Doniawerstal en Schoterland. Vischrijk.
Tjilatjap, vi. op Java, maid. Banjoemae, op de Z.kust,
hfdpl. van 't reg. Tjilatjap (in 't ZW. der resid., bevattende ook het eil. Noesa-Kembanganl, aan de baai van
Tjilatjap ; met een algemeen pakhuis voor den stapel der
prod., die door kustvaarders en nederl. schepen van hi,
worden afgehaald. De reede van T. is door 't voorliggende
Noesa-Kembangan een der veiligste van geheel Java en zoo
de natuurlijke afvoerhaven van twee der vruchtbaarste residenties. Zelfs lenge de ondiepe Kinderzee worth nit het
0. van de Preanger de koffie in ijzeren laadprauwen bier.
been getoerd.
Tjinito of Fiko kl. eil. aan Sumatra's W.kust, bij
Padang; vormende' de Tjink o-ba a i.
Tjinrana Tjirana, st. op de ZW.lijke landtong van
Celebes, rijk
' Boni, aan de gelijkn. riv., die in de baai
van Boni valt.
Tjiringin, d. op Java, resid. Bantam, in 't gelijkn. reg.,
atm Straat-Soenda, met een klein fort. MD inw.
Tjoelik, 0.-Ind. at., eil. Bali, kon. Karang-Assam, aan
den mond eener riv., met eene reed,
Tjoemen, Toemen, Tjumen, Tiumen of Thumen, at. van Siberie, gouv. en 35 u. ZO. Tobolsk, an
weerszijden van de Toera, waarover bier een vlotbrng ligt.
't Is de bevalligste en bloeiendste at. van W.-Siberie. De
straten zijn regelmatig, en zij heeft een aantal kerken,
meer dan SSn openbare school en over de 100 fabr. van
russ. leder, wollen stoffen en zeep ; in haren omtrek worden veel vloerkleeden, rijtuigen, matten en houten voorwerpen gemaakt. Gelegfn aan den sauaenloop van verscheiden groote wegen drejft zij een leveedigen uitvoerhandel
in tail en varkensborstels
naar Rusland, en in ruse. e. a.
'
goederen naar 't Kirghizen-gebied en Bokhara ' • ook is zij
een stapelplaats tusschen Rusland en China. 13- it 14,000
mw. Gem. temp. Jan 2°,6. Juli 66° Fehr.
Tjoene, marke in de Ned. prov. Overijsel, gem. Diepenveen, kant. Deventer, arr. Zutphen. 260 mw.
Tjoepria. versterkte at. in Servie, aan de Morawa, r.
o., 16 0. ZZO. Semendria.
Tjonger. riv. in Friesland, zie Kuinder.
Tjot6e, Tiot6e, nil. van Noorwegen, ambt Nordland,
in den Atlant. oceaan, tueschen de eil. AlstenOe ten N.
en Minland ten Z., met ten gelijkn. kerkdorp.
Tjachem, Tjugchem, b. in de Ned. prov. Groningen,
gem. Slochteren, onder het d. Siddeburen. 150 mw.
Tjum of Tzum en Tjuramarum twee ned. d,,
prov. Friesland, gem. Franekeradeel en Barradeel,
'
kant.
Harlingen, arr. Leeuwarden; het eerste I u. OZO., het
tweede u. NO. Harlingen. Met hunne onderhoorige
bnurten 1130 en 1840 mw.
Tlacotalpan en Tlaliscoyan, twee vi. in Mejico, dep.
Vera-Cruz ; het eerste 14 u. ZO., het laatste 14 u. Z. Vera-Criz.
Tlapa, Tin an, at. in Mejico, dep. Puebla, aan de Yupea, 17 u. NNO. haren mood in den Grooten oceaan ; met
veel katoen en suikerriet in den omtrek.
Tlapujahna, mijnst. in Mejico, dep. Mechoacan, 14 u.
0. Valladolid.
Tlascala, Id. I. ,,graanland" I., et. in Mejico, dep. en
3 0. N. La Puebla, a. de Naspa. 4000 inw. Toen de Spanjaarden bezit van 't land Damen, was no ten belangtejke
etad die 300,000 mw. telde. — De staat T1 ascala heeft
115.600 mw.
Tie scen, Tlemecen, Tremecen, st. van Algeri,
pray. en 111/2 u. ZW. Oran. Zij is ommuurd en in 4 afgescheiden wijken verdeeld, heeft een citadel, verscheiden
groote moskeeen, een goed ingericht hospitael, kazernen
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en artillerie-magazijnen in den Mechonar, vroeger resid.
en pales van AM-el Bader, en fabr. van wollen en katoenen stoffen en van beroemd gouden bordnursel. In haven bekoorlijken omtrek liggen veal fraaie tninen en boomgaarden en overblijfsele der oudheid. 18,703 inw. in 1872.
Tlemcen was weleer de hfdst. van een onafhankelijk rijk
en telde, zoo men wil, we! 60,00 I hnizen; meat de norlog heeft zoo vaak over hear gewoed, dat zij nu slechts
geraamte eener stad mag beaten. De Franachen hebben
hear in 1835 bemachtigd en in 1841 voor good beret. — De
Golf-•an -T lemce n, 6 u. N.waarts, is em n bocht
van de Middell. zee, tegenover Keep-Gaza (Andalusie) en
is 10 n. breed aan baren ingang.
Tins, verwoeste et. van
Au!, in 't Z. van Anatolie. welter overblijhels 41/2 n. ZO. Makri liggen.
Tiumacz, at. in Oostenr.-Hong., prov. Galicie. 5166 mw.
These, at. in Oostenr.-Hong., prov. Galicie. 3120 mw.
Tusolus, I turktch Kiziljah-Masa-Tagh), bergrij van Kl. Azie, 6 U. ZO. Smyrna, reikende omtrent 21)
U. 0.waarts. Zij scheidt het stroomgebied der riv. Kodue
[Hermus] van dat des Kleinen-Menders [Cayater]. Aan
zijn 'met, tegenover Sardes, lag eene stad Tmolu a.
Toa (Alto- en Baja.), twee d. op Cuba, bi,j Bayerno.
het eerste met 3000, het andere met 2000 mw.
Teak, et. van Aziat. Turkije, pasj. en 35 u. N. Bagdad,
aan era bijriv. van den Tigris; met een moham. graf.
Toal, eil. in de Roode zee, onder de Egypt. kust, op
72° 30' N.B.
Tomo°, gem. in Italie, prov. en circ. Reggio-nell"-Emilia. 2170 mw.
Toss, eil. aan de N.kust van Z.-Amerika, Venezuela,
beh. bij den staat Zulia. Net is zeer rijk aan steenkolen.
Tobarra, it. in Spanje, prov. en 8 u. ZZO. Albacete;
met reel bandel in suidveuchten. 6490 mw.
Tobago, (up. Ta bag o), britsch W.-Ind. eil., Kl. Antillen, 7 U. NO. Trinidad. De oppervlakte is bergachtig
en de cultuur meeet beperkt tot de lage knststreken in de
Z.helft. De hooge gronden zijn met dichte wooden bedekt; de enge dalen vertoonen em n allerweligsten plantengroei. Het eiland ligt buiten de orkaan-streek, maar is
hoogst ongezond voor Europeanen„ minder voor negers.
Ikt wordt verdeeld in 9 //parishes" en door een gouverneur, em n raad van 9 leden en een vergadering van 16 le-.
den bestuurd. De hfdpl. is Scarborough aan de Z.bust. T., door Columbus in 1496 ontdekt, werd in 1763
door Frankrijk am n Groot-Brittanje afgestaan. 1%650 inw.
Melville-rocks liggen op 11° 25' N.B., 60° 32' W.L.
Tobelbad, badpl. in Oostenr.-Hong., poor. Stiermarken,
flirt ver van Gratz, in 1880 door 610 vreemdelingen bezocht.
Tobermory, kl. zeeh. op de NO.kust. van 't eil. Mull,
in de Hebridengroep, Schotland ; met een tolhuis, goede
haven, scheepsbouw, handel en stoombootgemeenschap met
Skye, Lewis, Inverness en de Clyde. 1345 mw.
Tobin, vi. in de V.S., Indiana, gra. Perry. 2350 mw.
Tobitschau, (moray. Towaczow), it. in Oostenr.Hongarije, prov. Moravie, kr. Olmats, aan de March, 2ge
U. WZW. Prerau. 1675 mw.
Toblach, mid. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Tyrol, op
de Toblacher-heide, tusschen Lienz en Bruneck ; met weverij en vlasbouw.
Tobol, riv. van Siberie, gouv. Tobolsk, ontspr. in 't
Z. van de Oeral-keten en valt na em n NO.lijken loop van
omtrent 150 u. I. in den Irtisch bij Tobolsk. Zij neemt
onder anderen r. de Aboega, I. de Oei of On!, de Mjas,
Toera en Tavda op, en is van de invloeiing der Oct over
3/4 u. van harm n loop bevaarbaar.
Tobolek, 11 W.lijkste gouv. van Siberia, omvattende al
het land, gelegen tueschen 53° 30' en 73° N.B. en van de
tot 83 0 0.L., zoodat het van 't gebied der Kirghizen tot
aan de N.lijke IJszee reikt, terwijl het ten W. aan 't
Oeral-gebergte en ten 0. can de gouv. Tomsk en Jeniseisk
paalt. De grootte bedraagt 1,210,000 0 weraten, d. m. ruim
25,000 0 mijlen„ terwij1 de bevolking op iets meer dan
1,000,000 zielen gesteld wordt. In 't Z. en W. is de grond
bergachtig, elders meest vlak. De hoofdriv is de Obi of
Ob, met zijne bijriv. de Irtisch, lejim, Tobol ens. Ten N.
van 65 of 66° N.B. is het gansche land niets clan eeh dorm
moerasvlakte, welter bodem gedurende 7 maanden van 't
jaar bevroren is. Tueschen 65 en 58° breidt itch ran groote
woudatreek van dennen en berken nit, en ten Z. van daze
ligt het vruchtbaarste en volkrijkste gedeelte van 't godvernement, 't well Z.waarts gevolgd wordt door de steppe
van Isjim, een soutvlakte, die dat gedeelte van 't onde
gouv. Omsk bevat, 't welk nu in Tobolsk is begrepen. In
de gunstigste streken wint men rogge, haver, gent en
boekweit, die met andere levensbehoeften lenge den Obi
e. a. riv. near de dorpen in 't N. worden gezonden, in
culling tegen pelterijen, vellen an huiden, welke weder
near de markt van Nisjnii-Novgorod gaan, alma near 't
Kirgizenland en Kiachta, in ruiling tegen prod. nit Bobhare en China. In den Oeralketen wordt ijzer, koper, gond,
silver en platina gedolven, en te Tjoemen en in enkele andere plaatsen vindt men bloeiende fabr. van leder, zeep,
wollen e. a. etoffen; doch van veal grunter belang dan de
fabr.industrie is de transito- en algemeene handel. De beTaking is bet dichtat vereenigd tuaschen Om* en Tobobk, in welke streek men een reeks van tataarsche. kirgische en russische dorpen met de steden Isjim en 'NOPkalinsk aantreft. Andere steden van eenig belong akin
Tjoemen, Jaloetorovak, Petropaulovsk, Tara, l'oerinalt, Demiansk, Sammy.' en Beresov, allen can den Tobol, den
Obi en hunne bijriv. — 2) hfdat. van W.-Siberie en van
gen. gouv., can de samenvloeiing der riv. Irtisch en Tobol.
De eigenlijke at. ligt op de vlakke bruin van era heave!,
is door een sterken baksteenen muur omsloten en beeft
uitwendig non sehoon voorkomen. De *trate') sUn regelmatig en meest met hoot bevloerd. De voorn. gebonwen
skin een katbedraal met 5 koepehs, ongeveet 20 andere herken, 't paleis van den aartsbisschop en dat van den goueerneur, de gevangents, de gonvernements-gebouwen en een
monument voor Jermak, den grondlegger der rues. beer-
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schappij in Siberie. Lange de rivier liggen voorsteden,
omsloten door ran gracht en echanspalen, en mew door
Tataren bewoond. 't Klimaat is er des winters z66 streng,
dot somtijds het kwik bevriest. De it. is echter wel voorden van levensmiddelen, en 't ontbreekt hear ook niet can
inrichtingen voor onderwijs. get.11ig verkeer en uitspanning. 24,000 mw. 58° 12' 39" N.B., 63° 16' 39" O.L. Gem.
temp. in Jan. 3°,4, Atli 67°.5 Fahr. — Tobolsk werd in
1587 gesticht. (Zie ook Siber1C)
vervallen sp. at. in La Mancha, 19 U. OZO.
Toledo, wel bekend uit den //Don-Quijote".
Toboyne en Toby, twee gem. der V.S., Pennsylvanie:
het eerste in 't gee. Perry, met 1600 inw.; — het tweedy
in %gra. Clarion, 41/, U. N. Kittaning, met 19)0 mw.
Toesse-St.-Apre gem. in Frankrijk, dep. Dordogne,
arr. Riberac. 2016 mw.
Tocantins, groote riv. van Brasilia, provincien Goyaz
en Para, ontspr. nit vele bronrivieren bij Goyaz, op 16°
Z.B., vloeit N.waarts en neemt bij 2° Z.B , den naam can
van Rio-Pare, een wijden riviermoud, die in den Atlant.
oce.aan volt ten 0. van den mond des Amazonen-strooms
en het groote eil. Marajo can de 0.zijde bespoelt. Haar
geheele lengte bedraagt mini 30) n. De Aragua a, die
in dezelfde richting vloeit, vereenigt sich met hear te SanJoao-das-duas-Barras, 85 u. Z. Marajo.
Tocayema, kl. et. in de V.S. van Columbia, aan de riv.
Bogota, 10 U. ZW. Bogota; met warme zwavelbronnen.
Tocco, 1 ) mvl. in Z.-Italie, prov. en 5 U. ZW. Chieti,
bij de Pescara. 4840 mw. — 2) id., prov. en 5 U. NW.
Avellino. 1431 inw.
Toca, Toccia of Toga, riv. van N.-Italie, Piemont,
ontapr. in de Alpen, bij den Simplon en salt no een Z.lijken loop van 15 u. in Lago-Maggiore, aan de W.zijde,
U. 0. Gravellona, wear het de overtollige wateren van 't
meer Orta ontvangt. Haar voorn. bijriv. is de Anzasca.
De baai van 't meer, in welke zij zich outlast, beet G olf•an-Tos a. Bij Formazza vertoont sib em n der schoonste reeksen van watervallen in de Alpen.
Tocha, it. V. Port., prov. Beira, distr. Coimbra. 2300 mw.
Tocuyo, 1) riv. van Venezuela, dep. Caracas, ontapr.
0. Trujillo. vloeit N. en NO. en volt in de Caribische zee.
ten N. van de golf van Triste, no een loop van 60 u., van
welke zij de laatste helft bevaarbaar is. Haar voorii. bijrie.
is de Carora. In 1864 heeft men can hare °evere rijki
kolenmijnen ontdekt. — 2) at. can gen. riv., bij hare bron,
10 U. ONO. Trujillo. Zij heeft verscheiden kerken en kloos
tens, een collegie, fabr. van wollen stoffen en leder, en
drijft handel in tarwe en voortreffelijk wol.
Todd, gra. der VS., in 't Z. van Kentucky; gr. 29 0
m., met 12,612 mow. (9991 in 1840); hfdpl. Elk to n.
Toddington, eng. my!. en kersp., gra. Bedford, 11/2 u.
NNW. Dunstable; met fabr. van stroovlechtsels. 2464 mw.
Toth', ['Fader, Tudertuna], it. in Midd.-Italie, prov.
en 7 u. Z. Perugia. Deze zeer nude at. heeft etrurische
wallen en een merkwaardige kathedraal. 47110 mw. Nanace versloeg en doodde hier den goth. boning Totila; en
in 1001 wend bier een beroemd concilie gehouden. Geb.pl.
van pans Martinus I.
Todnyorden (met Walfsdeo), eng. mvl. en kapelgemeente (echapelry"), gra. Lancaster, 21/2 u. NNO. Rochdale, can den spw. van Manchester near Leeds; met veel
katoenfabrikatie. 11,800 mw. in de gemeente).
Todtnan
at. in Baden, Bovenrijnkr., can de Wiese,
mint 1 u. NO. Schemau; met katoenspinnerijen. 1520 inw.
Toeat, Toot, oase, of liever oasen-archipel van de
Afrikaansche Sahara, in 't SO. van Marokko, aan den weg
van Tunis, Marokko en Algiers naar Timboektoe; zoo groot
als nagenoeg geheel Nederland . Hare hfdpl. zijn A g ably en Insalah of Ain-Salah ode aid.) In de
lactate jaren herhaaldelijk besocht door Barth, Rohlfs,
Dnveyrier e. a. Afrikareizigers, heeft dit land hierdoor in
algemeene bekendheid teen gewonnen. Het is rijk can dodes, tarwe, genet, r/bischna", opium, tabak en allerlei
rruchten en groenten ; nob wordt en een drukke doorvoerhandel gedreven in struieveeren, ivoor, katoen, koffie, apecerijen, ens. In tegenstelling met bijna alle andere Saharalanden, heeft men bier een seer dichte bevolking, meat
tit Arabieren en Schellah bestaande.
Toebau, 1) gr. en volkrijk d. op . Java, regd. en 17 u.
0. Rembang, hfdpl. der gelijkn. assuit.residentie, can eau
goede baai. Het is 't verblijf van den adsist.-resid., drijft
handel in timmerhout en heeft gonvernements-scheepatimmerwerven. — 2) id., maid. Kadoe. — 3) d. aan de Z.kust
van 't Ambonsche eil. Manipa.
Toebboee en Toebberan, twee nt. van Perzie : 1 I prow,
Khorassan, 46 U. NO. Jesd; — 2) prov. en 30 n. NNO.
Toolvaah. Tubuai., [Tabuos], at van Algerie, prov.
en 35 u. ZW. Constantine.
Toeboemi-, Tubuai- of AL ustrstal-Ei land en, eil.groep
in den Stillen oceaan, Z.waarts en omtrent 80 a. van de
Geselschaps-eil., bij den Znider-keerkring. Zij bestaan nit
5 ell.: Roeroetoe of Oheteroa, Toe boeai,
R i ma t o era, R a•a•ai en Oparo. Zij tellen comet
3- tot 4900 mw., die tot het christendom beketrd
Teebonaii. (eng. Too bonai , ell. van den Stiller
of Grooten oceaan, op 24° 23' Z.B. 149° 24' W.L. ten Z.
van de Societeits-eil., omtrent 13/4 u. in omtrek. Door
Cook in 1777 ontdekt.
Toecoria. Tacovia, eil. can de Nienwe-Hebriden,
Stillen oceaan, op 12° 1611° 4r Q.L.
Tochrov, Tnivrablr, invl. 'in Medan& Polen, gam. Podolie, can den Bog, 61/, u. NW: Bratiiav.
Toejor. Toipiaoan of de Zeves-Eilanden, hi.
groep in 0.-Indie, N. b1j Bangka, op 1° 8' Z.B., 105° 9' 0.L.
Toolesean, Tukuun,Arnso. gamy. lignrrland, bij de golf
can Riga, distr.htdpi., can den Sick, 11 n. W. Riga; met
een 'engines kasteel en een nommen* seminarie. 3400 inw.
Toela, Tali.. 1) gouv. can Eur. Rutland, ongeveer ia
it midden, meest tusachen 53 en 55° N.B., 36 en 35 0 40'
0.1.., palende 0. con Riaean, Z. can Orley, W. can Keloega en N. can Moskou; gr. 555 0 m., met 1,167,830 in w.

Toelang-Bawang
Het is dicht bevolkt. De oppervlakte is golvend; de riv.
Oka vormt geheel de NO.- en N.grens, en 't wordt vender
besproeid door de riv. Neroetach, Osetr en Oepa„ die allen
in de Wolga vallen, en door den Don. alsmede door 't
kanaal Iwanov, dat door de Oepa den Don met de Wolga
verbindt. De voorn. prod. zijn koren, boonen, mosterd,
rapen, hennip, tabak en aardappelen ; zeer veel schapen,
runderen en paarden ,• men vindt er ook eenige ateenko.
len- en ijzermijnen, de laatste vooral in de nabijheid der
last.; maar het ijzer is toch een voornaam art. van invoer voor de fabrieken van Toela. Het gouv. heeft vooral
veel brouwerijen en branderijen, looierijen en fabr. van
beetwortelaniker, en voert koren, hennep, vlas, messewerk,
vuunvapens, ijzerwaren en byouterien uit. Het wordt verdeeld in 12 distr., en heeft tot voorn. eteden Toela, We. en hfdpl.
-nev, Odojev en Novosil. — 2) belangrijke fabr.st
van gen. gouv., aan de Oepa, 30 u. Z. Moskou. Zij is wel
gebouwd, en heeft vele kerken en kloosters, een gymnaaium, geestelijk aeminarie, adellijk opvoedingsgesticht Alexandrinum 1., gestichten voor armen, weezen, vondelingen
enz., em n verbeterhuis, gevangenis, arsenaal, schouw burg
en museum; maar vooral is de st vermaard om hare induatrie, die haar tot het russ. -,Sheffield en Birmingham"
maakt. Zij heeft de gewichtigate wapenfabriek van 't rijk,
die reeds door Peter den Gr. opgericht, maar tot hear tegenwoordige belaugrijkheid eerst gebracht werd sedert 181'7
door de pogingen van ten Engelschman ; zij levert jaarlike 70,000 geweren en ,i0,000 degens en aabels, benevens
karabijnen, pistolen, bajonetten en vele andere steal- en
ijzerwaren, houdende zij 7.00 mannen en 9600 vrouwen bezig, behalve nog 3500 andere handen met bijwerk. Voorts
heeft de st verscheiden ijzergieterijen, smederijen, looierijen, talksmelterijen, terwijl bare menigvuldige fabr. van
wollen atoffen, berlijnsch-blaauw, lak. mathematische en
physische instrumenten, hoeden enz. grootendeels zijn opgericht of uitgebreid door Duitschers, Nederlanders, Franschen en Italianen, die in 1112 krijgsgevangen gemaakt
werden en later vrijwillig bier bleven. Toela is de resid.
van een milit. gouverneur, de zetel van een bisschop en
van ten kamer van fabrieken. Zij is vaak door branden
geteisterd, vooral in 1834, toen de gansche at., met nit.
zondering van de geweerfabriek, in de asch wend gelegd.
57,500 low. (1878 1. Door spw. is T. met Moskau, Petersburg, Riga, Orenburg, Charkov en de Zwarte zee verbonden. De gemidd. temp. in Jan. is 13°,8, in Juli 67°,3 Fah,
— 3) riv. van 't Chin. rijk, Land der-Khalkas, valt in den
Orkhon, 32 U. ZZW. Kiachta, eta een ZW.- en NW.lijken
loop van 60 u.
Toelang-Bawang, riv. en vl. van Sumatra ; de riv.
valt in de Java-zee, na een 0.1ijken loop van 30 u.; het
vl. ligt aan de riv., 20 n. ZZO. Paletubang.
Toeldaja, Tultoeha, bevestigde st. in 't vorstd. Bub.
garije, aan den Donau, r. o , tegenover den nuns. bessarabischen never, 6 u. Z.t.W. Ismael; met een druk bezochte
haven, en aan den spw. van Braila near St.-Georg, aan
de Zwarte zee. 16,0 ,0 mw. 't Was bier, dat het cuss. leger in de laatste Jaren meermalen den Donau overtrok.
Toella, Tulla, arab. st., Yemen, 81/, u. WNW. Sana.
Toelongayong, d. op Java, regd. Kedirie, in 't gelijkn.
distr., bij de Brantas ; met ten aanzienlijken bazar en cent
in 1853 gestichte school voor de inlandsche jeugd.
Toeloemba. Tulumba, gr. en volkrijke st van den
Pendsjab, bi,j den Raver, 14 n. NO. Moeltan ; met de overblijfsels van een door Timoer (Tamerlan) verwoest fort.
Toeltojin, Tultsehin, Tulezin, twee mvl. in Rualand, Polen 1 ) gouv. Podolie, aan den Bog. 1800 mw. —
2) gouv. Volhynie, 4 u. NO. Rovno.
Toem, kersp. van Ierland, gm. Tipperary. 2800 mw.
Toemat of Malin:, riv. van Centr. Afrika, Z. Nubie,
valt in den Bahr-el-Azrek, een bronriv. van den Nijl, op
11 0 20' N.B., 34° 45' 0.L.
Toemboeddra, Tumbedra of Toengahuddra, (eng.
Toombuddra, Toongabuddra), riv. van Indie,
gevormd uit de vereeniging van de Toenga en Boedra, in
Maissoer (Mysore), vloeit N. en 0. en valt sea een loop
van 20 u. in de Kistnah, 41/, U. NO. Koernoel. Haar
voorn. bijriv. is de Hindry nit het Z.
Toemeoer, (eng. T o om coo r), st. van Z.-Indie, Mainsoer (Mysore), 20 u. NNO. Seringapatam.
Toemen, Toomen, 11 riv. van Korea, die een deel der
pens tegen Mantsjoerie vormt en in de Japansche zee vat
op 42° 30' N,B., na een NO.- en ZO.lijken loop van 60 th
— Bij haren mood ligt Kin-Kin g. — 2) st. van Sibe.
rid, zie Tjoemen.
Toen, at. van Perzie, prov. Jezd, 13 u. ONO. Toebboes.
Toena, Tuna, havenpl van Opper-Egypte aan de Roode
zee, op ongeveer 25° 25' N.B. Daartegenover ligt aan Arabies kust de havenpl. A n t an en wat hooger Is tab el.
Toendra's, naam voor de altijd bevroren mossteppen
in Siberie, meest ten N. van den 68en breedtegraad en
tusschen 140 en 170° O.L. gelegen.
Toeng-Itiang, chin. riv., prov. Quang-Tong, valt in de
Canton-riv. nit het NO., beneden Whampoa, na eta loop
van 5:1 u. Aan hare oevers ligt de st. Wei-tsjoe.
Toengoeska, Tunguska, 3 riv. van Siberie, die zich
r. in den Jenisei werpen, en in B o•en - Midden- en
Ben eden- T. onderscheiden worden; de eerste vloeit
nit het Baikal-meer ; de tweede ontspr. 0. in 't gouv. Jeniseisk, en de derde NW. in t gouv. Irkoetsk.
Toeng-tsjang, chin. at., pray. Sian-tong, dep.hfdpl.,
tan de riv. Ta.tein. bij 't Groote-kanaal, 15 u. ZW. Tai-nan.
Zij is grunt, volkrijk en drijft era bloeienden handel. On.
der hare openbare gebouwen is een met porselein bekleede
13hoekige toren van 8 verdiepingen. — Toeng-tsjoeen.
Id., prov. Se-tsjoeen, bij de Z.grens en den Yang-tze-Kimg;
belangrijk als militaire post. — Toeng-tojow, id., prov.
Tsji-li, aan den Pei-ho, 7 u. OZO Peking. — Toeng-tsjing
Toeng-tsjoe, Toeng-Yang, zijn de names van minder
belangrijke chin. ateden, in de prov. Ngan-hoei, Sjen-si,
Se-tsjoeen ; en nog em n groote menigte one sleehts bij naam
bekende chin. steden hebben 't woord Toeng (Tung,

Tokat

1005

T on ng, Tong of Teng) voorop. — Toeng-ting-hoe,
is een grout meer, prov. Hon-pc, bij de grens van Honnan. Het ontvangt veel groote nv. en beeft aan zijn N.einde gemeenschap met den Yang-tze-Rianz.
Toengyai, Tungyai, st. in Siam, Achter-Indie, in de
nabijheid van Tsjantabon; met haven en handel.
Toenkat, Tunkat. Tounkat, st. van Russisch Turkestan, khanaat Khokand, 15 u. N. Taschkend.
Toenkinsk, Toekinsk. Tunkinsk, Tukinsk, kJ.
nt. van Siberie. gouv. en 32 u. ZW. Irkoetek.
Toepoa of Tupoa-Urry. teng. New-Alderney),
eil. in den Stillen oceaan, In den Santa-Cruz-archipel.
Toera, Tura, nit. one W.-Siberie, in de gouv. Perin
en Tobolsk, valt in den Tobol, 20 u. ZZW. Tobolak, na een
Z.11iken loop van 80 tot 90 u.
l'oeranga, Turanga of Taoneroa, (eng. PovertyB a y ), baai op de 0.kust van Nieuw Zeeland, N.lijk eil., op
330 47' Z.B., 178° 7' 0.L., reikende met ten cirkelvormig
bekken 3 u. landwaarts in. Aan den ingang is zij 2 112 u. br.
Toerame of Torotea, at. op Celebes. hfdpl. van een
gelijkn stoat, op den ZO.hoek van 't ZW.lijk schiereil.
Toeravakaira, versterkte at. van Z.-Indie, Maissoer (Mysore), aan een bijriv. van den Cavery, 15 u. N. Seringapatam.
Toerboet, Turbut, pert. st ., prov. Khorassan, 17 U.
Z. Me.jed.
Toeretz. Turetz, mvl. van Rusland, Polen, gon.v. Gradno, 9 it. OZO. Novog.rodsk. 1800 mw.
Toerfan, Turfan, 11 st. van Chin. Turkestan, 52 u.
W. Khamil. Zij is de reeid. van een inlandschen vorst,
door de Chineezen met gezag over Toerfan en 5 andere at.
bekleed. — 2) werkende vulkaan in een bergketen, ten N.
van genoemde atad.
Toerinsk. Turinsk, 1) st. van Siberie, gouv. en 4) U.
WZW. Tobolsk, aan de Toera bijriv. van den Obi) ; met
ijzerwerken in de nabijheid. — 2 ) Ilisjnii. en Werkhnei- I, twee rum. vlekken, gout. Perm, onmiddellijk 0. de
Oeral-keten, aan de Toera ( bijriv. van den Tobol), 14 U.
ZW. Werkhoturie; met gewicntige ijzerwerken.
Toerisk, Turisk, mvl. in Rusland, Poles, gouv. Volhynie, tan de Toerija, 3 u. ZW. Kneel.
Toerivieary of Toemaeara. versterkte st. van Z.Indie, Maissoer (Mysore), 15 u. N. Seringapatam.
Toernoel, Turnul of Toerna, Toerno versterktA
s o., tegenst. van Rumenie, Wallachije, aan den Donau, I.
over de bulgaarsche st. Nicopolis ; met stoombootvaart en
producten-handel. 't Is het oud-dacische P el e ndov a.
Tournovo, Turnovo of Tournavois, st in N.-Griekenland, Thessalie, sanded. Trikala, aan de Salatubria, 3 U.
NW. Larissa voOr 1881 turksch ); met katoen- en zijdeweverijen. 40)0 inw.?
Toerookhanak, Torukhatook, st. van N.-Siberie,
Jeniserak, aan den Jenisei, bij de invloeiing der riv. Toeroekha, op 61 0 N.B., 91° 30' O.L.
Toeroen, Turon, Tourane, ook Han en Koua-Han,
st. in Anam, Achter-Indie, prov.hfdpl., aan een riv., bii
haren mood in em n schoone baai, op 16° 7 3" N.B., 108'
13' O.L. Hare haven wordt door 3 torten van cur. bonwtrant verdedigd, en voerde weleer katoen naar China nit.
Toerovo, Tureen. russ. mvl., gouv. Minsk, 17 u. W.
Pinsk, tan den Sloetsch en den Pripet. 3000 mw.
Tomah, Turrah, st. van W.-Hindostan, Baroda-gebied, 6 u. N. Randoenpoer; met 25 0 buizen.
Toersdjiz, Tursehiz, Toorshiz. perz. st ., prov. Khorassan, istr.hfdpl.. 22 U. ZZW. Mesjed.
Toertoekai, Toetoerkai, Totrokai, Totorkan,
Turtukai, st. in 't vorstd. Bulgarije, tan den Donau, r.
o., tegenover Oltenitza, pasj. en 8 u. WZW. Silistria ; met
een veraterkt slot Ivo& 1878 turksch). 6000 mw. Tijdens
den slag bij Oltenitza (vgl. dat art.) hadden de Turken
bier hun hoofdkwartier.
Toetieorin' Tuticorin nest. van Britsch Indie, pre,
Madras, distr. Tinnevelly, 181/, u. NO. Kaap-Comorin; met
ten tended l in de parelvisscherij van Manaar.
Toetoeila, Tutuila of Pago-Pago, eel. van den Stillen of Grooten oceaan, op 14° 19' N.B., 170° 37' W.L.; lang
5 u., hr. 11/2 u.; met 8000 inw.? De oppervlakte is bergachtig, en de pick lg a t a fo a verheft zich 710 met. hoyen de zee. De bavenbaai P a go-P ago verdeelt het in
2 bijna gelijke schiereil. De kusten zijn dicht berolkt.
Toetschkov, Totaohkow. moderne et. van Z.-Rusland. prov. Bessarabie, aan den Donau, Kiliamonding, 1
U. 0. Ismael; met drukke scheepvaart.
Toe-Tan, Tou-Yan, chin. st., prov. Kwi-tsjoe, dep.hfdpl., op 26 0 10' N.B., 107° 22' O.L.
Toes (Tn.) -Ghioel, ook Go! of Choli, (Palms
Tattaevs), groot zoutmeer van Kl. Azie, pasj. Karamanie,
het miaden op 38° 4 N.B., 33° 30' 0.L., lang 13 u., hr.
tot 41/2 U. hoog boven de net 750 met. 't Ontvangt eenige
kl. re., maar gedurende een gedeelte des jeans is zijn bedding droog. De 0.1ijke ()evers worden door gezeten Turkomannen, de W.lijke door roofzuchtige Koerden bewoond.
Toes-Goal. 'Toz-Gul of Temoertoe-Nor, meer van
't Chin. rub, Dsoengarie, op 43° 31' N.B., tusschen 77 en
79. 0.L., 28 0. Z. Balkasch.Nor; lang 86 u., breed 8I/, 11.
Toeskoermaty. Tuzkurmaty, groot d. van Turksch
Boerdigttan, 19 u. NO. Samarrah.
Toffala, rues. eil. in de 0.zee, aan de Finsche ZW.kust,
op 60,) 33 N.B., 19° 14' O.L.
Toggenhurg of Tokenburg, de boven vallei der riv.
Thur in Zwitserland, laug 81/, u. Zij omvat bijna al de
verscheidenheden der Alpische natuurtooneelen.
Toiooka, distr. van Japan; in 1872 met 505,00 , inw.
Toirano, aryl. in Ital., prov.Genua, circ. Albegna. 1200 inw.
Toka, st. van Hindostan, Nizam-gebied, 7 u. ZW. Atrungabad ; druk bezocht door Hindoeache bedevaartgangers.
Tokala (Pick-van.), hoogate berg op Ternate, 0.-Ind.
arcbipel, 2599 met. boven de zee.
Tokat, (Berisa, Comana?), st. van Kl. Azie, pasj.
en 161/ , a. NW. Siwas, aan den Jesjil-Irmak. Zij is aan
drie zijden door heuvels omgeven en heeft nitwendig een
schoon voorkomen, maar is alecht gebouwd. Bare
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kheid als handelsstad is in den laatsten tijd merkelijk
, doch zd is steeds een aanzienlijke stapelpL voor
wprod. en heeft fabr. van zijden stoffen en Cahoots,
ververijen en een groote gonv.werkplaats, in welke al bet
koper der mijneu van A r ghan d-111 aa den bij Diarbekir wordt gesuiverd. ZU telt 6700 huisgezinnen, waaronder 5000 turksche, 1500 armeniache en 150 grieksche.
Tokay, Tokaj, vi. van NO.-Hongarije, corn. Zemplin,
aan de Theis., r. o., wear die den Bodrog opneemt, 12 u.
NNW. Debreezin. Het heeft een r. bath. kathedraal, lnth.,
geref. en grieksch.gennieerde kerken, piaristen- en karteuner-kloosters. Het is vermaard ale stapelplaata van den
bekenden Tokayer-wijn, die in de henvelstreek Hegya Ilya Isle aid.), tuasehen de riv. Bodrog en Hernad, west.
; De wijn van de eerste qualiteit wordt opgekocht 'one de
keizerlijke kelders, en alleen de tweede en mindere soorten komen in den handel. 5 h 6000 law.
Tokio, hfdst. van Japan, vroeger moor algemeen Jedo
Of Vedo geheeten, sic aid. Haar bevolking bedraagt thans
, 118801 reeds moor den 600,000 low. Zij heeft een bloeiende
nniversiteit orD a igak a" geheeten, d. i. egroote school",
waarean in de laatete Jaren Enropeesche geleerden verbonden werden.
Tokmak, cuss. vi., gout. Taurie, eene duiteche kolonie
aan de Moletschna, die in de zee van Azof valt. 40,10 mw.
Andere kolonien aan doze riv. zijn P r i sj e p, Nesse u,
Halbstadt, Steinbach, Altenau, Lindenan enz.
Toknshinta, at. in Japan, 0.kust. 5710 mw.
Tolatola, et. op Celebes' N.kuet, 'tan de hasp Dond a;
met een goede haven.
Tolbert, 't Oldebert, fled. d., prov. Groningen, gem.
Leek, kant. en 11/2 u. Z.t.W. Znidhorn, arr. Groningen,
f met 2 jaarlijksche vee- en paardenmarkten. 300 mw. (met
' onderhoorige bunrten 1200).
Toleeva, gem. in Honr,arije, gem. Zemplin. 3200 inw.
Toldijk, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Steende.
Ten, man den weg van Zutphen naar Doesburg ; kant. Doesburg, arr. Arnhem. 800 mw.
I Toledo, 1) [Toletnna], vermaarde it. en aartsbisechops, zetel in Spanje, weleer onder de Gothen en Mooren 's lands
hfdpl., no hfdpl. der prov. Toledo (gr. 2624 0 m., met
334,800 mw), gelegen in 't hart van 't Iberische echiereil.,
, man den Taag, die liter 2 echoone bruggen draagt en de et.
bijna geheel omvloeit, 12 n. WZW. Madrid. Si) beslaat een
rotsachtige hoogte en is door eon moorschen muur met
vele torens omgeven; hare etraten en pleinen zijn nanw,
onregelmatig, slecht geplaveid en eentoonig, maar toch zindelijk en van menigte cisternen voorzien. De kathedraal,
vroeger een moorsche moskee, no metropolitaan-kerk van
Spanje, dagteekent van 't jaar 587; vele van hare schildeThen On near de nationale gallerij te Madrid overgebracht,
en een goed gedeelte van hear good, zilver en juweelen
is tot wereldeche oogmerken aangewend. De Alcazar, de
voorm. resid. der moorsche en castiliaansche monarchen,
Is em n verbazend groot gebonw van 3 verdiepingen, met
eon balustrade daarop. Van de vroegere grootheid der at.
getuigen nog de weidsche bijnamen ykroon van Spanje",
emoeder der steden", ylicht der wereld" en dere. Bniten
de at. is een met standbeelden vereierde wandeldreef. T.
heeft 4 collegien ( vroeger ook een univermiteit), een aan.
tal hospitalen en godshnizen, waaronder 2 voor vondelin, gen en krankzinnigen, een schoon stadhnis en eon mint.
•De at is lang vermaard geweest om hare fabrikatie van
degenklingen, maar deze is thane in verval; ook heeft zij
fabr. van grove wollen stoffen, papier, gnitersnaren, grof
Ilea; :eurrkenenvalnedetr.ouEe
i t hge
e att.% eenn neoegn gaen gLd reeeltbeentpuhm
de na
To
langrijkheid onder de Romeinen. Nog in de 14de eenw
telde zij 200,000 mw., welk getal in 1845 tot 13,431 was
gedaald; thane 21,800. Ligging 39° 52' 24" N.B., 4° 49'
W.L. — T. weed in 467 door de Gothen en in 714 door de
Mooren genomen, welke laatsten me behielden tot 1085, toen
Alphonsue VI. hear aan de kroon van Castilie hechtte.
Tusechen de 5de en 9de eenw werden or vele merkwaar' dige concilien gehonden. 2( at. der VS., Ohio, gem. Lu.
Cu, aan de Maumee, bij hare nitwatering in de Maumeeheal, aan het W.einde van 't moor Erie, 19 u. Z. Detroit,
op welke it. dagelijks stoombooten varen, terwijl zjj ook
een regelmatige stoombootgemeenschap heeft met: Buffalo
a. a. havens en boveedien door tal van spw. verbonden
Is met de room. steden in den omtrek: Detroit, Cleveland,
Columbus, Cincinnati, Chicago enz. Het Miami-en.Erie.ka-naal, 85 rt. hang, verbindt Toledo met Cincinnati, on het
Wabash-en-Erie-kanaal, dat de wateren van 't Erie-meer
met die van den Ohio to Evansville (Indiana) vereenigt,
antaluit voor Toledo 't verkeer met Indiana en 't 0.1ijk Illinois. Door deze Herring is T. kennelijk bestemd om een
der grootste verzamelplaatsen van de landbouw-prod. des
lands to worden. Zij weed eerst in 1831 aangelegd, 5 jaar
later tot den rang van verheven, en heeft nu veracheiden kerken woe Presbyterianen, Epiecopalen, Meth°.
&sten, Lutherschen en R. Rath., aannenlijke magazijnen
en vele groote en schoone openbare gebottwen. 35,000 mw.
(3819 in 1550, 1322 in 1840).
Toloatiao. [Tolleatineuen] gem. on et. van MiddenItalie, prov. en 3 n. SW. Macerate, aan den Chienti, 1. o.
St heeft eon kathedraal, en is hist. merkwaardig door den
vrede„ bier in 1797 tusschen den pans on Frankrijk gadoten door den slag van 2 en 3 Mel 1815, waarin Murat go.
heel verslagen weed. 12,000 law. (4500 in de at.)
Tolfa, owl. in Midden-Italie, pro,. en 3 0. NO. Civita'Vecchia; met de belangrijkste alninwerken van Italie.
'Waling. at. van Tibet, btj den boven Setleclaj, 5 n. ZO.
Tsjaproeng; met eon prachtigen tempel.
Talks, gob. in de Ned. pros. N.-Holland, gem. en tent.
Schagen, arr. Alkmaar. 60 mw.
Tolkenait, pr. at., prov. Pruitten, regdat. en 101/2 u. 0.
Dantzig, ash het Frische-Haff. 2892 mw.
Tolland, irrs. der V.S.. in 't N. van Connecticut; gr. 16
m., met 22,000 mw. (17,908 in 1840); hfdpl. Tollan d,
, 6 n. ONO. Hartford, met 34410 mw.

Tollerom, d. in Schotland, gem. Lanark, kersp. Shett.
leston. 2280 inw.
n Italie. prov. Novara, circ. Biella. 1000 in w.
Tolleogo,
Tollons., Tolleo, mere en riv. van .Mecklenburg-Strelitz; bet mere is 21/2 n. lang en 11/2 n. breed, en de riv.,
die het to Neu-Brandenburg verlaat, valt in de Perot te
Demmin, na een Incest NW.lijken loop van 13 u.
Tollesbory, tem. van Engeland, gre. Essex, 2 0. ONO.
Weldon. 1460 mw.
Toll., et. van Z.-Italie, prov. Chieti, 2 0. NNW. Lan..
claim. 2800 low.
Tolmeszo, at. in N.-Italie, Venetie, piov. en 71/., u .
NNW. Udine, in de Alpen, aan den Tagliamento, 300 met.
boven de zee. 2003 law. Hare nabnurschap is ten der regenrijkate strokes in Europa, dear het resultant van een
50jarige waarneming eon jaarlijkachen regenval van 2437
m.M. geeft. Gemidd. temp. in 't jaar 50°,35, some? 68°,2,
winter 31 0 ,6 Fahr.
Tolna, Tolman, mvl. in Z.-Hongarije. com .hfdp1.. san
den Donau, r. o., 3 U. ZW. Kolocsa; met Iron. tabaksmagazijnen en potaschziederijen en eon slot. 7300 low.
Toloar, Toloor, het grootste der Meangis- of Salibaboeil., in den Aziat. archipel, tusschen Gilolo en Mindanao,
op 4° 28' N.B., '26° 55' O.L. Volkrijk en vrij we! bebouwd.
Tolonacta. [Ptolemais], zeest. van N.-Afrika, Barka,
aan de Midden. tee, I81/2 u. NO. Bengazi. Onder hare
nitgestrekte overblijfsels der ondheid vindt men gedeelten
van echouwburgen, een tempel en grafspelonken.
Tolosa, [Ilturisa], sp. at., hfdpl. der prov. Guipuzcoa,
aan de Oria en den Aregee, 4g2 n. ZW. San-Sebastian. Zij
ligt in eon emalle bergkloof, is omeloten door een moor
met verscheiden poorten en heeft twee pleinen (waarven
Can tot stierenperk dient), 2 parochie-kerken, een stadhuis,
hospitaal, gevangenis, verscheiden fonteinen en 2 brugeen
en fabr. van koper- en aardewerk, laken, papier, hoeden
en een groote wapenfabriek. 5290 low.
Tolotsjin, Tolotschin, ruse. mv1., gouv. en 12 0. NW.
Mohilev, aan den Droetz. 3000 inw.
Tolax, Toloj, sp. VI., prov. en 8 u. W. Malaga, aan
den voet der Sierra-de-Toloj. 2980 inw.
Totten, riv. van Z.-Amerika, Chile, Araucanie, vloeit
nit het surer van Villarica omtrent 30 n. N.waarts en valt
in den Grooten oceaan, 14 n. N. Valdivia.
Vol* (Santjago-de.), et en tech. van de V.S. van Co.
lumbia, dep. Magdalena, prov. en 181/2 u. Z. Cartagen, aan
de golf van Morroequillo. Zij heeft ten goede haven en haren omtrek brengt veel koren, verfhout en de aromatische
Tolu-balaem voort. Omtrent 7 u. landwaartsin, bij het d.
T oh u-Vi ej o, zijn zwavelbronnen e. a. minerale wateren.
Toluca, Toloccan, kl. at. in Mejico, dep. en 111/2 u.
ZW. Mejico, bij ten vulkaan.
Tolvadia, gem. in Hongarije, gm. Torontal. 2035
Tole., [het TnIbio der Lombarden], mvl. in Z.-Italie„
prov. en 31/2 u. ONO. Potenza. 4400 inw.
Tolviscon,. sp. vl., prov. en 12 u. ZO. Granada, bij den
Cadiar. 2400 m w.
mvl. in Opperbeieren, hfdpl. van een landgericht,
aan de Isar, 71/2 u. Z. Munchen; met een nod bergslot,
veel bierbronwerij en levendigen houthandel. 3672 mw.
Tolman), Tolsum, geh. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Franekeradeel, under het d. Tjum, kant. Harlingen,
arr. Leeuwarden.
Tom, riv. van Siberie, valt na een NW.lijken loop van
120 n. r. in den Obi, ii a 12 n. NW. Tomsk.
Tomaeoweez, gem. in Hong., prov. Croat.-Slav. 2370 low..
Tonsaenow, 2 steden in Rusland, Polen: 1) gone. Warschen, aan den I. o. der Pilica, 6 u. ZZW. Rawa. Zij weed
cent in 1822 gesticht, mane hare voor den handel zeer
geschikte Hieing heeft or vele ondernemende mannen been
gelokt, en zij heeft nu fabr. van wollen, linnen en katoenen stoffen en iizero leterijen. 6150 mw. — 2) gone. en 19
U. ZO. Lublin. 4340
' mw.
Tomba-di-Pesaro, gem. in Italie, prov. en circ. Pesaro. 2710 mw.
Tonaba-di-Senigallia, gem. en d. in Italie, prow. Ancona. 1069 inw.
Tombigbee, riv. der V.S.„ ontspr. in Missouri, vloeit
Z. in Alabama en vereenigt zich met de riv. Alabama cm
de Mobile to vormen, 10 n. boven de Mobile-baai. Haar
geheele loop bedraagt SO a 90 u., van welke zij 't grootste gedeelte voor stoombooten bevaarbaar is. Haar voorn.
bijriv. is de Black-Warrior.
Tombo, et. op de NW.kust van Celebes, in den gelijko.
staat, aan den mond eener riv. in de beat Tombo.
Tombola, Ital. d., prov. Padua, circ. Cittadella. 273(1 low.
Tome 'dein,: reehaven in Z.-Amerika, Chile, 30° 35e
Z.B., 73° W.L., 55 u. Z. Valparaixo. 5300 inw.
Tornelloso, sp. vl. prov. en 14 0. ONO. Cindad-Real.
4475 low. Hier bcgint de
' Guadiana haren onderaardecheza
loop van 7 U. lengte.
Tomthalonglh, kersp. van Ierland, gem. Clare. 2036 inw.
Tonsina, nt. van Z.-Amerika, Bolivia, dep. en 14 u. 0.
Chuquisaca, prov.hfdpl., aan de Gnapey.
Tor:nisi of Gemming-Tale (Golf-van.), groote 11,ai
op de 0.zijde van Celebes; met veel eiL en klippen.
Tomobon, grout en hoog gelegen d. op Celebes, nod.
resid. Menado, in 't gelijkn. distr., 3 u. van Tondano.
Tompkins, 1 ) gem. der V.S. in 't midden van New-York;
h,r. 271/2 0 m., met 33,200 ;ow. (37,948 in 1840); hfdpl.
Ithaca.
— 2) gem. en vi. in New-York, 6 u. ZW. Della
ann den New-York-en-Erie-spw. 4046 mw. — 3) vl. in II.
linois, gem. Warren. 2245 inw.
Toneregaa, kersp. van Iceland, gem. Clare. 2484 inw.
Tomsk, 11 gonv. van W.-Siberie, tneschen 49 en 62° N.B.,
75 en 90° 0.L., palende ten Z. aan Chin. Turkestan en 't
gone. van Semipaulatinak en corder omgeven door de gO.V.
Tobolsk Jenisetsk. De bevolking worth op lets minder
dan 1 million*, de grootte op 750,000 0 wersten of 15,484
0 agile. geechat. De voornaamste rivieren ziju de Obi
en Iejim1 in 't Z. omvat het een groot gedeelte van 't
meer Tenghiz (Balkasch-Nor); ten ZO. reikt het tot eau
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den Bleinen-Altai, gleam. eenige belangrijke mijnwerken
zijn, welke ook in 't distr. Barnanl gevonden worden. —
2) hfdst. van gen. gonv., aan den Tom, op 56° 29' 26" N.B.,
840 57 57 O.L. Schoon meest van haat gebonwd, heeft
I* vele openbsre gebonwen van steen, o. a. een kathedraal, een gerechtshof, een nniversiteit (met rechtsgel. en
geneesk. faeniteit), een thesanrie, ook pelterij-magazijnen,
kazernen, hospitalen en een weeshuia. Zij is de resid. van
eon biasehop, van een eivielen gonvernenr en van den opper-intendant der Altai-mijnen, en drijft een levendigen
handel met de Salmnkken en Ostiaken in 'tee en pelte.
?Oen. In den winter telt zij 25,000, maar des zomers, wanneer velen met de gondwaascherij bezig sijn, niet meer dan
18,000 low. De st we'd gesticht in 1604, als stapelplaate
your den pelshandel en as vestiging. vote verdere verove-

heeft Binds kort een
ringen door Russische kozakken.
station van de Russisch-Chineesche telegraallijn St.-Petersburg, Kazan, Perm, Omsk, Irkoetsk, Fkjachta, Peking.
Tonara, mvl. op 't ell. Sardinie, prov. Cagliari. 2313 mw.
Tonawonda, gem. en vi. der VS., New-York, gra.
Erie, 3 n. N. Buffalo. 3050 low. (2000 in 1850).
Toneo, d. in N.-Italie, 4 U. ZW. Casale. 2150 tow.
Tondano, d. op Celebes, ned. resid. en S u. ZW. Meted°, in 't gelijkn. diem, dat het hoog gelegen me er
.Ton d a no heeft, nit hetwelk onder meer anderen ook
de r i v. Ton dano afvloeit.
Tondella of Bestieros, mvl. in Portugal, pros. Beira,
21/, e. ZW. Vizen. 2400 inw.
Tonden, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Brummen, kant. en arr. Zutphen. 360 mw.
Tender°, at. in Pruieen, prov. Sleeswijk-Holstein, arabtshfdpl., aan de Wild-aae, 7 u. WNW. Flensburg; met eenigen handel en wat industrie. 3580 mw.
Tondi, zeest. van Britsch Indie, pres. Madras, distr. en
18 u. 0. Madoera, aan de Palk-straat.
Tong, at. in Engeland, grs. York, W. Riding, kersp. Bireta], I u. OZO. Bradford. 4003 mw. Ook in 't grs. Salok
boost een pleats van denzelfden naam voor, met 550 mw.
— Tongs is rem vl. in 't grs. Lancaster, 1 n. NNO. Manchester ; met 5100 mw.
Tonga•Eilanden, Tonga.Arehipel, groep in den Stillen of Grooten oceaan, uitmakende een afdeeling Yen de
Vriendschaps-Eilanden, op 2 , i° Z.B., 175° W.L., en bevattende ten minste 150 eil., waarvan de morn. zijn Tongataboe, Bescawen en Keppel, vervolgens Vavao of Wawau,
Haim, Eoea of Eoa enz. Hmine gezamenlijke bevolking
wordt op 10,000 zielen geschat, die door een eigen vorst
geregeerd worden. — Tongataboe (d. I. abet heilige
Tonga"), of enkel Tonga, ook Amsterdam, is een der
Z.lijkste van gen. groep en de resid. van den vorst, op 21°
4' 'A.B., 175° 28' W L., met 8090 mw. 't Is laag en seer
vruchtbaar ; zijn voorn. prod. zijn jams, pisangs, bananen„
snikerriet, schoon timmerbout ens., die near Nienw-ZnidWallis nitgevoerd worden, alemede overvloed van varkena
e. a. proviand voor schepen. De inw. zijn meest tot het
christendom bekeerd door eng. zendelingen, die belangrijke
depots op 't ell. hebben. De voorn. plaatsen sjin M o a en
Nakoealo. Het eil. werd door Abel Tasman in 1643 ontdekt.
Tongs, d. en gem. in Z.-Holl.(Onde- en Nieuwe-) s. ald.
Tongelaar, geh. in de Ned. pro,. N.-Brabant, gem.
Gastel, kant. Weert, arr. Roermond. 60 mow.
Tongelre of Tongeren. ned. gem. en d., prov. N.Brabant, 13/4 0. WZW. Helmond, kant. Eindhoven, arr.
NI Hertogenbosch. 11(50 Inv/. (waarvan 300 in het d.)
Tongeren, (fr. Tongres). [Atuatneo Tungrorum), Belg. gem. en et., prov. Limburg, arr.hfdpl., 31/2
U. ZZO. Hatiselt, aan de Jaer. Zij is een der ondste etcden van belgiech Gallie en was reeds van hoog belang veer
de komst der Romeinen. Na in 453 door de Hnnnen, in
881 door de Noormannen, in 1467 door Karel den Stonte
te zijn geplunderd en verwoest, werd zij in 1673 door de
Franschen ingenomen, die ze 't volgende jeer ontmantelden en 4 jeer later in brand staken. Zij hief nooit het
hoofd nit hare diepe vernedering op, en van de eene zoo
machtige et. rest niets dan een eoort van vi., terweil zij
geen andere oudheden heeft dan de collegiate kerk Notre.
Dame, in de 4de eenw gesticht en een der achoonste gebon.
wen van dies aard in Belgie, met een bewonderenswaardig klooster nit de 10de enter. T. heeft brouwerijen, looierben, fabr. van hoeden en cichorei, en handel in varkens
en koren. 7159 inw. Bij T. ligt een minerale bron, efontein van Plinins" gebeeten, omdat die natuurkenner haar
vermeldt. — Bunrten of geh. van den naam Tong er en
vindt men in de Ned. provincien N.-Brabant, Gelderland
en Overijsel, repectievelijk onder de gem. Boxtel, Epe en
Wijhe ; 't eerste met 280, 't tweede met 140, 't laatste met
otnetreeke 650 mw.
Tongerloo. brig. gem. en d. prov. Antwerpen, arr. en
'
ander Tongerloo
kant. Turnhout. 1350 mw. — Een
ligt in de prov. Limburg, gem. Maasbree, kant. Venloo,
arr. Roermond. Ruins 100 mw.
Tongue, aan zee gelegen kerep. van Schotland, gra.
Sutherland, 2 n. ZW. Parr-Kirk. 2051 mw.
Tonijn•Eilanden, eil.groep ten W. van Celebes' ZW.einde, op 5° 33' Z.B. en 118° 14' O.L. — De Zuider.To.
niin.Eilanden zijn eene groep ten Z. van de Saleyereil., op omtrent 6° 45' Z.B., 120° 30' O.L.
Tonjoasvang, 0.-Ind. st ., op 't dl. Lombok, aan de
street van Lombok, met een haven.
Took. st. van Hindostan. gebied en 14 u. Z. Dsjeypoer,
bij de Banass, beschermd door een steenen mnur.
Tonnay 1) .floutonne fr. gem. en st., Charente-inferieure, kant.hfdpl., arr. en 3
' n. W. St.-Jean-d'Angely, aan
de Bontonne, r. o. 1130 mw. — 2) -Charente, id., zelfde
dep., kant.hfdpl., arr. en 1 U. 0. Rochefort, aan de Charente, r. 0.; met een haven, fabrieken en veel handel,
!moral in win) en brandewijn. 3800 mw.
Tonneins. fr gem. en et., Lot-et-Garonne, kant.hfdpl.,
arr. en 3 U. ZO. Marmande, aan de Garonne, r. o., en aan
den spw. van Bordeaux naar Cette. Zij heeft een protest.
kerk, keizerl. tabaksfabr. en magazijn, touwslagerijen en
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looierijen. 8270 mw. (5800 in de at.) Geb.pl. van Mad. Cotin.
Tonnerie, (Tornodurum), fr. gem. en at., Yonne

arr.hfdpl., 51/2 n. ONO. Auxerre, aan den Armangon, I. o.,.
en aan den spw. van Parijs naar Lyon. Zij heeft een gem.-

collegie, een openbare bibl. van 3000 boekdeelen, een hospitaal met cent kerk, waarin het marrneren mausoleum
van Margareta van Bourgogne, de echoone bron FosseYonne in de voorst. Bourberean, fabrieken van landbouwgereedschap e. a. en veel handel in wijn. 5330 mw.
Tonning, Tonningen, st. van Pruisen, prov. SleeswijkHolstein, 8 U. WZW. Sleeswijk, aan de Eider, suet ver van
haren mood in de N.zee; met een zeevaartschool, haven,.
handel en vest scheepvaart op de N.- en 0.zee, door het
veel bevaren Eiderkanaal. 3397 inw.
Tonowanda, st. in de V.S. van N.-Amerika, New-York,
grs. Erie. 3050 mw.
Tonquin, Tonkin, Tong-King, (ook Dram g-n gai,

ekonin krijk van buiten" in tegenstelling met Dr an geli
tr on g of oninkrijk
van binnen",
'
waaronder men Cochinchina verstaat), N.lijkste prov. van Anam, ZO. Azle,
tusschen 19 en 23° N.B., 1, 2° en 108° 30' 0.L., palende
N. aan de chin. prov. Quang-tong, Quang.si en Yun-nan,
W. aan 't land van Laos, Z. aan Cochinchina en 0. aan
de golf van Tonquin. Grootte en bevolking onzeker. De
pond bestaat bij de zee nit een rijke alluviale vlakte, en
't land echijnt door een aantal riv. wel besproeid en seer
vruchtbaar te zijn. Rijst is 't hoofdart. der cultnur ; andere prod. zijn suiker, boomwol, specerijen, thee, indigo,
saffraan, zijde, gom, vernis, edele metalen en vele andere
kostbare handelsvoorwerpen. Olifanten zijn er talrijk, en
andere wilde dieren treft men er in groote verecheidenheid
aan. De mw. zijn meest Boeddhisten. Cachao, de hfdst.,
en Mean, aan de riv. Tonquin, 7.ijn de voorn. steden, bebend aan de Europeanen, die 't binnenland nog niet onderzocht hebben. Tonquin werd door de Chineezen in 1416
en door de Anameezen in 1790 veroverd. — De G o 1 f van-Ton quin is een deel der Chineesehe zee, omgeveri
door Tonquin de chin. prov. Quang-tong en 't eil. Hainan; lang 80 t' 90 u., gemiddeld breed 45 u. Zij ontvangt
de Ton quin en vele andere riv. en bevat een aantal ei I.
Tonsberg, st. van Noorwegen. stift Aggershuus 'W„
aan een bocht van den Christiania-fjord, 1i/ U. ZW.
Christiania; met tabaksfabr., branderijen, een goede havenen uitvoer van timmerhont en visch. 5100 law.
Tonsel, b. in de Ned. prov. Gelderland, deels in de gem..
Errneloo, deels in die van Harderwijk gelegen ; kant. Harderwijk, arr. Zwolle ; met 350 a 400 mw.
Tontzl, distr. van de Argentijnsehe Republiek, Z.-Amerika, 2000 met. hi:men de see. In 1860 werden bier rijke
zilvermijnen ontdekt.
Tontoli,' staat op de NW.kust van 't eil. Celebes, met de
st. T o n to 11, aan een gelijkn. baai en riv., tegenover den
Aart-Gyzens-boeff of de 0.1ijkste punt van Midden-Borneo.
Tony. of Toni* (St..), pr. mvl., Rijnprov., regdst. en
41/e u. NW. Dusseldorf. 2800 inw.
Toom, b. in de Ned. pros. N.-Brabant, gem. Budel, kant.
Weert, arr. Roermond. 160 inw.
Toomararra, iersch d., Munster, grs. Tipperary, 2 u.
OZO. Neragh. 840 mw.
Toomore, kersp. van Ierland, Connaught, grs. Mayo,,
omvattende de at. Foxford. 2650 um.
Toomour, kersp. van Ierland, gre. SHE°. 2250 mw.
Toorneeert, Doornevert, b. in de Ned. prov. Gronin.
gen, gem. Middelstum, kant. Onderdendam, arr. Groningen. 165 mw.
Tophane, (d. t. seen tnighnis"), voorst. van Constantinopel, aan 't 0.einde van 't echiereil., ten N. van den
Gonden-Hoorn en onmiddellijk NO. Galata. Zi,j bevat een.
arsenaal en kanongieterij, gr. artillerie-kazerne, scheeps-timmerwerven, een schoone openbare fontein en een kade,
die tot pleats van inscheping near Scutari dient.
Tapia.) ?iv. van Centr. Italie, valt na ten loop van 9,
U. voorbij' Foligno I. in den Tiber, 2 u. Z. Perugia.
Toplieza, Toplitza, riv. van Servie, valt in de 0.1ijke
Morawa, 3 0. N. het d. Toplicz a, alwaar Czerny begraven ligt. — Topliko of Toplieze hoogd. TOplitz 1„
mvl. in °oaten, Croatie, 2 , u. ZZO.'Warasdin; met warms
bronnen (de A q U 3 a ate der Romeinen] en em n glashut.,
Toplitz of Teplitz, I van 't Slay. t e p 1 y, "warm"),.
[Aquis granutn, ook = eheete bronnen", van a q u
water, en grant]. in, den bijnaam yen Apollo, als warmtegod), et. en beroemde badplaats in Bohemen, aan de
NW.grens, hr. en 41/2 u. NW. Leitmeritz, in een dal van,
't Ertsgebergte. Zij is net gebouwd en bestaat incest uit
herbergen, logementen en badinrichtingea. De voorn. gebonwen znn het stadhuie, het kasteel van prins Clary (wien.
't gebied behoort), met een seer schoon park en een echouw'nuptial in een der vleugels; 't °tide kasteel der Tempeliers, het dnitsche huts, de pharmacie, het poskantoor en
verechelden seer fraaie hotels. Be belangrijkete baden
sun het Stadtbad, Ftirstenbad, Ftirstlich, Frauenzimmerbad en Herrnhaus, alle op de eBaade-Platz" of 't groote
plain, bet eerste is gratis your 't pnbliek open, het tweeds
bevat de privaat-baden der hoogere standen en 't laattee
de koninklijke en el it e-baden, zijnde TOplitz de badplaata
der hoopt geplaatate pereonen in Duitschland. Er zijn in
't geheel 90 openbare badhuizen ; en te Schemau, dat men
als een voorst. van T. mag aanmerken, vindt men het Steinbad, Tempelbad, Schlaneenbad, Neubad eat., met gebouwen, welke geenezine voor die der stad zelve onderdoen..
De wateren zijn silt, hebben Is T. een temp. van 113 tot
119°, te Scheinan van 101 tot 104° Fahr., en worden vooral.
tegen rheumatismus en jicht, verlamming en beroerte nangewend. (Wangs heeft men er ook slijkbaden ingericht.
Er zijn bier verscheiden hospitalen voor arms sicken, een.
hospitaal voor de militairen van 't oostenr. leger, een badinrichting voor de pruis. militairen en een andere voor
die van 't saka. leger. 14,810 inw. (1860), tegen 6800 in_
1857. In 1881 weed de st. door 10,000 badgasten bezocht.
— Zie oak Tepliez en Toplieza.
Tope, stadje op 't Azorisch-eiland San.Jorge. 2520 sowd.

Topoglias

Torquemada

Topegliate, Topoglin, [CoraTel, meer van Griekenl.
gonv. en in 't midden van Baotie, 1L1 U. 0. Le:
badea. Des winters is het 41/2 n. lang en 211. n. op sija
breedat, maar des minters is het grootendeels niets dan
rietmoeras. Te Skripoe (Orchoutenns), aan zone W.zijde, ontvangt het de riv. Gavrios [Cephissue]. Het bevat
reel eil. en is nog steeds vermaard om sijne alen, wearvan jaarlijka groote hoeveelheden gesouten worden mor
den nitvoer near Constantinopel enz.
Topolr, Topl of Topic. riv. van N.-Bongarije valt na
-een ZZO.lijken loop van .1 u. in de Ondawa, 4 U. Z. Varano.
Topolya, bong. d. Bars, 2114 u. NO Hegyes. 8150 low.
Toponar, gem. in ' Hongarije. grs. Semogy. 2100 mw.
Toporontz, at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bnkowina.
4000 tow.
Toporow, at. in Oostr.-Hong., prov. Galicie. 3075 mw.
Topozero, groot mere van Russ. Lapland, eon, Archangel, ten W. van de Witte zee; lang 14 1 15 n., br, 21/,
U. Het bevat verscheiden eilanden.
Toppeafield, kersp. van Engeland, pro. Essex, 111 4 e,
NW. Halstead. 1100 mw.

Toraeoham, kersp. van Engeland, grs. Devon, °muttends de it. Torquay. 21,700 mw.
Torso, mvl. van N..Hongarije, com.hfdpl., 5 U. WZW.
Haschatt, aim de Bodoa; met een slot. 13 !6 inw.
TOIMU1100 d. in N.-Italie, pros. en circ. Novara. 1650 low.
Tormareeeio, et. in N.-Italie, prov. Chieti, circ. Vast°.
280(1 low.
Tomsk, 1) riv. van Scandinavie, ontstaat nit het SO.
van het meer TorneA-Tr as k, scheidt gedeeltelijk
het zweedsch van 't rues. gebied en valt na een ZZO.lijken loop van 76 u. in het diepat der Bothni.che golf, te
TorneA. Zij is snelvlietend en vormt vele schoone watervallen (o. a. die van Jullice). doch is hierdoor voor Or
echeepvaart strootendeela ongeschikt. Haar bron ligt 420
met. boven de see. Naar haar draagt een gedeelte van
zweedsch Lapmark den nem van TorneA-Lapmark. — 2)
ram at. en haven, Finland, aan de TorneA, I. o., bij haren mond in de golf van Bothnie. Zij drijft een levendigen
handel in stokvisch, rendierhniden, pelterijen, ijzer, planken, teer, boter, hennep, schrijfpennen en ingemaakten
zalm. 740 inw. 65. 50' 8' N.B., 24° 14' .0" O.L. Deze at.
wordt omatreeka het midden van Juni yank door reizigers
bezocht, die er aids dan aan 't gezicht der zonneschijf op
middernacht knnnen verlustigen. Het best geniet men dit
schonwtoomeel op den naburigen berg A fva sax a, die
vaak tot astron. waarnemingen heeft gediend. In 1736 deden de fransche akademiaten bier metingen om de gedaante
der aarde te vergewissen. T. werd in 1810 met Finland
aan Rusland afgestaan. — Olver-Tornek is een pleats
aan de zweedsche zi,jde van de TorneA-riv., omtrent 8 1 /s
te NNW. Tornel.
Torninwarte, gem. en d. van Italie, prov. Aquila-degli-Abruzzi. 2610 low.
Tornolo, gem. van Italie, prov. Parma, circ. Borgotaro. 3099 mw.
Tornya, gem. van Hongarije, gas. Csanad. 2317 mw.
Toro, 1) [Sarabris Oetodurum], sp. at., . prov. Zamora, aan den Duero, u. ONO. Salamanca. Zit heeft een
oud paleis of alcazar en een ander, dat vroeger den hertogen van Berwick behoorde, fabr. van grove wollen en
linnen atoffen, brandewijn en leder, en handel in granen
en *in. 8430 mw. — 21 vl. in Z.-Italie, prov., tire. el&
2 u. ONO. Campobasso. 2400 inw. — D klein eil. in de
Middell. zee, bij de ZW.kust van 't eil. Sardinie. — 4) riv.
van Mongolia, 0.-Az.e, vett in den Nonni, aan de grens
van Mantsjoerie, no ran 0 lijken loop van 70 u. — 51
(San-Antonio-del, et. van Z.-Amerika, V.S. van Columbia, bij de Cauca, prov. Popayan, 6 u. ZZW. Cartago. —
De Boea-del.Toro of estieren-muil" is een der straten,
door welke de lagune van Chiriqui gemeenechap met de
Caribische zee heeft.
Torok, (d. i. eturksch"), vooropgaand woord bij de
namen van verecheiden bong. myl.: I ) .Beese, corn. Torontal, en de Theiss, 1. o., 13 , /, U. Z. Szegedin. 7200 mw.
— 2) -Kanisa, zelfde corn., aan de Theiss„ 1. o., 4hz U.
Z. Szegedin. 3000 inw. — 3, -Koppany, corn. Silmegh, 5
n. SO. 't meer Balaton. — 4) -Szent-Miklos, in N.-Hongarije, tie
Torontal, gas. in Hong., met em n bevolk. van 413,900 mw.
Toronto, (vroeger York), hfdst. van 't Dominion of
Canada, prov. Ontario, gm. York, aan den N.oever van 't
meer Ontario, tusachen de rivieren Humber en Don, 81/ 2
n andere at. in Ca-n.NWdetoriag.Gem
nada is zoo and ale dear opgeklommen. In 1817 had "Little
York" niet meer dan 1200 mw., in 1842 had zij er 15,336,
in 1846 20,.560, in 1850 25,100, in 1561 44,820, in 1871 56,000
in 1880 rum 71,000. Zij is regelmatig en fraai aangelegd,
en heeft mime, goed geplareide straten, die elkander rechthoekig snijden. Haar voorn. gebouwen zijn: Osgood-Hall,
voor de gerechtshoven, em n universiteit, collegie met
een sierlijken koepel. de kerk St.-George en veel andere
schoon gebottwde kerken, een parlements-huis, gonvernements-paleis, bankicebonwen, post- en telegraafkantoor t een
bibliotheek, leeskabinetten, een magnetisch observatonum,
gevangenis, krankzinnigengeticht eon. De at. heeft gasverlichting, openbare baden, bevallige wandeldreven, een
waterleiding, en de ganeche omtrek gelijkt wijd en zijd een
echoonen Min. De haven, een cirkelvormige bitai van bijne
1h U. breed, wcrrdt gemmed door een schiereil., dat 'neer
clan een half n. ver in 't meer nitsteekt en in GibraltarPoint eindigt, waarop een vuurtoren etaat; zij wordt door
een batterb e. a. werken gedekt. De hande1 bestaat meest
in landsprod., kant, granen, meel, ens., en wordt meest
met Buffalo gedreven. — 43° 39' 35" N.B., 79° 21' 30"
W.L. De gemiddelde jaarstemp. is 44°,4; winter 26°,4; some 65° Fahr. T. werd in 1794 gestieht, door de Amenkanen in 1813 verbrand ; zij was de zetel van 't gouvern.
tot aan de vereeniging van Opper- en Neder-Canada, in
1841, ten deze near Kingston en vervolgens near Montreal verplaatat werd. In 1849 heeft de cited ontzettend
eel door brand geleden.
Toropetz, muss. at., gonv. Pskov, distr.hfdpl., eaa de
invloeiing der Toropa, in 't meer Solomino„ 14 n. ZZO.
Sholtn. Zij is meest van hoot gebouwd, met planken bevloerd, en heft een katbedraal, verscheiden schcden, een
vervallen fort op en ell. in de Toropa, door welke Av.
zij gemeenschap beeft met Riga. 5420 low.
Toroasty, can zee gelegen kersp. van Schotland, gre.
Argyle, een deel van 't ell. Mull omvattende. 1250 inw.
Torprallsour, kersp. en- vi. van .Ingeland, gra. Cumberland, 1./. U. NO. Cockermouth. 9001 mw.
Torphichen, kersp. van Schotland, gra. en 1 n. SEW.
Linlithgow. 163 a mw.
Torquay, cog. mvl. en badpl., gm. Devon, can een
bocht van Torbay, lint een station can den South-Devonspw., 51/2 n. Z. Exeter. Het vi. heat al de vereischten
eener ',fashionable" badplaats, verschillende scholen, eene
bank, fraaie villa's, een goede haven en regelmatige *doomboot-gemeensehap met Portsmouth en Plymouth. 21,650
law. +4500 in 1851).
Torquensada, (Tactic Cremate], sp. .1., prom. en
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Toprak-Koelab of T.-Kalleb, ook Alaachgerd, at.

in Turkseh Armenie, paaj. en 22 u. OZO. Erseroem; met
200 turksche en 100 armenische huisgesinnen.
Topellsans, 1) cog. at. en tech., gra. Devon, aan de Exe
en Clint, 11/4 U. ZO. Exeter en NW. Exmouth; met scheepsbouw, fabr. van tonwwerk en kettingkabels, en geregelde
stoomvaart op Londen. 3100 mw. — 2) gem. en vi. der
V.8., Maine, gas. Lincoln, can den Androscoggin, tegenover Brunswick, waarmede het vi. door een brug is verbonden. 1490 inw. (2010 in 18i01 — 3) id., Vermont, get.
Orange, 6 u. El). Montpelier. 1449 inw. (1668 in 1850).
Tor, kl. zeehaven van Arabia-Petnea, aan den Oaken
-oever van de golf van Suez, op 28. 19' N.B., 33° 38' 0.L.,
bij de Tor-berge n. Zij is een toefplaats your de karavanen, die zich bier van water voorzien, heeft een oud
fort en wordt gedekt door een koraalbank, op welke een
vuurtoren staat.
Torn, vi. in Spanje, prov. Lerida, 3 u. ZZW. Soleona.
hi. at. in Z.-Italie, prov. Caserta, 4
n. NO. Gaeta. 2180 mw.
Torano, [Tiora], 1) d. in Z -Italie, prov. en circ. Cosemi. 2350 mw. — 2) [Nuova], id., prov. en circ. Teramo. 1740 mw.
Torat-Baai, haat van Nieuw-Zeeland, aan de W.kust
-van 't Midden-eiland, op 43° 37' Z.B., 169° 33' O.L.
Torbay, 1 , schoone baai aan de 0.kust van 't eng. gas.
'Devon, in 't Kanaal, tusschen Bob's-Nose en Berry-Head,
.de imitate op 51° 24' N.B., 5° 28' W.L. Aan hare N.zijde
ligt Torquay en aan haren W.oever liggen Brixham en
Parington. Hier landde Willem III. op 5 Nov. 1658. — 2)
beta aan de NO.kust van Nieuw-Schotland, 4 u. W. KaapCanso. Men heeft er een station van den Transatl. telegraafkabel tnaschen Brest en Portsmouth (Mass.chusetts).
Lie Valentia. — 3) baai aan de 0.kust van Newfoundland, 21/4 U. N. St.-John's.
Torbole-Casaglio, at. in Italie, prov. en circ. Brescia.
1160 mw.
Toreello, at. in N.-Italie, op een eil. in de lagune, NO.
Venetie. In de 7de eeuw was zij aanzienlijk, maze verviel met de opkomst van Venetie. Zij heeft em n oude hymntynsche kerk en een kathedraal sit de eeuw. Om hear
ongezond klimaat is zij des zomers itchier geheel verlaten.
Torch:air., st. in Z.-Italie, prov. Salerno, circ. en 4 u.
NW. Vallo. 1520 mw.
Tordera sp. vl., prov. en 12 u. NO. Barcelona. 3290 mw.
Tordesillas, [Turris Sillse], sp. at., prov. en 7 u.
ZW. Valladolid, can den Daero. 4100 inw. die hun beataan vinden in veeteelt en industrie, voaal van wollen
etoffen en lederwaren. Zij heeft 6 kerken, 3 kloosters en
vencheiden fabrieken. Is de geschiedenis is T. bekend
door het verdrag, dat er in 1495 gesloten ward tueschen
Spanje en Portugal, betreffende de vaatatelling der demar.catielijn, in 1493 door pans Alexander VI. getrokken ter
-aanduiding van de Spaansche en Portugeesche bezittingen
in de toen nieuw ontdekte en nog te ontdekken werelddeelen.
Torolla, , 1) St. in Z.-Italie., prov. Avellino, 1 u. NW.
'San-Angelo-di-Lombardi. 2840 inw. — 2) id., prov. Molise,
'tire. Campobasso. 1600 mw.
Torelle (San-Felin-de.), ep. st ., prov. en 14 n. NNO.
Barcelona, aan den Ter en Ges; met lakenfabr. 1910 mw.
Torfon, d. en gem. van Frankrijk, dep. Maine-et-Loire,
arr. Cholet. 2124 mow.
Torgau versterkte pr. st., prov. Sakeen. regdst.
sebum, kr:hfdpl., aan de Elbe, 1. o.. 20 u. SEW. BerlOn.
Zij heeft het versterkte slot Hartenfels, dat nu tot kazerne
en oorlogamagesijn dient, ten gymnasium, fabr. van laken,
wollen stoffen, leder, bier, ens., seheepvaart en handel.
11,085 hive. Historisch merkwaardig o. a. door den veldslag, dien Frederik den Gr. bier den Oostenrijkers leverde
en die vowel door Ziethens aanval in den rug des vijands,
be) 't naburig dorp Siptits of S ptit z, gewonnen
went. (3 November 1760).
Torgolow, at. in Praises, prov. rommeren, regdst. en
NW. Stettin. 1881 mw.
Torget-lalsued, em], in de Naze, aan de kust van Noor-wegen, 65° 30' N.B., 11° 45' O.L.
. Torgiaao, gem. vas halls, prov. Perugia. 3240 mw.
Tom..., gem. v. Ital., prov. Turijn circ. Aosta. 1225 inw.
Torii., long. T o re-e), radsjaselaa; van India, Bundeleund, tinder britsche bescherming; grout 0 m., met
6000 iusr, 41850).
Toirigai, fr. gem. en at., dep. Hama (Manche), kant.hfdpl.. arr. en 2lk n. SO. St.-Lo; w_olepinnerij. 2000 inw.
il, clot. en 41/s u.
Toritto, vL in Z.-Italie, pare. Ba
NNO. Altamnra. 5500 law.
ontspr. in de Sierra-Gredos. belt
Tormi.e,
N.- en W.waarts voorbij Alba-de-Torwies, Salamanca en
Ledesma en yak I. in den Donau, op de port. grens na
'
een loop van 45 U. Aan hare oevers werden tusschen 1808
-en 1814 verscheiden gevechten geleverd.

Torralba-de-Calatrava
'31/2 U. NO. Palencia, aan de Pisuerga, over welke bier een
brug van 26 bogen ligt ; met brandewidnstokerijen. 2840 low.
Torralba.de-Calatrava, sp. vi., prov. en 4 U. NO.
Ciudad-Real; met fabr. van blondes en garenkant. 3980 low.
Torrao, port. navl., prov. Alemtejo, 71/2 u. NW. BO &
2183 inw.
Torras...Costs, gem. van Italie, pro,. Pavia, circ.
Voghera. 1642 mw.
Torre, 1, [Turris], riv. van N.-Italie, Venetie. Tali in
-den Isonzo, 11/2 U. NO. Aquila, na een ZZO.lijken loop
van mi u. — 2) at. in Italie, 3 u. ZW. Pinerolo. 2200 low.
— Torre, (d. I. "Toren"), vooropgaand woord bij vele
namen van steden enz. in Spanje. Portugal en Italie, wearvan de vermeldenswaardigete zijn 1) -Blanca, sp. v1.,
prov. Caetellon-de-la-Plana, ZW. bij Pebiecola, can de Middell. zee. 1600 mw. — 2) -Campo, prov. en 13 u. NO.
Cordova. 2750 mow. — 3, -de-Embarra of -Dembarra,
id., proy. en 2 , /2 U. ONO. Tarragona, bij de Middell. zee.
low. 4) -de-Juan-111.bad, id., prov. en ZO. van Ciu
-dad-Real, N. de Sierra-Morena. 140 , law. — 5) -del-Greco,
at. in Italie, prov. en 2 u. ZO. Napels, distr.hfdpl., can
de 0.kust der golf van Napels en can den ZW.voet van
den Vesuviuls. Zij is goed gebouwd van lava, welke can
grout gedeelte der vroegere at. bedolf bij de uitbarsting
van den Vesuvius op 15 Juni 1794. Zij heeft veel schoone
villa's met tuinen, can collegiale kerk, kloosters en een
uitgestrekt hospitaal. Haar omtrek is vermaard om de heerhike vijgen en vruchten. 22,600 low. — 6) -dell' Annunxiata, id., prov. en 3112 u. ZO. Napels, dietr.hfdpl., can
den Z.voet van den Vesuvius. Zij is versterkt, en heeft
kazernen, een kon. wapenfabriek, andere fabr. van papier
en wollen stoffen, can visscherij en levendigen kusthandel. 15,700 low. — 7) -delle-Noeelle, id., prov. Avellino,
cairn 3 u. OZO. Montefueco. 1789 mw. — 8 ) -de-Moncorvo, versterkte port. at., prov. Tras-os-Montes, hfdpl.
van een comarca, tusschen den Sabor en den Douro, 3 u.
0. Anciaens. Zij beeft een vierkaute citadel, een schoone
bark, een lat. school en fabr. van zijden en wollen stoffen. 2100 mw. — 9) -de-Passeri, vi. in Z.-Italie, prov.
Teramo, aan de Pescara. I. o., 4 u. ZW. Chiete. 3421 inw.
— 1 0 ) -di-Belvicino, d. in N.-Italie, prov. Vicenza, can
den Schio. '2600 inw. 11) -di-Camarina, (Camarina),
St. op Sicilie, aan de Z.kust, ten N. van Kaap-Calambri.
— 121 -di-lLoaerna, gem. en d. in N.-Italie, Piemont,
div. Turijn, mand.hfdpl., prov. en 21/2 u. Z. Pinerolo. 3200
haw. — 13, -di-Mare, [Metapontumb at. in Z.-Italie,
8 u. ZO. Meters, weleer machtig en rijk. Hier leerde en
stierf Pythagoras. — 14, -di-Mondovi, mvl. in N.-Italie,
Piemont. prov."Cuneo of Coni, circ. en 1 u. ZO. Mondovi.
1709 low. — 15) -da-Polluce, [Selinus, sic bij Sellvi. op Sicilie, can de ZW.kust, ten Z. van Flnonte
- 16) -Don-Jimeno, [Toairia], sp. vl., prov. en
31/2 U. WZW. Jaen, can den Salado ; met fabr. van linnen
-en handel in olie, wijn en tout. 6750 mw. — 17) Franca, sp. vl., prov. en NNO. Cordova, aan de Sierra-Morena,
met handel in varkens, schapen an wol. 2500 mw. Hier.
can grenst het vl. Torre-Milano. —18 -Laguna,
sp. vi., prov. en 7 1 /2 U. NNO. Madrid, part.hfdpl., can de
Jarama, r. 0. 2600 law. — 19) -la-Vega, sp. vl., prov.
en 5 u. ZW. Santander, part.hfdpl. 701 low. — 20) -Maggiore, vl. in Z.-Italie, prov. Foggia, 11/3 u. W. San-Se.
vero. 7300 low. 21) -Milano, sp. vl., prov. en NNW.
Cordova; met wolleweverij. 2801 inw. — 22) -Mocha, id.,
pray. en 4 n. ZW. Caceres, aan den Solar, r. o. 1790 low.
— 23) -Nueva id., peov. en ZO. bij Ciudad-Real. 2150
inw. — 24 ) -Pero-gil, id., prov. en 8 u. NO. Jaen, can
den Guadalquivir, r. o. 3444 tow. — 25) -Santa-Susanna, vl. in Z.-Italie, prov. Lecce, circ. Brindisi. 2780 low.
— 26) -Vieja, sp. d., prov. en ZZW. bij Alicante, can de
Middell. zee; met een haven, visscherij en zoutbereiding.
Torreano, d. in N.-Italie, prov. Udine, circ. Cividaledel-Friuli. 266 , low.
Torrecilla-de-los-Cameros, sp. vi., prov. en 4 u.
ZZW. Logrobo, aan den Yregua. 2100 low.
Torrecuso, mvl. in Z.-Italie, prov. Benevento, 6 n.
NNW. Avellino. 1960 low.
Torreglia, d. in N.-Italie, prov. en circ. Padua. 2220 mw.
Torrens, groot zoutmeer in Z.-Nieuw-Holland, tusachen
29 en 32° Z.B., 136° 30' en 140° 30' O.L. Het buigt zich
in een merkwaardigen hoefijzer-vorm om can doe en bergachtig schiereil. De binnen-knststreek van dit mace weed
in 1840 over een lengte van meer duo 100 u. onderzocht
door den hear Eyre, en bevonden meest sit vlugzand te
bestaan, waardoor hij verhinderd weed het van nabij te
naderen. 't Is van 4 tot 6 u. breed en ondiep; can de 0.an Waijde wordt het door hooglanden bepaald, en 't ligt
ruim 90 met. boven de zee.
Torente, sp. at., pros. en 1 1 /, i. ZW. Valencia. 5000 mw.
Torre-Orsaja. mv1. in Z.-Italie, pray. Salerno, cite.
-en 4 u. ZO. St.-Vallo. 1960 low.
Torres, 1) sp. vl., prov. en 5 u. ZW. Jaen. 2530 low.
2) eil.groep in den Mergui-archipel, op 11° 40' N.B., 96° 50' O.L.
Torres-Novas, port. at., Estremadura, comarca en 41/2
U. NO. Santarem; door can basted l verdedigd. 6980 low.
Torres-Sint:at, zeeengte tusschen Nieuw-Guinea en
Kaap-York, de N.punt van Nicuw-Holland). op 9° 20' tot
100 40' 40" N.B., 142° *.'0' O.L. Zij is omtrent 23 u. breed
en bevat can labyrinth van banken, riffen en eilanden,
waarvan de voorn. zijn de Prins-van-Walles-, de Mulgraves- en de Banka-eilanden. In hear nauwet gedeelte heeft
zij zelden meer clan 12 tot 14 vadeta water. Torres outdekte ze in 1806, en Cook zeilde er in 1770 door. Men
hield hare vaart voor hoogst bezwaarlijk, mace 't onderzoek van kapt. King heeft hare bruikbaarheid bewezen.
Torres-Vedrao, [Arandie], port. at., prov. Estremadura, hfdpl. van can comarca, can den Sizandro, r. o. ;
met een goth. waterleiding, wijnbouw en wijnhandel. 4160
mw. 't Was bier, dat Wellington in 1810 zijne beroemde
Enid!) van defenaie opwierp.
Torretta, Ital. gem. op 't all. Sicilie, pros% en cite.
"Palermo. 3318 low.

Toscane
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Torn, ltd. d., Venetie, prov. en 5 u. NW. Verona, sae
de 0.zijde van 't meet Garda ; met een haven en groeven
Worries, my!. in Midd.-Italie,
van carrarisch marmer.
prov. Rome en 1 u. OZO. Frosinone. 2330 mw.
Torricella, 1) mvl. in Z -Italie, prov. en 6 u. ZZO.
Chieti. 4000 mw. — 21 -del.Pizzo, d. in N.-Italia, prop.
en ZO. bi,j Cremona, can den Po, 1. o. 1580 low. — 3)
-Sieura, id., id., prov. en circ. Teramo. 3160 low.
Torridge. eng. riv., gee. Devon, vloeit ZO. en NW:,
en valt met den Taw in 't kanaal van Bristol, bij Appledore. Zij is voor groote schepen tot Bideford bevaarbaar.
Torriplia, mvl. in Italie, pros. en tire- Genua. 4622 low.
Torrijoe, sp. vl. pro.. en 5 u. NW. Toledo. 3900 low.
Torrile, gem. in Italie, prov. en cite. Parma. 3263 low.
Torriogtoo, 1) gem. der V.S., Connecticut, gra. Litchfield; met het achoone d. We 1 c ottv i 11 e, 8 u. WNW.
Hartford. 2890 low. — I) (Great.), cog. mvl. en kern,.
gee. Devon, can de Torridge, r. o.; met fabr. van handschoenen. 3500 low.
Torrita, mvl. in Midden-Italie, pray. Siena, 1 0. NNW.
Montepulciano. 4720 low.
Torroela-de-Moogri, sp. vi ., prov. an 51/2 u. ONO.
Gerona, can den mood van den Ter in de Midden. zee;
met can fort, haven en hospitaal. 3200 low.
Torrox, [Cavilcum), sp. vi ., prov. an 7 u. 0. Malaga, can de Torrox, bij de Middell. zee. 5460 low.
Torshfilla of Thorahfilla. seer oude at. van Zweden,
Ian Nykeping, can de Torshalla, hij haren mood in het
Malar-meer, 16 S. W. Stokholm. 900 law.
Torsjok, Torjok, Torschok, ruse. at., gouv. en 10
u. WNW. Twer, can de Twerza. Sedert zij in 1767 gedeeltelijk door brand weed vernield, is zij met meer regelmaat
opgebouwd. Tot hare voorn. gebouwen behooren een kathedraal en verscheiden andere kerken, twee kloosters, een
gouvern.huie, normaal-school an weesbuis. Zij in vermaard
door can heilige bron, die door pelgrims sit allerlei oorden bezocht wordt. Hare ligging can can bevaarbare riv.
en hare gemeenschap met den spw. van Petersburg op
Moskou, maakt hear voor den handel van belang. Zij heeft
3 groote jaarmarkten en uitgebreide fabr. van gekleurd
runs. leder, waarvan schoenen, handschoenen e. a. artikelen gemaakt worden an dat, met good en silver opgewerkt,
bij menigte worden verzonden. 15,200 inw.
Tortola, can der Maagden- of Virginische-ell., op 18°
24' N.B., 64° 32' W.L., tusschen Virgin-Gorda en St.John's; lang 31/, u., hr. 11/4 u., met 8500 law. Het heeft
een gelijkn. at. en haven, ook Roadt own geheeten,
can de W.zijde van Read-Harbou r, in 't N.lijk gedeelte. Bij eenen opstand der Zwarten in 1853 is daze at.,
met uitzondering van bet hotel des gouverneurs, geheel acne
prooi der vlammen geworden. Voor Europeanen is het all.
zeer ongezond. 't Heeft weleer den Nederlanders behoord,
maar is sedert 1606 eene Engelsche bezitting. 8600 mw.
Tortola. Ital. d. op Sardinie. prov. Cagliari, tire. Lanusei. 1903 low.
Tortona, [Dertona], at. in N.-Italie, prov. an 4 U.
OZO. Alessandria, can de Scrivia, bij acne hoogte, waarop
een vervallen fort staat. Zij heeft can kathedraal en fabr.
van zijden e. a. stoffen, en drijft een levendigen handel
in koren, wijn ens. 13,500 low. (met de gem.)
Tortora, mvl. in Z.-Italie, prov. Cosenza, :tire. Paola.
1956 low.
Tortoreto, d. in Z.-Italie, prov. en cite. Teramo, op
een hoogte dicht bij de Adriatische zee. In hare nabijheid
liggen minerale bronnen. 3440 low.
Tortorica, ravl. op Sicilie, prov. Messina, distr.hfdpl.,
3 u. ZW. Patti. 7830 low.
Tortosa, 1) [Dertosa), sp. at. prov. en 12 u. ZW. Tarragona, aan den 1. o. van den Et:ro, 61/2 u. van den mood
dier riv. Zij is sterk bevestigd door wallen en verscheiden buitenwerken, heeft een gr kathedraal, can bissch.
paleis, een achoon collegie, een paleis der famine Vail-Cabra, can hospitaal, een openbaar graanmagazijn, fabrieken
van aardewerk, papier en glas, een drukke visscherij, inzonderheid van steur an lampreten, an drijft een levendigen
handel. Door can epw. met Tarragona en Valencia verbonden. 24,700 mw. — 2 ) [Orthosia), at. en zeehaven in
Syria, sic onder Roead.
TOrtsvar of Terzburg, d. in Oostenr.-Hong., pros.
Zevenbergen, met een stark kasteel bij den TOrzbur.
ger-paa in Walachije, 6 u. ZW. Kronstadt. 670 I low.
Tortuga (Isla-de-la-, d. I. sSchIldpaddeo-eilod", fr.
La-Tortu e), 1) W.-Ind. ell. in de Caraibische zee, 16
U. W. Margarita, can Venezuela behoorende ; lang van 0.
tot W. 41/2 u., breed 2 1 /2 U. — W.-Ind. dl., bij de NW.kust van Haiti, tegenover de haven Port-du-paix ; op 20.
N.B.. 72° 36' W.L.; lang van 0. tot W. 6 1 /2 u., breed als
u. Het heeft de hfdpl. Cayon a en gelijkt, evenals het
voorgaande, sprekend op een schildpad. "De W.kust verbeeldt, in de verte gezien, den kop, de 0.1ijke den ataart
van dit dier." Hens was het de rijkste kolonie van Frankrijk in de Antillen. 't He-eft vooral kostbare houtsoorten.
Ontdekt door Columbus 6 Dec. 1492. — 3) all. in de golf
van Californie, 4 0. Z. het ell. Tiburon.
Tortugas (Islas-de-), 1) W.-Ind. ell. bij de N.kust van
Cube. — 2) groep en bank in de golf van Mejico, 31 u.
WZW. Kaap-Sable (Florida). "Schildpad-eilandee iteette de
Spaansche ontdekker Ponce de Leon deze groepen, omdat
hij ze bij zijne ontdekking, Juni 1513, alleen door amphibien en watervogels bewoond vond. Een groote tnenigte
sehildpadden weed door zone bemanning bolt getnaakt.
Tortura, [het for an Naphath der H. Schrift], can
zee gelegen d. van Palestina, pan). en 6 u. ZZW. acre,
can de Middell. zee. can den W.lijken voet van berg Karmel.
Torviscon. sp. at., prov. en to u. ZO. Granada. 2400 low.
Tory of Torry, (ii. bij de NW.kust van lerland, Ulster, RTC nOnegal ; met een VUUTtOrell op 550 5 5 N.B., 8°
15' W.L. 4)0 low.
Toaa, 1 volkrijke at. van Japan, ell. Sikoke. — 2 ) riv.
van N.-Italie, zie Toce.
Toscana, Toskanen, (ital. Toscan a, cog. T u s-
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a n 7), ['Fascia en Etruria], worm. groothertogdom
in Midden-Italia, tusschen 42° 22' en 40° 33' N.B., 9° 45'
en IV 22' 0.L.; in 1860 bij het kon. Sardinia ingelijfd en
thane tot bet ken. Italie behoorende, waarvan het de 7
provincien Areas°, Florence, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa
en Siena boded; hfdst. Florence. Behalve bet eigenlljke Toseane bevatte bet nog sedert 1847, het hertogd.
Lucca, eenige enclaven in de N.lijk gelegen etaten, benevens de ell. Elba, Gorgona, Monte-Cristo, Giglio" . Glennatri en eenige nog kleinere. De keten der Apennbnen, bedebt het N.lijk en NO.lijk gedeelte van dit land en heeft
bier tot hoogste toppen de Camporaghena (2050 met.), de
Amiata 11766 met.), de Falterona t 1690 met.), in welke
laatste de Arno zijn ooreprong neetnt; het overige van 't
gabled heeft can aangename afwisseling van henvels en dalen. De worn. riv. din: de Arno. Ombrone en Serchio,
waarvan de aerate schier al de wateren van de Z.lijke belling der Apennijnen opneemt. De Tiber neemt zijnen oar' prong in 't 0. van Toscane. 't Kanaal van Chiana verbindt de FiV. Chiano met den Arno. Het land heeft geen
meren van belang, mace can menigte poelen (epaduli") en
moerassen, die den naam van eMaremma" aan 't stroomgebied van den Ombrone-Senese hebben doen geven, maar
welke reeds grootendeela drooggemaakt zijn. 't Klimaat is
over 't algemeen liefelijk en gezond, doch in de streak der
genoemde Maremma verwekt de emararia" of earia eattiva"
dikwijla cevaarlijke koortsen. T. is beroemd om sun mineralen njkdom en het aantal van zijn minerale en warme
bronnen. IJzer is 't overvloedigst op 't eil. Elba; koper,
xilverhondend lood, zwavel, kwik, aluin, steenkool, beeldhonwere-marmer en albaet treft men in verachillende gedeelten van 't gr.hertd. aan, terwijl de zonderlinge boraxlagunen van Volterra een grooten overvloed van borax
opleveren. De vallei der Arno wordt wegens hare vruchtbaarheid de eTnin van Italie" genoemd ; maar de landbonw
wordt tot due verre zoo gebrekkig gedreven, dat er niet
genoeg koren voor eigen verbrnik gewonnen wordt. De
voornaamste veldprod. zijn mats, tarwe, rogge en gent.
Bijzondere wrg wordt er aan de cultunr der olbfolie besteed, en die, welke ale Florence-olie bekend is, wordt zeer
geocht. De wbn is over 't geheel van middelmatige qualiteit; die van Monteptticiano wordt voor den beaten gehonden. De muilezels en echapen zijn van voortreffelijk
ras, en in de drooggelegde gedeelten der Maremma weiden
schoone kndden yea. De voorn. fabrikaten zijn zijden stoffen, in welke T. nog steeds zijn onden roem handhaaft ;
wollen atoffen, die weleer in Florence Aileen 30,000 pereonen bezig hidden, maar no beperkt zijn tot grove lakens ;
papier, dat allerwege en van goede hoedanigheid vervaardigd wordt; strooboeden, em n tak van industrie, die zeer
veel is afgenomen, maar toch nog belangrijk is, vooral in
de nabnurschap der hfdst., wear het landvolk zich druk
met de bereiding van het stroo bezig houdt; voorts glas
en kristal, voorwerpen van mariner, albast, ijzer, koper
en porselein, koraal, was, tapijten enz. Be uitvoer der fabrieksproducten maakt een gewichtige handelstak te Livorno nit, van wear ook jaarlijke 40 tot 50 schepen, elk
met 10 tot 12 koppen bemand, ter koraalvisscherij uitgaan.
De voorn. art. van nitvoer aim olijfolie, huiden, etroohoeden, borax, lompen, wol, hennep, potasch, koraal, marmer, talk, knrk, timmerhont en papier; die van invoer
britsche, fransche, zwitsersche en duitsche fabrikaten, granen, koloniale waren en gezonten visch. Het in T. gesproken dialect wordt algemeen voor het zuiverst en beschaafdst Italiaansch gehonden, gelijk het Romeinsche
orgaan voor het wellnidendste doorgaat. Vandaar de zegswige: //Lingua Toscana in bocce Romana", d. I. Toscaaneche teal in can Rom. mond. (Vgl. oak ICaliP, Etruria.)
Toocanella, (Tuseanial, at. in Midden-Italie, prov.
Rome, 614U. NNO. Civita-Vecchia, aan de Marta, r. o.
Zij is hoogst schilderachtig, door vestingwerken omringd,
en heeft een kathedraal nit de 8ste crow. 3900 inw. OndOde was zij can at. van Etrnrie, en heeft nog in en om
hear veal etrurische ondheden.
Toseelano, d. in N.-Italie, 6 u. NO. Brescia, aan Lago-di-Garda ; met papier- en oliemolens. 2710 mw.
Toast, [Denim], at. van KI. Azle, Anatolie, 30 n. NO.
Angora. Men wil, dat zij 3000 turksche en 50 grieksche
woningen bevat, met eenige schoone minarets en onde
christen-gebonwen. Zij drijft handel in groen marokkijn.
Tons, gem. in Zwitserland, kant. Zurich. 2416 mw.
Tossiria' d. in Z.-Italie, pro.. en aim Teramo, ann
can bijvloed van de Romano. 2136 mw.
Toot, Ipoolach Tose e k), pa. at., pray. Silezie, regdat.
Oppeln, 4112 U. W. Tarnowitz; lakenweverij. 1800 mw.
Toatakb, riv. van 0.-Siberie, prov. Jakoetak, valt in de
Jana, on een NW.lijken loop. van 60 n.
Toszeg, gem. in Hongarne, gas. Pest. 2775 Wu,
Wotan's, sp. vl., prov. Murcia, 3 n. NO. Lorca Het
heeft can openbare fontein en fabr. van linnen en waskaarems, aardewerk, brandewijn en aalpeter. 8506 tow.
Tot-All manes, gem. in Hongarije, gra. Torontal. 2070 mw.
Thar°, vl. in de V.S. van N.-Amerika, Virginia, gm.
Brunswijk. 5043 low.
Tates, fr. gem. en vl. Seine-Inferieure, kant.hfdpl., arr.
en 4111 u. Z. Dieppe. 800 low.
Toiled.", gem. in Hongarije, gee. Pest. 2403 mw.
"retie, gem. in Hongarlie, gm. Komorn. 9855 low.
Tot...tornado., gem. in Hongarbe, grs. Bakes. 7750 mw.
Totten", run. at, 'contr. en 32 n. NO. Wologda, distr.aan de Soechona; met een klooster, dat vale bedevaangangers trekt. 3340 mw. Zoutwerken in de nabbbeid.
Tartness, Totems, cog. et. en kersp., grs. Devon, aan
-de Dart, r. o.. 3 U. van hewn mood in 't Kanaal, over
welke riv. zij door eene brag gemeenschap heeft met bare
vomit. Br i dg et o w n, aan den Sonth-Devon-spw., 4 ,/s
U. ZZW. Exeter. Sij heeft can lat. school, can achouwburg
en invoerbandel van steenkolen. 3468 law.
Totonienpan, at. in Centr. Amerika, Ott en 30-n. NW.
Guatemala, dep.hfdpl. In een welige vlakte. Zij beslaat
ten groott rnimte, heett huizen met platte daken, minerals

Toulouse
bronnen en eenige fabr. van wollen stoffen, houten art. ea
ijzerwaren. 24,000 low.
Tot.p.1.6.., gem. in Hongarije, gre. Sohl. 3070 low.
Tolman, Totruseh of Trotoes at. in Rumenie, Hotdavia, aan de gelbkn. riv., 24 n. ZZW.
'
Jassy. Van bier
vocal de wag near Zevenbergen door den pas Oi t osc b.
Tottenham. cog. kersp. en d., gm. Middlesex, 1 112 u.
NNO. St.-Paure (Londen). Het d. hangt semen met de
voorsteden der hfdst. 22,900 low. (in 't kersp.)
Tottington, VI. in Engeland, gee. Lancaster, kers!,
Bury, oncheiden in Higher- en Lo wer • E n d,
waarvan het aerate 3600, het tweede 12,E03 low. beret.
To:wham (Les.), gem. en d. in Frankrijk, dep. LoireInfErieure. 2122 low.
Toney, fr. gem, en st.at.,
Yonne, kant.hfdpl., arr. en 4 u.
2857 mw.
WZW. Auxerre, aan de
Toul, [Tedium Leueorum], fr. gem. en versterkte
at., Menrthe-et-Moselle, arr.hfdpl., (vroeger dep.hfdpl.
3l) u. W. Nancy, aan de Moezel, 1. o., en aan den spw.
van Parija near Straataburg. Zij heeft een gem.collegie, een
openbare bibl. van 7000 boekdeelen, een kathedraal van de
15de eeuw, can oud blanch. paleis on 't stadhuis), can
schonwburgzaal, kazernen voor kavallerie en infanterie,
een arsenaal en fabr. van kant, calicots, leder, aardewerk
enz. 6930 low. In de nabijheid is een staalbron.
Toulon, 1) -sur-Arrons, (Telonnum], fr. gem. en
vl.. Sa0ne-et-Loire, kant.hfdpl., arr. en 5 u. NNW. Chamiles. 1832 low. — 21 -ear-Mar, (ital. T olon e, sp.
Tolon ), (Tab o Martins, v. a. het Portz.. Citbarisen van Plinins), fr gem. en at., dep. Var„ arr.hfdpl.,
aan de Middell. zee, 12 tt. ZW. Dragnignan en 9 U. OZO.
Marseille, met welke steden zij door een spw. verbonden
is. Zij ligt op den achtergrond eener schoone baai, die
door de natnur tegen nagenoeg elken wind beschut is:
tegen den N.wind door een hoogen bergrug achter de et.,
tegen de 0.- en W.winden door twee ver vooruitspringende
voorgebergten, tegen den Z.wind door een dwars voor den
ingang der baai gelegen schiereil. De buitenste reede heeft
een diepte van 20 met., de binnenste met 2 door groote
mnren en kaaien gevormde hemline, is 10 met. diep, zoodat overal een volkomen uitgernst linieschip van den et r'sten rang ankeren kan. De at. is gebonwd in de gedaarte
van can boog, waarvan de pees gevormd wordt door de
nagenoeg in een rechte lijn doorloopende kaai van de oude
en de nienwe haven. Zij is een der 3 groote oorlogshayens van Frankrijk en can zeer sterke vesting, verdedig,1
door een dubbele linie van bebolwerkte fortificatien en
zoodanig door forten op naburice hoogten versterkt, dat
de Franschen hoar voor onneemaar honden. Zij heeft een
handels- en naaritiem-tribunaal, een gem.collegie, een openbare bibl. van 9050 boekdeelen, een zeevaert-school, een
normaal-school, can museum der marine, een museum van,
schilderijen, een kruidtuin, een observatorittm, een schouwburezaal, warme baden enc. De st stond weleer ale onzindelijk en slecht bestraat te bock, moor thane kan men
haar dat verwijt niet meer doen, en may zij veeleer een
nette stad heeten, die door tal van fonteinen besproeid
wordt. Bij de hooge, dicht opeengedrongen huizen, de
nanwe straten en de dikwijls tropische hitte is het buitengewoon groote aantal fonteinen en bronnen (140 binnen
en 63 buiten de stad ) zeer heilzaam voor de gezondheiti.
Tot hare merkwaardigheden behooren verde?: de kerk Notre-Dame, de kerk St.-Louis, de kariatiden, die 't balcon,
van 't stadhnis schragen, de rostrale zuil van Algiers, het
ybagne", dat gewoonlijk van 4- tot 5000 misdadigers telt ,•
de forten Lamalgne en Faon, bet militair hospitaal en het
arsenaal. Dit Mame beslaat bijna 1/4, van de geheele stmt.
T. De belangrijkste deelen em van zijn : de touwslagerijen
voor de oorlogschepen, de kettingplaats, het 'champ de hataille", wear de troepen der vloot exerceeren de eecole
de la maistrance", waaraan een prachtige bibi. voor de
zeevaartkunde verbonden is, de groote ankersmederij, wear
door een stoommachine het werk van duizenden menschenhanden verricht wordt, de zeilmakerij, het geschutpark, de
wapenzaal en de scheepahellingen. Daar in de Middell.
zee geen eb en vloed heerschen, kan men de schepen, out
ze ter herstelling op het droge te krijgen bier met, als
In vale havens, met den vloed in het do; brengen en dit
dan bij eb laten ledig. loopen. Het water moet door porn.
pen nit het dok verwtjderd worden, een arbeid, die vroeger door galeishtven verricht weed, doch bij de nienwe dokken door middel van stoompompen geschiedt. Aantaj low.
70,500 11879). Ligging van 't observatorium 43° 7 5" N.B.,
50 56' O.L. Gemiddelde jaaretemp. 62..2; winter 48°,5; nomar 75°,2 Fahr. — Toulon (T e 1 o Ma r ti na) was ourspronkelijk een mom. kolonie ; ztj werd meermalen door (le
Arabieren en Berberen geplunderd en verwoest. In 1824
werd zij door den conngtable van Bourbon, in 1536 door
Karel V. ineenomen. 't Verraad der royalisten leverde hoar
in Aug 1793 den E'ngelschen in handen, maar op 19 124-c.
van 't zelftle jeer weed zij hernomen door de republikeinen onder den gen.. Bonaparte, die bier den grond leide tot
dien zeldzamen krtjgsroem, welken hij later behaalde. —
3) vi. in de V.& van N.-Amerika, gra. Stark. 2100 inn.
Toulonbrn Menus], fr. riv., die in den Etang-eeBern valt en door 't kanaal van Craponne gemeenschap
heeft met de Durance.
Tonto:me, [Tolosa], fr. gem. en it., vroeger hfdst. van
Languedoc, nu van 't dep Haute-Garonne, aan de Garonne,
I. o., bij 't &Canal-du-Midi" en aan den spw. van Bordeaux
near Cette, 37 u. ZO. Bordeaux en 108 U. Z.t.W. Parkin. De
at is over 't geheel goad gebonwd, schoon en rijk, de hfdpl.
van een milit. divide en zetel van can aartsbiedom en van
een universitaire akademie, een r. kath. en prot. faculteit
der godgeleerdheid, faeulteit der reehten, der wetenschappen en der lettere', heeft een hof van appel en consistoriale geref. kerk, een synagoge, een keizerlijk lyceum, can
secnndaire school voor chirnrgie en medicIjnen, can keizerlijke artillerie-school, een veeartsenij-school, de beroemde "academic des Jena floraux", can akadernie der wetenachappen, onschriften en finale letteren, velerlei geleerle
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genootachappen, een kruidtnin, een obaervatorium, 2 seminarien, een• atoeterij, 2 bibliotheken die der geestelijkheld van 38,00 ), en die van 'C lyceum of keizerlijk collegte
met 64,003 boekdeelen. Ala merkwaardigheden verdienen
nog melding: het stadhuis of kapitool nit het jaar 63,
met de male des illustres Toulousains", waarin met minder dan 160 borstbeelden van groote mannen geplaatst zijn ;
de schouwburgsaal in 't zelfde gebouw; de kathedraal, de
kerken van St.-Sernin en it Daurade (een oude tempel
van Minerva! ; 't hotel der prefectunr, de schoone bruit
over de Garonne, het in Sept. 1853 ingewijde standbeeld
van Riquet, den schepper van 't ”Canal-du.Midi", de fraaie
pleinen, wandelingen en fonteinen. T. is de stapelplaate
/toor den handel tueschen 't binnenland van Frankrtjk en
Spanje, en heeft ten keizerlijke tabaksfabr. en kanongieterije en fabr. van wollen en zijden stoffen, papier, bran•

dewun enz. Aantal mw. 131,600 (18761. Het observatorium
ligt op 43° 36' 47" N.B., 1° 27' 5)" 0.L. — T. is de
geb.pl. van Clemence lattice, Cujas, pa. Benedictus XII.
(Jacques Forneri), den ingenieur Riquet e. a. Zij is een
der oudste eteden van Gallie en was eenigen tijd de hfdet.
der Visigothen. In 732 weed zij door de Saracenen ingenomen. Philips de Schoone vestigde er in 1302 een pane.
ment. De gerechtellike mooed, in later dagen (17621 door
dat parlement aan Jean Calac eepleegd, zal steeds ens nick
op de geschiedenis der stad blipren. 't Was bier, dat Wellington op 10 April 1814 (10 dagen na de overgave van
Faits) slag leverde can Soult.
Tongue:, Toucquee, 1) fr riv., in de dep. Orne en
Calvados, onto*, bij Merlerault en •alt na een N.lijken
' loop van 16 u. in 't Kanaal, 21/2 U. W. Honfleur. — 21 fr.
gem. en vi., Calvados, arr. en 2 u. NW. Pont-l'Eveque,
ass de Tongues, r. o., bij hiren mond. 1200 inw.
Tour (La) 1) -cl'Aigue., fr gem en d., Vaucluse, arr.
en 6 U. ZZO. Apt. 2250 mw. — 2) -d'Aievergoe, fr gem.
en st., Puy-de-Deme, kant.hfdpl., arr. en 8 U. W. Issoire ;
met de ruinen van een kasteel, dat de bakermat van de
familie La-Tour-d'Auvergne was, tot welke ook de beroemde ',premier grenadier de France" (t 1800 behoorde.
1900 mw. — 3) -de-Franco, fr. gem. en vi., 0.-Pyreneen,
kant.hfdpl., arr. en 4 0. WNW. Perpignan. 1300 mw. —
4) .de-Peilz. zwit. vi ., kant. Waadt, kr.hfdpl.. aan den
N.oever van 't meer van Geneve. 1/8 u. ZO. Vevey. 1000
mw. — 5) .du-Pin, fr. gem_ en at., Isere, arr.hfdpl.,
aan den spw. van Lyon op Chambere. 2800 mw.
Touraine, nude pron. van Frankrejk, hfclet. Tours, be
proeid door de Loire, Cher en Vienne, makende no het
grootate gedeelte van 't dep. Indre-et-Loire en een deel
Nan Loir-et-Cher en van Vienne uit.
Tourcoing. Turcoing, fr. gem. en at., dep. Nord,

kant.hfdpl., arr. en 2 u. NNO. Lille (Wessel), met een
station aan den epw. van Rijssel op Kortrijk (Courtrae)•
Zij heeft ten gem.collegie, een kamer van koophandel en
fabrieken, een fraai stadhuis, en uitgebreide fabr. van katoenen wollen e. a. stoffen, die de at. doen bloeien. Hare
bevolking neemt in de laatate jaren eterk toe en bedraagt
thane meer dan 40000 zielen
Touristen, badpl. in Hesaen-Nasean, bij Wiesbaden; in
1881 door 21,246 vreemdelingen bezocht.
Tourlaville, fr. gem. en vi., dep. Kanaal (Manche), arr.
-en $ n. ZO. Cherbourg; met leigroeven. 5540 low.
Tourmente, kaap van Neder-Canada aan de NW.zijde
Quebec.
'
Nan den mood des St.-Laurene, 91/a u. NO.
Tournan, fr gem. en vi., Seine-et-Marne, kant.hfdpl.,
.arr. en 41 /2 n. NO Melon. 1650 mw.
Tolman., 1) [Touriacum], fr gem. en at., HantesPyrenees, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZO. Tarbes, aan den
Arras. 134(1 mw. — 2) belg. gem. en at zie Doornik.
'
arr. en 2
Tourneppe, belg. gem. en d., proi. Brabant,
Z. Brussel; met papiermolens. 3000 low.
Tournon, 1) (Tornomagensis View.), fr gem. en

it.. Ardeche, arr.hfdpl., 10 u. NNO. Privas, aan den r. o.
van den RhOne, waarover bier een schoone hangbrug naar
Tain voert. Zij heeft ten keizerlijk collegie, een ond kasteel op een naburige hoogte (nu ten gevangenis), ten
goede kaai longs den Rhone en levendigen handel in Hermitaga-wijnen, wollen en zijden atoffen, organsijn en timmerhout. 5400 low. (4200 in de et. ! — 21 id., Lot•et Garoune, kant.hfdple, arr. en 4 u. NNO. Villeneuve-sur-Lot.
4210 low. (1500 in de at. ) — 3) -St..Martio. fr. gem. en d.,
Indre, kant.hfdpl., arr. en 21/* u. NW. Le Blanc. 1310 inw.
Tournooisvpld, polderl. in de Ned. prov. Z.-Holland,
gem. en kant. Woerden, arr. Utrecht.
Tournus, (Castrum Tinurtium, later Turnucium),

fr gem. en et., Seine-et-Loire, kant.hfdpl., an. en 5 n. N.
Macon, aan de &One, r. o., en tan den epw. van Parijs
near Lyon. Zij heeft ten handele-tribunaal, gem.collegie en
fabr. van hoeden, zijden e. a. stoffen, beetwortelauiker eon.
55(10 imw. (4300 in de at.) Geb.pl. van den schilder Greuze,
voor wien bier een marmeren monument is opgericht.
Tourouvre, fr gem. en d., Orne, kant.hfdpl., arr. en 2
0. NO. Mortagne-sur-Huine; met glasblazerij. 1840 i.e.

Tours, (Turonum Civitas, estaat der Turones" (Tn.
Ann. III. 41), ook Csesarodunum. eCeeisarhoogte"), fr.
gem. en at., hfdpl. van 't dep. Indre-et-Loire, tueschen
-de Loire, I. o. en den Cher, r. o., 36 n. ZW. Panic en 53
u. NNO. Bordeaux, met welke steden, alsook met Nantes
nil door spw. verbonden is. De at. ligt in een overheerlijke, rijk beplante en bebouwde vlakte, en weergaloos
schoon is hear aanblik, als men haar over de Loire-brug,
een der schoonste van Europa. binnentreedt. Aan 't elude
dier brng, lang 444, bij een breedte van 14 met., loopt de
eltue-royale" ter lengte van 800 met. ; zij heeft schoone
, eitrottoirs" of voetpaden, prijkt aan weerszijden met mo-

derne gebouwen, alle van dezelfde hoogte, maar van ver.
achillenden bouwtrant, en heeft tan 't einde het nieuwe
paleis van justitie. De at. duet zich echter aim overal
too gnnstig Toon Haar 'room. gebouwen sun de gothische
kathedraal, de abdijen van St.-Martin en van St.-Julien,
at aartabissch. paleis, het stadhuis, de korenbeurs, de kasemen en schoone fonteinen. Ztj is de hfdpl. der 4de milit.
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divisie, heeft een handels-tribunaal, ten keiterlijk collegie,
een openbare bibl. van 40,000 boekdeelen en veel zeldzame
MSS ten museum van echilderijen en beeldhouwwerk,
een kabinet van natunrlijke hiatorie van oudheden, van
tnineralogie, ten kruidtuin, een schouwburg, vele en yelerlei scholen en geleerde genootschappen, 2 badinrichtingen, arteaische putten en;. Zij is 't geliefd zomerverblijf
van vele eng. familien, die hier 2 kapellen hebben. De
fabr. van zijden stoffen, door Lodewijk XI. hier ingevoerd,

skin nog van belang; andere fabr. leveren velerlet andere
weefsels, leder, porselein en aardewerk, snares, stijfeel ens.
Stoombooten varen van hier op Saumur, Angers, Nantes
C. a. steden. 45,000 inw.
Tourteron, fr gem. en vi., Ardennen, kant.hfdpl., arr.
en 31/. u. NNW. Vouziers. 700 mw.
Tourtoirac, fr gem. en vl., Dordogne, arr. en 6 u.

ONO. Perigueux. 1360 low.
Tourtouse, fr gem. en vi., Ariege, 2 u.

Giro.. 1250 low.

NNW. St.-

Tourves, fr. gem. en vi., Van, arr. en 2 u. W.

Brig-

moles. 2200 mw.

gem. en d., Kanaal (Manche), arr. en
1 1 /.. u. NW. Coutances. 1000 low. Geb.pl. van den admireal de Tourville (t 1701).
Toury, fr gem. en vl., Eure-et-Loire, arr. en 8 u. ZO.
Chartes, aan den spw. van hubs near Orleans. 1380 low.
Tousle, st. in Oostenre Hong., prov. Galicie. 2e00 inw.
Touvet (Le), fr gem. en vl., Isere, kant.hfdpl., arr.
en 41/2 u. NO. Grenoble. 1610 low.
Tovarisova, gem. in Hongarije, gra. Baca. 3550 mw.
Tovarnik, mv1. in OostenreHong., prov. Croatie-Slavonie, com., gra. Syrmie, 3 u. ZZO. Vukovar. 2600 low.
Tovis, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. Transsylvanie
of Zevenbergen., gem. Unter-Weissenburg. 2020 low.
Towamensmg, twee gem. der V.S., Pennsylvanie: 1)
grs. Montgomery. e1/2 u. van Morristown. — 2) aan den
Lenigh, 25 u. ONO. Harrisbury. 2000 low.
Towanda gem. en d. in Pennsylvanie, grs. Bradford,
2700 low.
39 u. N.t.O. Harrisburg.
'
Towcester, cog. nevi. en kersp., gra. en 21/2 U. ZZW.
Northampton ; met een monument voor den aartsbisschop
Sponne. 2680 low.
Tower-Hamlets, dat gedeelte van Londen, 't welk zich.
ten 0. van de City en Finsbury ten 0. van de Teems uitetrekt, bevattende de Londen- en St.-Katharine-dokken, de
munt, Trinity-house, het London-hospitaal en veel andere
liefdadige gestichten, alsook de stations van de East- en
North-East-Counties-spw. Aan 't ZW.einde ligt de Tower
van Louden, waaraan deze ',borough" zijn naam ontleent.
650,000 mw.
Tourville. fr.

Townsend, 11 gem. der VS., Massachusetts, grs. Middlesex, 10 U. NW. Boston; met de d. TownsendHarbour, alin den Squanicook, Townsend -W e s

Village en Centreville, dat een //academy" beef'.
2000 low. — 2) id , Vermont, gra. Windham, 8 u. NO. BenTownrend-Bav, is een baai nun 't
nington. 1200 low.
ZW.einde van Nieuw-Schotland, 3 u. tr. aan den ingang.
Tournatull, kersp. van Engeland, grs. Devon, bij Darmouth. 2100 tow.
Townsville, 11 havenst. van Queensland ( Australie),
Cleveland.baai; door een telegraaf met Sidney verbonden.
1140 low. (1871). — 2) vi. in de V.S. van N.-Amerika, Ne

Carolina, grs. Granville. 2200 low.
riv. van Z.-Wallis. Engeland. in Cardigan- en Carmarthen-shire, valt in de Carmarthen-baai, na een loop van
17 u. Tot Carmarthen voor schepen van 200 ton bevaarbaar.
Towyn, Tywyn, kersp. en d. in N.-Wallis, Engel., gra.
Marioneth, aan de W.kust, 3 u. ZZW. Barmouth. 3301 low.
Tozer, To...sr, at. van N.-Afrika. Tunis, aan de Waijde
van 't meer Sjibka-el-Loedeah ; met handel in dadelen.
Traben, pr. mvl. Rijnprov., regdst. en 9 u. ZW. Co-

ble., tan de Moezel; met wijnbouw en leigroeven. 1250
low. 13 Aug. 1857 werd dit plaataje voor een grout deel
door em n fellen brand in de asch gelegd, kort nadat het

tegenovergelegen Trar bac h bijna geheel was afgebrand.
Trabia, at. op het eil. Sicilie, prov. Palermo, circ. Termini, in een bekoorlijke, allervruchtbaarste streek. 4630 mw.

Tracbenberg, ipoolsch Straburk a), pr. st.. pron.
Silezie, regdet. en 71/2 u. NNW. Breslau, hfdpl. van 't gelijkn. vorstd., tan de Bartsch; met een vorstl. residentieslot en weverij. 3166 low.
Traeluielvvald. zwit. d., kant. en 41/3 u. ONO. Bern;
met een oud slot. 1600 low.

Traeton, kersp. van lerland, Munster, gee. Cork, 3/4 U.
Z. Carrigaline. 1370 low.
Tracy-le-Mont, fr gem. en d., Oise, arr. en 3 U. ONO.
Compiegne; met 3 artesische putten. 1520 low.
Tradate, mvl. in N.-Italie, pray. en 3 u. ZW. Como,
dietr.hfdpl.. bij de Olona. 2580 low.
Trade-Town, aan zee gelegen pleats in Liberia, W.
Afrika, bij 't Z.einde van de kolonie.
Truett.), gem. en mvl. in Italic, prov. Caserta, circ.
Gaeta. 741e low. (4100 in de at.)
Trafalgar (Sias's.), (Promoatorium Junonis), kaap
van Span.jes ZW.kust, prov. Cadix, op 36° 10' N B., 6° 1'

W.L. Zie is laag en loopt in 2 punten uit. In den gedenkwaardigen zeeslag bij deze kaap, op 21 October 1806,
werden de vereenigde fr en sp. vloten geslagen door de engelschen onder Lord Nelson, die bier den heldendood stied.
Traghae, ommuurde at. van N.-A frika, Fezzan, 12 u. 0.
Moerzoek. Zij was weleer de hfdst. van 0.-Fezzan.
Tralbirae, bras. at., prov. Goyas, eau de Trahiras, 4 n.
van hare samenvloeiing met den Maranhao. 2000 mw.

Traiguera, sp. vi ., prov. Castellon-de-la-Plana, 21/2 n.
NO. San-Matheo. 2150 low.
Trailinskaja ruse. mvl., Land-der-Donsche-Kozakken,
can den Don, 16 'U. ONO. Novo-Tsjerkask. 200) low.
Trains., at. op Sicilie, intend. Catania, dietr.hfdpl., 4 ne

W. Bronte; met het oudete klooster van 't ell. 7500 low.

Trainel, fr. gem. en vi., Aube, arr. en 2 u. NNW. N.
gent-sur-Seine; met hennepteelt en handel. 1330 inw.
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Traiakireben Traskireben, mv1. in Oostenr.-Hongarije,_prov. Neder
-Oostenrijk, aan de Schwilehat, 4 n.
ZZW. Weenen. 2451 mw.
Trojan, mvL in het vorstd. Bulgaria, Balkanschiereil.,
san de Osina, 6 1 /4 n. Z. Lootsja. — Trajanna-poart, zie
onder Rostanitz. — Trajanns-rannr, zie under Ressoya. (Al deze pl. ontleenen batmen naam ass keizer
Trajanus, ornate. 100 j. n. Chr, die in het land van Dadars en Gothen rule Rom. voiksplantingen stiehtte, en wiens
in eere gehonden naam men aan tal van poorten, bruggee, wegen ens. verbonden bent.)
Trajetto, st. in Italie, tie Traetto.
Trakeboen, d. in Prnisen, prey. Pruisen, regdst. en 2
U. ZO. Gumbinnen, nabij de poolsche grens; met beroemde
paardenstoeterij, de grontate van heel Daitschland. 2500 inw.
Trakenburg, (weed. Koisi e), mv1. in Stiermarken,
kr. en 8 U. SO. Cilly, aan de Kleine-Feistritz; glasblazeru.
Train., at. en sash. van Ierland„ Monster, hfdpl. van
't grs. Kerry, can de Lee en bij de Tralee-baai, 17 U.
WNW. Cork. Zij is regelmatig -gebonwd, heeft vele whole., kazernen, een tolhuis. een krankzinnigengegicht en
•
andere liefdadige instellineen, en drijft een levendigen
handel in koren en men!. Schepen van 300 ton kunnen
door middel van em n kanaal bij de at. lossen; grootere ankeren te Blenneville,
n. lager, en can de Samp h ire C II.. 2 u. W.waarts. 9500 (ow. — De Tr ale e-baa
onmiddellijk Z. den mood des Shannon., is 41/4 u. lang
en aan haven ingang I u. breed. Aan hare Naijde liggen
de baai en 't vl. Ball y heigu e.
TrAlleborg, zweed. el., Ian MalmOhns, aan de 0.zee,
5 n. ZZO. Malmo; met een kl. haven en visscherij. 800 inw.
Tramayes_,_ fr. gem. en d.
. Saone-et-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 4 it. W. Macon; met bouwateengroeven. 2200 inw.
Tramonti, gem. van Z.-Italie, prov., circ. en 2 u. WW.
Salerno, bij de golf van Salerno. 4850 low.
Teramooti-Sopeo, 1) d. in N.-Italie, prov. Udine, circ.
Spi(imbergo. 1493 mw. — 2) -Sotto, id., id. 2329 (ow.
Tremors, ierach el. en badpl., grs. en 2 u. ZZW. Waterford, aan de NW.zijde der Tramore-baai. 2011 (ow.
Tenematoin, mrl. in Z.-Italie, prov. en 61/, U. Z. Potenza. 380. (ow.
Tree, naam van verscheidene steden in Anam, prov.
Tonquin, van welke wij wein(g weten. Men noemt o. a.
Tree of Tress-ban, Tree-she., Tran.doai, Treebee, Tree-hang, Tran.lai, meest aan de chin. grens.

Trees, gem. in N.Ital., prov. Tnr(jn, eke. Aosta. 2100 low.
Trancoso, 1) port. st ., prov. Beira, hfdpl. van een comarca, 71/2 n. ONO. Vilma.. 2566 low. — 2) braz. vL, prov.
en 6 u. Z. Porto-Segura, aan den Atlant. oceaan. 1500 mw.
Tranent, schotsch kersp. en stadje gra. Haddington,
aan den North-british-apw., 23/4 n. 0:Edinburgh, bij de
golf van Forth. 4850 inw. (2300 in 't stadje). Tot het kersp.
behooren nog de d. Port-Seaton, Cockenzie en Seaton.
Trani, [Turenum], et. en zeeh. van 2.-Italic, prov. en
u. NW. Bari, distr.hfdpl. aan de Adriat. zee. Zij heeft
een citadel, een kathedraal kloostern en weeahuis, een
achouwbarg en eenige katoenfabrieken. Zij is de zetel van
een aartsbisschop en van een hot van appel. 26,500 (ow.
Tranmere, at. in Engeland, gra. Chester, kersp. Babington, 1/4 U. Z. Birkenhead. 16,200 (ow.
Tranquebar. Trankebar, versterkte at. en zeeh. van
Hindo.tan, op de king van Coromandel, in het delta van
den Cavery, 40 u. SW. Madras. De st. is klein, maar net
en zindelijk, en heeft een hotel van den gouverneur, een
haven en een citadel met een vuurtoren. Zij behoorde tot
1846 aan Denemarken, maze ging toen door verkoop aan
Engeland over. Met haar gebied, groot 11/4 0 m., (elt
zij 25.000 mw.
Tram, I ) fr. gem. en d., Ille-et-Vilaine, arr. en 8 n.
ZO. St.-Malo. 1200 mw. — 2) id., Var, arr. en 3/4n. ZZO.
Draguignan. 1320 mow.
Tranabaikal, TransbaikaliZ of Zabaikalska7a,
gone. van Siberie, 0. van het Baikalmeer, rijk aan mineralen ; — hfclat. Tsjita. Groot 11,325 0 m., met een bewolking van 447,500 zielen. Sic ook Riberie.
Transeaneasie, Transkankasi*,landstreek van Aziat.
Rusland, ten Z. van den Cancan., sich uitstrekkende toeashen omstreeks 38 en 43° N.B., 41° 40' en 49° 40' 0.L.,
palende ten 0. aan de Kaspische see, ten Z. aan Turksch
en Perzisch Armenia en ten W. aan de Zwarte zee. De
grootte bedraagt ruim s300 0 m., terwijl de bevolking op
3,400,000 sielen wordt geschat. Het is verdeeld in de got'.
vernementen Tithe , Erivan, Bak.. Elisabethpol en Koetals,
en de distr. Daghestan, Sakatal, Soekhoem en Tsjernomore.
Trans-Gariep- of Oranje-Rivier -Gabled, thane
Oranje-Iiirijstaat geheeten, binnenlandsch gewest van
bepaald ten Z. door de Oranje-rivier of Noe-Gariep, die het van de Kaap-kolonie scheidt, ten W. en N.
aan de Key-Gariep of Veal-rider, die de grenmeheiding tegen den Trans-Vaal of de Znid-Afrikaansche-Republiek nitmaakt, en ten 0. door het Kwatlamba- of Draken gebergte,
waardoor het van Natal gescheiden wordt. Deze landstreek,
volgens benadering 3500 0 m. gront, wend ten deele door
Griquas, ten deele door Hailers (Basjoetas) bewomd, toen
eenige der Hollandsehe Boere,
n die ends 1835 de Keepbotanic verlieten (zie illistap-de-Goede-lloop en Transvaal), sich bier nedersloegen en hun getal later aanzienlijk vermeerderd zagen, nadat Natal (z. aid.( tot britsch
domein was verklaard. Twisten tusschen de Boeren en de
Griquas leverden aan 't cog. gouvernement der Kaap-kolome het voorwendsel out ten voordeele der laatsten gewapend tusschenbeiden te komen. 't Gevolg van den strijd,
die be) Boomplaats tusschen Sir Harry Smith en
Pretorius, den aanvoerder der nitgewekene Boeren voorviel,
was, dat do laatsten het veld rttimden en grootendeele
over de Veal-via. trokken. Toes verkreeg de landstreek
tusschen de Oranje- en Vaal.rivier den naam van Sony eein it ei t, met de toezegging. dat Groot-Brittanje den
aehtergebleven Boeren, ingeval het britech bewind bun op
den dour niet bevallen mocht, in 't bezit bunner onafhankelijkheid sou herstellen. Nanwelijks was de tijd om zich
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&mem I. verklaren, dair, of de Boeren gaven bij ee.
adres aan den gouv.commisearis te kennen, dat zij verlangden aan eigen krachten te worden overgelaten ; en ofsehoon het enc. bewind aanvankelijk weinig geneigdheid
betoonde, out skjne beloften te vervullen, heeft het echter,
na reel onderhandelens gedurende den loop van het jaar
1853, op den 23sten Februari 1854 met de afgevaardigden
van het Oranje-Rivier-gebied een overeenkomilt gesloten,
waarvan de eerste en voorn. bepaling luidt: ,Het bestuur
der landstreek over de Oranje-rivier cal als een vrij en oust hankelijk gonvernement beschouwd worden." De toen
ontworpen wetgeving is gebaseerd op het hollandsch-romeinsche reeht; het yolk kiest om de 5 jaren een president, die bkjgestaan wordt door een volksraad van 54 leden. Bij de reehtbanken en in alle regeeringszaken wordt
de hollandsche teal gebrinkt. Het land is verdeeld in 14
districten, die bestuurd worden door Landdrosten. De bevolking bestaat ten naastebij nit 50,0 .0 blanken en 25,000
natnrellen of inboorlingen. De eersten zijn bijna alien protestanten. Volgens een der laatste reizigers in Z.-Afrika
last het land naar zijn physische gesteldheid zich gevoegelijk in 3 afdeelingen scheiden ; de eerste is die der hooglanden, het mum aan 't gebergte, langs de 0.1ijke grens,
doorkruist van verschilleude nitloopers der Kwatlambabergen, zooids de Witte-bergen, de Roode-hand enz., parallet loopende met den Drakenberg zelven tot aan de bronnen der Vaal-rivier; de tweede is die der groote vlakten
van het binnenland, wear allerlei jachtwild, zoo ala de
vlugge goon, de bevallige quagga, de fraaie pronkbok, de
anelle bonte-bok e. a. bij troepen van duizenden en tiendnizenden rondzwerft, en wear zich tevens de grootere
wilde dieren, zooals de koninklijke leeuw, de vratige hyena
en de etroopende jakhals, die schrik des Afrik. veehoeders,
ophouden ; — de derde afdeeling eindelijk, bevat de meer
vruchtbare strooken lands lenge de voornaamste rivieren,
welke tot dusverre nog adman bebouwd nun. Over 't geheel ia het land bij uitstek gezond, en niet alleen geschikt
tot het voortbrengen van veel tropische gewassen, maar
ook van die, welke in de gematigde luchtstreek te huh'
hooren. De nitvoer der Oranje-Vrijstaat, die meest over
de Haaplandsche haven Port-Elizabeth pleats vindt, bestaat
voorn. nit wol, struiseeeren en gedroogde runderhuiden,
in Ism voor een gtzamenl(jk bedrag van 18 mill. gulden,
d. (. 9 mill. minder dan de invoer in datzelfde jaar. Zie
verder het art. Oranje-Vrijetaat, wear de grootte en bevolking near de bier gegeven cijfers verbeterd moet worden en wear men tevens am het slot your eFaurennith"
lent Faureemith.
Traussylvania, 1) tie Zeeenbergeza. — 2) gr.. der
V.S., N.-Carolina. 3536 inw. — 3) d. der VS., Ohio, aan den
Kleinen-Miami, 19 1 /2 u. WZW. Columbus; in 1829 gesticht.
Transvaal of Znid-Afriksmnsehe-Republiek, een
nog zeer jonge staat van Z.-Afrika, tusschen 25° — 32° 0.L.
en 22 , /2 — 2‘, ./2° Z.B.. ten W. begrensd door het land der
Griqua en Beetsjoeanen, ten 0. door Zoeloeland en 't Portugeesche gebied; terwijl het in 't N. door de Limpoporivier gescheiden wordt van de Kafferlanden. en in 't Z.
door de Vaal en Toegela van de Oranje-Vrijataat en Natal.
In 't begin dezer eenw was het grootste gedeelte van 't
Transvaal-gebied dicht bevolkt door de Beetsjoeanen, ten
stem, die de Keifer- en Zoeloe-broederen in uiterlijke beschaving ver vooruit was en bloeiende, volkrijke dorpen
hetet. V66r 50 jaar weed bun land uitgeplunderd door het
Zoeloehoofd Mozelekatze, den "Attila van Z.-Afrika", die
op zijn beurt moest vluchten, toen hij in botsing kwam
met de Hollandsche Boeren van de Keep, bij hunnen grooten etrek" van 1836-37. ("Trek" beet in den Z.-Afrik. tongvat verhuizen.) Aanleiding tot dezen grooten ',trek" — in
de gesch. der Boeren Exodus I. genoemd — hadden yenschillende grieven tegen 't Eng. bestuur in de Kaap-lcolonie gegeven, vooral de vrijmaking der slaves, de waardevermindering van 't geldpapier en zeer onbillijke schikkingen na den grooten Kafferoorlog van 1834. Een deel der
nitgeweken eTrekboeren" ging hugs den kortsten weg near
Transvaal-gebied, anderen bezetten Natal, toen door Zoeloestrooptochten bijna ontvolkt, die echter, then 't Eng.
gonvernement (1842) hunne volksplantingen annexeerde, andermaal top trek" gingen — Exodus II. — mom niet onder ten andermans rook te leven", en no een tehttis smitten in Transvaal. Zoo ontstonden hier door verschillende
nederzettingen in verschillende laren eigenlijk drie .republieken, die door 't beleid van den jongen Pretoria s,
zoon van den stichter van de voornaamste der drie, vet ,
eni:gdwr(Zotpasbegin1850,Ljdur6).
Reeds vroeger had het Britsche gonv. , bij verdrag van de
Zandrivier in 1852, de Boeren-republiek van Pretorias vrij
verklaard. Pretoria* den jongere volgde na ten 16jarig bewind, Thomas Francois Burgers als president
op (1872), die mete eenheid bracht in 't bestuur, de administratie regelde, de posterijen schlep, 't onderets verbeterde en den spw. Pretoritt—Delagoabsai ontwierp. Intrigues, door vrienden van Engeland of fortuinsoekers tegen
hem — tijdens zijn reis in Europa — gesmged, en de ourlog met Secomeni gaven Sh epst on e, den Ell ge 1 se h e n
COMMiSlIaTiS, am scheme aanleiding om skit met de zaken
van Transvaal te bemoeien, waarop in 1877 de bekende
annexatie volgde. Na ten dapper., roemvollen krijg van
Dee. 188.1 — Febr. '81, die in hooge mate de belangstelling van heel Europa wekte, wend hi) conventie van 3 Aug.
'81 het land aan de Hollandsche Boeren, als oorspronielijke stichters der republiek, teruggegeven. — 't Gebied
van Transvaal, dat verdeeld is in 12 diatrieten (Pretoria,
Potchefstroom. Rustenburg, Waterberg, Zontpansberg, Lijdenburg, Middelburg, Wakkerstroom, Utrecht, Heidelberg,
Mexico en Bloemhof) is ten saastehij 5500 0 m. groot,
d.
9maal de oppervlakte van Nederland, terwijl de bevolking op A.m. 815,000 mw. (Jun 1881) worth gerchat,
waaronder 33,740 Enrop. Hollanders en 5316 Enrop., die
niet van Hon. afkomst On. De bodem is vooral bergachtig in 't.midden„ N. en O.; Drakengeb. met den Manchberg is pl.m. 2400 met. 't Hoogland scheidt het Z.lijk en
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N.lijk rivierstelsel, of 't gebied van de Vaal van dat der
Limpopo. of Krokodilriv., die beide ontspringen op 't plateau van N.-Schotland en tal van zijrivieren en uspzniten" opnemen. 't Klimaat is Mina overal heerlijk; vooral
In de hooglanden. In de lagere, moerassige streken worden de slavegena met aware onweersbnien in den natten
moesson, van Oct. tot April, some ware platen. In 't NW.
vet dikwijls Jaren achtereen geen regal. De gem. jeantemp. is 68° Fehr. (20° C.), d. 1. lets hooter dan in de Keepkolonie. Pretoria, op 1470 meter boven de see, heeft 63°
Fahr. De vruchtbare bodem draagt in 't Z. bijna uitsluitend
bosch- en grasvelden, in 't N. en 0. grootendeels aware,
COMB ondoordringbare wouden, terwijl in 't W. de ',Ker.
too" ligt, een booge, bijna regenlooze woestijnviakte. Vandalsr hoofdzakelijk veeteelt, paardenfokkerij, green- en tabakabonw in de Z.lijke districten, in de N.lijke meer jacht,
nevens handel in ivoor. Geiten, bokken en echapen, en
sinds de 1t3de eeuw ook paarden, weiden er in groot getel. Voor de veeteelt is de tsetsevlieg een ware plan. In
minder bewoonde etreken huizen springbokken, olifanten,
tijgere en leeuvien. Best timmerhout. vooral ijzerhout en
geelhout, is er in overvloed ; rogge is er onbekend, maar
tarwe, rijst en kafferkoren leveren milde oogeten. In den
schoot der aarde zijn niet minder groote schatten verborgmn ; de talrijke kool- en ijtermijnen wachten alleen op
ran nijvere, doortastende hand. Volgens deskundigen zoo,
indien Pretoria een spoor had near Lorenzo-Marques, Transvaal 't kolenmagazijn worden van geheel Z.-Afrika met Indie, Suez en Aden. Verder heeft men koper, mod, din.
manten lean weerazijden van de Vaal) en good (vooral in
't N.: Lijdenburg voert maandelijks voor nagenoeg 3 ton
uit). (*) Thane nib's de voorn. uitvoerartikelen ivoor,
hniden, wol en struisveeren ( van laatstgen. art. in 1874
voor 21/a mill. gulden). De invoer is, bij slechte verkeerswegen, grooter; in weerwil ook van de hooge invoerrechten van Durban en Port-Elisabeth. De regeering van den
jongen etaat is zuiver republikeinsch : een president, voor
vijf jaar door de geheele bevolking gekozen, met een staatssecretaris, voor vier mar door den Volksraad benoemd,
veert de wetten nit, die de Volkeraad, uit 42 voor vier
jaar gekozen leden bestaande, maakt. De Ned. Herv. kerk
is de staatskerk, maar de //Dopperkerk", d. i. de Gerefortneerde, geldt voor den streng orthodoxen hoer als de alleenzaligmakende. 't Onderwijs, hoewel in den laatsten tijd
door de regeering zeer ter harte genomen, is nog vrij
slecht. 't Hollaudsch is de hoofdtaal, doch verminkt. Ala
staaltje ervan laten wij bier een deel van het door de
gebeurtenissen der laatste jaren meer bekend geworden
eTranavaalsche of Zuid-Afrik. volkslied" volgen, waarbij
dient opgemerkt, dat de boeren your w ij steeds on gebruiken en dat zij de uitgangen van naam- en werkwoor.den in den regel weglaten, coma miffs een letter van het
stamwoord (ale beneden, regel 5: d r a voor dr ag en ).
In pleats van v oor achrijven zij v e r.
yEen ider nasie beef sijn land,
Ons woon op Afrikaanse strand;
Ver ons is dear geen beter grond
Op al die wije wereldrond.
Trots is ons om die naam te des
Van kinders van Suid-Afrika."
”Een ider nasie beef sijn teal:
One praat van Rasp tot in Transvaal
Wat almaal maklik ken verstaan...
Wet gaat die ander teal on. aan ?
Ons west, so 'a pa en oupapa,
Die landstaal van Suid-Afrika."
ffEen ider nasie heef sijn wet,
Wat goed gebied en kwaad belet;
En elk sijn wet is na sijn aard
En gaat met sijn natuur gepaard.
So volg ons ook die cede na,
Wet thous/ hour in Snid-Afrika."
iiEen ider nasie beef sijn tijd
Om op te groei en at te slijt.
En no a (zoo als) ons Liewe Heer dat duet,
So is dit altijd wija en good.
Da kom een dag ver ons ook, ja.
Vertrouw op God, Suid-Afrika".
//Want al die nasies heef e6n God;
Hij re'el (regelt ) ider yolk sijn lot.
Hij beef ver ider yolk sun taal,
Sijn land, sijn reg, sijn tijd bepaal • —
Win dit verag sal sun straf dra.
0 God, bescherm Suid-Afrika!"
(*) Volgens mededeelingen van Dr. Roorda Smit ( Oct.
1831 in 't Aardrijksk. genootschap te Amsterdam gegeven)
is het met de schatten den bodema niet .66 rijk gesteld
els we boven op gezag van Theod. Tromp's Alerinneringen uit Z.-Afrika" zeiden. De geologische toestand is vrijwel dean. De Drakenbergen bestaan nit zandateen, vaak
doorbroken door vulkanische massa's van soma betrekkelijk
geringen onderdom, en bevatten bier en daar kolen, evenals in Basoetoland en den Vrijstaat, doch nooit in dikke
lagen. In 't midden en W. o. a. 't zandsteenbekken van
Heidelberg, met kleilagen, en dat van Pretoria, van siluriache formatie ; terwijl in 't N. meer diluviale gronden liggen, voor een deel bedekt door een breede strook hoogveen. Overal zijn de zandateenbekkens doorsneden door
raetamorphische bergruggen, die loodglans, kopererts en
wet good bevatten, welke mineralen de kosten van ontginning niet voldoende zouden beloonen. Bij Potchefstroom, Wonderfontein vindt men prachtige druipsteengrotten ; bij Waterberg tal van heete zoutbronnen. In de bekende goudvelden van Lijdenburg wordt alleen het alluviale good geexploiteerd, flirt het kwartsgesteente. Vermoedelljk bevat 't ZW. van Transvaal diamanten.
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De bewoners der jonge republiek zijn deels Afrikaansch-.
Hollandsche boeren, deels inboorlingen (Hottentotten en.
Heifers), deels Kaapkolonisten van allerlei nationaliteit.
De echte Transvaalsche boar van nature traag, zelfzuchtig en ondankbaar ; daarbij zeer gehecht can het oude. Hij
heeft wel gezond veratand, mane staat zoowel etoffelijk els
zedelijk yeel lager dan de Oranje-Vrijetaatache. [Transvaal
bloeit in 't geheel minder den de Oranje-Vrijstaat; er ia
dear, met onbepaalde grenzen near 't W. en N. meer Terstrooiing, minder samenwerking dan in de naeer gealoten
en afgeronde O.V.] De boer acht zich zelf alleen /teen
mensch" '• den inboorling beet hij eeu mschepsel" en lederbuitenlander wantrouwt hij. De Keifer. en Hottentotten,
door eigen kapiteins bestuurd, leven tussachen de blanke
bevolking in en verrichten veel arbeid voor deze. 't Grootate deel hiervan ziin, behalve de Transvaalsche boeren,
kolonisten van de Kaap, nit Engelsche of Kaapsche ouders
geboren, en verder Engehschen, Hollanders en Duitschere,
die alien your 't meerendeel ook hoer worden, of wel koopman of handwerker ; soma ook 't winstgevend bedrijf van
rechtsgeleerde of dokter bij de hand nemen. — De zetel
der regeering is sinds 1871 Pr etori a, op 26° Z.B. 't
Centrum van de republiek, doch niet zoo grout als de vroegere hfdst. Potchefstroom. Zij is regelmatig gebouwd; in
't midden op een vierkant plein istaat de Hervormde kerk,
terwijI de gouvernementskantoren, een eocieteit en hotel,
benevens eenige particuliere huizen 't plein omgeven. De
huizen, van stem of klei, met strooien daken en leemen
vloeren, zijn dour en slecht. Potc he f a t r co in, op
26° 40' Z.B., 27° 45' 0.L., aan den /teenigen Mooi-rivier",
drijft veel handel op de diamantvelden ; H ei del b er g,
ten Z. van Pretoria, op ten der hoogste bergen van de
suikerboschrand, is zeer fraai en gezond gelegen ; W a kkerstroom of Wess elstr oo hfdpl. van 't district van eerstgen. naam, ligt op de grens van Natal. Andere plaatsen zijn L ij d en bur g, Utrech t, Blo e mh o f, Christiana en Zoutpansberg.
Trapani, [Drepanum, near den vorm van zijn landtong, die op een sikkel gelijkt], verst. at. en zeeh. van
Sicilie, prov.hfdpl., aan de W.zijde van 't eil., 13 u. W.
Palermo. Zij heeft een kasteel, een senatoriaal paleie, een
kathedraal en verscheiden andere kerken, vele kloosters, 2
hospitalen, 1 collegie en 2 aeminarien. De haven laat achepen van 300 ton toe. Haar handel is aanzienlijk, en tot
hare uitvoerart. behooren tout, koraal ( dat aan Afrika's
knelt gevischt en bier gesneden en gepolijst wordt), soda,
albaaten vazen, beelden en edelgesteenten. 37,30 mw. De
vrouwen onderscheiden zich bier Binds eeuwen door hare
schoonheid. — Bij Dr epanu m, dat reeds vroeger door
de Karthagers bezet weed, vie! in 237 v66r Chr. een beroemd zeegevecht voor tusschen de corn. en karth. vloten.
— Traftano, Drapano of Maleca, [Drepanum, Pro=onto...um]. is een kaap van Candia's N.kust, 41/e u.
0. Khania.
Trappe (La), 1) Benedictijner klooster in Frankrijk,
dep. Orne, bij Soligny, 2 u. N. Mortagne ; vermaard out
den strengen leefregel zijner raonniken Trappisten 1. 't
Werd in 1140 gesticht, hi) de eerste staataomwenteling opgebeven, mane in 1815 tot zijn vorige bestenaming teruggebracht- — 2) vl. der VS., Maryland, gm. Talbot. 3940 mw.
Traqivair, kersp. van Schotland, gra. Peebles, 1/2 u. Z.
Innerlesthen. 670 inw.
Trarbach, pr. at., Rijnprov., regdet. en 10 u. ZW. Coaan den r. o. der Moezel, die bier een schipbrug
draagt, welke haar met Traben verbindt. Zij heeft een slot,
een progymnasinm, leigroeven en wijnbouw. 1704 mw. In
1857, den lien Juli, is dit stadje nagenoeg geheel afgebrand. Van 250 gebouwen bleef slechts 1ho gespaard. Ook
de op den berg staande kerk,. die de stad als een kroon
versierde, werd toen een promder vlammen.
Trasaceo, d. in Italie, prov. Aquila-degli-Abruzzo, circ.
Avezzano. 1420 mw.
Tesusaghis, Ital. gem. prov:Udine, circ. Gemona. 3450 inw„
Traanaaaer, Traismaaer, vl. in Oostenr.-Hongarije,
prov. Neder-Oostenrijk, kr. en 3 u. NNO. St.-Polten, bij
den mond van den T r a a e n in den Donau ; met een
schoone lakenfabriek. 800 mw.
Tra.-0.-Montea, d. 1. man gene zijde der bergen"),
prov. in 't N. van Portugal. palende N. en 0. aan Spanje,
Z. aan de prov. Beira en W. aan Minho; grout ongeveer
200 0 m.. met 410,460 low.; verdeeld in 2 comma.: Bragauze en Villa-Real. De Douro vormt geheel de Z.- en 't
grootste gedeelte der 0.grens, wordende zi,j verder besproeid
door de Tamega, Tua en Snbor, allen bijriv. van den Douro,
De oppervlakte is meest bergachtig, maar zij bevat veel
vruchtbare" valleien en de boorden des Douro's zijn vermaard om 't gewas der Portwilnen. De veeteelt is er van
belang. De voorn. fabr.prod. zijn zijden en wollen stoffen
en garen. De aanzienlijkste steden zijn Braganca, VillaReal, Torre-de-Moncorvo en Miranda.
Tramilieo, d. in Italie, prov. Massa-e-Carara, cite.
Castelnuovo-di-Garfagnana. 2300 mw.
Tratalais, d. op het eil. Sardinie, prov. Cagliari, tire.
Iglesitte. 1060 mw.
Trait*, gem. in Oostenr.-Hong., prov. Carinthie. 2460 inw.
Teas, (slay. Tr oghi r), [Traguriumb at. en zeeh.
van Oostenrijk-Hongarije, prov. Dalmatie, kr. en 3 u. W.
Spalato, op een ell. in de Adriat. zee, tusechen 't eil. Boa
en 't vaeteland, met beiden door bruggen verbonden. Zij•
heeft een goth. kathedraal, kl. haven en teelt olijven, vijgen en druiven. 3100 mw.
Tease, riv. van Opper-Oostenrijk, ontapr. ten N. van
Aussee, kr. Judenburg, vloeit NW. en N. door de meren
Hallstadt en Traun en valt na een loop van 30 u. r. in
den Donau, ruim 1 u. ZO. Linz. Zij geeft haren naana
aan een oostenr. kreits en is beroemd om hare forellen.
— Het meet Tenon of de Gmtinden-aee, een
verbreeding der riv. Traun, is 21/, u. hang en 1/s u. breed
en wordt door een stoomboot bevaren. — Tr este n ate i nb e r g, aan de 0.zijde van 't meet ie 1670 met. hoog. —
Tra unk irc hen is een d. can den W.oever van 't mesa'.
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irraunetein, St. in Opperbeieren, hfdpl. van een landgeriekt, 614 U. WNW. Salzburg. Zij werd in den nacht
van 25 op 26 April 1853, op 2 of 3 huizen iii., eheel afgebrand, doch telt thane weer 4853 inw. In de nabijheid
Iiggt de
.. Adelholzen, beide
nn enP eci ng en
kiroEm

anet

'Irv...Lateran (bob. Tratno w), at. in Oostenr.-Honemen, kr. en 7 n. NNO. ROniggratz, can
.garije, prOv. Boh
-de Alma, r. o. Overwinning van de Prnisen op de Oostenrijkers, 27 en 28 Juni 1866. Zij is het middelptmt van
.de linnenfabrikatie in 't Renzengebergte. 11,300 mw. in 1880,
tegen 3700 in 1858. Niet ver van bier ligt het d. S o r r,
bekend door de overwinning van Frederik den Groote, op
10 September 1745.
Travancore, 1) 'teat can 't Z.einde van India, schatplichtig can de Britten, palende W. en Z. aan den Ind.
, oceaan en landwaarta can Madras, Malabar, Coimbatoer,
Madoera en Tinnevelly; groot (met Cochin) 320 0 in., met
1,262,640 jaw. De oppervlskte is bergachtig in 't 0., el,ders afgewisseld door henvelen en dalen en wel besproeid;
.doch slechts % zijn geschikt voor de bebouwing. Hfd.' prod. zijn A*, amandelen, kardamom, peper e. a. spece'rben, betel en kokosnoten, tabak, ivoor en was. De mw.
, sun meest Hindoes. De voorn. steden zijn Trivandrum (de
hfdst.) Anjendo en Quilon. — 2) [Cottiarn), at. in gen.
'etaat, 14 a 15 u. NNW. Saap-Comorin, weleer bloeiend en
sterk bevolkt, mace nu in verval.
Trave, [Chalusus], riv. van N.-Duitschland, ontspr.
In Holstein bij Giesselrade, vloeit 15 u. ver 0.waarts,
neemt de Beate, Stecknitz, Wakenitz - en Schwartane op,
vormt dan de Binnen-see en valt bij Travemtinde in
de golf van Lnbeck (0.zee).
Travedoua, Ital. at., prov. Como, circ. Varese. 1050 maw.
Travemiinde, versterkte at., gebied en 21( n. NO. Lubeck, waarvan zij de voorhaven is, aan den mond der
Trave in de 0.zee; met openbare baden en een vunrtoren
53° 57' 3W' N.B., 10° 52' 53" O.L. 1725 mw. (1880).
Travers, 1) zwit. d., kant. en 4 n. WZW. NeuchAtel,
aan de Renee, in het hoogat schilderachtige Val-Tr ae r s. 1982 taw. — 2) meer der V.S., Missouri, op 47°
40' N.B., 94° 35' W.L.„ tusachen de meren Turtle en Plantagenet. De Boven-Missiseippi vloeit er door. 't Is 3 u.
lang en 1 U. breed.
'Traverse, eil.groep in den Zablen Atlant. oceaan, tus schen Nienw-Georgie en 't Sandwich-Land; in 1819 ontdekt door Bellinghausen.
Traverselloc, gem. in N.-Italie, prov. Turijn, circ.
Ivrea. 1400 mw.
'Traversetolo, d. in Midd.-Italie, prov. en circ. Parma.
1840
Travesio, gem. in N.-Italie, prov. Udine, circ. Spilimb ergo. 1540 maw.
'Travis, gra der V.S., Tejas, can beide zijden van den
Colorado. 13,150 maw. ; hfdpl. A uati n.
Travnapas, bergpas in den Balkan, 1030 met. hoog.
Travnik, Trawnitz, at. van Europ. Turkije, Bosnie,
aaudahfdpl., aan de Laschva ( bijrivier der Bosna ).. 13 u.
WNW. Bosna-Serai. De at. is slecht gebouwd en heeft een
nude citadel en een fabr. van degenklingen. 12,000 law.,
-alle Mohammedanen, op enkele Joden an. — Oak in Servie ligt een plants van denzelfden naam.
'Tray.. gem. en d. in Italie, pray. Piacenza. 5230 inw„
Trawden, at. in Engeland, gee. Lancaster, kersp. Whalley, %U. ZO. Colne. 2200 jaw.
Traws.Fynydd, keret,. van Engeland ., North-Wales,
gra. Merioneth, 2 n. ONO. Harlech. 1560 mw.
Treasegniee, belg gem. en vl., pray. Henegouwen, arr.
en I U. NW. Charleroi; met een goth. kasteel. 1600 mw.
Trebaseleghe, gem. in N.-Italie, prov. Padua, circ.
Campo-San Piero. 4220 jaw.
Trebbin, pr. at., pray. Brandenburg, regdst. en 4% u.
ZZO. Potsdam, can den spw. van Berlijn near Leipzig en
-con de Rhnte. 2277 maw.
Trebel..., gem. in Oost.-Hong., prov. Barinthie. 2130 mw.
Trebes, fr. gem. en d., Aude, arr. en 11/4 n. 0. Car.-cassone, aan de Ande en den Orbiel en aan 't Canal-dn.
Midi; met scheepsbouw, branderijen en hand& 1714 tow.
Trebia of Trebbia, riv. van N.-Italie, ontspr. can de
Itzijde der Apennijnen, 3 n. NO. Genua, vloeit NNO.
-voorbij Bobbio en Travo en vat na ern snellen loop van
16 n. r. in den Po, 1 n. NW. Piacenza. In de vlakte der
-Treble sloeg Hannibal de Romeinen, 218 jaar veer Chr.,
en werden op 19 Juni 1799 de franschen tot den aftocht
gedwongen door het oostenr.-russ. leger wider Suwarov.
Trebigne, Trebinje of Trebin, [Trebunium], vereterkte st. van Mir. Turkije, Herzegowina, aan de Trebinitza, distr.hfdpl., 15 n. ZZO. Mostar. Zij is de zetel van
-ten r. bath. biaschop. 10,000 inw.
Trebisacce, d. in Z.-Italie, prov. Cosenza, circ. Castrovillari. 1490 inw.
Trebitseb, (moray, T rt b Jet e), at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravie, kr. en 5 n. SO. Iglan, aan de Iglawa;
-met een kasteel en fabr. van wollen stoffen. 7890 mw.
Trebizonde Trebisond, Tarabisen, Trapezwat,
Trabesun (Ta' raboaan), [Trapezia*. ter wille van
hear vierkailten vorm zoo geheetenj, at. in Aziat. Turkije,
hfdpl. van 't gelijkn. paejalik, een belangrijke versterkte
zeeh-. can de ZO.kust der Zwarte zee, op 41° 1' N.B., 39°
-46' O.L. Zij ligt can de belling eens henvels, is door een
hoogen bebolwerkten wal omaloten en wordt verder Terdedigd door een citadel op een naburige hoogte. Bniten
de wallet' zbn diepe ravbnen over welke lange bruggen
-.goer= en die met tuinen beile
kt sbn; took veracbeidene
-voorsteden, in walk. de meeste christen-woningen zbn, ter-wig men er ook de voornaamste bazare en khans vindt.
Dr huizen abn mean van dene verdieping, van ateen en
"kalk gebouwd, met rends pannen gedekt en zoodanig met
plantsoenen en WINO omgeven, dat men nit zee in nen-wernood een enkel huis bespeurt. Ztj heeft omtrent 20
grieksche kerken, en bijna al de moakeeen zijn vroeger
-uncle chriaten-tempels geweest; die van Ste.-Sophia, op 114
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U. afstands, is een schoon gebouw. T. heeft een fort ace
weerszijden van een schierejl., dat in de Zwarte use nitsteekt. Door hare ligging is de stad een naitturlijke sta.
pelpL voor den handel, die tnaschen Armenie, N.-Perzie
en Georgie met Europa wordt gedreven, en in den jongsten tbd heeft hear handelsverkeer, door de atoomvaart op
de Zwarte zee en tusachen T. en Conatantinopel, ten aanzienlijke uitbreiding gekregen. Zij ill de laatste aanlegpl.
In de Zwarte zee voor de stoontb. der Messageries, Oostenrijkache Lloyd e. a. maatschappijen. Hoofdart. van uit.
voer sija zijde, wol, kemelhaar, tabak, was, galnoten, alaakerdoppen, alit, pium e. a. drogerijen, honig,
psbouw, de prod. van Kl. AMA
boter, hont voor den achee
lvijgen, rozijnen., olijven, sponsen, meerschuim Ijaarl. voor
f 3,u00,010(), alsmede de van Perzie komende zijden stoffen,
kaajemiren shawls, tapijten, saffraan, boomwol, en.. De
Jaarlbksche nitvoer wordt op eta waarde van 81/, milla gl.
geachat; die van den invoer beloopt ongeveer 17 mill. gl .
en bestaat meer nit linnen-, wollen- en katoenen stoffen,
koloniale waren, metaalwerk, vooral wapenen en goud- en
zilverdraad, kramerijen, wijnen, landbouwprod. en allerlei
fabrikaten uit Oostenrbk, Engeland, Frankrijk, Duitschland, Zwitaerland, Rusland en Italie. In de lactate jaren
evenwel is de handel zeer achteruit gegaan en voor ten
groat deel verplaatat naar 't naburige Pail, aan de Rion,
dat thans door een spw. met. Tiflis, 't middelpunt van
den Europ.-Aziatischen handel, verbonden is. 50.000 inw.,
'nor 't meerendeel Mohammedanen. 't Wu in dem st., dat
Xenophon met zijne tienduizend Grieken, an den vermaarden terugtocht, eindelijk de zee bereikte. Van 1203 tot aan
de omverwerping van 't Oostersche rijk was T. de hfdst.
van een onafhankelijk gebied, dat zich van de Phasis tot.
de Halys uitstrekte. — Het pasjalik van Treb la on de strekt zich uit langs de bust der Zwarte zee, tusschen 40° 30' en 41° 30' N.B. 38 en 42° O.L. De grand
is bergachtig, met veel vruchtlar
e, we! bebouwde atreken.
Het 0.1ijk gedeelte, La. istan geheeten. wordt bewoond
door de Laze s, eta onbeschaafde volkstam, ten getale
van 50,100 zielen, die geen ateden hebben.
Trebaatz, 1) pr. at., prov. Silezie, regdst. en 411, a.
NNO. Breslau, kr.hfdp1.; met fabr. van laken en linnen,
ten groote spinmachine in 't voorm. klooater, brouwerijen
en fruithandel. 4735 mw. — 2) St. in Oostenr.-Hongarbe,
pray. Bohemen, kr. en 2 u. ZW. Leitmeritz.
Trebschen of Friedrichsbuld, pr. stadje, prov. Brandenburg, regdst. en 16 u. SO. Frankfort; met een clot. 650
mw. — Trebsen
, sake. st ., kr.dir. en
%
4 u. OZO. Leipzig, can de Mulde. HO4 jaw.
Trebur, Tribur of Treuver, [Triburium], vl. in
Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg, aan den Rijn, 31h,
a. WNW. Darmstadt, 1 u. van den Rijn. 't Had welter een
beroemd paltis der Carlovingiache keizers, en hier werden
kerkvergaderingen en rijkadagen gehouden. 1770 maw.
Treeasali, mvl. in Italie, prov. Parma, circ. BorgoSan-Donnino. 338.) maw.
Tre.Castagne, mvl. op Sicilie, prov. en 21/2 u. NNO.
Catania, can de Z.helling van den Etna. 2950 jaw.
Trecate, gem. en mvi. in N.-Italie, pray. en 2 u. OZO.
Novara, mandhfdpl., bij den Ticino. 6900 jaw.
Theehina, mvl. in Z.-Italie, pray. Potenza, kanthfdpl.,
2 u.. Z. Lagonero. 2603 jaw.
Treeenta, mvl. in N.-Italie, aan den Tartar°, prov. en
4 1 !2 tt. WZW. Rovigo. 4710 mw.
Tredegar, eng. mvl., gra. Monmouth, kerep. Bedwelty,
41(, u. NW. Newport, hfdpl. van een volkrijk distr., dat
om zijn uitgestrekte kolenalijnen en ijzerwerken vermaard
is en door verscheiden takken van den Sirhowy-spw. doorsneden wordt. 't Was in 't begin deur eeuw nog een onbeduidend gehucht, doch telt thans meer dan 13,000 mw.
Tredington, kersp. en vi. in Engeland, era. 'Worcester,
I/2 a. N. Shipston-on-Sto.. 1100 jaw. (260 in 't vi.)
Tredossi, N.-Ital. d., prov. Cremona, circ.Crema. 1570 mw.
Tredozio, at. in Midden-Italie, pray. Florence, circ.
Rocca-di-Casciano. 3280 jaw.
Tredrifrin, TI. in de V.S. van N.-Amerika, Pennsylvanie, grs. Chester, 4 U. NW. Philadelphia. 1900 jaw.
Trefeghwys, kersp. van Engeland, N.-Wales, gra. Montgomery, -2 u. W. Newtown. 181 ) jaw. — Trefeirig, vl.
in Z.-Wales, grs. Cardigan 1 u. ONO. Alberyetwith. 1280
Inc. Beide pl. hebben lot;dmijnen in de nabijheid.
Treffelede, Triffelede of lliegt.van.ter-Lede, b. in
de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Leerdam, kant. Vianen, arr.
Tiel. 150 law.
Treffen, 1) gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Karin.
thie. 2400 mw. — 2) id., id., pray. 'Crain. 2600 hip.
Treffort, fr. gem. en at., Ain, kant.hftipl., arr. en 2%
u. NO. Bourg; met veel wijnbouw. 1830 mw.
Treffurt, pr. at., prov. Sakaen, regdst. en 10 n. WNW.
Erfurt, aan de Unstrut; met de mitten van 't slot Nord.mannatein en weverijen. 2020 mw.
Tregaron, eng. mvl., Wales, gra. Cardigan, can een burly. der Teify, 3 n. N. Lampeter. 1830 tow. — Tregoney,
Id., gra. Cornwales, 3 u. NO. Falmouth. 1000 tow.
Treguier, (vroeger Lantrigne t), h. gem. en at.,
Cetes-du-Nord, kant.hfdpl., arr. en 31/i u. NO. Lannion,
aan de samenvloeiing van den Jandy en Guindy, die bier
de riv. Tr egnier vormen, 1% n. van 't Kanaal. Hare
haven is diep en wel beschnt. 3818 tow. (3400 in de at.)
Tregune, gem. van lrrankrijk, dep. Finistere, arr. Quiz*.
per. 3600 mw.
Tregynon, kersp. van Engeland, N.-Wales, gra. Montgomery, 1 n. Newtown. 710 mw.
Treignae, fr. gem en st, Cortese, lanthfdpl., arr. en
8 U. N. Tulle, can de Vezere, 1. a. ; met een gem.collegie
en .een fabr. van vunrwapena. 2788 tow. (1700 in de st.(

Troisay, fr. gem. en d., Tonne, arr. en 7 u.
Auxerre. WM tow.
Tr..* 11 Trades, Pr. INK; EiiimPlvv, litlfdst• en 5 11.
ZW. Coblenz, aan de Moesel, die suer de Deim opneemt.
1360 mw. — 2) vl. in Kenrhessen, pro,. Oberhessen, ambtshfdpl., can de Lumbde. 1100 mw.
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Treisam, riv. van Baden, ontapr. in den Schwarzwald,
vloeit Z., NW. en N. en valt na een loop van 8 a 9 n. 1.
in de Elz, 1 U. Z. Kenzingen.
Treja, 1) et. in Midd.-Italie, prov. en 21/2 u. W. Macerate. 9260 mw. — 2) kl. bijriv. van den Tiber, prow. Rome.
Trelawny, kersp. op Jamaica, grs. Cornwall. 28,800 mw.
Trelaze, gem. en d. in Frankrijk, dep. Maine-et-Loire,
arr. Angera. 4600 mw.
Trelon, fr. gem. en vi., dep. Nord, kant.hfdpl., arr. en
21/2 n. ZO. Avesnes; met marmergroeven. 2800 inw.
Tremadoe, kL mvl. in N.-Wales, Engeland, gra. Cartiervon, bij 't N.emde der Cardigan-baai. Be haven, P or t ad o c, laat achepen van 300 ton toe en drijft reel handel.
Tremblade (La), fr gem. en d., Charente-Inferieure,
kant.hfdpl., arr. en 11/4 u.. ZZW. Marennee, aan de Sendre,
1_ o.; met nitvoer van °esters near Bordeaux. 2600 mw.
Tremblay, gem. en d. in Fran.krijk, dep. Ille-et-Vilaine,
arr. Fougeres. 2525 mw.
Trembowla, it in Oostenrijk-Hongarije, prov. Galicie,
kr. en 5 U. ZZO. Tarnopol, aan de Huizna, bij hare samenvloeiing met den Sered. 5500 mw. Zij was weleer hfdst.
van een onafhankelijk vorstendom.
Trementine, fr. gem. en d., Maine-et-Loire, arr. en 3
U. ZO. Beaupreau. 2300 inw.
Tremessen, pr. d., prov. Posen, regdst. Bromberg, kr.
Mogilno. 4487 low.
Tremestiere, tit. op Sicilie, prov. Catania, circ. Celiagirone. 1130 mw.
Tremerro, gem. van Italie, prov. en circ. Como. 1210 mw.
Tremiti-Eilanden, [Diomedae Lionize], groep van
5 eil. in de Adriat. zee, bij de bust van Napels, prov.
Foggia, in 't N. Het grootste, S an-D om en i c o, is
ruim 1 u. in omtrek ; S an- N i c o lo of Tremiti heeft
een vi. met een schoon klooster ; de andere zijn Ca prare
met de beste haven, Cr eta cc io en la V e c c hi a. —
N.waarts ligt eenzaam en onbewoond het eil. P ianos a.
Tremles, et. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen,
kr. en 8 u. ZO. Tabor. 2600 mw.
Tremoli, Ital. st., prov. Campobasso, circ.Larino. 300 inw.
Trennosine, d. in Italie, prov. Brescia, circ. Salo, aan
het Garda-meer. 2250 mow.
Tremouille of Trimouille (La), fr. gem. en at., Vienne. kant.hfdpl., arr. en 21/2 U. van Montmorillon. 1845 low.
Trendelburg, pr. d., prov. Hessen, regdst. Kassel, kr.
Hofgeismar. 800 low.
Trenno, d. in Italie, prov. en circ. Milaan. 2890 inw.
Trent, 1) eng. riv., ontspr. bij Burslem, in 't gra. Stafford, vloeit Z., 0., NO. en N. en vereenigt zich na een loop
van 4 1 u. met de Ouse, om den Humber te vormen. Zij
neemt de Dove, Derwent, Idle en Tarn uit het N. en W.,
de Tame, Soar en Devon nit het Z. op, en is door kanalen met al de riv. van Centr. Engeland verbonden. — 2)
riv. in Opper-Canada, distr. Newcastle, gm. Northumberland, ontstaat uit het meer T r en t, op 46° N.B., 78°
W.L. en valt na een loop van 30 n. in de baai van Quinte,
Ontariomeer, 3 n. NO. Newcastle. — 3) kersp. van Engeland, grs. Somerset, 3/, n. ONO. Yeovil. 600 low. — 4) at.
in Tyrol, ale Trient. — 5) geh. in de Ned. prov. N.Brabant, gem. Zeeland, kant. Veghel, arr. 's Hertogenbosch. 90 low.
Trenta, d. in Z.-Italie, prov. Cosenza, circ. Castrovillari. 1270 low.
Trentham, eng. kersp. en d., gra. Stafford aan de
Trent en aan den Derby-and-North-Staffordshire-spw., 1 n.
ZZO. Newcastle ; met een prachtig landgoed. 6300 low.
Trentola, mrl. in Z.-Italie, prov. Caserta, 21/2 n. NNW.
Napels. 2050 low.
Trenton, 1 ) at. der V.S., hfdst. van den Stt. New-Jersey en hfdpl. van 't grs. Mercer, aan de 0.zijde der Delaware, tegenover hare watervallen, beneden welke de riv.
een schoone brug van 330 met. lengte draagt, over welke
de Philadelphia-en-Trenton-spw. loopt, 8 U. NO. Philadelphia. De et. is regelmatig gebouwd en heeft veracheiden
voorsteden, reel schoone magazijnen, can aantal kerken,
een aierlijk staatshuis, een hOtel van den gouverneur, een
gerechtshof, gevangenis, verschillende scholen, fabr. van
katoenen stoffen, leder, papier, ton.w en aardewerk en vele
koren- en zaagmolens. Zij heeft met Brunswick gemeenachap door het Delaware-en-Raritan-kanaal, en met Philadelphia en Amboy door den New-Jersey-spw. 22,800 low.
(6700 in 1850). Hint. merkwaardig ala de pleats, wear Washington den 25en Dec. 1776 de vereenigde britache en hessiache troepen sloeg. — 2) gem. en vl. in New-York, gra.
Oneida, 3 1 /2 u. N. Utica. 3136 low. In den gem., can WestCanada-Creek, liggen de Tr ent on-F all a, die nit 6
achtereenvolgende watervallen bestaan, welker gezamenlijke grootte 94 met. bedraagt. — Nog vele andere pl. van
dezen naam komen in de V.S. roof, waarvan de voorn. in:
Tennessee, grs. Gibson (3800 low.); Missouri, gra. Grnndy
(2900 low.); Kentucky, grs. Todd (2775 low.); Wisconsin,
gra. Washington (2035 low. ,
Trentsin, Trenesin, (hoogd. Trentschin), [Singone), at. in NW.-Hongarije, hfdpl. van 't gelijkn. comiteat, can de Waag, 1. o., 20 u. NNO. Presburg ; met een
slot op een hooge rots, een piaristen-collegie, bronwerijen
en een brug van 252 met. over de riv. 3450 low.
Trenzano, d. in Italie, prey. en circ. Brescia. 1630 low.
Treport (Le), [Ulterior Portus], fr gem. en at.,
Seine-rnferieure, arr. en 41/2 u. ONO. Dieppe, can den mood
der Bresle in 't Kanaal; weleer een belangrijke etad. Hare
haven is door den laatsten fr koning verbeterd. 3600 sow.
Treppo-Carnieo, d. in Italie, prov. Udine, circ. Tolmezzo. 1060 low.
Treppo-Grande, gem. van Italie, prov. Udine, distr.
Tarcento. 1651 low.
Treptow (Alt. en Neu.), twee pr. at., prov. Pommeren, regdst. Stettin : de eerste kr. en 5 U. ZZO Demmin,
aan de Tollense, met 4050 low.; — de tweede kr.. Greiffenberg, aan de Rega, 4 , /2 n. WZW. Colberg, met 6982 low.
Aan de mood der Rega in de °Ate ligt de kleine haven.
pleats D e e p, met een zeebad-inrichting.

Trepuzze., d. in Z.-Italie, prov., rim. en 2 u. NW.
Lecce. 3480 tow.
Trequanda, gem. van 't eil. Sardinie, pro,. Sassari,
circ. Tempio-Pausania. 2860 low.
Tremens', d. in Italie, prov. Maasa-e-Carrara. 4034 mw.
Treseo, Treseaw, een der Scilly-ell., in 't Kanaal;
met het dorp Dolp hin en 450 low.
Treseorde, 1) v1. in N.-Italie, pray., eire. en 21/2 11.
0. Bergamo, distr.hfdp1.; met zwavelbaden en marmergroeyen. 2900 low. (1871). — 2) id., prov. Cremona, tire.
Crema. 1288 low.
Tresilico,. mrl. in Italie, pros. Reggio-di-Calabria, tire.
Palme. 1410 mw.
Tresivio, gem. v. Italie, prov. en circ. Sondrio. 1460 inw.
Tresnairaghes, at. op Sidle, pros. Cagliari, tire. Oristano. 1650 low.
Tree-Monies, gr. schiereil. van Z.-Amerika, W. Patagonie, tusschen den Chonos-archipel en de golf van Peiias.
Tres-Pontas, vl. van Emilie, prov. Minas-Geraes, tnsschen den Rio-grande en de riv. Das-Mortes, 7 u. 0. Lavras-do-Funil. 3000 low.
Tres-Sorores, de eDrie Nonnen", drie toppen in de
Midden-Pyreneen, waarvan de hoogste meer algemeen bekend is als Pic-Nethou of Pic-d'Anethou, diede
hoogste top is der Pyreneen, en 3475 met. boven de zee ligt.
Trete, fr. gem. en at., Bouches-du-RhOne, kant.hfdpl.,
arr. en 3 1 12 it. OZO. Aix ; met branderilen. 2730 low.
Tretto, d. in N.-Italie, prov. en 5 u. NW. Vicenza.
Trenebtlingen, beier. mvl., kr. Middenfranken, aim de
Altmahl, 4 U. WNW. Eichstadt. 1920 low.
Treuen, salts. at. , kr.dir. Zwickau, 21/2 u. ONO. Plauen ;
met 2 sloten en reel katoenweverij. 5600 inw.
Trenenbrietzen, pr at., prov. Brandenburg, regdet.
en 61/3 u. ZZW. Potsdam; met velerlei industrie. 5011 low.
Trove, ft. gem. en d., Cates-du-Nord, arr. en 1 u. NW.
Loudeac. 2172 low. — 'reeve., id., Gard, kant.hfdpl., arr.
en 7 u. NW. Le Vigan. 500 low. — Zie ook Trier.
Trevenzuolo, gem. van N.-Italie, prov. Verona, distr.
Scala. 2170 mw.
Trevethin, kersp. van Engeland. gm . Monmouth, 2 u.
N. Newport. 20,150 low., die meest hun bestaan vinden
in de uitgestrekte kolen- en ijzermijnen.
Trevi, twee mvl. in Midd.-Italie : 1) [Thebana], can
den boven Anio, 41/2 u. NNW. Frosinone. 1600 low. — 2)
[Trebia], 3 U. N. Spoleto, schoon gelegen aan den Flaminiaanschen weg. 5082 low.
Trevieo, at. en bisschaetel in Z.-Italie, prov Avellino,
tire. en 3 u. ZZO. Ariano ; met een kathedraal, klooaters
en een hospitaal. 3714 low.
Trevieres, fr gem. en vl. Calvados, kant.hfdpl.,.arr.
en 23/4 u. WNW. Bayeux; een botermarkt. 1,50 low.
Treviglio of Triviglio, at. in N.-Italie, prov. Bergamo,
distr.hfdpl., 6 U. ONO. Milaan can den spw. van daar near
Venetie, in can schoone vlakte, tusschen de Adda en den
Serb; met reel handel in ruwe zijde. 11,840 low.
Trevigno, gem. van Italie, prov. Treviso, tire. Montebelluno. 3186 low. •
Treviolo. gem. v. Italie, prov. en tire. Bergamo. 1100 low.
Treviso, Trevigi, [Tarvesium], at. in N.-Italie, prov.
en 41/2 u. N. Venetie, aan de Piavesella en Bile. Zij is
goed gebouwd, en hare kathedraal en vele bijzondere prachtgebouwen ziin met schoone schilderijen versierd. Zij heeft
een bissch. seminarie, gymnasium, openbare bibl. van 30,000
boekdeelen, een kruidtuin, verscheiden hospitalen, twee
schouwburgen enz., en zij was voorheen de zetel eener beroemde universiteit, die later near Padua verplaatst is.
Hare fabr. leveren katoenen en zijden stoffen, kjzeren en
houten waren, papier, pottegoed ens., en zij drijft een levendigen handel in vee, koren en fruit. In Oct. is er een
gr. jaarmarkt. 16,800 inw. ( 28,400 in de gem.) Onder de
Lombarden was zij de hfdst. van een hertogdom en onder
de Franschen de hfdpl. van het dep. Tagliamento. Napoleon I. vereerde den maarschalk Mortier met den titel
van hertog van Treviso.
Trevouz, [Trivultinm, Trivorttum en Trivinnt],
fr. gem. en at., Ain, arr.hfdpl., aan de Saone, 1. o., 9 n.
ZW. Bourg. Zij is amphitheatersgewijs gebouwd, maar vrij
leelijk, heeft een paleis, dat vroeger can het door Frans
I. bier geveatigde parlement behoorde, een voorm. moot,
een hospitaal en fabr. van wollen stoffen. 2700 mw.
Treys's, Treisa, pr. at., prov. Hessen, aan de Schwalm,
6 n. ()NO. Marburg; met weverij. 2360 mw.
Trer.o mvl. in N.-Italie, prov. en 51h u. NO. Milaan,
can de Aida; met zijdefabr. Vroeger veraterkt. 4200 low.
Triadelphia, vl. in de V.S. van N.-Amerika, W.-Virginie, gm. Ohio. 2140 low.
Trutna vl. in de V.S. van N.-Amerika, Alabama, gm.
Madison.' 2540 low. — 2) een der voorsteden van S.
villa; ale aldaar.
Triangels (De) of Drieboek-Eilanden, 1 ) eil.groep
In den Aziat. archipel, in de street van Macassar, in 't
midden tusschen Borneo en Celebes, op 3° 10' Z.B. — 2)
eil.groep bij de 0.kust van Yukatan, Centr. Amerika, in
de golf van Mejico.
Triangle, gem. en vl. der V.S., New-York, gm. Broome,
41h n. N. Binghampton. 1950 low.
Trials...art, fr gem. en vl., dep. Meuse, kant.hfdpl.,
arr. en 41/2 u. N. Bar-le-Due. 950 low.
Tribano, d. in Italie, prov. Padua, tire. Conselve.
3700 low.
Triberg, d. in Baden, kr. Villingen. 2410 low.
Tribogna, gem. van Italie, prov. entire. Genoa. 1234 low.
Tribsees, Triebsees ' pr. d. prov. Pommeren, regdst.
en 6 u. ZW. Straalsund, kr. Grimmen. 3200 low.
Triealoer, at. van Britsch Indie, pres. Madras, distr.
Z.-Arcot, 12 , /, U. W. Pondichery. her werd Tippo-Saib In
1790 door de Engelechen geslagen.
Tricarico, at. in Z.-Italie, prov. en 5 n. 0. Potenza,
tusechen den Basento en Bradano. Zij heeft oude =Ten,
een kathedraal en fabr. van zijden en wollen stoffen, leder
en tabak. 6850 inw.
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Tricase, st. in Z.-Italie, pros. Lecce, 61/2 u. OZO. Gallipoli, aan de Ionische zee. 4500 mw.
Trieatoer, twee St. van Britach Indie, pres. Madras;
1) distr. en '10 U. ONO. Madoerai met een schoone waterkom en pagode. — distr. Tandsjore, 1 n. W. Tramplebar: ook met een fraaie pagoda.
Tricesinso, myl. in N.-Italie, Venetie, prov. en 2 u.
N. Udine. 3620 inw.
Triehiana, gem. v. Ital., prov. en distr. Bellnno. 2540 inw.
Trichinopoly of Tritajinapaly, 1) distr. van Eritach
India, bij 't Z.einde, pees. Madras, omsloten door de distr.
Z.-Arcot, Salem, Coimbatoer, Madoera en Tandsjore; grout
150 0 m., met 1,200,00% inw. De riv. Cavery vloeit er van
W. tot 0. doorheen e besproeit reel rijstvelden. — 2)
hfdst. van gen. distr. jan den Cavery, 81/2 n. W. Tendsjore. Zi,j is 't hoofdkwtrtier
'
van de Z.lijke afdeeling der
armee van Madre., heeft wel vooniene markten, vervallen
vestingwerken, een citadel met een groote pagode een
kraidmagazijn en grottempel, een rijk voorzien arsemial en
fabr. van byonterien, katoenen stoffen en paardentnigen.
76,530 mw.
Trieht, d. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Buurmalsen, kant. Geldermalsen, arr. Tie, 11/2 U. ZZO. Culenborg, aan de Linge. 900 mw.
Tric io [Tritium Metallum], sp. vl., prov. Burgos,
'
600 inw.
'12 U. 0. Najera.
Tricolo, st. in Italie, prov. Cremona,circ. Trema. '249 0 inw.
Tricot, fr. gem. en vl., Oise, arr. en 31/2 n. NO. Clermont •; met calicot- en lakenfabrieken. 1200 mw.
The 1) fr. gem. en at., Hautes-Pyrenees, kant.hfdpl.,
arr. en '41/2 u. ONO. Tarbes. 1500 mw. — 2) -le-Chateau,
fr. vi., Oise, 1/2 u. NO. Gisors ; weleer van belang.
T'riebel, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. en 15 u.
ZZO. Frankfort; met can slot en weverij. 1695 inw.
Triebswetter, gem. in Hongarije, grs. Torontal. 3508 mw.
Triel, fr. gem. en vi., Seine-et-Oise, arr. en 23/4 u.
NNW. Versailles, aan de Seine, r. o.; met em n station aan
den spw. van Faits naar Rouen. 2200 mw.
Triemunt, Trimunt, geh. in de Ned. prov. Groningen, pm. Marum, kant. Zuidhorn, arr. Groningen.
Trvengen, zwit. d., kant. en 41/2 u. NW. Lucern, aan
de Snren. 2700 low. 't kerspel).
Triant, of Trident, (ital. Trent o, fr. en nederd.
Trente), [Tridentum, Tridentinum], at. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Tyrol, kr.hfdpl., aan de Etsch, 1. o.,
door den spw. over den Brennerpas verbonden N.waarts
met Innsbruck en Manchen, Z.waarts met Verona, Venetie
e. a. steden van N.-Italie, 4 u. NNO. Roveredo. Zij is door
hooge muren omsloten en heeft een groot plain met een
schoone fontein ; can oud kasteel, 't verblijf van hare voorm.
vorstelijke bisschoppen ; can kathedraal en verscheiden andare kerken, in can van welke, Santa-Maria-Maggiore, 't
vermaarde concilie van Trente (van 1545 tot 1563) werd ge honden ; verscheiden kloosters, can stadhuis, groot hospitaal, fabr. van zijden stoffen, leder, gins en tabak, veel
handel in koren, wijn, ijzer e. a. artikelen, vooral transitohandel tusschen Duitschland en Italie. 17,800 mw. (in 1880,
tegen 14,000 in 1857). De at. ward in 1796 en 1797 door de
Franschen genomen, die haar vervolgens tot hfdpl. can het
dep. Adige maakten.
Trientelen, Trintelen, b. in de Ned. prov. Limburg,
gem. Wittem, kant. Gulpen arr. Maastricht. 130 mw.
veri, Augusta TroveTrier, (fr. Treves), 1Tre
rorum, bij Tacit. Hist. IV. 62 e. a. p.], pr. at., Rijnprov.,
hfdpl. van een gelijkn. regdst., aan de Moezel r. o., over
welke riv. bier can schoone brug van 210 met. lengte voert,
17 u. ZW. Coblenz. Zij is een der oudste steden van Europa
( een volkssage doet haar reeds 1300 jaar v66r Rome bestasis!), en heeft vale indrukwekkende, ten deele rum.
gebouwen. De kathedraal is merkwaardig om hare altaren
en marmeren galerij ; de kolossale Porta Martis of poort
van Mars, de Porta Nigra of Zwarte poort, de Heidenthurm en 't nude paleis van den keurvorst I nu tot kazerne
gebezigd), 't artillerie-depot, de abdij van St.-Martin (nu
tot een porselein-fabr. dienende) zijn merkwaardige gebouwen. De kerk St.-Simeon, die, om zoo te zeggen in de
' stad
Ports Nigra was gebonwd, is afgebroken, sedert de
pruisisch is. Hare baden zijn van rum. maaksel, en buiten de wallen liggen de rulnen van eeu amphitheater. Zij
heeft een seminarie, can gymnasium en museum, de stadsbibl., nu met die van 't gymnasium vereenigd en 94,000
boekdeelen tellende, vale hospitalen, een schouwburg an
casino, fabr. van wollen, linnen an katoenen stoffen, timmerwerven voor kleine achepen, stoomvaart op Coble= an
Metz an levendigen handel in Moezelwijnen, granen an
timmerhout. Hare voormalige univereiteit, gesticht in 1454,
weed in 1794 opgeheven. Zu is de zetel van can r. kath.
bisschop; van een provincialen read en van een handelstribunaal. 24,200 mw. (1880) — Deze st was de resid. van
Konstantijn den Gr. e. a. mm. keizers, en bleef langen
tijd de hfdst. van een aartabisdom en can duitsch keurvoretendom. In de middeleenwen had zij kerhaaldelijk door
oorlogen te lijden, en in de 18de eenw weed zij 5malen door
de Franschen ingenomen, onder wie zij de hfdpl. van 't
dep. Sane ward, tot zij in 1814 aan Pruisen kwam.
Triescb, (moray. Tr z ea st a), my'. in OostenrijkHongFije, prov. Moravie, kr. en 21/2 n. ZZW. Iglan; met
weveruen. 3850 mw.
Triikst, (fr. en ital. Trieste), [Tempel., Tergestuna, at. an STOOM zeeh. van de Oostennjkach-Hongaarache monarchic, prov. Kwstland, hfdpl. van can gelijkn.
gouvernement en kreita, aan de golf van Triest, in den
NO.lijken hock van de Adriat. zee, 21 U. ONO. Venetie.
Ben over Laibach, Marburg., Gratz en den Semmering-pas
yoerende spw. Melt de at. ands 1853 in rechtstreeksche gemeenschap met Weenen., T. bestaat nit een onde omwalde
st., gebonwd aan de hailing van can steilen henvel, waarop
een bijna In pubs gezonken kasteel staat, nit de nieuwe
St. (Theresienstadt), de Joaephstadt an de Franzenvorstadt
langs de zee. Zij heeft over 't geheel een bloeiend voorkomen, en hare atraten wemelen van menschen nit allerlei
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europ. natien. De nieuwe at. vooral is goad gebouwd, en
weinig stolen kunnen . met haar in hechtheid an gemak
der burgerhuizen wediperen. Tusschen de onde en ineuwe
at. slingert zich de Co rs o, can breede straat, die achter.
eenvolgens op verscheiden mime en schoone pleinen nitkomt. Op 't voorn. van dem pleinen, de uPiazzagrande",
staat een fraaie openbare fontein en de zuil en 't standbeeld van kaiser Karel VI., aan wien T. hare latere belangrijkheid te danken heeft. Be voorn. gebouwen zijn de
bents, can nitgestrekt nieuw gesticht op de ',Piazza-dellaBona"; de kathedraal in de oude st., met het monument
van den beroemden Winkelmann; verscheiden andere r.
kath. en twee grieksche kerken, alien rijk an schoon versierd; twee protest. kerken, can eng. kapel, een reusachtig hospitaal, groote an verscheiden kleinere schouwburgen, het ptdeis van den gouverneur, de kazemen, het posthums, de scheepstimmerwerf, de lazaretten, het tolhuis en
het terras van 't casino, met standbeelden versierd. T. is
de resid. der consuls van meest alit zeevarende natien,
de natal van een bisschop, van een keizerlijke akademie,
heeft een zeevaartschool, can aantal handelsbanken, assurantiekantoren, nienwabladen ens., fabr. van likeuren, waskaarsen, seep, leder, mnziek-instrumenten enz., verwerijen,
suikerraffInaderijen, pottebakkerijen en branderijen. Zij is
een stapelplaats voor de pakhuisgoederen uit de Zwarte
zee, Turk& an de Levant, en in de laatste jaren is de weg
over deze st. met voordeel aangewend tot de overbrengst
der overland-mails tusschen Indie an NW.Europa. Zij bezit
een groote handelsvloot, en de in 1833 opgerichte °oatenrijkache Lloyds heeft meer dan 70 stoompakketbooten in
de vaart. Be haven, gevormd door den 'Mob o Theresiano",
is klein, maar veilig en gemakkelijk ; zij wordt omzoomd
door een breede steenen kade, dicht aan welke schepen van
300 ton kunnen ten anker gaan; en aan hare N.zijde is
een quarantainedok, omgeven van hotels en alle mogelijke
gemakken. De st. wordt gedeelijk doorsneden van 't Maria-Theresia-kanaal, waardoor de schepen voor de deuren
der pakhuizen kunnen laden an loosen. T. is voor Z.Duitsehland wat Hamburg sour N.-Duitschland is; vandaar
dat zij niet ten onrechte het t,Hamburg van de Middell.
zee" genoemd wordt. Haar voorn. art. van uitvoer zijn
koren, rust, wijn, olie, sumak, tabak, was, hennep, wol,
huiden, pelterijen, metalen, timmerhout en allerlei soorten
van fabrieksgoederen. De vuurtoren op den bovengenoemden Mob o staat op 45° 38' 6" N.B., 13° 46' 5" O.L. Be
gemiddelde jaarstemp. is 55°,3; winter 39°,4; zomer 71 0 ,4
Fahr. Aantal mw. in 1880 72,000 ; met voorsteden, 133,000;
tegen respectievelijk 65,000 en 104,700 in 1857.
Trifall, gem. in Oost.-Hong.,prov.Stiermarken. 3514 mw.
Trigg, grs. der VS., Kentucky ; met 13,690 mw. in 1870
( 10,133 in 1850, 7716 in 1840); hfdpl. Cadi z.
Triggiano, at. in Z.-Italie, prov. en 1l/ ii. ZZO. Bari
en 1 u. van de Adriat. zee. 7000 inw.
Trigno, [Trinum Portuosum], riv. van Z.-Italie,
ontspr. in de Apennijnen, 21/2 u. W. Campobasso, vloeit
NW. en NO. voorbij Trivento en Celensa, en valt na een
loop van 15 u. in de Adriat. zee, 1 1 /2 u. ZO. Il Vasto.
Trigueroo, sp. vl., prov. en 3 u. NO. Huelva. 4100 mw.
Trikala, Tricala, Tirhala, [Trieca], at. van het
vroegere Europ. Turkije, Thessalie, 10g2 u. WNW. Larissa,
aan de boven Salambria. Zij is in 1841 met bijna geheel
Thessalie aan het kon. Griekenland afgestaan. Be st. beslaat can groote ruimte en heeft verscheiden grieksche
kerken an synagogen, fabr. van dekens, grove wollen an
katoenen stoffen en levendigen transitohandel in koren e.
a. producten, die door haar near Albanie an Epirus gaan.
10 tot 12,000 mw. — Tr ik a la is ook een naam van
de prov. Thessalie. — Be ri v. T ri k al a is een kl. bijriv. der Salambria, onmiddellijk NW. Trikala.
Trikeri, St. van Thessalie, vroeger tot Rump. Tnrkije,
doch Binds 1881 tot het kon. Griekenland behoorende,
aan 't einde van een schiereil. in de golf van Volo. 5000
mw. Naar haar heat het Kanaal-van-Trikeri,
ten N. van Enke&
Trill°, sp. vl., pro,. en 81/2 u. 0. Guadalajara, aan
den Taag; met bezochte minerale baden. 800 low.
Trim, iersche at., hfdpl. van 't gra. Meath, aan de
Boyne, 1. o., 7 n. NW. Dublin. Si) heeft de mitten van een
kasteel, de overblijftels van St.-Mary's abdij, eenige kerken, scholen an liefdadige instellingen, het gerechtshnis an
de gevangenis van 't grs., infanterie-kazernen, can schoone
zuil voor Wellington an handel in landbonw-prod. 3874 mw.
Trimble, grs. der VS., Kentucky, aan den Ohio; met
5800 mw. (4460 in 1840); hfdpl. B edfor d.
Trissibuck, heilige pleats en sterke vesting in Britsch
Indie, prov. Aarungabad, 23 n. NO. Bombay.
Trimdon, kersp. van Engeland, grs. en 2 u. ZO. Du,
ham. 3260 mw.
Trimonille (La), de Trensouille.
Trinacria, onde benaming van Mein*, zie aldaar.
Trinconsaly, Trinconomale, (eng. Trincomalee, fr. Tr in quern al e), [het Spatana van Ptolomeus0], at. en zeeh. op Ceylon, aan de NO.kust. op 8°.
33' 7" N.B., 81° 14' 7" O.L. De kl. st . ligt aan den voet
eener rots, op welke Fort-Frederik Mast, aan den
ingang eener baai, door Nelson sole schoonste haven der
wereld" genoemd, en aan walker W.oever zich For t Oo at e r burg (eng. Ost er b nrg h), verheft, dat cane binnenhaven bftehermt. Zij heeft achtereenvolgens den Portngeezen, , Nederlanders, Franschen en Bngelschen behoord
en is on sedert 1795 in 't basil der Engelachen, die hier.
Foote kazernen your hunne troepen hebben. De gemidd.
jaarstemp. is or 80°,7; winter 77°,3; zomer 830,8 Fehr. Op
2 n. attends liggen de warme bronnen van Canni a.
Trine, eug. myl. en kersp., go.. Meets, aan den London-andlorth-Western-spw., 9 n. NW. Londen ; met fabr.
van zijden stoffen, zeildoek an stroovlechtsels. 5080 mw.
Tringany, Triagano, 1) zeestaat van 't schiereil. Malakka, Lugs de golf van Siam, tusschen 5. an 6° N.B., 102
en 103° 0.L., Wende N. aan Kelantan, Z. aan Kemaman.
Be bevolking wordt op 60,000 zielen geschat. Prod. zijn
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ivoor, peper, kamfer, garnbier, gond en ongeveer 7000 pikola tin jaarlijks. — 2) hfdst. van gen. staat, aan de gelijkn, riv., op 5° 25' N.B., 103° 0.L., met 40,000 mw. (?),
waaronder veel Chineezen.
Trinidad, 1) (fr. la Trin it 6, cog. Trinity, //Brieeenheid"), Z.lijkate van de Britsche W.-Ind. eil., Antillen,
bij de knat van Z.-Amerika, omtrent 4 u. 0. het schiereil.
Paria (Venezuela), bepalende ten 0. de golf van Paria
P or ta-Galera ligt op 10 0 50' N.B., 60 0 34' W.L. De
grootte bedraagt 95 0 m., de bevolking 109,00 zielen. Het
eil. is bergachtig, met ateile, hooge rotskuaten, behalve
aan de naar de golf gekeerde zijde; het heeft verscheiden
werkende slijkvulkanen en menig uitgedoofden krater.
De hoogst vruchtbare .grond, waarvan nog slechts 1/30 onder cultuur is, brengt voort cacao, suiker, koffle, katoen,
ook asphalt nit een groote natuurlijke lagune in 't NW.
De hfdpl. en zetel van den gouverneur is Port-of-Spain
tan de W.kust. Het eil. werd door Columbus, op diens
derden tocht, in 1498 ontdekt en behoorde beurtelings den
Spanjaarden, Engelschen en Franschen tot het in 1797 voor
goed aan Engeland kwam. — ) of 'Ascenao, eil. van
Brunie, prov. Espiritu-Santo in den Atlant. oceaan. op
20° 30' 32" N.B., 29° 29' 35" , W.L. — 3) cit. in de straat
van Magelhaens. — 41 at. op Cuba's Z.kust, aan den 1.
0. der gelijkn. riv., die niet ver van daar in zee valt, ruim
u. ZO. Havaiia; met een goede haven en handel. 15,000
inw. (0 ) — 5) Trinity, riv. van Tejas, VS., valt n a een
Z.lijken loop van meer dan 100 u. in de Galveston-I' aai,
01/2 u. N. Galveston. — 6) riv. van de V.S. van Columbia., op de landengte van Panama, vereenigt zich met de
Chagres, 7 U. van haren mond in de Caribische zee. Zij is
voor booten nit zee tot Capua, ZW. Chorrera. bevaarbaar.
Trinidade,braz. mvl., 51/2 u. NO.Rio-de-Janeiro. 40110 in w.
Trinita, 1) at. van N.-Italie, prov. Cuneo, mand.hfdpl.,
circ. en 21/2 u. NW. Mondovi. 3200 mw. — 2) d. in Z.Italie, prov. Castel-a-Mare, 1 u. 0. Sorrento ; met 2 herken en een abdij. 1600 mw. — 3) d. in Dalmatie. I u. Z.
Cattaro ; met een klein fort tegen de invallen der Monten egrij n en.
Trinitapoli, at. in Z.-Italie, prov. en circ Foggia. 6600 Mw.
Trinite (La), 1) fr gem. en vi., Morbihan, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. NNW. Ploermel, aan de gelijkn. riv. 1200 inw.
— 2) mvl. op 't eil. Martinique, arr.hfdpl., op de 0.kust,
41/2 u. 0. St.-Pierre ; met een goede haven. 5700 inw.
Trinity, 1 ) gm. der VS., Californie, aan de N.kust;
met 3220 mw. — 2) id., id., grs. Tejas. 4140 mow. — 3)
haven aan Nieuw-Hollands NO.kust, Nieuw-Zuid-Wales. —
4 ) levendige visschershaven aan de N.kust van 't schiereil.
Avalon in Newfoundland.
Trinksaifen, st.in Oostr.Hong., prov. Bohemen. 2300 inw.
Trino, at. in N.-Italie, prov. Novara, circ. en 3 u. ZW.
Vercelli, mand.hfdpl., bij den Po, I. o.; met yea handel
in vee en hammen. 9774 mw. (met de gem.)
Trinomaly, I eng. Trinomale el, gr. en volkekike
at. van Britsch Indie, pres. en 30 u. ZW. Madras, distr.
Z.-Arcot ; met een gr. pagode, veel andere tempels en een
poortweg van 12 verdiepmgen, 67 met. hoog.
Trintingen, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant.
en 2 rt. WNW. Remich, gem. Waldbredimus. 200 mow.
Triona, stop Sicilie, prov.Catania, circ.Nicosia 10,200 inw.
Triora, vl. in N.-Italie, prov. Porto-Maurizio, rice.
San-Remo. 5000 Mw.
Tripatoer, (eng. Tripatoo r), verscheiden plaatsen
in Britsch Indie, pres. Madras, in de distr. Salem, Madoers en Tsjinglepoet, de laatste omtrent 8 u. ZW. Madras,
met eenige merkwaardige Hindoe-tempels. — Tripetty,
of Tripatti, is een vermaarde Hindoe-tempel, pres. en
181/2 u. NW. Madras. ten Z. der Kistnah.
Tripi stop Sicilie, prov.Messina,circ.Caatroreale. 2650in w.
Tripole, ruts. mvl., gouv. en S u. ZZO. Kiev,
tan den Dnieper, r. o. 1609 mw.
Tripoli, a] 1) 0.1ijkste der Barbarijsche staten N.'
Afrika, bevattende in nun gebied Barka, Fezzan en dekuststreek, die zich van 't eil. Dsjerba tot aan 't Z.einde van
(le golf van Sidra of Sect [Syrtis Major] uitstrekt, tusschen
28° en 33° 30' N.B., IV 30' en 25° 0.L., palende deze
laatste streek 0. aan Barka, W. aan Tunis, Z. aan Fez.
can en de Libysche woestijn en N. aan de Middell. zee.
De grootte van Eigenlijk-T. (met Barka) wordt op 4- a 5000
m., de bevolking op 600,000 zielen geschat; maar 't geheel gebied kan op ruim 9000 0 m., met 1 1/2 a 2 mill.
inw. gesteld worden. Be kustlinie, die weinig baaien heeft,
mag tot op weinige uren van zee op de weligste vruchtbaarheid bogen, maar verderop is 't gansche land niet veel
meer dan een zandwoestijn, en de meeste riv. zijn huntvloeden. De prod. dier kustatreek zijn koren en vruchten,
in groote verscheidenheid, katoen, nude, tabak, saffraan,
meekrap en ricinus-olie; in 't binnenland zijn dadelen,
senna, lotusboonen en galnoten de hoofdbronnen des rijkdoms. De over-prodnctie der dadel- en olijfplantsoenen
wordt, met strooien mitten, aarden kruiken e. a. huiselijke fabrikaten, gedeeltelijk over zee uitgevoerd, gedeeltelijk aan Bedoeiensche kooplieden verhandeld; rundvee, schapen en hoenders worden naar Malta verscheept; ook
steenzout is ten belangrijk art. van uitvoer. Er zoo wijn
van voortreffelijke qualiteit gewonnen kunnen worden. Be
voorn. prod. der nijverheid zijn tapijten, dikke mantels, e.
a. kleedingstukken, stoffen van kemels- en geitenhaar, paklinnen, bereide huiden, marokkijn, aardewerk en potasch.
De buitenlandsche handel bepaalt rich meest tot Malta,
TtilliS en den Levant, terwijl tevens vele europ. waren
bier geruild worden tegen die van Centr. Afrika, vanwaar
dan ook jaarlijks verscheiden karavanen aankomen met
slaven, stofgoud, ivoor, senna en salpeter. Men wil, dat
T. de beschaafdste under de Barbarusche staten is. Be
heerschende .godsdienst is de mohammedaansche. Sedert 1835
is de regeenng in handen van een pasja, vasal der Porte.
— 2) (Ma], ook Tarabolus en Taraboeloes, versterkte
hfdat. van gen. staat, gelegen cop den rand der Midden.
zee, die sinds eeuwen een bron van welvaart en ontwikkeling was, en van de gele zandwoestijn, het beeld van
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doodschheid en van armoede ; aan den eenen kant de donkerblauwe golven, waarop de stoomfluit zingt, ale era vroolijk lied van 's menschen vernuft, arm den anderen kant
een dorre zandvlakte, waar geen andere loon weerklinkt
als 't gebIaas van kameelen bij dag en 't gehuil van hyena's en jakhalzen bij nacht." Trip. is kleiner dan Algiers
en Tunis, doch drijft een aanzienlijken handel, zoowel Wet
de kustlanden der Middell. zee als met de staten van Midden-Afrika, waarheen van haar nit vooral belangrijke karavanenwegen voeren over Moerzoek en Bilna naar het Taadmeer (Koeka) en over Rhadames naar de Nigerstaten (Timboektoe). Wekelijks heeft zij twee drukke markten. Hare
witte huizen, hare met plantsoen omgeven moskeeen en
met koepels bekroonde baden geven haar nit zee een schoon
voorkomen ; ook is zij zindelijk en goed geregeld, beter
dan dit met de meeste oostersche steden het geval is. De
voorn. gebouwen zijn de citadel met het hOtel van den
pasja en een scheepstimmerwerf, eenige schoone moskeeen,
verschmden synagogen, kerken, marktpleinen en europ. hotels. Zij heeft nog een prachtigen triumfboog, in 164 opgericht ter eere van Aurelius Antoninus en Verna, alsmede
eenige andere overblijfsels der oudheid. Hare haven, hoe.
we! klein, is veilig en laat fregatten van 51/2 met. diepgang toe. In 1875 liepen 1121 schepen binnen, terwijl 1078
werden uitgeklaard. Door een onderzeesche telegraaf staat
T. met Malta in directe verbinding. Hare bevolking wordt
op 20,000 zielen geschat, waarvan 14,030 van turksche afkomst, 2500 christenen en 2000 joden. Ligging op 32° 53'
N.B., 13° 11' 0.L. De at. ontleent haren naam aan de oude
landstreek Tr i poli s, zoo geheeten wegens hare 3 voorn.
steden: Sabrata, CEa en Leptis Magna. — 3)
-Vecchia, of Oud-T., hi. zeest., 13 u. W. Tripoli.
Tripoli, 13] of Tarablus, Tarabolus, Taraboeloes,
(turksch Tr a blo s), (Tripolis], zeest. van Syrie, pasj.hfdpl., aan de Middell. zee, aan den voet eens uitloopers
van den Libanon, en aan den mond der Kadisja, 13 u. NO.
Beyroet. Zij is net gebouwd en door schoone tuinen omringd; maar het moerassig karakter van hare nabuurschap
maakt haar ongezond. De straten zijn meestal nauw en
donker, de huizen meest van gehouwen steen, en men treft
er vele overblijfsels van middeleeuwsche bouwkunst aan ;
vooral nit den tijd der kruistochten. In en om de stad
vindt men een aantal granieten zuilen en sporen der oudheid, en op een naburige hoogte staat een nod kasteel.
T. weed ongetwijfeld dun geheeten, omdat zij nit 3 verschillende wijken, die zoo vele steden warm, was saamgesteld, terwijl de Marina of El Min a, de hoofdzetel des handels, een afzonderlijk gelegen wijk ten ZAN ..
vormt, op eene vooruitstekende landpunt langs de haven.
Volgens anderen draagt zij haren naam Tri-polis of
driest ad als gemeenschappelijke handelskolonie van de
drie steden der Oudheid Tyrus, Sidon en Aradus. T. is
de zetel van een griekschen bisschop en van verscheiden
europ. consuls. Hare haven is klein, ondiep en vaak onveilig; toch voert zij zijde, wol, katoen, tabak, galnoten,
cochenille en zeep uit. 16,000 inw., waaronder 3000 christenen ( zonder El Mina, dat 3000 mw. telt). — Tripolis
was ook de naam van eene stad in Turksch Armenie, nu
Tirebol i; — van eene andere in Laconie, no Trip olit za; van een derde in Albanie, nu Tepelen of D e p e1 e n ; — ook van eene riv. in Syrie, nu de K a r sj o e t.
Tripolitza, Tripolizza [Tripolis], st. van Griekenland, Morea, hfdpl. van 't gouv. Mantinea, in een vlakte,
900 met. boven de zee, 6 u. ZW. Argos. Voor den griekschen vrijheidakrijg was zij de resid. van den turkschen
pasja van Mores en had 20,000 mw.; maar zij weed in 1821
door de grieksche insurgenten bestormd en ingenomen in
1825 andermaal bestormd en hernomen door de troepen
van Ibrahira-pasja, die haar tot den grond slechtten. Later is zij weder opgebouwd en heeft no ongeveer 8000 inw.
— Zij vertegenwoordigt de 3 steden der oudheid M a nt in e a, T egea en Pallan ti urn (vandaar haar naam)
welker sporen men nog in hare nabijheid ontwaart.
Tripsconapagnie, veenkolonie in de Ned. prov. Groningen, aangelegd in de 17de eeuw. Zij strekt rich nit over
3 gemeenten, nl. over Sappemeer, Veendam en Muntendarn. en telt 450 mw., waarvan 350 onder laatstgen. gem.
Triptis, oude nt. in Saksen-Weimar, aan de Orla, hr.
en 1 1 /2 u. 0. Neustadt; met weverij. 1720 mw.
Trisobbio, d. in Italie, prov. Alessandria, circ. Acqui. 1680 mow.
Trissino, d. in N.-Italie, prov. en 21/2 u. WNW. Vicenza. 2580 mw.
Tristan-d'Aeunba, 't voorn. eener gelijknaMige groep
eilandjes (ook Ververschings-eilanden geheeten ), in den Z. Atlant. oceaan, op 37° 2' N.B., 12° 18'
W.L. De oppervlakte is bergachtig, en een der pieken verheft rich tot meer dan 2509 met. boven den oceaan. Be
andere eilanden worden door de Engelschen, die op t bezit aanspraak maken, Nightingale (Nachtegaal) en
Inaccessible (Ongenaakbaar) geheeten. Tijdens 't
verblijf van Napoleon op St.-Helena, onderhielden de Engelschen hier een garnizoen.
Triste, 1) eil. van Centr. Amerika, in de golf van Terminos, bij de ZW.kust van Yucatan. — 2) of Poelo-Mega,
eilandje bij de ZW.kust van Sumatra, op 4° Z.B., 101° 10'
O.L. — 3 ) (Golf van-), baai der Caribische zee, aan de
N.kust van Venezuela, tusschen 67° 30' en 68° 30' W.L.,
op 10° 30' N.B.
Trith-St.-Leger, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 1
u. van Valenciennes, aan de Schelde, I. o.; met belangrijke ijzerwerken e. a. industrie. 3864 inw,
Triton, Z.lijkste der Paracels, in de Chin. zee. — Tritons-baai, baai op de N.kust van Nieuw-Guinea, in 1827
door de Nederlandsche schepen Triton en Iris ontdekt.
Tritrepoe, it. op Java, resid. Rembang, aan de Soemangi; met een bazar en veel handel.
Tritsum, Tritzum, geh. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Franekeradeel, onder het d. Tzum; met een 30tal mw.
Triuggio, gem. in N.-Italie, prov. Milaan, circ. Monza.
2624 inw.
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Triumph°, 1) at. in Brazilie, prov. San-Pedro, 81/2 n.
W. Porto-Alegre. 3500 mw. — 2) -J..la.Cruz, baai en
eiLgeoep van Centr. Amerika, aan de N.kust van den
staat Honduras, distr. Comayagna.
Trivaioer, (eng. Tri•aloor), volkridke at. van Britseh
Ladle. pees. Madras. distr. en 10 n. 0. Tandajore.
Trivausdruns, Trivanderans of Trivandapatans
at. van Voor-Indie, hfdst. van het Travancore-gebied, op
de knit van Malabar, 14 u. NW. Kaap-Comorin ; met een
schoon pales en groot garnizoen. In 1837 weed er een
observatorium opgericht. De gemiddelde temper. la er in
Jan. 78°,1, in Jell 77°,9 Fahr.
Trivento, (Treventurn, Triventuni], at. in Z.-Italie, prov. en 41/2 n. NW. Campobasso, aan den Trigno ;
met een kathedraal en fabr. van grove Iakens. 4900 Low.
Triwero, invL in N.-Italie, prov. Novara, 21/2 n. NO.
Biel's. 4495 inw.
Trivieary, d. in Britsch Indie, pres. Madras, distr. Z.Arcot, 41(1 n NW. Pondichery.
Triwier (St..) 1) -de.Courtes. fr gem. en stadje,
dep. Mn, kant.hfdpl. arr. en 5 u. NNW. Bourg-en-Breese.
1600 low.
2) ...r.ltiognans, id., zelfde dep., arr. en
3 u. NO. Trevonx. 1780 low.
Triwiglio, ale Treviglio.
Triwigano, gem. van Italie, prov. Udine, circ. Palma.
nova. 2178 low.
Trivigno, gem. van Z.-Italie, prov., circ. en 3 n. ZO.
Potenza. 2520 mw.
Trauma, 'froward, fr gem. en vi.. Calvadoe, kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. 0. Caen; met kantfabi. 1000 law.
Trocktelfingen, pr. at., in Hohenzollern•Sigmaringen.
41/.1 u. N. Sigmaringen, aan de Seckach. 1232 law.
Troebetseh, (T rube j), twee riv. van Rusl.: 1) een
arm der Oka, gouv. en N. Riazan. — . 2) gouv. Tajernigov
en Pultawa,valt in den Dnieper na een Z.lijken loop van 25 u.
Troebtsjevsk, Trubtsehevska, rues. at. , gouv. en
25 n. WZW. Orel, diatr.hfdpl., aan de Desna ; met groote
zoutmagazijnen, een fabr. van spaansch-groen en handel
in koren en vlas.
Troeko, d. op Java, reaid. en 7 n. W. Semarang, in 't
gelijku. distr. van het regentschap Kendal.
Troffarello, gem.v. N.-Ital., prov. en circ.Turijn. 1370 mw.
Trogen, twit. mvl., boat. en 2 n. NO. Appenzell, bfdpl.
van Ausser-Rhoden; met een araenaal, een school voor
landhnishoudkunde en linnenhandel. 2912 mw.
Troina, at. op Sieilie, prov. Catania, kant.hfdpl., 3 u.
W. Bronte, op een bergtop, 100) met. boven de zee. 10,193
mw. Zij heeft het oudate klooster op het ell.
Trois.Fontaines die 1Laeken.
Trois-Moutiers ILes
), fr. gem. en d., Vienne, kant.hfdpl., arr. en DA u. NW. Loudon. 1200 mw.
Trois-Rivieres, mei. op de Z.kust van Guadeloupe, 2
U. ZO. Baser-Terre. 3200 mw.
Zie ook Three-Rivers.
Troia-Vierges, zie
Troisvilles, gem. van Frankrijk. dep. Nord, arr. Cambrai, kant. Le-Cateau. 2045 mw.
Troitsk, 1) rum. et., gouv. en 25 u. NW. Penza, aan de
Moksja. 5425 law. — 2) of Troitskaja, ook Zemninki,
id., gone. Orenburg, aan den 1. o. van den On (bijriv. van
den Tobol), 20 u. ZZO. Tajelibiansk. Zij heeft bebolwerkte
wallen, een kathedraal, tolhuis en kazernen, en drijft levendigen handel met Bokhara. Jaarlijks wordt rij door
2000 Kirgizen met bonne goederen bezocht. 7730 law.
Troitzkoi 1) 4nonastere of Sergiew, rues. mv1., gouv.
en 12 u. NNo. Moskou. 7000 low. Op een hoogte, onmiddellijk boven het vlek, ligt het Drieeenigheids-klooster
(Troitza-Lawra), dat in 1337 weed gesticht, vroeger
106,000 lijfeigenen begat en voor het rijkste no dat van
lijev wordt gehonden. Binnen zijn versterkten ringmuur
vindt men verscheiden kerken, een keizerlijk en een bisschoppelijk paleis, een geestelijk seminarie met een bibl.
van 6000 boekdeelen. — 21 -Savsk, at. in Aziat. Rusland,
Trans-Baikalie, gouv. en bij Irkoetsk, aan de Kiachta, zetel van den Fens-kommandant en van can opeoedingsgesticht. 3500 Inv..
Troja, 1) [Beanumn, at. van Z.-Italie, pray. en 41/3
U. Z'W-. Foggia; met een schoone kathedraal, fabr. van
grove lakena en een Foote jaarmarkt in Augustus. 6340
mw. — 21 [Vernaria], ell. van de MiddelL zee, bij de
hug van Toscane, prov. Pisa, 4 u. ZO. Piombino. Het A,*
ale een geknotte kegel silt zee op en heeft l/s n. in omtrek.
Trojan vi. in 't vorstd. Bulgartje, ZO. Tirnova; met
can gelijlai. pas over het Balkan-gebergte, die volgens de
nienwste opgaven 1800 met. hoog is.
Trojanowitz, st.in Oostr.-Hong.,prov. Moravie. 3326 mw.
Wrote., d. in Oostenrijk-Hong., prov. Galicie. 2312 law.
Troje, (Troja
verwoeste at. der oudheid
(XI. Azie), vermatird geworden door de Dias van Rome.
ens. In 1811 meende men, met hooge mate van waarechijnlijkheid, hare overblijfsels ontdekt te hebben aau den voet
van den Idaberg, omstreeks 21/2 a. ZZO. den ingang van
den Hellespont nit de Bligetiche zee, niet ver van het

dorp Bounar-Baschie of Bnnarbasji (a. aid.)
Latere onderzoekingen, met name die van prof. Sehliemann,
1868-1378, hebben evenwel aangetoond dat met moor recht
de Hen•el van Hissarlik, op een klein uur afstands van den Hellespont gelegen, voor de standplaats
van het Homerische Troje gehonden wordt. Daze plek
wheat in alle opzichten het best aan de topographische
besehrijvingen van den Than it beantwoorden. (*)
Troki of Novo.Troki, at. in Rusland, Polen, gouv.
en- 41/1a. ZW. Wilna, distx.hfdpl., aan 't sneer Troki. 2200
low. — Daarbtj ligt het vlek Staro-Trok i.

Tro111.11tta, zweed. mv1., liin en 214 U. ZZW. Weners(*) Zie 0- a. een opetel in Atlevering 1 der Wet e nac h appel ke B lade n, 1882, getiteld itIlios, de stad
der Trojanen”, wear nien over de opgravingen van Dr.
Schliemann en sijne hierop betrekking hebbende gesehriften zeer belangruke mededeelingen vindt.

Troy
borg, aan de GOta-elv, die hier de beroemde Trollhattawatervallen vormt, welker belemmeringen voor de vaart
ziju opgeheven door het Troll hitt a-K anaal (tie
Trasimeno, gem. van N.-Italie, prov. Pavia, circ. Mortara. 4316 low.
Tromee, eil. van Noorwegen, ambt Nedenits, bij de Z.lust, tegenover Arendal; lang 21/, U.
Trs,nipssakerg, fraai gelegen henvel in de Ned. prov.
N.-Holland, Gooi, aan den weg van Hilversum near 'a Grareload. Aan zijn voet heeft men in 1875 een ”herstellingaoord" opgericht, dat door gezonden en zieken druk bezocht
wordt. Op eenigen afstand ligt het landhuis Trompe nb ur g, dat, als een oorlogachip aan alle zijden door water
omringd, gestieht en tijdelijk bewoond weed door den Luitenant-Adngraal Cornelis Tromp, van wien en wiena farnilieleden nog portretten en schilderijen op het buiten bewaard worden.
Traumae ell. van Noorwegen, Finmarken, tan de NW.ktutt, tegenover 't ell. Hval6en; het heeft een gelijknamig
stadje op de 0.kust, op 69° 30' N.B., met 900 low. ( in 't
kerap. 54001.
Tronekiennes, (Timms& Dr onge n), belg. gem. en
vi., prov. 0.-Vlaanderen, arr., kant en 3/4 0. W. Gent; met
een achoone meekrapfabr. en katoenspinnerij. 4450 mw.
Trond (St..). tie Troyen (St..).
Troodenas, Troailies, noorw. d., op de NO.punt van
't ell. Hindoen, Finmarken ; met ten normaalschool.
Trondkjens, tie Drootheim.
Trondra, eil. van Schotland, gem. Shetland, kersp. Tingwall; met rnim 140 low.
Tronquiere (La), fr. gem. en d., dep. Lot, kanthfdpl.,
arr. en 4 n. N. Figeac. 45) low.
Trona. zwit. d., kant. Grauwbunderland, tan den Rijn,
3 n. WZW. Ilami,. 800 mw.
Trontano, d. in N.-Italie, prov. Novara, circ. Domod'Ossola. 1218 mw.
Trout° rTruentiom], riv. van Midden-Italie, ontspr.
NO. Monte-Reale, vloeit N. en W. en valt na ten loop
van 16 u. in de Adriat. zee, 5 u. 0. Ascoli.
Tronean, at. in N.-Italie, prov. Novara, circ. en 4 u.
WNW. Vercelli. 3800 low.
Tenon, schot. vi . en tech., gra. Ayr, aan een kl. baai
van het Ierseh-Kanaal en tan den Troon-en-Kilmarnockspw., ruim 2 u. ZW. Kilmarnock. Het vi. wordt druk om
zijne zeebaden bezocht en heeft een goede haven, scheepsbouw, natte dokken en een vuurtoren. 2790 Low.
Tropea, at. in Z.-Italie, prov. Catanzaro. circ. en 31/,
U- WZW. Monteleone, aan 't Z.einde der golf van St.-Eufemia. Zij heeft wallen, een schoone kathedraal, fabr. van
apreien en dekens en een levendige tonijn- en anajovisvisscherij. 5580 low.
Tropen, tropici, voluit circuli-tropici, Sing.
c ir culus-tropic us), keerkringen, op 231/2 0 ten N.
en ten Z. van de linie of den evenaar getrokken, zoo geheeten omdat zij de keerpunten der zoo in de ecliptica, d.
i. de schijnbare zonnebaan om de aarde, aanwijzen (van 't
grieksche trepo, wenden, keeren). De N.lijke is bekend aim
kreefta-, de Z.lijke als steenbokskeerkring,
zoo gen. dewijl hnnne pleats aan den heme1 bepaald wordt
door de sterrenbeelden van kreeft en steenbok. — Be streken tusschen de aangeduide cirkels in gelegen heeten eventens tropen, of ook wel tropische gewesten.
Tropez (St..), flieraelea Caceabaria], fr. gem. en
at., dep. Var, kant.hfdpl., arr. en 9 U. Z. Draguignan, aan
de golf van Grimaud, een bocht der Middell. zee. Zij heeft
een handels-tribunaal, een citadel, kl. maar we bezochte
haven, schoone timmerwerf, en boudt zich vooral met
tonijn- e. a. visscherij bezig. 3550 Low.
versterkte et. van Oostenr.-Hongarbe, prov.
Silezie, hfdst. van ten gelijkn. vorstd., dat den vomit van
Liechtenstein beboort, atm de Oppa (bijriv. der Oder), 10
U. NO. Olmtitz. Zij heeft een kathedraal, ten kasteel, stadbus, achouwburg, gymnasium met museum en fabr. van
wollen en linnen stoffen, zeep, leder en wapenen. 19,280
low. (1880; tegen 13,00) in 1857). In 1820, van 20 Oct. tot
20 Nov., weed bier het diplomatiach congrea gehouden,
dat later naar Laibach werd verplaatst.
Troqueer, keret,. van Schotland, grs. Kirkcudbright,
bevattende den ',borough" Maxwelltown. 5400 Low.
zweedsche at., prov. SOdermannland, 61/, u. NO.
NykOping, aan den mond der Trosa in een baai der Oaee.
500 mw.
wurt. mvl., Schwarzwaldkr, opperambt
en 3 U. NW. Tuttlingen. 2546 tow.
Troetkerg, Troskerg, mv1. in Opperbeieren, hfdpl.
van ten landgericht, 4ll U. OZO. Wasserburg. 1252 low.
Trotter', (fr. Troin e s), d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekireh, kant. en 2 n. W. Clerff, gem. Bogen,
aan 't gelk)kn. riviertje, dat in de Woltz valt. 380 law.
Trou (Le), 1) vi. op Halti, N.lijk dep. 4000 lam. — 2)
-au-Chat, d. op Martinique, 0. bij Fort-Royal. 2199 low.
Tramp, gra der V.S. van N.-Amerika, in 't W. van
Georgia. 17,500 mw.
Troupskurgk, at. in de V.S. van N.-Amerika, NewYork, grs. Steuben. 22* law.
Tramvillo, fr. gem. en d., Calvados, arr. en Ws tt. NO.
Pont-l'Eveque; ale badplaate dank bezocht. 5700 low.
Tosslaridlge, cog. at. en kersp., gee. Wilts, 2 n. ZO.
Bath, door eon spw.tak verbonden met den Great-Westernspw.; met een sehoone_parochie-kerk, de Trinity-heck, verscheiden kapellen der Dissenters en vele fabr. van wollen
C. a. stoffen. 11,600 mw. ( in 't kerap.) Het Rennet- en
Avon-kanaal leapt 1/4 n. N. van de stad.
Tim•vae, kersp. van Engeland, grs. Norfolk lh u. ZO.
Norwich, asn den Great-Bastern-spw. 1073 Low.
Troy, 1 ) at. en rivierh. der V.S., Ott. New-York, hfdpl.

van 't grs. Rensselaer, aan den 1. o. des Hudson., wearover hier ten spw.brug voert van 500 met. lengte, 2 n. N.
Albany. Vmwheidene bier samenloopende spw. verbinden
de st. met Boston ten 0. (via den Great-Western-spw.),
met New-York ten Z., met de havens van 't meer Erie ten
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W. (via Schenectady, Utica, Rochester enz.) en met Canada en Vermont ten N. (via 't meer Champlain). Bovendien heeft de at. het voordeel van gelegen te zijn aan
't begin der sloep- en stoombootvaart op den atatigen Hudson, die bier de beide stroomen Wynantakill en Poestenkill opneemt, van welker waterkracht uiestekend partij
wordt getrokken, terwijI voorta het Champlain-en-Hudeon
en het Erie-kanaal het bonne toebrengen tot dien snellen
bloei der at., welke waarschijnlijk van Troy weldra een der
grootste binnensteden van de V.S. sal maken. De et. ligt
op een alluviale vlakte, is regelmatig ontworpen, en de
straten zijn met boomen ommomd. Zij heeft een 20tal
kerken voor verechillende kerkgenootschappen, een peachtig marmeren gerechtshof, vale openbare, met fonteinen
versierde pleinen, eon voortreffelijke waterleiding die nit
een boron de et. geplaateten reservoir niet alleen de fonteinen, maar al de straten en huizen door middel van pijpen 't uitmuntendst water toevoert en bij brand de beste
diensten doet ; voorts schoone markthuizen en hotels,
mime en prachtige pakhuizen, magazijnen en winkels
(vooral in River-Street), de gevangenis en 't armhuis van
het gra., het eTroy-female-seminary" met een bibl., het
Rensselaer-inetituut, een lyceum met bibl. en museum, en
een menigte 'academies" en letterkundige genootschappen.
De fabr.nijverheid der mw., wier ondernemingsgeest sour
gems moeielijkheden terugdeinst, !evert o. a. allerlei machinerie, touwwerk, ijzerwaren, messewerk, wollen en katoenen stoffen, leder, rijtuigen, bier, gebrande wateren
ens. De bevolking, die in 1810 slechte 3895 zielen bedroeg,
was in 1850 tot 28,785, in 1870 tot 46,465, in 1878 tot
50,200 geklommen. — Een menigte andere nog minbeduidende plaateen in de V.S. dragen den naam van Troy, o.
a.: 2) in Maine, gra. Waldo, 11 u. NO. Augusta. — 3) in
Vermont, grs. Orleans, 3 u. N. Irasburg. — 4) in Ohio,
hfdpl. van 't grs. Miami. — 5 ) in Tennessee, hfdpl. van
't grs. Obion. 6) in Missouri, hfdpl. van 't grs. Lincoln. — 7 in Indiana, hfdpl. van 't grs. Perry. — 8) in
Alabama, hfdpl. van 't grs. Pike. — 9) in Pennsylvanie,
grs. Bradford. — 10) (West), gem. en vl. in New-York,
aan de Waijde van den Hudson, tegenover Troy (zie boven 1 ), waaryan het vi. eigenlijk een voorst. is. Er is
een assenaal der Unie met een grout getal daartoe behoorende gebouwen.
Troyes CAugustobona, later Tricassium], fr gem.
en st., hfdpl. van 't dep. Aube, aan de Seine, r. o., en
aan 't etude van den spw., die van Montereau uitgaat, 25
u. OZO. Parijs. Zij is de zetel van een bisdom, van een
kamer en rechtbank van koophandel, van een keizerl. collegie, normaal-school, teeken- e. a. scholen, heeft een openbare bib!. van 50,000 boekdeelen en 5000 MSS., een museum, een kabinet van nat. historie en oudheden, seescheiden geleerde genootschappen en is het middelpnnt
eener uitgestrekte fabrikatie van kousenwaren, katoenen
en wollen stoffen, garen enz. De et is over 't geheel slecht
gebouwd en had voor een 30tal jaren nog meest honten
huizen. Haar voorn. gebottwen zijn de 8 kerken, under
welke de kathedraal nitmunt, het bissch. paleis, het stadhuts, de prefectuur, de korenbeurs en het oude-mannenhuis. 38,500 mw. — T. was de hfdst. der oude pros. Champagne. In 1420 weed bier een verdrag gesloten, waarbij
de kroon van Frankrijk aan den koning van Engeland
weed overgedragen. In 1814 was au j het tooneel van verschillende gevechten tusschen de Franschen en Russen.
Gemiddelde temp. Jan. 34°,5, Juli 65°,4 Fahr.
Trschmesno, Trzemeszno, pr st., pros. Posen, regdst.
Bromberg, tueschen meren gelegen. 4700 mw.
Trsztenna, mv1. in N.-Hongarije, coin. en 5 u. NO.
Arva, aan de Zwarte-Arva; met een klooster. 2350 haw.
Trub, twit. d., kant. en 6 u. 0. Bern. 2445 mw.
Trill... of Trib... 11 (Mahrisch.), st. in Oostenr.Hongarije, prov. Moravie, kr. en 8 u. WNW. Olmiltz. 3200
tow. — 2) (Rolamisch.), id., id., prov. Bohemen, kr.
Chrndim, aan den spw. van Praag op Weenen, 2 u. ZO.
Leitomisehl. 5140 low.
Trubia, sp. d., prov. en 2 u. ZO. Oviedo ; met een kon.
geweer- en munitie-fabriek. 1600 inw.
Truccazano, cl. in N.-Ital., prov. en circ.Milaan. 2903 mw.
Truel (Le), gem. van Frankrijk, dep. Aveyron, arr.
St.-Affrique, kant. St.-Rome. 2130 tow.
Trujillo. Truxillo, 1) (Scalabis Turns

sp. at., prov. en 61/2 u. 0. Caceres, aan den grooten weg
van Madrid near Lissabon. Zij ligt aan de belling van een
granietheuvel, waarop een oud kasteel stoat, en heeft eon
indrukwekkend voorkomen. Hare tow. houden zich incest
met landelijken arbeid bezig. Zij heeft eon collegie, een
poethuis en fabr. van aardewerk. 5300 tow. — 2 ) at. van
N.-Peru, prov.hfdpl. (weleer dep.hfdp1.), bevallig gelegen
bij de knot van den Stillen of Grooten oceaan, ongeveer
36 u. ZO. Lambeyeque. Zij is door een baksteenen muur
omeloten en heeft eon kathedraal. 14,000 mw. 8° 7' 5"
N.B., 79° 4' 2" W.L. Door Pizarro in 1535 gesticht. — 3)
et. van Venezuela. dep. Zulia, prov.hfdpl., 26 u. ZW. Barquesimeto en NO. Merida. Zij was weleer de echoonste
et. in dit gedeelte van Z.-Amerika en had 112,000 mw.; no
telt zij or slechte 2650. — 4) st. en zeeh. van Centr. Amerika, Stt. Honduras, dep.hfdpl., aan de Caribische zee en
de grens van Mosquito. Hare haven, tan de baai van Trujillo, wordt door verscheiden forten verdedigd en voert
mahoniehout nit. 4000 taw. 15° 55' N.B., 85° 59' W.L.
kersp. van Engeland, gra. Sinnereett, 112 u.
ZZW. Taunton. 860 mw.
Trumbull, 1) gra. der VS., in 't NO. van Ohio; gr.
411/2 0 m., met 38,500 mw. (38,107 in 1850); hfdpl. W a rr e n. — 2) gem. in Connecticut, grs. Fairfield, 1/2 u. N.
Bridgeport. 1340 haw.
Trumpington, kersp. van Engeland, grs. on 1/2 5. Z.
Cambridge. 900 mw.
Tear, fr. gem. en stadje, dep. Orne, kant.hfdpl., arr. en
21/2 n. N. Argentan ; met horlogiemakerij. 1600 mw.
Truro, 1 eng. et., zeeh. en kersp., gre. Cornwall, 21/ 2
U. NNO. Falmouth, aan de riv. Allen en Kenwin, die bier
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de Tr ur o vormen, welke in Falmouth-harbour uitloopt.
De it. heeft een mijn-collegie, eon kon. institunt voor wetenschappen en letteren, een lat. school, eon schouwburiF,
een unie-werkhnis, kazernen, eon tolhnis ens., en bloat
ale middelpunt van een uitgebreid fabr.distr., dat zich ook
met de tindelving en -uitemelting bezig houdt. 3069 maw.
— 2) gem. der V.S., Massachusetts, gr.. Barnetable, aan
beide zijden van Cape-Cod; met het echoone en bloeiende
dorp P a m e t, aan 't begin der riv. Pamet, en het nette
d. P u n d, I u. N. Pamet. 1270 mw. — 3) gem. in Ohio,
gm Franklin. 1866 mw. — 4) vl. In Nieuw-Schotland,
hfdpl. van 't gelijkn. grs., 19 u. N. Halifax, aan den I. o.
en bij den mood der Salmon-river.
Truurd, geh. in de Ned. pros. Friesland, gem. LeenwarderadeeL 40 inw.
Truxillo, lie Trujillo.
Truxton, gem. der V.S., New-York, grs. en 3 u. NO.
Cortland. 3850 mw.
Truyen (St..), ( fr. S t. - Tr on d), belg. gem. en at.,
prov. Limburg, kant.hfdpl., arr. en 23/4 u. ZZW. Haaselt,
waarmede zij door een spw. verbonden is. In 't land van
Hesbaye gelegen, behoorde zij eertijde tot het bisdom Luik.
In de 7de eeuw was zij slechts een eenvoudig d., S a rc imium geheeten ; in 655 stichtte zekere priester Trudo
dear eon klooster, random 't welk zich eerlang een stad
vormde, die in 1058 mores kreeg, in de middeleeuwen
vaak belegerd en geplunderd en in 1467 door Karel den
Stoute ontmanteld weed. Zij heeft een collegie, een bissch.
normaal-school en kl. seminarie met wel 350 leerlingen,
brouwerijen, branderijen e. a. fabr. 11,260 mw.
Tryberg, Triberg, stadje en ambtszetel in Baden,
Bovenrijnkr., aan den Gutach, 2 u. Z. Hornberg; met seel
vervaardiging van houten klokken. 2260 mw.
Tryddyn, vi. in Engeland, Wales, grs. Flint, kersp. en
1 u. Z. Mold. 1952 mw.
Teye-Chatesm, fr gem. en d., Oise, arr. en 4 u. ZW.
Beauvais ; met minerale wateren. 1000 mw.
Tr7nek, gem. in Pruisen, pros. Silezie, distr. Oppeln.
2229 mw.
Trynwouden, Tryewoudeu, NW.deel der Friesche
gem. Tietjerksteradeel, 0. van Leeuwarden, bevattende de
dorpen Giekerk, Oenkerk en Oudkerk; door
de Friezen veelvuldig op zomerrijtttigen beroeht. Met R ijp erk e rk en Ro odk erk dragen deze t.orpen den gemeenschappelijken naam van ,De Kerken".
Trysberg, Trijzenberg, oak Rieselenberg, Rezazenberg, fraai beplante heuvel met een des zomers druk
bezochte ontspanningsplaats bij Hattem, gem. Oldenbroek,
pros. Gelderland, 40 met. hoog:
Tonna- of Tzana-meer, zie Dembea.
Tsang en Tomo, naam van vele chin. steden, zooals
Tsang, i n de pros. Tsji-li; — Teang-Hoa, pros. Tsjekiang; — Tsang-Roan', pros. Tsji-li ; — Tsang-Ki,
pros. Se-tsjoeen; — Tsang-tsjin, in Korea, pros. bangHai, eau de Gele zee ; — — Tomo, in de prov. Nganhoei, aan 't meer Teia-hoe; een ander Tomo, in de
pros. Sian-Tong; — Tsao-Kiang, in de pros. Tsji-li ;
— Tsao-tsjoe, pros. Sjan-Tong, dep.hfdpl., 40 u. ZW.
Tot-nan ; — Tea-tsjing, pros. Ho-nan.
Tsanta, vereterkte chin. st ., pros. Ton-nan, dep.hfdpl.,
aan de grens van Bina& 15 o. NO. Bhamo.
Tscherbenei, gem. van Pruisen, pros. Silezie, regdst.
Breslau. 2390 mw.
Tschernembel, stadje in Oosteiirijk-Hongarije. pros.
Krain, 4 , /, 0. Z. Neustadt ; met ooft- en wijnbouw. 1300 mw.
Tschernigow, Tschernowits, Tschersk enz., zie
op Ca, en zoek de overige meest ruse. en oostersche namen, die near duitsche wijze vaak met Tsch, naar engeleche en fransche met Ch, Tch of Tab gespeld warden,
bier op 'Wei—.
Tao, vooropgaand wooed bij de namen van 'reel chin.
plaataen, 0. a.: Tse-ki, st. in China, pros. Tsje-kiang,
W. Ning-po ; door de Engelschen in Maart 1842 ingenomen. — Tse-tsjoe, id., pros. Sjan-si, dep.hfdpl., 12 u.
N. de rivier bang-ho.
Tsiampa, Cianapa of Champa, (bij de inboorlingen
Binh- 'to a ml, k). etaat in ZO.-Azie, gedeeltelijk gelegen aan de 0.kust, aan de golf van Siam, no onderworpen
tan Anam (Cochinchina), waarvan zij de Z.lijkate pros.
uitmaakt. De voorn. st . is N h a- tr an g.
Talon, vooropgaand woord bii de namen van vole chin.
steden, als: Tsien-An pros. Tsji-li; — Tsien-Kiang,
pros. Hon-pc en pros. 'Quang-si; — Teien-tsjan, pros.
Ngan-hoei, alle weinig bekend. — De Tsien-kiang. prov.
Se-tsjoeen, is een bijriv. van den Kia-ling ; — en de Tsientang-kiang, prov. Tsje-kiang, is eon riv., die met eon
wijden mond ten 0. der stad Hang-tsjow-foe in zee valt.
Tel"... of Tcinan.fn, long. Tsinan-foo), et. in
China, hfdpl. der pros. Sian-tong of Schantung, aan den
Ta-tain, 1. o., 30 n. van de golf van Tsji-li. Zij is grout,
volkrijk, wordt vereerd als de resid. van eon voorm. eoevereine dynastic, en heeft fabr. van grijze zijden stoffen
en glaswaren. 200,000 law.
'rain en Tsing, vooropgaand wooed bij de namen van
vole chin. plaatsen ; de voorn. is Tsin-tsjoe, (Matzoh
Ts in gt sc h a fu), pros. Sjan-tong (Duitsch Sc h ant u n g); zij wordt ale rijk en sterk bevolkt vermeld. 70,000
inw. Eon andere at. van dien naam ligt in de prov. Quangtong, 18 u. W. Oe-tsjoe, aan eon bijriv. van den Hong-kiang.
Tsiocan-tsjoe, nest. van China. prov. Fo-kien of Fukien,
(*) Zeer veel chin. plaatsen hebben T si of T sj i voorop
Ter verklaring van enkele plaatenamen, die dikwijle seer
samengesteld zijn, laten wij bier de beteekenis van eenige
chin woorden volgen t ej i = hof, n a n = mid, p e =
noord, f u, f o e of f o o = etad, 1 i = weg, landschap,
1 o e = provincie, king, tsj e u en bias = stud, h a i
= zee, h o e = moor, b o in 't N. h e) en k ian g =
rivier, aj an = berg, ling = bergketen, s i = west,
tong=oost, hoang=geel, miao=graf,kiao=brug.
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Tsitsikar

81/2 U. NO. Amoy, bij de straat van Formosa; met handel.
Taitsikar, Tsitaigar, st. in China. Mandajoerije, bij
de grens van Mongolie, aan de Noeni of Non, 1. o., 70 n.
ZW. Saghalin-Oela. Zij wordt gebruikt ale banningsoord
*oor ataatamisdadigers. 60,000 law.
Tsjabkan of Djallakan, riv. van 't chin. gebied, Landder-Khalkas, valt na een doorgaans W.lijken loop van
misschien 150 n. in 't nicer Ike-Aral-nor, ongeveer op 48°
N.B., 90° O.L.
'rajahlink, Tsjiabak, st. van Eur. Turkije, Albanie,
pasj. en 5 n. N. Seated, van de nitwatering van de Moratsja
in 't nicer van Scutari. Men zegt, dat zij 259 huizen bevat.
Tided, Toad, een der grootste meren van Afrika, nagenoeg in 't midden van dat vasteland, Laag-Soeclan, toeschen 12° 30' en 14° 30' N.B., 14 en 17° 0.L,
. mageven
door de staten Bornoe, Kanem, Bagirmi e. a. Het is van
0. tot W. ongeveer 60 n. lang, en 40 u. op zijn breedat;
terwijl de oppervlakte meer dan 680 CI mijlen bedraartDe hoogte boven de zee is op 350 met. geschat. Mt het Z.
en W. ontvangt het de rivieren Sjary en Yeoe of Yen, en
zijn water is, naar men beweert, altijd wet en frisch.
Men heeft vermoed, dat het meer zijn overtollig water door
middel van de Tsjadda in den Niger ontlatet, doch door nadere onderzoekingen is deze onderstelling gebleken onjuist
te zijn. De oevers van dit meer, reeds in den aanvang
dezer eeuw gedeeltelijk door Denham onderzocht en later
door Barth, Overweg, Eduard Vogel, von Beurmann. Rohl&
en Nachtigall, zijn op verscheiden plaatsen met schoon
weiland en kreupelbout bedekt. Het bevat verscheiden door
kannibalen bewoonde eilanden, en aan of bij zijne boorden
liggen Koeka, Angornow, Angela e. a. steden.
Tojadda of Benne, afrik. riv., die zich in de Qnorra
(Niger) ontlast, 14 U. N. Iddah of Attah, tegenover de
umodelhoeve", door een der laatste Niger-expedities hier
aangelegd. Zij is bij hare samenvloeiing met de Quorra
breeder maar minder diep dan deze. Men hield hear sinds
geruimen tijd voor de hoofdafwatering van 't meer Tajad,
maar de waarheid dier veronderstelling is niet bevestigd.
Toen Dr. Barth in 1851 van Koeka een tocht naar Ahdamans of Ahdamowa deed, trok hij, 4 dagen voOr zijne
aankomst in de hfdst. Vole, over twee der hfd.riv. van,
dat land, de B enne en Faro, op haar punt van samenvloeiing (8° N.B., 13° 5' 0.L.). Men verzekerde hem,
dat de Benue de bovenloop van de Tsjadda was. Vroegere,
door anderen ingewonnen berichten maakten het niet onwaarschijnlijk, dat dew Benue of Tsjadda en de in 't meer
Tsjad uitwaterende Sjary nit een vertakking van een en
denzelfden stroom zijn ontstaan en nog altijd is dit belangrijke vratiestuk niet voldoende opgehelderd.
Tsiagos-, Tschagos-eil., zie Chagos.
Tsjahan (of Tsianan) -Sanbankan-Khoton, st.
van Mongolie, 55 u. NNO. Peking; met een zomerpaleis
van den chineeschen keizer.
Tsjaikal. aanzienlijk d. van Afghanistan, 81/2 U. N.
Kaboel, op 35° N.B , 69° 2' O.L. '
Tsjai-Ya, zeest. van Neder-Siam, aan de 0.zijde van 't
schiereil. Malakka en de golf van Siam, op 9° 30' N.B.,
99 0 31' 0.L.
Tsjakha-Dergen, bergrij in Abessynie, vormende de
Z.grens van Sjoa en de waterscheiding tusschen den Nij1
en Ilawasch.
Tojaki, reeks van gehuchten in Britsch Judie, pres.
Bengalen, distr. Bhaugulpoer; met een kl. vesting, F o r tHaat in gs geheeten, 181/2 u. ZO. Bahar.
Tsjalain-Mew, st. van 't Birma-rijk, distr.hfdpl., aan
den weg tusschen Sjembegewn en Aeng (Aracan). Zij is
door een hoogen bakateenen moor omsloten en was v66r
1826 zeer volkrijk ; maar de oorlog van dies tijd heeft
hear veel benadeeld.
Tsjam, meat. van Siam, aan de golf van Siam, 20 u.
ZW. Bangkok.
Tsjamalari, een der voorn. pieken van 't Himalayageb., Centr. Azle, tusachen Tibet en Boetan, op 28° 41'
N.B.,. 9). 0.L.; hoog ongeveer 8300 meter
Tsiam-Calao, eil. in de chin. zee, bij de 0.kust van
Cochinchina, 81/2 n. OZO. Toeron, op 15° 54' N.B., 108°
28' O.L. Het is wel bebouwd en heeft een d. en kl. haven aan de ZW.zijde. Het V alsch e-T sj a m-C allao
is een eilandje, 6 n. ZO.waarts.
Tsjamoery,. (cog. Chamoor y), st. in Hindostan,
Berar-gebied, aan de Wainegnnga, 24 a. NO. Nagpoer.
Tajampansigur, aanzienlijke at. van Britsch Indie,
pres. Bengalen, distr. en 1 u. W. Boglipoer; met een zeer
merkwaardig mohammedaansch graf.
Tsjanak-Kalessi, (d.
aPot-Kasteel"), vervallen st.
in KI. Azle, Anatolie, aan de Dardanellen, 6 1 /2U. ZW.
Gallipoli, met 2000 lumen, op een vlakke punt tegenover
't Kasteel-van-Europa. Zij heeft eenige pottebakkerijen,
waaraan rij haren naam ontleent.
Tajanda, distr. van Hindostan, Berar-gebied, pray. Gundwana, 26 rt. lang en 17 n. breed; met een gelijkn. hfclat.,
23 n. ZZO. Nagpoer, op 20° 4' N.B., 79° 22' O.L. Zij weed
door de Britten op 20 Mei 1818 ingenomen.
Tsjandabnie of Tsjinnanie, at. in den_ Pundsjab,
pray. Lahore, distr.hfdpl., 22 n. Z. Serinagur, niet ver van
een bijriv. van den Tsjenab.
Tajandereona, aanzienlijke at. van Britsch Indie, pres.
en prov. Bengalen, distr. Hoeghly, 17 n. WNW. Calcutta.
18,000 mw. (?)
Tojandery, Tsjindarie, Tsjendari,Tsjandeiri 1)
gr. distr. van Hindostan, prov. Malwa, in den NO.hieek,
26 lang en 20 n. breed, 32 n. Z. Gwalior. — 2) at. in
dit distr., aa. de Betwa, I. o. Zij is van aanzienlijke
grootte en heeft een stark heuvelfort. 14,000 huizen (?)
Tajandergiri, Tsjandergerry, versterkte et. in Britsch
Indie, pres. Madras, distr. en 15 0. N. Arcot.
Tejandode, gr. at. van Indie, Baroda-gebied, aan de
Nerboedda, la U. ONO. Baroach. Zij ataat bjj de Hindoea
in hooge vereering.
Tojandore, gr. en sterk bevestigde at. van Britsch Inpres. Bombay, diatr. Candelsch, aan de henvelrij, die
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eeu belangrijken pas beheerscht, 37 u. NO. Bombay. Zij gaf
sick in 1804 en in 1818 bij capitulatie aan de Britten over.
Tsjandpoer, (cog. Chan dpoe r), twee st. van Britsch
alen : 1) distr. Moradabad, 20 u. NO.
ladle, pros. Beng
Delhi. — 2) distr. Tiperah, aan den Brahmapoetra, 12 u.
WZW. Comillah.
Tajang, Chang of Tschang, vooropgaand woord bij
de namen van vele steden in 't Chineesche rijk en AchterIndia, de voorn. daarvan zijn ; Tsjang-hing, chin. at.,
prov. Taje-Kiang, op 30° l' 10" N.B., 119° 42' 21" O.L. —
Tsjang-kia-keoe, (mong. K hal ga n), id., prov. Tsji-l;.
38 n. NW. Pekin, bij den Grooten-muur, can den Thsingtsjoet-ho, op 40° 51' 35" N.B., 114° 55' 6" 0.L.— Tsjangsemi, (bij de Birmanen Zimm e, I I m i), st. in Siam.
hfdpl. van Boven-Laos. aan den Menem, 107 u. N. Bangkok. — Tajang-se-tsjoe, st. in Assam, prov. Tonquin,
aan de chin, grens, op 22° 19' 12" N.B., 107° 35' O.L. —
Tajang-soeng, st. in Korea, pray. King-tsjang, ZZO.
van Han-yang. — Tsjang-Te, 1) chin. at., pros. Hounan, dep.hfdpl., op 36. IV N.B., 114° 12' O.L. — 2) id..
zelfde prov., dep.hfdpl., aan den Yoeen-kiang, bij 't Grootemeer. — Tajang.ti8n, at. in Korea, pray. ring-'An, NW.
van Han-yang. — Tajang-taja, id. zelfde prov., dep.hfdpl.,
'
op 28° 12' N.B., 112° 40' O.L. Tajang-tajakheta,
d.,
prov. Petsjili. 200,000 mw. — Tsjang-Tsjoe, id., prov.
Kiang-soe, can 't Groote-kanaal, 20 u. OZO. Nankin. —
Tsjang-tsjow of Tsjan-tsjaa-ftt id., pros. Fo-kien of
Fukian, dep.hfdpl., aan den Tsjan, bij
'
zijnen mood in de
baai van Amoy, 8 u. ZW. Amoy. Men heeft hare bevolking op 800,010 zielen en meer geschat, terwijl men wil,
dat zij even goed van koopwaren voorzien is als Canton.
Zij heeft twee vermaarde, maar vervallen tempels, die reeds
1200 jaar moeten bestaan hebben. — Tsjang-Yoean, twee
it. in Korea: 1) prov. Hoang-hai, can de Gele zee, WNW.
Han-yang, met een haven; — 2) pros. Tacieen-lo, aan de
zeeengte van Korea, ZZO. Han-yang.
Tspangeri, 11 uitgestrekt klooster in Turksch Armenie,
pasj. Erzeroem, 6 U. NW. Moetsch, met eene kerk, die in
304 gebonwd moet zijn. De letterschat van dit gebouw
werd door de Koerden vernield, gedurende den voorlaatsten
oorlog tusschen de Russen en Turken. — 2) of Kankari,
[Gangra], d. van K1. Azie, Anatolie, 19 u. NO. Angora.
Tsjanni-khan-Digot, bloeiende St. in NW. Hindostan.
Bhawlpoer-crebied, 5 u. NO. Khampoer; op 28° 50' N.B.,
70° 54' 0.1,6.
Tsjantihon, Tajantabond, Chantibun, groote at..
van Siam, prov.hfdpl., aan een riv., nab)) haren mood in
de golf van Siam, 50 u. ZO. Bangkok. Zij voert jaarlijks
30- tot 40,000 pikols peper, met kardamom, rozenhout.
verfhout, scheepstimmerhout, huiden, hoornen, ivoor en
gum nit, en in hare nabijheid zijn mijnen van edelgesteenten. Vele jonken van Canton komen in deze haven laden.
Tajany, Tschany meer van Siberie, prov. Tomsk en
Tobolsk,'bij 55° N.B: 78 0 0.L.; lang 18, breed 11 u.
Tsjao, 'reecho°, Chao, woord, dat de namen van vele
steden in 't ZO. van Azie vooropgaat : Tsjao-hing, chin.
st., prov. Taje-Kiang. dep.hfdpl., aan eene riv., bij haren
mond Tsjen-tang, 21 u. W. Ning-po, op 30° 6' N.B. 120°
3' O.L. Iii ligt in een vruchtbare vlakte en is van kana'
len doorsneden, goed bestraat, zindelijk en gezond. In
hare nabijheid staat een prachtige tempel, opgericht sour
Yoe, den vermaarden stichter van 't chin. rijk. — TsjaoKing, versterkte chin. at., prov. Quang-tong, dep.hfdpl.,
aan den Si-kiang, 15 u. W. Canton. Zij is goed gebouwd
en is de resid. van den gouverneur der Quang-provincien.
200,003 mw. — Tsjao-maing, versterkte st. van Mongolie, in de woestijn van Gobi, op 40° 57' N.B., 100° O.L. —
Tainto-naimansoele-khoton of Dolonnor, it. van Mongolie, 26 u. NNO. het N.lijkste punt van den chin. Grooten-muur en 52 u. N. Peking, op 42° 25' N.B., 115° 15' O.L.
— Tajao-nan, bloeiende st en- zeeh. van China, pros.
Fo-kien,. 26 U. ZW. Amoy, waar jonken groote hoeveelheden aluin en suiker innemen. — Tajoo-tajoe, twee chin.
steden, pros. Qnang-tong: 1) dep.hfdpl., aan den Pe-kiang,
waarover hier een schipbrug voert, 33 u. N. Canton. Zij
is groot, volkrijk, door muren omsloten en heeft fabr. van
nanking e. a. stoffen. — 2) dep.hfdpl., aan den Han-kiang, waarover bier een brng ligt, bij haren mood in de
Chin. zee. — Tadao-woe of Tajaoe-foe, versterkte chin.
it., pros. Po-kien, in het thee-distr., 42 u. NW. Foe-tajow,
op 27° 21' 36" N.B., 117° 36' 54" O.L. Hare geweven
ataan hoog aangeschreven.
Tsjaoemy, Tschanosy, rues. at., gouv. en 7 u. OZO.
Mohilev, dist.hfdp1.; met r. kath. en grieksch geunieerde
kerken, en een Karmelieter klooster.
Tsjapoe, belangrijke zeest. van China, pros. Taje-kiang.
op een voorgeb., aan de N.zijde van de rivierbaai Wentang, 14 u. NO. Hang-tsjoe-foe, waarvan zij de haven is
en met welke st. zij een goede kanaal-gemeenschap heeft ;
op 30° 40' N.B., 120° 30' O.L. Uitgebreide voorsteden,
waarin de voorn. handel zijnen zetel heeft, strekken sich
langs het strand nit, achter welke de ommuurde at. ligt,
van 11/2 n. in omtrek, en binnen dem de ”Tataren-stad".
De haven is ondiep, maar de reede is good, en schier al
de chin. handel met Japan wordt alt deze haven gedreyen. 't Naburig land is wel besproeid, seer vruchtbaar,
afgewisseld door tallooze dorpen pagoden en tempels. Be
omliggende hoogten, in den jongeiten oorlog versterkt, weeden door de Engelschen, on een hardnekkigen tegenstand,
op 18 Met 1842 bemachtigd. .
Tojaproong, at. van Tibet, aan den Setledsj, 16 a. ZW.
Gardokb, op 31° 27' N.B., 79° 33' 0.L. Zi,j is de resid.
van chineesche ambtenaren.
Tojarbar of Tsjaoe-olhad, 1) groote en welbeschutte
baai,'Beloethdistan. pros. biekran, in den Ind. oceaan, op
25° 20' N.B., 60° 30 0.L. — 5) at. aan den thingang dice
heal, omsloten door een aarden wal, met 1500 low. Be
inham van Maskate legt besetting in dere plants. — Ten
N. liggen de milieu van de port. nederzetting Teez of
T i e z, waarschijnlijk het T i z van Edrisi en het Trosi
van Nearchns.

Tsjetsjen

Tsjardah
Tsjardah, st.

NNW. Sophia.
Tsjardak,

op het Balkanschiereil., Bulgarije, 14 U.

[Anima], 1 ) meer van Kl. Azie, Anatolie,

10 U. ONO. Denizli, op 37° 55' N.B., 30° 0.L.; lang van
breed 1 U. Er wordt uit dit meer veel
zont gewonnen. San het W.einde ligt het d. T sja rd a k. — 2 ) kl. at. in Bulgarije, 8 U. W.t.Z. Toeltsja.
Tsjardsjoele, Tschardachui, (cog. Charjooee).
ook Dajoerdsjoei en Karo at. van OnafhankelijkTurkestan, Khanaat, 181/2 U. ZW. Bokhara, mint 11/2 U. Z.
den Oxua, aan den grooten weg en in het minst bewoonde
oord tusachen Bokhara en Pere& Zij heeft een fort, een
vrij goeden bazar en eenigen handel met Orgondsje of
Oergendsch, langs den Oxus.
Tajarikar, bloeiende at. van Afghanistan, 10 u. N. Kahod. Zij heeft een kaateel, de resid. van een plaatselijk
opperhoofd, en drijft levendigen handel in grove katoenen
stoffen en transito-handel over den Hindoe-Koesch. 50)0 inw.
Tajarajambah, Tsjersjenbek, st. van Kl. Azie, pasj.
Sivas, aan den Jesjil-Irmak [Iris] bij haren mood in de
Zwarte zee, na een NW.lijken loop van 80 u. Deze riv.
draagt ook den naarn van T sj a r sj a m b a-s o e. De streek
is vruchtbaar en wel bebouwd.
Tajartorisk, (poolsch C za rt or ys k), mvl. in Rualand, Polen, gouv. Volhynie, aan den Styr, 81/2 u. NNO.
Loetzk ; met een oud kasteel. 1600 mw.
Tajarwah. St. van Indie, Hindustan, prov. Candeisch,
Gwahor-gebied, 19 U. NO. Boerhampoer.
Tajasgo of Sjoeachgao, een verzameling van dorpen
0. tot W. 41/1 u.,

met een fort, aan 't hoogste gedeelte van den weg tusschen
Ghuznie en Kaboel, 3 U. N. Ghuznie.
Tsjatal-Boergaz

of

Loele.Boergav, Bergoele, St.

van Eur. Turkije, Rumili, 81/2 u. NW. Constantinopel.
Tsja-tsjoe, versterkte St. in Chin. Turkestan, 72 u. ZZO
Khamil. Zij heeft veel chin. bewoners en drijft handel.
Tsjatsoe, (cog. C h a tso o), vervallen nt. van Britsch
Indie, Bengalen, Bovenprov., distr. en 7 u. ZZO. Adsjemir ;
vroeger van groote uitgebreidheid.
Tsjatterpoer, (eng. Chatterpoor, Chutterpore),
St. van Hindostan, Bundelcund, hfdpl. van een radsjaschap,
21 u. ZO. Dsjihansi ; weleer van groot belang voor den handel. Zij heeft nog eenige fabr. van grove katoenen stoffen.
Tsjattra, Tsjatra, (K s h et r a), st. van N.-Hindostan,
Nepal, op 26° 53' N.B., 87° 4' 0.L.; met een tempel van
Vischnoe, door de vromen druk bezocht.
Tsjaunbaai, Tsehaunbaai, inham in de N. IJszee,
aan Azies N.kust, tusschen Wrangelsland en de Bereneilanden. Be Tsjaun, Palo, Chuata e. a. kleine rivieren ontlasten zich en in.
Tsjayar, St. van Chin. Turkestan, aan de riv. Tsjayar,
een bijriv. der Brghen, op 41 0 5' N.B., 83° O.L.
Tsayenpoer, versterkte St. van Hindostan, Nepal, 37
U. ZO. Kathmandoe, hfdpl. van een distr., dat, gedeeltelijk
in transito nit Hindostan, rijst, tarwe, olie, raetalen, katoenen en wollen stoffen, timmerhout, specerijen, suiker,
tabak en paarlen uitvoert, waartegen het mut, goud en
zilver, muskus, huiden en chineesche waren ontvangt.
Tsjebokaari, Tscheboksar, runs. St.. gouv. en 211/2
U. WNW. Kasen, distr.hfdpl., aan de Wolga, r. o., waar
dem de Sigoeschka en de Tsjeboksarka opneemt. Zij wend
in 1699 en andermaal in 1733 geheel door brand vernield,
is meest van hoot weder opgebouwd, en heeft een kathe.
draal, een klooster, een stadhuis, groote zoutmagazijnen en
fabrieken. 7000 mw.
Tsjebyn, Chebyn, st. in Neder-Egypte, prov. Menoef;
met een gouvern.school en een katoenfabriek.
Tsjedoeba, Tseheduba of Menaong, [Bazaeata ?],
eil. van Acbter-Indie, britsche prov. Aracan, in de golf
van Bengalen, op 18° 52' N.B., 93° 27' 0.L.; gr. 14 0 m.,
met 5- tot 6000 mw. De gedaante is cirkelvormig ; de
vruchtbare bodem brengt hennep, boomwol, suiker en t,abak voort ; ook vindt men en goed rundvee. Het eil. wend
den Birmanen in 1824 ontweldigd.
Tsjehl, Chehl, (d. i. uveertig"), vooropgaand wound
bij 1 1 Tajehl-Tan of Kohi-tsjihoelton, (berg van

veertig lichamen"), hooge berg van Beloedsjistan, onmiddellijk Z. Moestoeng, op 29° 40' N.B., 66° 55' O.L. — 2)
Tsjehl-Boetsja-Goetn, //fle veertig verloren kinderen"),
bedevaartsplaats in Afghanistan, 2 u. ZW. Ghuznie. — 3)
Tsjehl-Doehtur,

(,,de veertig maagden"1, heilig oord en

tempel in Afghanistan, op 35° 7' N.B., 62° 9' O.L. — Aan
al deze plaatsen zijn zonderlinge mohammedaansche legenden verbonden.
Tsje-koang, zeeprov. van China, meest tusschen 28 en
31° N.B., 118 en 121° 0.L., palende 0. aan den Stillen
of Grooten oceaan en voor 't overige aan de Kiang-provincien, aan Ngan-hoel en Fo-kien; met 30,000,000 mw. De
grond vertoont veel verscheidenheid en wordt van 't Grootekanaal doorsneden. De kusten zijn sten en diep ingesneden. Men houdt deze prov. voor een der vruchtbaarste en
meest handeldrijvende van geheel China. Zijde is 't hfd.art. van uitvoer ; andere prod. zijn thee in 't Z., boomwol,
indigo, vruchten, kamfer en steenkolen. Hare fabr. van
zijden waren, krip, gond- en zilverstoffen en papier zijn
door 't gansche rijk vermaard, en in deze prov. worden mede
veel gegiste dranken bereid. Zij wordt in 11 dep. verdeeld
en bevat ook de Tsjoesan-eil. De voorn. steden zijn Hangtsjow-foe, Ning-po, Tsjao-hing, Oeen-tsjow en Isjapoe.
Tsjek-tsjoe, Cheag.tschu, d. op 't eil. Hongkong, aan
een baai, bij 't Z.einde des eilands. 1100 mw.
Tejelebi-baaaar, mvl. in Bosnie, 7 u. ONO. Bona-Sera.
Tsjelek, d. in Aziat. Turkije, pasj. Diarbekir, sandaj.
en 41/2 u. ZW. Sert ; met een sterke rotsvesting en 400 a

500 huizen van Koerden en Jacobitische Christenen.
Tajelindreh, kl. zeeh. van Kl. Azle, pasj. Itsjil, 12 u.
WZW. Selefkieh.

Tsjeljabiansk, st. van A ziat. Rusl., gouv. Orenbuurg,
distraddpl., aan den Mijas, 20 u. NNW. Troitsk; door palmsBaden omsloten. Vroeger een sterke milit. post. 3500 mw.
Tsjeljoeskin, Tseheljuskin, N.lijkste kaap van Azle,
Taymirschiereil., op 77° 34 N.B. en 108° 0.L., genaamd near
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den ontdekker, een russ. stuurman, 1743. 20 Augustus 1878
wend zi,j door prof. Nordenskjold op zijn NO.doorvaart met de
',Vega" gepasseerd. Zij wordt ook Se•ero-Wo t o t sj n oi
of No ord-Oost-kaap geheeten, in tegenstelling nl.
met de tegenovergelegen Noord-West-kaap of kaap Taymir.
Tsjelloembroem, Chellumbrum, St. van Britsch
Indie, pres. Madras, distr. en 31 u. ZO. Arcot, bij den
mood der Coleroen; met merkwaardige pagoden.
Tsjemagem, St. in Vrij-Tatarije, khanaat Khokan, bij
Taachkend. 3000 mw. (?)
Tajembar, rims. St., gouv. en 19 U. WZW. Penza, distr.hfdpl.; met een zout- en meelmagazijn. 2703 inw.
Tajenab, Tsjinab, Tajennaab ilieesines], centrtde

Dsjailum [Hydaspes),
NW. en den Ravie [Hydraotes] ZO., welke beide riv. zij
opneemt. Zijzelve vereenigt zich met de Ghana of Setledej
[Hyphasis] op 29° 21' N.B., 71° 6' 0.L., on een meest ZW.riv. van den Pundsjab, tusschen den

lijken loop van 200 u. Be vereenigde stroom beet vender
Pundsjnoed (”Vijf-rivieren"). De steden Tandie, Kischtawar,
Dsjhoeng, Moeltan en Sjoedsjoeabad liggen aan hare oevers.
Tsjeng-te, eil., bij 't Z.einde van Korea, 13 u. W. het
eil. Tsoe-siraa.
Tajeo-po, nt. en zeeh. van China, prov. Fo-kien, ZW.
Amoy en tegenover Formosa, naar welk eil. zij suiker, rijst
en kamfer uitvoert.
Tajeptza, russ. riv., gnus. Wiatka, salt in de riv. Wiatka, bij de St. Wiatka en na een W.lijken loop van 70 u.
Tajerdyn, russ. St., gouv. en 45 u. N. Perm, distr.hfdpl.,
aan de Kolwa, hi) hare samenvloeiing met de Wisjera;
voorn. hfdst. van Groot-Permit. 5000 mw.
Tsjerepovetz, russ. St., gnus. en 90 u. ONO. Novgorod,
aan de Sjeksna, die bier de Jagorba opneemt. 1200 inw.
Tajerikor, Tsjirikov, 1( runs. st ., 7,011V. en 12 u. ZO.
Smolensk, aan den Sosch, r. o. 1000 inw. Hier wend Karel XII. in 1708 door de Russen terug geslagen. — 2) nuns.
eil., aan de kust van Russ. N.-Amerika.
Tsjerkaak, twee russ. steden, die elkander als hfdst.
van 't Lann-der-Donsche-Kozakken opgevolgd hebben: 11
(Staroi- of Ond.), distr.hfdpl., bij den mond van den
Don, op een eil. gevormd door deze riv. en de Aksai, 13
u. ONO. Azof. Zij heeft een door Peter den Gr. gebouwde
kerk ; haar tataarsche kerk, nude kanselarij, akademie, stadhums, gevangenissen ens. zijn van hoot gebouwd. Hare
gezeten bevolking bestaat meest nit afstammelingen van
Grieken, maar hare straten vertoonen een mengelrnoes van
allerlei natien. Zij drijft een levendigen uitvoerhandel in
visch, ijzer, kaviaar en in den wijn der nabuurschap. 17,000
mw. — 2 ) (Novoi- of Nieuw-), hfdst. van 't gnus., ten
N. van de riv. Aksai, 4 u. NO. Staroi-T. Zij wend in 1806
gesticht, ligt op een heuvel en is regelmatig aangelegd,
maar meest van bout opgetrokken. De voorn. gebouwen
zijn 't paleis van Platov, de kanselarij, een groot hospitaal,
het arsenaal, de kathedraal, 't collegie en de tat. moskee.
Zij is goed voorzien van water nit verscheidene bronnen;
maar daar zij geene riviergemeenschap heeft, is zij steeds
als pleats van handel beneden Oud-T. gebleven. 19,500 mw.
Tsjerkassy, russ. St., gouv. en 27 u. ZO. Kiev, aan den
Dnieper, I. o. 7000 mw.
Tsjerkin, St. van Abessynie, Stt. en 111(2 U. NNW.
Gondar; met gr. markten voor vee en katoenen stoffen.
Tsjern, runs. St., gnus. en 171/2 U. ZZW. Toela, distr.-

hfdpl.; met zoutmagazijnen. 2600 mw. Weleer versterkt.
Tsjernawoda, st. in Bulgarije, Dobroedsja; zie op
Cvernavoda. Zij wordt in het turksch ook Kara-soe

geheeten. — Een ander K ara-soe ligt ongeveer aan 't
midden van den Muur-van-Trajanus, 5u. WZW. Czernawoda.
Tsjernigov, 1) gnus. van Rusland, in 't Z., tusschen
50° 20' en 53° 10' N.B., 30° 20' en 34° 40' 0.L., hebbende
ten W. den Dnieper, die het van de gnus. Minsk en Kiev
scheidt, en aan de andere zijden de gouv. Mohilev, Orel,
Koersk en Puitawa ; grout 1000 0 m., met 1,609,000 inw.
De grond is meest vlak en wdl besproeid, de bodem vruchtbaar, 't klimaat droog, gezond en near verhouding vrij
gematigd. De hoofdriv. is de Desna, met hare bijrivieren
Ipoet, Sem, Sons en Oster, die alien een W.- of ZO.lijke
richting hebben. De voorn. prod. zijn rogge, gerst en haver, met groote hoeveelheden sins, hennep, tabak en hop;
ook worden en veel runderen, paarden, schapen en varkens
geteeld. De fabr.industrie levert linnen en wollen stoffen,

glas, leder, gebrande wateren, beetwortelauiker ens.
gevoerd worden hoofdzakelijk vee, talk, hoornen, huiden,
sterke dranken, honig, was, potasch en hennepzaad. Het
wordt verdeeld in 15 distr. De voorn. steden zijn Tsjernigov, Niesjin, Gloekhof, Starodoeb, Miglin en NovgorodSiewerak. — 2) St. en hfdpl. van gen. gouv., aan de Desna,
r. o., 23 u. NNO Kjev. Zij is de zetel van een aartsbiswhop en heeft een kathedraal, in 1025 gebouwd. een bissch.
paleis, verscheiden kloosters, een weeshuis en een collegie.
Zij is ook de zetel van een militairen en een civielen gouverneur. 7000 mw. — In 1239 wend zij na een hardnekkigen tegenstand door de Tataren ingenomen en bijna geheel geslecht. In 1617 viel zij den Polen in handen.

Tsjernojarsk, Tsehernojar, versterkte russ. St., gouv.
en 43 u. NNW. Astrakan, distr.hfdpl., aan de Wolga, r.
o.; met veeteelt, visscherij en scheepvaart. 4000 mw.
Tsjerrapoendajie, (eng. Cherrapoonjee), britache post en d. in Achter-Indie, 38 u. NO. Dacca, ruim
1300 met. boven de zee ; druk bezocht door zieken en zwak-

ken uit Calcutta.

Tsjervlenskaja, versterkte cuss. st ., gnus. Kaukasus,
aan den Terek, 1. o., 20 u. 0. Mozdok.
Tsjesme, Taeheameb, Teheehme, Tsjisme, [Cy.sus], scent. van Kl. Azie, Anatolie, tegenover 't eil. Scio„

12 u. WZW. Smyrna. Zij heeft een gr. citadel, de reaid.
van een turkschen gouverneur, en in hare nabijheid eenige
zwavel- en zoutbronnen. 6510 mw. In hare baai veraloeg
de rum. vloot die van Antiochus. en in 1770 verbrandden
de Rumen daar de vloot der Turken. — Twee u. NO. liggen de rninen van E rythr e a.
Tsjetsjen, eil. van de Kaspische zee, nabij de W.kust,
niet Terre van Kaap-Agrakhansk.
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Tajetajentx.en (11..mad-dier.), 0.1ijkst gedeelte an Cir.

cassia, meest tusschen 42° 30' en 43° 40' N.B., 44 0 30' en
46. 30' 0.L., palende N. man de riv. Terek, die het van
't rums. gonv. Kaukasia seheidt, 0. aan Daghestan, W. aan
Habardia en Z. aan de Bankasus-keten, die 't van Georgia
sekeidt. Veeteelt is de hoordbesigiteid der jaw., die nteest
Mohanamedanen gen en onder een aantal zelfgekozen Starajinis of ondsten leven, ear wier hoofd de erfelijke AsianBey staat. Sedert 1818 waren zij aan de Russen onderworpen, maar in 1840 vielen sij deceitweder af op mistaken van Sjamyll, den welbekenden hoofdaanvoerder der
kankasische bergvolken, die ook in 1854 stifle stamgemooten tegen de Basun ten strijde voerde, ofschoon met Ongunstigen nitalag.
Tojetajorsk, ruas. esvl., gonv. en 22 n. ZZO. Mohilev.
verseheiden chin. steden in de provincial
Ho-nan, Kiang-si en Tsji-li.
Tejetwm, zeest. van Britsch India, pres. Bombay, distr.
Malabar, aan Indies W.kust, 16 u. OZO. Calicnt.
Tojeytajoes Cheyehno, at. van Scinde, aan den InV. Haiderabad.
due, 15 a. NNi
Irsjiallask of Sekalsak, at. van Ear. Turkije. Albania,
aan t N.einde van 't meer Scutari.
Tojiapoet, Cheaped, kl. at. en mint. post in Scinde,
29 n. N.t.O. Hyderabad, op 26° 52' N.B., 68° 34' O.L.
Tojiest-Dalapoer, Chica-B., at. van India, Dekan yebird van Maissoer (Mysore), 30 u. NO. Seringapatanl.
Irsjivantogloer en Tapeaphoeslly, twee at. van India, gebied van Maissoer (Mysore): de eerste 26 n. NW.
Seringapatam; de tweede 20 U. N, Seringapatam, en sterk
bevestigd.
Todiekoery, (eng. Chic koor y), aanzienlijke at. van
Hindostan, gelded en 24 u. ZZO. Sattarah.
Tojifoet-lialek, Tsjoefoet-haIeh, ommnurde stad
van de Krim, 1/2 n. van Baktsjiserai, bewoond door emn
merkwaardigen stem van Karaleten-Joden.
Tajiftlik, at. van Turkech Armenia, pasj. en 24 n. NW.
Erzeroem, door Koerden bewoond. Vele der woningen zijn
grotten, n
i em n van welke men onde schilderstukken en
emn griekach opachrift vindt.
Tischifoe, Chin. at., prov. Sjantong. 120,000 mw.
Seht*.bigry. rms. at., gouv. en 9 u. van
i rnigr7,
Koersk, distr.hfdpl., aan gelijkn. r ivier.
Iradigrin, M.A.. of T.iigirin, run. at., gouv. 11.jev,
distr.hfdpl., aan den Tajasmin, 6 u. W. Krilov.
Tajijevo, runs. d., gotiv. en 8 u. W. van Smolensk.
Geb.pl. van Potemkin.
riv. van Mandsjoerije, 0.-Azie, valt na men 10.en Z.lijken loop van 130 n. in den Amoer„ bij SaghallnOela. Haar voorn. bijriv. is de Silimd i.
Tojikotan of Spainherg, japansch eilandje, NO. Jesso.
Topaz.. zeest. van Ceylon, aan de W.kust, 13 u. N.
Colombo. Tegenover hear is een parelviascherij.
rf•ji-li of Pe-taji-ii. 1) N.lijkate prov. van China,
meest tusschen 35° en 41 0 30" N.B., 114 en 120 0 0.L.,
palende N. aan Mongolia, 0. aan de golf an Pe-tsji-li en
van de andere zijden aan de provincial Sjan-tong, Sjan-se
en Ho-nan; met 40,600,000 mw. Zij is goed besproeid,
maar is toch de minst productieve prov van EigenlijkChina, en hare belangrijkheid dankt zij enkel aan 't bezit
van de hfdat. des rijks, Peking, alsmede aan hare groote
'tat- en zontmagazijnen voor de binnenlandache behoeften
des rijks. Ook ontvangt zij nit Mongolia veal vee. Er worden veel steenkolen, maar van mindere_qualiteit, gedolven.
De prov. wordt in 11 dep. verdeeld. Hare voorn. steden
sijn Peking en Yong-ping. — 2) (Golf-van.). golf van de
Gale zee, tusschen 37° 10' en 39° 20' N.B., 118 en 121°
O.L. lii heeft ten N. met de golf van Leaotong en ten
0. met de Gele zee gemeenschap, en wordt aan de andere
zijden bepaald door de chin. provincian Tsji-li en Sjantong. Haar lengte en breedte bedragen elk rnim 40 u. Zij
ontvangt de Pei-ho ten W. en de Tsjan-tcie ten N.
Taijilka-Meer, ondiepe inham van de golf van Bengalen,
tusschen de pres. Madras en Bengalen ; gr. 13 0 m.; beset met men menigte bevolkte ell. en aan de oevers ah
bezaaid met gehuchten, welker bewoners in groote sootwerken arbeiden.
Tajilkia I eng. C hilk ea h), at. van Britsch India,
, Bovenprov., distr. en 20 n. NNW Barely;
pres. BengLen
een voorn. markt voor den handel tnuchen Britach ye.
bird en Koemaon, Tibet ens.
Tajillsnaharam, at. van Britsch India, pres. Bengalen,
aan de seekust, 10 u. Z. Pondichery. In de nabijheid
staan groote onde Hindoe-tempels.
Irsjilmaary, (C hala ea a ri), at. van Britach India,
, aan den
prem. Bengalen, distr. en 12 n. ZO. Run
Brithinapoetra, alwaar zich op zekere
lent- en handelsfeesten, zoo men zegt, wel 60,- tot 100,000 undoes
versamelen.
Tojimapstaima, at. van IndiS , Dekan, gabled van Maslow (Mysore), 10 n. ONO. Seringapatam. In 1820 telde
Hoo hasten.
Tsjimatidin, (eng. Chin ac hi n), gr. et. van Nepal,

aan een beriv. der Goggra, 72 tc. WNW. Hhatmandoe.
lii heeft hnizen van bak- en hardsteen met plane daken,
2 Hindoe-tempels, en dreft belangrijken handel in metelea, ewer/Jen en manufacturen nit Hindostan near walk'
land an paarden, unit, drogerijen, maims en zalen nitvoert.
vooropgaand wooed be de namen van
vele chin. staen, waarvan de voorn. bier volgen.
Tajing-Ithang, 1) chin. at., prov. en 10 ii. SO. Yunnan, dep.hfdpl., aan den never van ern sorer. — 2) id.,
prov. Se-tsjoean, dep.hfdpl., 72 U. Z. Tajing-toe. — He ook
Taiisk-kiang-fee.
1) of Jaglhire, zeeclistr. van Brits&
Tajiaglorga

Tsji-tsie'n
ifsjinglepoet en Conjeveram. — 2) IS ingalap et t a),
Mist. van gen. distr. in een vallei, 1)0 een kunstmeer, 10
U. SW. Madras; met een groote, sterke citadel.
Ttir-te of Dojeho, andere namen voor de .tad
(s. aid.)
g-aing of Tajingting-foe, chin. at., prov.
s
Didie
of Petajili, dep.hfdpl, 45 U. ZZW. Peking. 75,000 mw.
Tojiartoo of Tainestoeg-foe, chin. et.,.hfdst. der poor.
volkruk, met
Se-ndoean, op 30. 40' N.B., 104° O.L. Iii
schoone gebouwen versierd, van kanalen doorsneden, en
drijft men nitgebreiden handel. Zij was weleer een keizerl.
residentie en eon der grootste ateden van China, maar werd
door de Tataren in 1646 verwoest. 8u0,000 mw.
Tajin-hae, 1) meat. in China, prov. Tsjekiang, aan den mend der riv. Yong-kiang, 31/2 u. NO.
Ning-po, op 25° 58' N.B., 121° 35' 0.L. Zij ligt op een
landtong, aan den voet eens heuvels, die atijl nit zee oprijat en era citadel draagt. De at. is omsloten door men bebolwerkten wal van 3/4 U. in den omtrek, samenhangende
met een hechten steenen dam, die zich ver langs de kust
nitatrekt. Ook de voorsteden en de overliggende riv.oever
warmn in den jongsten oorlog met Rngeland door balerijen verdedigd, en 157 stnkken kanon vielen den Britten
In handen, toen zij op 10 Oct. 1841 den at. bemachtigden. — 2) at. in Korea, op de Z.knat, aan den mood der
Han-Kiang.
u.
(eng. Chine e), 1) gr. d. van Scinde,
NW. Sehwan op men hoogte van 3000 met. — 2 ) gr. d.
in N. Hindi:m.)1ton, Koenawar, nog hooger dan het vorige.
Tajimmani, (cog. Chineanee of Chin i n s ), aanzienlijke at. en paleis Pundsjab, aan de riv.
Tani ( bijriv. van den Tsjenab), 32
' NO. Lahore. 32 0 55'
N.B., 75° 8' O.L.
Tajba-kiang-foe., zeest. van China, prov. Kiang-soe,
aan den Yang-tie-Slang, 14 n. ONO. Nanking. Iii is vrij
sterk bevestigd, maar wordt door eenige nabnrige henvels
bestreken. Een tak van het Groote-Kanaal bereikt hare
W.lijke voorsteden bij het Gouden-eiland. De voorn. bijzonderheid is hier een pagode van gegoten ijzer, 9 met.
hoog en near men meent ten minute 1200 jaar oud. De
Engelachen namen deem stad op 25 Jun 1832 na een wanhopigen tegenatand in. Iii bevat ten naastebij 140,000 mw. (1880)
Tisj ngan of T.I st. van China, prov. Quangsi, dep hfdpl., bij de grens van Tonquin, op 24° 2o' N.B.,
106° 12' O.L.
Tsjinrayapatam, at van India, Dekan, gebied van
Maissoer ( Mysore), 12 n. NNW. Seringapatam.
Tajimmera, Tajinsura of Hoegh17, at. van Britsch
Bengalen, 6 II. N. Calcutta. Zij behoorde weleer
den Nederlanders en heel geheel een nederl. voorkomen,
maar is no stil, en haar handel is onbeduidend. De voorn.
gebonwen zijn 't gouvern huis en em n versterkte faktorij.
Tsjin-tajoe, ) zeegewest van China, tusschen 23 en
26° N.B., 116 en 119° 0.L., bevattende gedeelten der provineien Fo - kien en Quang - tong, en bewoond door een wak ken en nijver yolk, waarmede 't grootst gedeelte der ourlogs- en handelsvloot bemand word; ; inzonderheid zijn zij
bekwame visschers, kooplieden en landbouwera. De bodem
is meest dor, en suiker met zoete aardappelen, den grond
am s 't ware afgedwongen, zijn de eenige art. van uitvoer.
Deze omstandigheid noopt voortdurend velen om elders een
bestaan te zoeken, en men wil, dat het ilTajin-tajoe-mannen" zijn, die als de voorn. bankiers der hfdst., eh planters van de thee, als marakramers, als koloilisten op
Formosa, Hai-nan in ZO.-Azie en den Aziat. archipel voorkomen, terwijl in Canton
'
bijna elke tak van bedruvigheid
onder hnn beheer stmt. — 2) chin. at., prov. Hon-nan,
dep.hfdpl., aan den Yoeen-kiang, 30 u. WZW. het groote
meer Tong-tiny.
Totintsjoer, (eng. Chine ho o r), at. van Britsch Inpres. Bombay, distr. en 2 , /2 n. NNW. Poena. 5000
mw. Iii was eenmaal de resid. van een volkshoofd, door de
undoes gehonden voor een vleeschwording der Godheid.
Tajha-litamelS., chin. at., pray. Kwi.tajoe, dep.hfdpl., op
27° l' 12" N.B., 108° 10' O.L.
Tojils-lifeag of -Yoeng. I ) chin. at., prov. Kwi-tsjoe,
dep.hfdpL, op 27° 20' N.B., 105° O.L. — 2) id., prov.
Quante-id, 91/2 n. 0. Tsjin-ngan.
Irsjiproviatv, Dadibrak, Diajebra of liiprovviairsk,
at. op BalkaLsehiereil., vorstd. Bulgarije, 18 n. N.t.W.
Sophia. Haar grieksche bisschop heeft den rang van primast van Bulgarne.
Tsjirs, et. van chin. Turkestan 22 n. OZO. Khoton; zoo
men wil met 2000 hnizen en veal zijdeteelt.
Tajfireami en Tafirgoug, 2 at. van Hindoetan Handelmind, de errata 21 IL O., de imitate 41/2 U. NO. bsjhanai.
Irojirkia of Tajerkeach, U. at. van XL Azie, Anatolie, sandaj. en 17 u. 0. Boll.
Tajiamsen, at. in Bur. Turkije, Rnmili, sandsj.hfdpl.,
6 U. 1.41W. Adrianopol. 2200 mw.

Tsjimen (any. Cheern n), at. van Britsch India, pres.
r. Semen, aan den Ganges, 0. Tsjoeprah,
Bengalen, dist
waarmede het door een reeks van deepen samenhangt.
Tajirrapoolajeet, d. in t Co:web-land, Aehter-India,
Pre& Bengalen, 8 1/2 n. NW. Sylhet.
Tajlatopol, ruse. St., gore. en 18 n. OZO. Kasan, distr.hfdpl., aan den Hama, 1. o. 6800 mw.
Tajita, hfdat. van Transbaikalia. Siberia, op 52° N.B.,
113° O.L. 3650 hew. Gesticht in 1864.
Tsjitinak, Tajitejimsk, versterkte at van Siberia,

Irkoetsk, aan de Indogic, 36 u. W. Nertsjinsk.
'report', (cog. Chitoe r), at. van India, hfdpL van
eon radejasehap, 20 n. NO. Okypoer.
Treal..1) of Kleinpdlisaelwar, landstreek van NW.Indi bateau& nit de vallei Keener, aan de Z.helling van

India, pies.- Madras, onwIngende de at. Madras en hear

den indoe-Koesch, tuaschen 35° 45' en 36. 25 N.B., 71 0

nt., met 350,000 mw. De grond is laag, met verstrooide

2) voornaamste at. dier landstreek, op 36 0 11' N.B., 71°
59' 0.L.; met nagenoeg 4000 mw., meest Mohammedanen.
Taii-taiiir, chin. at., prov. Kwi-tsjoe, dep.hfdpl., 125
u. NW. Canton.

district, wordende ten 0. door den Ind. meow en clan de
andere zijden door de Arcot-diatrieten bepaald, greet 100
henvels. De hild.riv. is de Palanr, en aan de heat vindt
men het meer Poelieat e. a. laymen. De voorn. steden zijn

— 20'en73°1.L;lag5,bredvn4to6.
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Tsjitsikar
Tigitsikar, it. in Mandsjoerije, zie Tsitaikar.
Tsjitsjaeotta, st. van Boetan, bij de britsche grens, 17
U. N. Rungpoer, op 260 35' N.B., 89° 43' 0.L.
Tsjitsjerourly, versterkte at. van N.-Hindostan, Garbwal, 61/2 U. NNW. Serahunpoer. De Engelscben namen
haar in 1818 in.
Tsji-tsjoe, chin. at., prov. Ngan-hoei, dep.hfdpl., bij
den Yang-tze-kiang, 34 n. ZW. Nanking,
Togittae, een der Lakediven, 45 u. ZW. Mangalore.
Tigittagong, distr. van Britsch Indië, pres. Bengalen,
aan gene elide van den Brahmapoetra, tneechen 21 en 23 0
0., Arracan Z. en de golf van Bengalen W. groot 140 0
in., met ruim 1,000,000 low., waarvan 3/5 Mohammedanen
en 1/5 Hindoes. Het kustland ix vlak, het binnenland
bergachtig. De voorn. rivieren zijn de Taj 1 tta gong
of Kamaphoel i, die in Ava ontspr., ZW. vloeit en in
de golf van Bengalen valt, en de N a oe f, die de Z.grena
van het distr. vormt. De bodem is vruchtbaar, many heeft
nog veel woaden, De voorn. steden zijn Islamabad en Rangamatty. - Dit distr. werd den Engelschen in 1760 afgestaan.
Insjittapet, at. en vroeger belangrijke vesting van Britsch
Indie, pres. en 22 n. ZW. Madras, distr. Z.-Arcot.
Tsjitteldroeg, (Si t ala -D o er g a, a't gevlekt kaateel"), at. en vesting van Z.-Hindostan, gebied Maissoer
(Mysore), 37 U. NNW. Seringapatam. Het fort, waarin britache bezetting ligt, is een der sterkete en merkwaardigate in Indie ; aan hares voet ligt de ommuurde stad met
een mime hoordstriutt. In hare nabijheid zijn eenige zonderlinge kunstgrotten.
T.jittoee, et. van Britsch Indie, pres. en 23 u. W. Madras, distr. N.-Arcot.
Tojittra en Tsjittroe, twee st. van Britsch Indie, pres.
Bengalen, prov. Bahar, distr. Ranghur de eerste 32 u.
WNW. en de tweede 61 u. NW. Calcutta.
Tsjoebar, Tsjubar, at en zeeh. van Beloedajistan, Z.Azle, prov. Mekran, 37 u. ZW. Kedsje.
Tsjoegloma, Tsebuehloma, ruse. st., gouv. en 24 U.
NO. Kostroma. 2000 mw.
Tsjoegoejev, Tschugujew, versterkte russ. at., gouv.
en 7 u. OZO. Kharkov, aan den Severnoi-Donetz ; met een
garnizoen van lansiers. 9000 mw.
Tsjoeii, Tsjai, riv. van Centr. Azle, ontspr. in Chin.
Turkestan en heeft een W.lijken loop van ongeveer 200 u.
door het Khokan-gebied, alwaar zij zich in een meer werpt.
Tsjoektsjen, Tosehuktschen (Land-der-), landstreek
aan 't NO.lijk einde van 0.-Siberie, tusachen 60 en 70°
N.B., 160 en 190. 0.L., palende ZW. en W. aan de provincien Kamejatka, Ochotak en Jakoetsk, N. aan de N.lijke
IJszee, 0. aan de Behringstraat, die ze van Amerika scheidt,
en Z. aan de golf van Anadyr en den Grooten ocea.. De
Anadyr vloeit er van W. tot 0. door ; maar 't is nog weimg onderzocht. De Tsjoektsjen leven meest van jacht en
visecherij en zijn nog grove afgodendienaars. Een belangrijke beschrijving ervan vindt men o. a. in afl. 9 van prof.
NordenekjOld's aVaart der Vega", 1778-80, bewerkt door
prof. C. M. Han.
Tsjoel, Chou', zeest. van Britsch Indie, pres. Bombay, distr. Anrungabad, 81/2 u. ZZO. Bombay; weleer van
eenig gewicht.
Tsjoelim, Tajulim, riv. van Siberie, gouv. Jeniselak
en Tomsk, valt in de Obi, 28 u. NW. Tomsk, na een NW.lijken loop van 140 a 150 u.
Tojoelna, eng. Chuln al, [Crocota].. eil. van den
Ind. oceaan, 2 U. NW. Kaap-Monza, Beloedsjistan. 't Is
een kegelvormige rots van omtrent I n. omtrek.
Tsjoemba, (mg. T a j tt m b a), st in den Pundejab,
aan den Ravie en aan den voet van den Himalaya, 35 u.
NO. Lahore. Zij is van hout gebouwd, de resid. van een
radsja en was weleer een plants van veel handel. 5000 mw.
320 22' N.B., 75° 56' O.L.
Tsjoemboel, Tejemboel, (eng. Chembu 1), riv. van
Indie, ontspr. in de Vindhya-bergen, vloeit meest NO. en
vereenigt zich met de Dejoemna, 24 u. ZO. Agra, na een
loop van wellicht 140 U. Hare bijriv. zijn o. a. de Parbuttie en de Sind. De steden Kotah en Dholpoer liggen
aan hare oevers.
Tojoempanier, (eng. Chumpaneer), of Pow..
gm*. at. van Indie, Gwalior-gebied, op een geisoleerde
rots. 43 u. WZW. Oedsjein, hfdpl. van een district.
Tsjoempawoet, ( cog. Chump a wo o at. van N.Hindostan, onde hfdst. van Koemaon, 10 u. ZO. Almorah.
Zij is van steen gebouwd en heeft eenige kl. Hindoetempels.
Tsjoemp-hoen, (eng. Choomp-hoon), zeest. van
Siam, distr.hfdpl., aan een riv., bij haren mood in de
golf van Siam. 8000 mw. 10° 59' N.B., 99° 30' O.L. Er is
bier een goed gepalissadeerd fort, en de omtrek geeft goed
timmerhout.
Tajoenarpar, (cog. Chun ar g U r), at. en vesting van
Britsch Indie, pres. Bengalen, distr. Dsjoeanpoer, aan den
Ganges, 5 u. ZW. Benares. Het fort ligt op een steile rota
in de riv., en ten 0. daarvan de at., met Teel ateenen huizen.
Tsjoenga en Tsjoenka, (eng. Choonga, Choonka),
twee vi. in Scinde, beide 0. den Indus; het effete 12 n.
0. Sjikarpoer, het tweede 12 u. 0. Khaierpoer.
Tsjoen.King en Tsjoeng of Tsehoengking-foe,
twee chin. steden, prov. Se-tsjoeen, beide dep.hfdpl.: de
eerste aan een bijrivier van den Yang-tze-kiang, 33 n. 0.
Tsjing-toe ; — de tweede aan den Yang-tze-kiang, 24 u.
ZO. Tejoen-King ; met uitgebreide euikerfabrieken. 600,000
mw. (1880). — Tsjoeng-Kiang. id ., zelfde prov., 15 u.
NO. Tejing-toe.
Tsjoen-ning_en Tsjoen-te, twee chin. steden : 1)
prov. en 50 u. W. Tun-nan, dep.hfdpl. — 2 ) prov. Tsji-li,
dep.hfdpL, 63 n. ZZW. Peking.
Tsjoeraghur, (cog. Chooraghur), at. en sterke
vesting van Britscb Indie, pres. Bengalen, ZW.lijke afgestane distr., 22 U. ZO. Hosseinabad. In 1818 door de
Engelachen ingenomen.
Tsjoereis, Taehureis, rues at., gouv. Taurie, 17 u.
NW. Simferopol; met een schoone kerk en pains.
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Tisjoergson, (cog. Churgaon Chirgong), een,
der radsjaechappen van Bandelcund, ladle, achatplichtig
aan Dajhanaii groot 11/5
m., met 3800 inw. — Tajoerkari, id,
aan de Engelschen ; groot 42 0 in,
met 81,000 mw.
Tigoeroe, (cog. Ch o or o 0), st. van Hindostan, Radsjepoetana, gebied en 28 U. ONO. Bickanier. Zonder de
voorsteden is zij omtrent 1/2 u. in omtrek., fraai van
kalksteen gebouwd.
Tojoesan, Tachusan, Chusan, 'Fellowman of T•jeoe,
eil. van eene groep bij de 0.kust van China, prov. TajeKiang, tegenover den mood van den Tsien-tang kiang, 14
U. NNO. Ning-po. Be havenbaai ligt op 30° 0' 10" N.B.,
122° 10' O.L. 't Is van 0. tot W. 3 u. lang en van 2 tot
6 u. breed, vruchtbaar, van kanalen en wegen doorsneden en vol steden en dorpen waarvan Tin g hal aan de'
Z.kust, de hfdst. is. — 't Weed
door de Engelschen in
1840 en andermaal in 1841 genomen en in bezit gehouden
tot aan de volledige afdoening der oorlogskosten, die China
aan Gr. Brittanje moet betalen. — De groep der Tsj o es an -E 11 an den bestaat nit een groote menigte, meeet
zeer kl. eil., die, naar men wil, wel 400,000 mw. tellen
en zoowel uit een militair als nit een commercieel oogpunt belangrijk zijn. Op Po e to e, groot 1/2 0 m., zijn
62 tempels, en het wordt alleen door priesters of bonzen
bewoond. 2000 in getal.
Tsjoessorskoi-Gorodok, (Nisjnii- en Werkhaei.),
twee aaneengrenzende ruse. mvl., gouv. en 12 u. ONO. Penn.
Samen 570
inw.,_
'
meest
in de zoutmijnen
bezig.
Tsjoessowa, Tschoussoswaja
riv., gouv. Perm;
ontspr. in 't Oeral-geb., vloeit NNW. en W. en valt on een
loop van 70 u.
in de Kama, 3 u. NNO. Perm.
Tsjoeta-Nagpoer , (eng. Chuta-Nagpoor), gr.
zenundary of radsjascha
p van Britsch Indie, pees. Bengalen, ZW.districten. aan de grenzen der prov. Gundwana.
't Is een tafelland. beter bebouwd dan de meeste gedeelten van Centr. Indie. Be voorn. plaatsen zijn Boerwa en
Maharadsjegondsje.
Tsjoetsjin., Tschtschntsehin, rues. at., gouv. Grodno ;
met een piansten-collegie.
Tsjoe-tajoe, chin. at., prov. Tsje-kiang, dep.hfdpl., 37 u.ZHang-tsjoef,dTn.
Tajoetsjoek, ( eng. Choochuck, Chouchook),
st. van den Pundsjab, aan den Marie, 18 u. ZW. Lahore.
Tsjoetterbai, vesting in N.-Afghanistan. in een bijna
ongenaakbare positie aan den Indus, op 34° 29' N.B., 72°
58' O.L. Met het fort Am en 13 0 no. gebied behoort
het aan een rooverhoofd.
Tigoetterpoer, (cog. Ch utturpor e radsjaschap
van Indie, Bundelcund; cijnsbaar aan de Britten; met een
hfdat. van denzelfden naam, 21 n. ZO. Dsjhansi ; gr. omtrent 50 0 m. , met 12,000 mw. (?)
Tsjoewar., (cog. Chuw ar ). kl. at., Pundsjab, 3 u.
ZW. Tsjoemba, op 32° 17' N.B., 75° 45' O.L.
Tsjoe-Yong, at. van China, prov. en 22 u. W. Yun-nan,
dep.hfdpl.
Tsjogda, (cog. Chogda h). at. van Britsch Indie, prem.
en prov. Bengalen, distr. Nuddea, aan de riv. Hoeghly,
81/2 U. N. Calcutta.
Tojokiegber, ( cog. C hok ee ghur ), at. van Hindostan, gebied en 14 u. OZO. Bhopanl.
Tsjopra " aanzienlijke at. van Britach Indie, pres. Bombay, diet, Candeisch, bkj den Taptie, 43 u. 0. Surate, op
21° 14' N.B., 75° 23' O.L.
Tsjorloe, Tsjoerloe, [Tyrilos], at. in Eur. Turkije,
Rumili, aan de riv. T sj or 1 o e of Z or uln s, 1. o. (die nick
in de Marmora-zee ontlast), 6 U. NO. Rodosto. 4000
'
mw..
Tsjoroek, Tsjoroch, [Aeampais, Rathrt], riv. van
Turksch Armenie, dezelfde als D si oru k, tie aid.
Tsjynpoer-Barie, (cog. Chynpoor-Baree), aanzienlijke at. van Hindostan, gebied en 14 u. OZO. Bhopaul,
op 23° 2' NB , 78° 15' O.L.
Tsichinvali, at. in Russ. Transkaukasie, Georgie, 16 u.
NW. Tiflis.
Tsoeng (of Timone, -Ming, eil. van China, prov. Kiangson, bij de W.kust, aan den mond van den Yang-tze-Kiang;
het einde op 31° 28' N.B., 121° 51' 0.L., lang 10 u., be. 3
U. Ann de Z.kust ligt een at. van denzelfden naam.
Tsoen-hoa en Tsoen-1V, twee chin. steden : 1) prov.
Tsji-ii. distr.hfdpl., 23 u. ONO. Peking ; met de begraafplaats.
van de keizers der regeerende dynastic in den omtrek. —
2) prov. Kwi-tsjoe, dep.hfdpl., 20 u. N. Kwi-Yang.
Tsoesimat, eil. van Japan, in de straat van Korea, het
N.einde op 34° 40' N.B., 129° 29' 0.L.;lang 12 u., hr. 31/2 u..
De oppervlakte is bergachtig en ruw. — Tsoetsi-Yamma
en Tsoeva zijn twee andere japaneche eil. die kleiner nun.
Tsoe-Yong, chin. at., prov. Yun-nan, dep.hfdpl.,
20 u..
'
W. Yun-nan.
Tea, port. riv., prov. Tras-oa-Montes, ontspr. nit 3
bronriv. in Spanje, en valt on een ZW.lijken loop van 20.
U. F. in den Douro.
Team, iersche at. en kerap., grs. en 5 1 /2 U. NNO. Galway, aan de Clare; met een r. kath. en een prot. kathedraal, 2 bissch. paleizen, het r. kath. collegie van St.-Jarlath, andere hoogere en lagere scholen, en een tuchthuis,
unie-werkhuis, kazernen, een markthuis, de rulnen van een
kasteel en eenige wevenjen van linnen en zeildoek. 8650
mw. ( in de at.)
Tubbergen. gem. en d. in de Ned. prov. Overijseel,
kant. en arr. Almelo° 11/2 u. W. Ootmarsum; met een
r. kath. en een geref.erk,
k calicot-weverijen, papiermolens, veenderij en landbouw. 6197 mw. (met verscheidene
bunrsc happen ) .
Tubingen, wurt. at., 2de hfdst. des koninkrijks en hfdpl.
van 't gelijkn. opperambt, Schwarzwaldkr., aan den Neckar, wane die de Ammer opneemt, 5 u. ZZW. Stuttgart.
Hare beroemde universiteit, die, in 1477 gesticht, onder hare
vroepte hoogleeraars de hervormers Melanchton en Benchlin had en gemiddeld 8- 900 studenten telt, was vroegee gevestigd in 't nude kasteel der paltsgraven HohenTubingen, mane heeft thane een schoon, nieuw gebouw„
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een kabinet van nat. historie, een kruidtuin, een bibl. van
70,000 boekdeelen e. a. voortreffelijke hulpinrichtingen. Zij
heeft ook een protest. aeminarie met een bibl., de Ion.
atichting Wilhelmusatift, een r. lath. collegie, een kapittel-kerk (St.-George) met de voratelijke groeve, een obaervatorium op 't genoemde kasteel, eenige fabrieken van
laken en buskruid en in den omtrek aterken ooftbonw.
11,740 mw. 48° 31' 12" N.B., 9° 2' 14" O.L. Geb.pl. van
den dichter J. L. Uhland.
Tubize, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. en 21/s U.
WNW. Nivelles, aan de Senne • met een !dation aan den
spw. van Brussel op Braine-le-Comte. 3250 mw.
Tnehan, fr. gem. en vi., dep. Lode, kant.hfdpl., arr. en
U. ZZO. Carcassone, aan den Palairac. 1200 mw. (3600
in de gem.)
Tuehel, pr. at., prov. Pruisen, regdst. Marienwerder,
4 u. ZO. Conitz ,• met een ond slot. 3088 (nw.
Tuekerton of Little•Egg-Harbour, vi. en haven der
V.S., New-Jersey, gra. Burlington, aan den Atlant. oceaan,
19 u. Z. Trenton ,• zoutbereiding en zeebaden. 2020 mw.
Tuckey.Eilanden, zie Kalkoen-Eilanden.
Tucuman, 1) prov. der Argentijnsche republiek, meest
tusschen 25° en 27° 30' Z.B., 62 en 66° W.L., palende 0.
aan den Gran-Chac o, een der grootate binnenvlakten
van Z.-Amerika, en overigens aan de dep. Salta, Catamarea en Santjago; groot 1,980 0 m., met 109,000 inw.
De grond is in 't W. bergachtig, in 't midden een der rijkste gedeelten der republiek; hfd.prod. zijn tarwe,
rijst, tabak, suiker, cacao, boomwol, indigo, verfhout; honig, was, goed rundvee en muilezels; goud, silver, mo
d,
koper en tout. De fabr.industrie levert vooral katoenen
en wollen stoffen, leder en kaas. De voorn. steden zijn
Tucuman en Pitos. — 2) of San.Miguel.de.T., hfdst.
van gen. prov., aan een bijriv. der Medinas, 27 u. NW,
Santjago-del-Estero. Zij heeft een kathedraal, verscheiden
kloosters, een Jezuleten-collegie en handel in ossen en muilezels, die near Bolivia gaan. 17,500 mw. — her werd de
onafhankelijkheid der La-Plata-staten het eerst nitgeroepen en 't eerste congres der republiek gehouden in 1816.
Gemiddelde temp. Jan. 84°,2. Juli 57°,2 Fahr.
Tudela, [Tutela, Tullonium], 1) sp. at., prov. Navarra, aan den Ebro, over welken bier een bruo. van 17
bogen ligt, 15 u. NW. Zaragoza, waarmede het door
'
een
spw. en door het Keizerskanaal verbonden is. Zij
is net gebouwd, doch hebft weinig vertier, wat echter beter zal worden no de spoorw. van Barcelona en Zaragoza
komende, verlengd is tot Pamplona, Bilbao, Burgos e. a. ateden. Zij heeft overblijfsels van node vestinowerken. Hare
kathedraal bevat het graf van Blanche van "Castilie, gemalin van Peter den Wreede, en zij heeft verscheiden andere
kerken, kloosters en hospitalen, een werkhuis en gevangenie, lat. en medische scholen en fabr. van grove wollen
stoffen, haaren weefsels, zeep, pannen, baksteenen en eardewerk. 8963 mw. Geb.pl. van den beroemden rabbi Benjamin Ben Jonah. Op 23 Nov. 1808 sloegen de Franschen
bier de Spanjaarden. — 2) (de Duero), id., prov. en
1 1 /2 u. OZO. Valladolid.
Tudhoe, vl. in Engeland, grs. en 1 u. Z. Durham,
liersp. Brancepeth ; met beroemde ijzerwerken. 5000 mw.
Tufara, mvl. in Italie, prov. Campobasso. 2280 (ow.
Tuffe, fr gem. en vi., dep. Sarthe, kant.hfdpl., arr. en
41/2 u. ZO. Mamers ; met potterijen. 1620 mw.
Tuffer, gem. in Oostr.-Hong., prov. Stiermarken. 2950 (ow.
Tuffillo, d. in Italie, prov. Chieti, circ. Vasto. 1290 mw.
Tufino, at. in Italie, prov. Caserta, circ. Nola. 2058 inw.
Tufo, d. in Italie, prov. en circ. Avellino. 1200 mw.
Tuftonborough, gem. der V.S., New-Hampshire, grs.
Carfoli, 14 u. 0.t.N. Concord. 1600 mw.
Tugela, riv. en distr. van de Eng. kolonie Natal, Z.Afrika.
Taggart of Toggort, at. in Algeria, prov. Constantine,
36 u. ZO. Biscara; stapelplaats der karavanen 1250 mw.
Tughliekabad, versterkte at. van Britsch Indie, pre..
Bengalen, Bovenprov. distr. en 3 1/z n. Z. Delhi; met nitmtrekte rulnen en massieve mausoleum van TughlickSjah, een gebouw van de 14de eeuw.
Tceglie, mvl.van Ital., prov. Lecce, circ. Gallipoli. 2050 mw.
Tulkwert, Tuukwerd, b. in de Ned. prov. Groningen,
gem. Delhi% kant. Appingedam, arr. Groningen. 200 mw.
Tuft, TkuyI, ned. d., pros. Gelderland, gem. Haaften,
kant. en 11/2 U. ZZW. Geldermalsen, arr. Tiel, aan de Waal;
met een gier- en pontveer op Zalt-Bommel. 385 mw.
Tuili, d. in Italie, eil. Sardinie, prov. en circ. Cagliari. 1250 mw.
Tuitjehorn, Tuitgeshorn, Tutjehorn, d. in de Ned.
prov. N.-Holland, gem. Harenkarepel, kant. Schagen, arr.
Alkmaar. 220 mw.
Tula, 1) at. in Mejico, dep. en 12 u. NNW. Mejico,
nude hfdat. der Tolteken of Tulteca. Zij ligt meer dan
1800 met. boven de zee, sun den I. o. der r i v. Tula
of Montezuma, die, na een NO.lijken loop van 63 u.
voorbij Valles en Panneo, in den Tampico valt, bij haren
mond in de golf van Mejico. — 2) mejic. vl. dep. San-LuisPotosi, NO. Guadalcazar. — 3) gem. van eil. Sardinie, prov. Sassari, ctn. Ozieri. 1100 mw. — Z. verder Toela.
Tuns's'', 1) afdeeling van de Eng. Ks,apkolonie, Z.Afrika, in het bergland tunchen het Kond- en WarmBokkeveld; seer geachikt voor laudbonw en veeteelt. 10,000
inw. — 2) hfdat. van gen. afd., gelegen in een diepe vallei tuaschen de Winterhoek- en Witteberg-bergen en door
con spw. met de Kaapstad verbonden.
Tedder, Tuldlerehoef, b. in de Ned. prov. N.-Brabant,
gem. Hilvarenbeek.
Valetta, gem. van Frankrijk, dep. Deane, arr. Montilimar. 2210 maw.
Tun., gem. van Honga.rije, gra Bihar. 2700 mw.
Tullamore, iersche at., Leinater, hfdpl. van 't gra.
King's, aan een bijriv. der Clodagh en aan het Grootekanaal, 14 U. WZW. Dublin. 5200 low. Sinds 1790 is zij
nit ran 11. d. opgegroeid.
Tulle, fr. gem. en at., hfdpl. van 't dep. Correze, sands
Correze en Sonlane, 72 U. Z.t.W. Parija. Zij is de zetel

Tunis
van ten bisdom, heeft een handels-tribunaal, een gem.collegie, een normaal-school, een openbare bibl. van 2500
boekdeelen een gevangenis, een schonwburgzaal, kezernen,
een hospitial, een gr. keizerl. fabr. van vuurwapene en
fabr. van lakens, t u 1 1 e, hoeden, papier, waskaarsen en
leder. 11,800 mw. (13,700 in de gem.) Een u. N.waarts
liggen de rulnen van Tin tigna c.
Tull.en.'t‘liraal, gem. in de Ned. prov. Utrecht, kant.
en 3 u. W.t.N. Wijk-bij-Dnurstede, arr. Utrecht; met het
d. 't Waal en 't geh. Toll. 524 mw. •
Tunisia, fr gem. en at., dep. Isere, kant.hfdpl., arr. en
4 n. NO. St.-Marcelin; met fabr. van steal- en koperwaren (in 't geh. Fure s.) 5000 mw. (3500 in de at.)
Tallow, ierech mvl. en kersp., Leinster, grs. Dublin,
aan de Blaney, 21/i U. OZO. Carlow. 2100 mw.
Tully, gem. en d. der VS., New-York, grs. Onondaga,
3 0. Z. Syracuse. 1560 mw.
Tullyallen kerep. van Ierland, grs. Louth. 1310 inw.
Tullyeorbet, kerap. van lerland, Ulster, grs. Monaghan, 1 u. N. Ballybay. 2700 mw.
Tullygarvy, baronie van Ierland, gre. Cavan. 20,700 mw.
Tullyhaw, baronie van Ierland, grs. Cavan. 17,270 mw.
Tullyhnneo, baronie van Iceland, grs. Cavan. 11,740 (ow.
Tullylease, kerep. van Iceland, Munster, grs. Cork,
11/c u. ONO. Newmarket. 1368 inw.
Tullylish, kern,. van Ierland, Ulster, grs. Down, 0/2
U. ZO. Portadown. 1703 mw.
Tullynakill, kersp. van Iceland, grs. Down. 1010 mw.
Tullynesale en Forbes, vereenigd kersp. van Schotland, gra. Aberdeen, Z. Alford. 970 inwTallyaiskan, kersp. van Ierland, Ulster, grs. Tyrone,
1/2 0. NO. Dungannon. 3070 mw.
Tullyreery, kerap. van Ierland, grs. Down. 1030 inw.
Tadmaro. Tulmero, at. in Venezuela, dep. en 14 u.
WZW. Caracas, bij 't meer Valencia ; met veel handel in
den tabak van den omtrek. 8000 mw.
Tuln, Tulin, [Tullana, Banana], at. in Neder-Oostenrijk, 5 u. NW. Weenen, ann den r. o. van den Donau,
die her de Tulner opneemt; met rom. oudheden en weverijen. 2230 mw.
Tulpehoeken, gem. der V.S.,Pennsylvanie, pro. Berks.
2100 (ow.
Tumaeo of Gorgonilla, eil. van Z.-Amerika, bij de
W.kust van Ecuador, 25 u. NO. Esmeraldas.
Tumb of Tomb (Groot- en Klein.), twee kl. eil. in
de Perz. golf, 5% 0. Z. Kischm, beide laag, vlak en onbewound. Het grootste, 11/2 u. in omtrek, heeft veal antilopen.
Nearchus bracht bier de clout van Alexander voor anker.
Tumbala d. in de Mejic. staten, dep. Chiapas, 20 u.
ONO. Ciudad-R
eal, fraai op een steile rotshoogte gelegen.
Tumbelan Tambelan. eil.groep in den Aziat. archipd, tusschen' Borneo en Malakka. Het Groote-ei 1.
ligt op 1° N.B., 107. 34' O.L. 't Voorn. eil. Tumbelan
is 1/1 U. lang.
Tumbea, et. in 't N. van Peru prov. en 25 u. N. Piura,
n oceaan. Hier landden
aan de riv. Tumbez, bij den Stille
de Spanjaarden het eerst in 1526.
Tumbo, een van de Los-eilanden, W.-Afrika.
Tumloek. at. van Britsch Indie, pres. en prov. Bengalen, distr. Hoeghly, 10 u. ZW. Calcutta. 5850 (ow.
Tunbridge, 1) of Tonbridge, eng. at. en kersp., g,rs.
Kent, aan de Medway en aan den South-Eastern-spw., 8
u. ZO. Londen ; met een lat. school, een unie-werkhuis,
markthuis en schoone overblijhels van een Normansch kasteel en van een priorij. 8200 (ow. (in de at.) — 2) gem.
en vl. der V.S., Vermont, gra. Orange, 9 u. ZZO. Montpelier. 1800 (ow. — Tunbridge-Wells, eng. mvl. en
badpl., grs. Kent en Surrey, met een station aan den Hastiugs-tak van den South-Eastern-spw., 11/2 u. ZZW. Tunbridge; met schoone h6tels, een schouwburg en bevallige
villa's. 19,500 mw.
Tungaragua of Laurleocha, naam van den Amazonenstroom, in 't bovendeel van zijn loop in N.-Peru.
Tungelroy d. in de Ned. prov. Limburg, gem. en kant.
Weert, arr. R;ermond. 450 mw.
Tung-kung, at. in China, prov. Kuang-kung. 120,000 mw.
Tuesg-kwan, at. in China, prov. Schensi. 70,000 mw.
Tung.tacho at. in China, prov. Petchili. 100,000 mw.
ere Chin. plaataen beginnen met T u n g.
— Nog vele and
Tunica gra. der V.S. in 't N. van Mississippi; met
5200 mw. 0321
'
in 1840); . hfdpl. Peyton.
Tunis, 1) of Tunesze, beylik of regentschap van N.Afrika, de kleinste muse dichtst bevolkte der Barbarijeche
staten, ingesloten door de Middell. zee met de golven van
Gabes [Syrtia minor], Hammamet, Tunis en Bizerte en door
Algiers en Tripoli; tusachen de parallellen van 33° en 36°
45 N.B. en de meridianen an 8 en 11° O.L. De grootte
bedraagt volgens de jongate opgaven 2200 0 m. 1120,000
K.112.), met een bevolking van 2,100,000 zielen of 950 op
den (3 m. 117 per K.M2.), waaronder pl.m. 44030 Joden,
25,000 R. Seth. en 100 Protest.; de rest Ain Mohammedanen en wel meest Snnnieten. Hen rijk ontwikkelde lustlikju omzoomt het gebied, waartoe ook de eil. Jerba, Karkenna, Gents e. a. behooren; gem schooner golf is er lenge
de geheele N.kust van 't Zwirte werelddeel dan die, wear
nog de runien van 't machtige Ond-Karthago liggen. Schoon
met Egypte 't ondate gedeelte van Afrika, is het land in
voorkomen, producten en bodem ales behalve Afrikaansch.
De N.kust gelijkt geheel op Sterne, 't binneuland, tot aan
de merenatreek, herinnert aterk aan de Romeinsche Campagna. In dit deel, waarin de nitloopers van den Kleinen
en Grooten Atlas tot de lust reiken, is de Medsjerda [de
Bigrada van de Romeinen] de hoofdriv. hoewel, ale
hare bilivloeden seer ondiep en slibberig. near mental
%Leda' eindigt in een breede, moerassige, zontachtige
[waarm de rulnen van 't voorm. Utic a], vroeger
met Sicilia en Sardinie de rile korenschnur van 't Rom.
rijk, doch sinds de Arabische horden er hun vest zetten
(622) en de wonden verbrandden, echte Campagna, onherbergzaam ateppenland en rietvelden. Aileen de welbesproeide NO.hoek van het T e I herinnert aan de fabelach-
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tige vruchtbaarheid der oudheid ; evenals tal van overblijfaelen van tempels, baden en waterleidingen aan den
bloei eener Rom. kolonie. Een scherp contrast met het
dan bevolkte Medsjerda-gebied vormt 't oasenland in 't Z.
van 't regentschap, aan weerszijden van de veeltijds droge,
groote zoutmeren (a j o t '84 een waar palmenland, schooner nog flan aan de Nijloevers ; vooral Z.lijk van de meren, wear volgens 't oude Arabisch spreekwoord de dadelpalm met Ain voet in 't water en met zijn kruin in 't vuur
stmt. Ale Belad-el-Daj er id is deze streek der
palmenwouden met tal van dichtbevolkte dorpen, wegens
Mine ongehoord fijke opbrengsten van heerlijke dadelen
door heel Afrika bekend wij noemen slechts G a tea, Ne ft a
en T o gg e r, waarvoor Tunis en S fax de uitvoerplaatsen
zijn. Deze dorpen zijn veelal ommuurd tegen de gevreesde
invallen der Bedouinen van den stem Hamana, een roofzuchtig nomadenvolk in de steppen ten N. van 't oasen-gehied en tegen de plundertochten der Tripolianen. Eveumin
am s de bey van genoemde Bedounien belasting trekken kan
— zelfs de jaarlijksche expedities tegert hen under aanvoering van zijn broeder, den ',bey te velde", bleken vruchteloon evenmin heeft hij iets te zeggen in de rijke palmendorpen op de grens van Tunis en de Sahara. Wegen zijn
in T. nog weinig gebaand ; 't verkeer geschiedt hoofdzakelijk door kameel-karavanen, waarvan de belangrijkste van
T. near Ghadames, Moerzoek en Audsjila voeren. In de
laatste jaren zijn sporen aangelegd (61 K.M. ); nl. van T.
near de haven van La-Golett a, van T. near Bards,
wear de regeering veelal verblijf houdt, en van T. near
't naburige Mars a. Een lijn van Tunis naar de Algierache grens (K e f) is in aanleg. Be handel bepaalt zich
voornamelijk tot de hfdst. Tunis; ruim 70 0/0 sanded heeft
ze in den invoer en 33./ 0 in den uitvoer, die respectievelijk
in 1880 bedroeg '21 mill. en 10 mill. piastres (1 piastre =
f 2,50). De voorn. uitvoerart. zijn granen, vooral tarwe,
mais en gerst (your 5 mill. p.), wol (1 mill. p.), huiden (1
mill. p.), fez's (1/2 mill. p.), katoen, dadels, olijfolie, saffraan, vijgen, druiven e. a. Z.vruchten • kemelhaar, struisveeren en ivoor. Be invoer, meest nit Europ. fabrikaten
bestaande, is voornamelijk in handen van Engeland. Be
inlandsche nijverheid bepaalt zich tot de vervaardiging van
roode mutsen, wollen-, zijden- en linnen stoffen, mar°.
kijn, zeep (te Soesa), metaalwerk en snuisterijen. Be bekende mode mutsen, hier c ac hie geheeten, worden naar
Tarkije, Perzie, Egypte en elle andere Mohammedaansche
landen gezonden. Uit de binnenlanden van Afrika komen
jaarlijks karavanen met slaven, senné, struisveeren, ivoor,
-stofgoud, gum, koffie e. a. waren aan. Be koopvaardijvloot telt 2- a 300 schepen van 10 tot 150 ton. 't Leger,
voor een 30tal jaren nog nit 40,000 geregelde en goed ge oefende troepen bestaande, is thans klein en slecht en alleen van kracht in querilla-gevechten in bosschen, bergen
en hinderpalen. Be marine, eens de schrik der zeeen en
in 't begin dezer eeuw nog sit pl.m. 100 oorlogaschepen
samengesteld, heeft thans nog alechts een enkel jacht in
de haven van La-Goletta liggen, tezamen met niet meer
dan 200 manschappen. Be buitenlandsche schuld van 't
regentschap beloopt 125 mill. francs. Zware armoede
heerscht in 't heele land: wat de oogst nog oplevert wordt
van hooger hand geroofd. Geweldige hongersnood is 't gewone gevolg van openbare dieverij. — Ondanks 't protest
van de Verheven Porte heeft Frankrijk, na 't regentschap
beset en in April—Mei 1881, ter wille van de veiligheid
van Algiers, met goed gevolg een expeditie ondernomen
te hebben tegen de krijgshaftige, halfwilde K hr oumir
— afstammelingen van de aloude Numidiers — die de Tunesische grenzen bestookten, den 12den Mei '81 een beschermings-tractaat gesloten met den bey van Tunis waarin o.
' punten
a. Z. H. toestemt, dat de fransche legermacht die
bezet, welke zij met "I oog op orde en veiligbeid noodig
acht, terwijl Frankrijk zich verbindt den bey en den staat
in nood bij te staan ; een minister-resident beschermt de
Tunische belangen in buitenlandsche aangelegenheden en
moat bij 't sluiten van contracten met andere volken carat
gehoord worden. Be tegenwoordige bey, Mohammed-esSadok, is sedert 1859 aan 't bewind en stamt nit de dynastie van Hassan-ibn-Ali, die reeds in 1705 aan de regeezing kwam. — Be voorn. plaatsen van 't regentschap
zijn, behalve de reeds genoemde, Soesa of S n s a, H a mmamet, Bizerta, Gabes, Monastir, Kairw a n, Z engh w an en B ej a. — 2), [Tunes], hfdst.
van gen. regentschap, aan de W.zijde van de Golf-van-Tunis, 120 u. 0. Algiers. Zij vormt een langwerpigen vierhock en bestaat nit een Europeesch, can Moorsch en een
Joodsch gedeelte, doch heeft overal hetzelfde oostersche voorkomen en is over 't geheel alecht gebouwd, al telt zij menig fraaie moskee, een prachtig paleia voor den bey, stevige kazernen, een ital. schonwburg en verscheiden synagogen, r. kath. e. a. kerken. 'De Groene" noemt de Arabier
hear, schoon er haast geen boom te zien is en ze veeleer
de asombere" of eamerige" mocht heeten, om hare enge
wijken en vuile, ongeplaveide straten met sombere, donkere huizen. T. was van ouds can sterke vesting, die menig
beleg roemvol doorstond, doch in 1811 platgeschoten en in
Oct. 1891 door de Franschen veroverd ward. Op 1/2 u. afstands W. de stad ligt de Bard o, can versterkte zomerresidentie van den bey, en 1 u. NO.waarts, 't dichtst bij de
eigenlijke eoude" stad, vindt men de aporen van 't roamruchti, Car t ha g o, dat overeenkomstig het woord van
Cato den Oude eCeterum cense° Carthaginem ease delendam" door de Rom. verwoest ward (146 v. C.), zich later
weder verbief om in 975 door de Arabieren andermaal te
gronde gericht te worden. Tal van ruinen zijn bier droe"age monumenten van de doodende turksche heerschappij.
Be eFranken"-stad, van de dicht bevolkte Mohammedaanache- en Jodenbuurten streng gescheiden, heeft meer een
ietwat Europ. aanzien en bezit eenige rijke hotel. ; doch
-de eigenlijke oude stad bewaart zuiver 't karakter van een
echte Moorenstad, met innige haat, fanatieke otiverdraagzaamheid en trotsche minachting gesloten voor den eChristenhond". "flier blijft alles bij het oude, vooruitgang kent

men niet. Nog heeft men er geen geplaveide straten, geen
straatverlichting, niets. Ala de nacht aanbreekt, worden
de poorten gesloten en heerscht er over de nitgestorven stad
een Egyptische duisternis, die slechts on en clan opgehelderd en opgeflikkerd wordt door een enkel handlantaarntje,
waarmede elke nachtwandelaar zich wapent om met geen
uitgehongerde straathonden, diepe kuilen en mestgaten in
onaangenaam conflict te komen." Ligging der at. op 36° 44'
N.B., 10° 16' O.L. Aantal mw. 125,000, waarvan ongeveer
70,000 Turksche en Algerijnsche Mohammedanen, 21,000
Joden, 10,000 Italianen 6000 Maltesers, 1500 Grieken, 1000
strekt zich 9
Franken ens. — Be f-van-Tunis
Gol
u. landwaarts uit, tusschen de kapen Bon en Farina. Zij
is aan haren ingang 13 u. breed, heeft overal goeden ankergrond in 4 tot 10 vadem water, ontvangt de riv. Medsjerda, en heeft aan hare W.zijde de Goletta of de ingang tot de Lagune-van-Tunis, de Boghaz of
El-Baheira geheeten, can ondiep meer van 3 1 /2 u.
lang en 1 1 /2 u. breed. In daze lagune ligt een versterkt
eil., tegenover de at., en aan haren ingang ligt de nitmuntende haven van het versterkte stadje Go let t a, dat
keizer Karel V. bij zijnen krijgstocht tegen Tunis het
carat veroverde.
Tunja, at. in de V.S. van Columbia, bfdpl. can 't dep.
Boyaca, op can hang tafelland en aan de Rio-Salinaro, 20
u. NNO. Bogota. Zij heeft verscheiden kloosters, een colle0e, militair hospitaal, fabr. van geweven stoffen, en
dnift grooten handel in tabak. Aan hare NW.zijde liggen
minerale bronnen, en in hare nabijheid vial in 1819 de slag
van Boyaca voor, in welken Bolivar de Spanjaarden versloeg. 5000 mw.
Tunkhannock, gem. en vi. der V.S., Pennsylvanie,
hfdpl. van 't grs. Wyoming, aan de Susquehanna an den
Tunkhannock, 7 a. NNW. Wilkesbarre. 8000 mw.
en mvl. as kapelgemeente (echapelry"), grs.
Tunstall, cog.
1 u. NNO. Newcastle-underStafford, kersp.
Lyne ; met een schoone kerk en net rechthuis. 13,540 mw.
Tunnstall's, vl. in de V.S. van N.-Amerika, Virginie.
gm . Pittsylvanie. 4625 mw.
Tuntingen, Tintingen, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant. en 11/2 u. WZW. Mersch. 500 inw. Het
vormt met de d. Holenfeltz en Ansemburg en 3 geh. de
gem. T un tin gen, die 1200 mw. telt.
Tunuyan, riv. der Plata-staten, dep. Mendosa, valt na
een 0.1ijken loop van 60 U. in een naeer der Ilanos, op 34 3
Z.B,6°30'W.L
Tuori, gem. van Italie, prov. en circ. Perugia. 2710 mw.
Tuoaliet, kersp. van Ierland, Munster, grs. Kerry, 3 u.
ZW. Kenmare. 3244 mw.
Teaparro, riv. van. de V.S. van Columbia, valt in den
Orinoco te Maypures, na een 0.1ijken loop van 60 u.
Irupiea, at. in Bolivia, dep. en 40 u. Z. Suer. 5000
inw. In de nabijheid zijn zilvermijnen.
Derby, kersp. NorthTupton, vi. in Engeland,gm.
Wingfield. 1 u. Z. Chesterfield. 1062 mw.
Tupungato, can der Andes van Chili, 13 u. 0. Santiago,
meer dan 6000 met. hoog.
Tura 1) (0- d. i. 0 u d-), mvl. in W.-Hon,T,arije, com.
Neutra, 6 u. 0. Skalitz; kaashandel op Weenen en Pesth.
5690 mw. — 2) gem. grs. Pesth. 3510 mw.
Turano, a. in Italie, pray. Milaan, circ. Lodi. 2221 mw.
Turate, d. in Italie, prov. en circ. Como. 2988 mw.
Turbaco, indiaansch d. in de V.S. van Columbia, dep.
Magdalena, prov. en 31/, u. ZO. Cartagena. Hier had de
groote Alexander von Humboldt in 1801 zijn verblijf.
Turballe (La), gem. en d. in Frankrijk, dep. LoireInferieure. 2170 mw.
Turbenthal. zwit. d. en kersp., kant. en 41/2 u. ONO.
Zilrich. Daarbij ligt het kaateel Landenberg. 2416 mw.
Turbigo, din Ital., prov. Milaan, NW. Cuggione. 1620 inw.
Turckheim, zie Turkheim.
Turcoing, zie Tourcoing.
Turez, gem. in Hongarije, grs. Ugocza. 3026 inw.
Turek, st.in Rusl., Polen, gouv.en 9 u. NO.Kalisz. 5850 mw.
Turenne, gem. en at. van Frankrijk. dep. Correze, 2
u. ZZO. Brives. 2210 mw.
Turfan, at. in Midden-Azie, Dsjoengarije, op 43 0 N.B.,
0. Ili of Goeldsja.
Turi. 1) at. in Z.-Italie, prov. Ban, distr.hfdpl., 5 u.
ZZO. Bari. 6220 mw. — 2 ) vl. in Brazilie, pray. Maranhao, 12 u. NNW. Guimarens. 5000 inw.
Turin, Turijn, 1) ( ital. Torino), [Bodincomagus, Taurasia, Colonia Julia, Augusta Taurinorum], st. in Z.-Italie, hfdpl. van Piemont, 24 u. WZW.
Milaan, aan den 1. o. van den Po, waar die de Dora-Riparia opneemt, en aan den spw., die Lyon, over Chambery,
Turijn en Alessandria, met Genua verbindt. Dew st., die
men langs 4 fraai beplante wegen nadert, ligt in een rijke,
wel besproeide, met villa's ala bezaaide vlakte; zij was
vroeger versterkt, maar ligt thans geheel open is regalmatig gebouwd en heeft sierlijke huizen en fraaie gebouwen. In 't midden der Mad ligt de //Piazza reale" of 't
Koningsplein, van welke can schoone beplante street uitloopt; de eStrada del Po" voert near eene brug van 5
bogen over de riv. Be voorn. openbare gebouwen zijn: het
kon. paleis, met can rijke boekerij en tuinen, die voor 't
publiek open staan ; bij 't paleis verscheidene gouv.gebouwen, de milit. akademie en de kon. opera ; het oude pa.
leis der bertogen van Savoye, on veranderd in een kon.
schildergalerij; de kathedraal, een goth. gebouw, vroeger
seer rijk in kostbaarheden, die door Napoleon L verkocht
werden om er de brug over den Po voor te bouwen en
de riv. te bedijken; verscheiden andere kerken an onder
daze ook sedert 1853 eene protestantsche, de eerste, die
Turijn sag ventzen en waartoe o. a. nit Nederland cane
som van 22,257 gl. is bijgedragen. Voorts heeft zi) een
Jeztfieten-collegie, can industrie-school, de eRetiro delle
Rosine" ( een toevluchtsoord voor arose vrouwen ), ear.
krankzinnigen-gesticht, can hospitaal voor kraamvrouwen,
een voor ooglijders e. a. liefdadige instellingen,• cane in
1405 gestichte universiteit, die door meer dan 1000 studen.
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ten bezocht wordt ; zij heeft 5 faculteiten, een boekerij van
140,000 boekdeelen en 20(10 MSS., een sterrewacht, een
kruidtuin enz.; can kon. akademie der wetenschappenmet
een seer rijke verzameling van egypt. ondbeden, =edgedlea, mineralien enz.; can kon. akademie der schilderkunst,
twee schottwburgen, can arsenaal, een sehoone begraafpleats. kazernen, tamers van koophandel, van landbonw
ann. De handel en 't verkeer van T. On zeer belangrdk,
dear zd het brandpnnt vormt van tel van wages, die op
Frankrdk, Zwitaerland, Oostenrijk en de Midden. zee nitloopen. Hare fabrieken leveren voornamelijk ztjden 'totfen, flowed, konsenwuen, zddengaren en organsijn, ook
wollen en katoenen stoffen, steal- en ijzerwaren, wit en
geklenrd papier, glas, porselein en likenren. 252,832 mw.
(1881). 45° 4' 6" N.B., 7° 42' 8" O.L. Gemidd. jaarstemp.
53°,1 • winter 32°,1; zomer 71°,5 Fehr. Gebpl van den
mathematicws Lagrange. Onder 't eerste fr. keizeriijk was
T. de hfdpl. van 't dep. Po. — 2) qem. en vi. der VS.,
New-York, gas. Lewis, 2 n. Z. Martinsbnn. 1500 mew.
Maria of Turns, sp. d., prov. en 6 n. WZW. Valencia;
met marmer- en jaspisgroeven. 3950 low.
Tirkenfeld, beier d., kr. Opperbeieren, landgericht
Bruck (Ftirstenfeld-Bruck). 650 low.
Turks'', pr. d., prov. Silezie, regdst. Oppeln, kr. Le°backlit., bij Katecher. 401 low.
Turke, d. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Croatie-Slavonie. aan de Knipe, bij Ravnagora.
Turkestan, Toerkeatan, 1) of Tartarije (beter Tatarije, ale bin. 988, Noot), een landstreek, die het midden van Azie beslaat, en de beide volgende hoofdafdeelingen beret. — 21 (Chineeach- of Oust.), ook ThianSjan en Klein-Bucharije geheeters nitgestrekt gewest,
dat het W.lijk gedeelte van 't Chin. ruk nitmaakt en weartoe ook .een deel van Dzoengarie a. aid.) behoort, omgeyen door Russisch Turkestan ZW.-Siberie, Mongolie, het
Ko-ko-nor-gebied, Tibet, Britisch Indie ten N. van den Himalaya, Afghanistan en het tafelland van Pamir. Grootte
en bevolking zijn geheel onzeker, ala zdnde het den Europeanen mane weinig bekend. 't Is een hoog tafelland,
doorkrnist van verscheiden hooge bergketens en besproeid
door rivieren, die zich in uitgestrekte zontmeren ontlasten.
Hen groot gedeelte der oppervlakte wordt ingenomen door
de woestijn Gobi; elders zun vele yruchtbare streken, die
allerlei koren en rijst, katoen en vruchten voortbrengen,
welke, met rundvee en onderscheiden minerale en industrieele producten, de voorn. art. van nitvoer zijn. Er heeft
can dank handelsverkeer pleats met de leaden ten W. en
ZW. met Aziat. Rnsland, Afghanistan, Perzie en Engelsch
Indie. Uit Kasjemir worden ingevoerd shawls, witte stukgoederen en leder, in roiling tegen gelonterd zilver en
shawl-wol ; nit Faizabad in Boedoeksjan zijn eaven en edelgesteenten, nit Khokan stukKoederen, uit Rusland fijn laken, gebloemde zijde en ongemunt edel metaal de voorn.
art. van invoer, waarvoor thee, silver en chin. porselein
terng gaan. De bevolking bestaat meest nit Mohammedanen, deals nit Boeddhisten, met eenige Christenen en Joden. Het land wordt verdeeld in 10 khanaten of vorstendommen, benoemd near bonne hoofdplaatsen Hami of
Khamil, Pidsjan, Karatsjar, Koetsje, Sairam, Akeoe. Oetsji,
Kaschgar, Yarkand en Khoton, ieder met hun erfelijken
vorst, die zich rasa' van den chin. keizer erkent. Het land
weed in 1758 door de Chineezen veroverd ; maar bonne
heerschappij is er vaak door den vrijheidszin der low. geschokt. Nog in 1826 en 1827 had er een geduchte• °Wand
pleats, die niet dan met moeite gedempt kon worden ; en
wellicht is thans, on de dynastic van 't Hemelwhe rijk
op baron troon waggelt, de tijd der vrijwording van dem
gewesten niet ver meer verwdderd. — 3) Oituaoisch-,
vroeger Onafhankelijk-T. of Osafhankelijk-Tatarije geheeten, [Sogdian& en Scythia Transom:atm],
landstreek van Azie, palende ten O. aan het tafelland van
Pamir, dat hear van Chineesch-T. scheidt, ten N. en W.
Siberie, de Kirghiezen-eteppen en het ruse. gonv. Orenburg, ten W. *tan de Kaappiche zee en ten Z. aan Perzie
en Afghanistan. In 't 0. is het land bergachtig, elders
meest vlak met een belling near het W. en in die richring doorstroomen het de Amoe- en Syr-Darja (Oxus en
Jag ar t e sl, om sick te werpen in het Aral-meer, dat
geheel binnen gine grenzen ligt. Het bestaat nit een menigte vorstendommen of khanaten, waarvan de voorn. zijn
Bokhara, Khiwa, Khokand, Koendoez, 't Kirghizen-land en
Kafiristan. (Sic die bijzondere artikelen.) — 4) et. in
't khanaat Khokan, tie Taraz.
Tuarkeve, hong. mr1., distr. Yazygier en Kumanie, aan
den Berettyo, r. o., met reel veeteelt. 11,000 law.
Turithetm, Turekbeint, 1) of Thuringheins, gem.
en at. in het Duitsche rliksland Elzas-Lotharingen, Boven-Elzas, kr. en 1 n. W. Colmar; met wijnhandel. 2600
mw. De Keizerlijken werden bier in 1675 door de Franschen ander Turenne gagmen. — 2) beier. mv1., kr. Ewaben-en-Nenburg, aan de Wertach, I u. SEW. Augsburg;
met een kasteel en een Kapncijner-klooster. 1550 law. —
3) trial gelegen d. in Wurtemburg, Donaukr. ambt Geislingen, boven op een berg; met 600 mw. — Oh.,-. id.,
id., aan den Neekar,.1 n. O. Stuttgart, eau den apw. 1400
mw. — 5) Uns
er- I
d., id. 2410 law. Beide laatstgen d.
hebben veal wijn-, oat- en tuinbouw. Zie ook Dirkhehm.
Irmeidje, ook het Ottomaaaneebe- of Ommaanseke
Itiik genoemd (turksch Isla m), een van de grootste,
hoewel geenszins van de machtigste rijken der aarde, omyeetende eon groot deal van SO-Europa of Europeesch
Turkde en hat ZW.gedeelte van Azle of Aziatisch Tnrkije,
waarbij nog homes de nominale bezittingen des rijks in
Afrika, nI. Egypte met aanginzende leaden, Tripoli en
Thnia. Seer Inteenloopend gun de opgaven (=trent de
grootte en bevolking van dit nitgestrekt gelbied. Ons boadende aan hetgeen hierover in bet bekende west van Behm
und Wagner, //Die BevOlkernagdder Hyde" (VI. 1880) wordt
nieegedeeld, bepalen wij de gezamenlijke grootte op 150,134
m., waarop een bevolking van 60,110,000 low., sides over
het gebied verdeeld
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(C) De benaming Afrikaansch Turkde en evenmin die van Turk ij e in A frik a is weinig gebruikelijk, omdat de leaden bier, met name Tunis en Egypte,
al in zeer geringe mate van de Porte afhankelijk zijn.
De hfdst. van 't geheele rijk is Constantinopel. — Be
gewone verdeeling in Bulgarije, Bosnie, Thracie, Macedonie
cot., welke op hi.torischen grondslag bernst, worth door
de Turken zelve niet gevolgd en is ook ten deele bij hen
onbekend: zij, splitaen het rijk in goavernementen, yejalets"
of apasjalika' geheeten ; deze worden weder onderverdeeld
in provincien, ylivahs" of msandsjakaten", welke zich weder in districten of ykazas" splitsen. Be Turken of Osmanen (t) zi,jn door 't ganache rdk heen het heerschende ran;
de andere volkstammen, door hen met den beleedigenden
naam van //rajas" (d. /nee- of zwijnenhoeders") bestempeld, worden in een staat van onderworpenheid gehonden,
en vooral de Christenen stonden tot dusverre aan velerlet
knevelarijen en beschimpingen blunt. Het islamisme, near
den ritus der Sunnieten, is de godsdienst van den staat,
maar de andere geloofsbelijdenissen worden geduld. Be reelwijverd is geoorloofd. Be teal is een der dialecten van die
in Turkestan; zij is arm en hard, en mist uitdrakkingen
voor al wat tot de kunsten en wetenschappen betrekking
heeft; en inderdaad de Turken zijn nog bijna geheel vreemd
aan elle hoogere veratandsbeschaving ; hunne litteratuur is
niet reel meer dan eene navolging van die der Perzen en
Arabieren, en in de schoone kunsten hebben zij nog weinig
meer dan kopijen der onbezielde natuur (bloemen, arabesken en.. en fraaie moskeeen met atoute minarets) geleverd.
Be regeering is despotisch; de opperste macht is erfelijk in
de familie Othman of Osman. Het hoofd van den slant
heat apadisjah" en wordt bij ons doorgaans sultan of grooteheer of keizer genoemd; hij bezit zoowel het gecateldke
ala het wereldlijke oppergezag en beschouwt zich als pleatsbekleeder van Mohammed en opyolger der khalifen. Na
den padisjah zijn de twee vermogendste personen de grootvezier en de groot-moefti. Be eerste bewoont een eigen
paleis, dat bij voorkenr de 'Porte" heet, omdat near ondoostersch gebrnik weleer onder de p o or t de rechtszaken
behandeld en de vreemdelingen ontvangen werden, waarom
oak het hof des padisjahs zelf de yVerhevene" of ',Ottomansche Porte" genoemd wordt, en wel near de hoofdpoort, die in 't ketzerz. paleis of het serail voert. De gewichtige staatsaangelegenheden warden steeds behandeld
in denrtDivan" een rand der hoogste staatsbeambten, die
onder voorzitti4 des groot-veziers, in het paleis des sultans yergoderde, en daze Divan bestaat in 't wezenlijke nog;
maar er Is thans oak can dubbele staatsraad ingericht:
eene, yAhkistmi-adlijoe, zetelt in het vorstel. paleis, de
andere, aBabi-ali", in de Porte. Be groot-vezier wordt sin
hoofd van het gansche civiele en militaire beheer ”SadreAssam", de president van den rijksraad ”Akiham-adlie-sjoerase-nise" geheeten '• ook de minister van buitenlandsche
zaken (vroeger nrei-efendi"),,
ts
die van financien (vroeger
ydefterdar") enz. voeren nu andere titels; terwijl de misister van oorlog (yseriagker") en de opperadmiraal (nkapoedan-pasja") bonne onde titels behouden hebben. De
bovengen. groot-moefti vormt met de ”oelemas" ( d. L geleerden, in gelijk rechts- en godgeleerden het opperst gerechtshof. be lagers rechtsbedeeling gesehiedt in de provincien door de upasja's" in de groote steden door de
'
amollas", in de kleinere door
de okadis". De administratie ill in Turkije over 't geheel alecht te . noemen : de pasja's en sandOlks hebben in hunne proympien zoowel het
militair an burgerlffik als het financieel beheer en oefenen
Cr allerlei knevelarden nit. De raja's albeit betalen hoofdzakelijk de belastingen, die geheel van de willekenr der
regenten schijnen at to hangen. Volgens whetting bedra(1( Wij merken hierbij op, dat het eigenlijk onjuist is,
de heersekende bewailing as ease /Marken", dan eens
•thimanen" te noemen, aloof met dean benamingen geheel
hetzelfde yolk ward aangeduid en beide namen voLkomen
identiseh waren. Inderdaad zijn het twee verschillende begrippen, z6o zelfs, dat de Osmaan rich beleedigd gevoelt
wanneer men hem een Turk noel= en de Turk een Osmaan
de diepste haat toedraagt (Ausland, 1861).
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gen de jaarlijksche inkomsten en uitgaven 7 a 800 millioen
turksche piasten of (de piaster a 11 cents) 80 a 90 mill.
gulden; mar men mag aannemen, dat slechts de kleinste
helft der gehevene of gepreste on in de staatakas vloeit,
terwijl verreweg de grootate helft can de vingers der belastinp- e. a. beambten bltft hangen. Ook zijn de geldmiddelen der Tnrken in zoodanige wanorde en de krachten
van het staatavermogen derwijze nitgeput, dat men, bjj
volslagen gemis van waarborgen voor crediet-bewilliging,
vergeeh nitziet naar middelen am in de behoeften te voorzien; en wanneer eenmaal de Tnrksche Staat niteen valt,
zal dit minder nog aan vijandelijke wapeuen, dan aan den
ongezonden toestand in zijn binnenste en aan den daarmee
in verband ataande financieele wanorde te wijten zijn. Een
geregeld geldbeheer onder een rechtvaardige, veerkrachtige
en voonichtige regeering zon de Turksche financien tot de
bloeiendste der wereld kunnen maken ; want het land bezit overrijke hulpbronnen in den vruchtbaren grond, die
nu meeet onbebouwd ligt, in de door 't klimaat begunstigde cultuur van de druif en olijf, in de zijdeteelt, in de
onmetelijke wouden, vol van 't beste werkhout, in de nanwelijks bekende bergwerken, die met geringe moeite groote
voordeelen zouden afwerpen. Mane al deze en andere
ataatsbronnen zijn, door de voorbeeldelooze financieele dwalingen der regeering, in 't vloeien belemmerd of opgedroogd
en zoo is een der rijkst gezegende landen der aarde tot
een toonbeeld van ellende en verwaarloozing geworden.
In schier alle opzichten is het Turksche rijk tegenwoordig nog slechts de schaduw van 't geen het was ten tijde
van zijn hoogsten bloei. Nadat Otbman op het einde der
13de eeuw de grondslagen van het rijk in Klein-Azie had
gevestigd, drongen zijne opvolgers Orkhan en Amoerat I.
in Europa door en veroverden er voor en na de belangrijkste geweaten (Macedonie, Albanie, Servie ). Bajazet I.
veroverde Bulgarije na de bloedige overwinning bij Nicopolio in 1393. In 1453 nam Mohammed II. Constantinopel
in en vernietigde daarrnede het laatste overschot van 't
Byzantijnsche rijk. Hij vergrootte zijn gebied met geheel
het schiereil. Morea, Karamanie, het rijk van Trebizonde
(14:11), Boanie, Wallachije (1463), Klein-Tatarije, en drong
zelfs tot Italie door. Het geweld der barbaren bedreigde
geheel het Westen en in sommige streken bad men in de
kerken om afwering van der Turken macht. Zij groeide
nog aan under Mita I„ die Syrie, Palestina, Egypte (1517)
tot ottomansche wingewesten maakte, Mekka innam en
Algiers (1520) veroverde. Soliman II. zette op zijn beurt
de grenzen van het rijk nog aanmerkelijk nit, en bemach
tigde in Azie Aldsjezireh Plesopotamie), met gedeelten van
Armenie, Koerdistan en Arabie, in Europa een deel van
Hongarije, geheel Zevenbergen, Slavonie en Moldavie ; hij
ontweldigde Rhodes (1522) aan de Johannieter-ridders en
sloeg zelfs 't beleg voor Weenen (1529). Selim II. won
Cyprus op de Venetianen en veroverde Tripoli (1556) en
Tunis (1573); maar in dien zelfden tijd werd de turksche
zeemacht in den slag van Lepanto (1571) vernietigd, en
van dew laatste gebeurtenis dagteekent het verval van 't
Ottomansche rijk. Aanvankelijk was dit verval langzaam ;
maar nadat Mohammed 1V. nog het eil. Candia (1669) had
veroverd, rukte het met sneller schreden voort. De drie
wingeweaten Algiers, Tunis en Tripoli, in zelfs Egypte,
maakten zich nagenoeg onafhankelijk. De groote oorlog van
1682 tot 1699, die met den vrede van Carlowitz eindigde,
ontnam den Turken bijna geheel Hongarije ; het tractaat
van Passarowitz (1718) beroofde hen van Temesvar en een
deel van Servie, welk laatste zij echter bij den vrede van
Belgrado 11740) terugkregen. No begonnen de Rumen,
met wie zij sedert 1672 de worsteling hadden aangevangen,
de overhand op hen te krijgen. Na den oorlog van 1770
en 1774, in welke men de Porte als bondgenoot van Polen zag optreden, verloor zij Bukowina en Klein-Tatarije,
dat bij 't verdrag van Koetajoek-Kainardsji (1774) your onafhankelijk weed verklaard. Dat zelfde Tatar& werd in
1783 een runs. provincie, terwijl de oorlog van 1790-92
dien staat van zaken bestendigde en aan de Porte verschillende streken van den Caucasus ontrnkte. Een nienwe
oaring van 1809 tot 1812 had het verlies van de gewesten
tusschen den Dnieper en den Donau ten gevolge, welke
bij den vrede van Bucharest (1812i aan Rusland werden
toegekend. In 1819 gingen de Ionische-Eilanden verloren
en werden vrij (zoo 't beet) onder eng. bescherming. Tusschen de jaren 1820 en 1830 ontviel aan Turkije eerst Griekenland, vervolgens een deel van Armenie in 1829 aan
Rusland afgestaan ); daarop werden, ten gevolge van een
nienwen oorlog met Rusland, de Donan-vorstendommen
Wallachije, Moldavie en Servie voor viii verklaard, mita
achatting betalende aan de Porte onder russ. waarborg; en
eindelijk werd in 1830 Algiers bun door Frankrijk ontnomen. In 1833 stak Mehemet Ali, pasja van Egypte, openlijk de vaan des opstands nit, veroverde Syrie, sloeg de
Turken te Konieh en bedreigde Constantinopel. Turkije,
toen genoodzaakt om zich in de armen van Rusland te werpen, teekende het verdrag van Oenkiar-Skelessi, dat den
sultan verplichtte om den Bosporus voor de Ruasen te openen en de Dardanellen voor de andere mogendheden te sluiten. Mehemet-Ali, zijne bevochten voordeelen vervolgende,
behaalde in 1839 de overwinning te Nezib en bemachtigde
Candia ; maar no werd hij door de tusachenkomt der cur.
mogendheden gestuit, en de Porte kreeg zelfs in 1840 het
door eng. wapens heroverde Syrie en in 1841 Candia terug. Het twaalftal volgende jaren van nitwendige rust
poogde de sultan Abdoeld-Medsjid zich ten nntte te maken am, op het voetspoor alias verlichten vaders Mahmoed
II., den inweniigen toestand van zijn rijk te verbeteren,
beataande misbrniken nit te roeien en westersche beschaving in te voeren ; volgens den ilhatti-sjerif" of de constitutie, die hij bij zijne troonsbeklimming in 1839 zijnen
volkeren vrijwillig geschonken had, stelde hij een nienw
strafwetboek vast, verzekerde den Christenen meerdere vrijheld maakte vervolgens een reeks van wetten ter regeling
van de macht en de verplichtingen van alle openbare ambtenaren enz.; mane zijne pogingen stuitten grootendeela af
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op de vooroordeelen des yolks, op de plunderzucht der
pasjes en andere openbare ambtenaren; zijne heilzame verordeningen werden tot doode letters gemaakt en dienden
slechts om de Turken misnoegd te maken op hunne regeering, zonder bun de noodige nationale veerkracht is hergeven. Onder mike omstandigheden barstte in 1853 een
nieuwe oorlog nit met &Island, in welken de twee groote
weatersche mogendheden Frankrijk en Engeland tegen Ensland optraden als handhavers van de integriteit der tut*.
ache monarchic, die reeds sedert jaren haar beataan meet
dank weten aan de jaloezij der europeesche vorsten, aan
het beginsel van 't zoogenaamde evenwichta-behoud in
Europa. (Oostersche questie). Herhaalde klachten van de
Christenen over achterstelling bij de Mohammedanen repen voortdurend nieuwe onlusten in het 'even en in 1856
moest de ”Hat-Humayoen" den eersten gelijkheid voor de
wet met de laatsten en tevens een aantal nieuwe hervormingen toestaan. Opnieuw echter liet de nitvoering hiervan op zich wachten. flit, gevoegd bij het streven der
Donauvorstendommen om zich voor goed aan de leenhoogheid der Porte te onttrekken, teneinde geheel zelfstandige
staten te vormen, deed in 1876 den Russisch-Turkschen
oorlog ontbranden, die in Juli 1878 bij 't verdrag van Berlijn weed hijgelegd. Hierbij weed, ten opzichte van den
staatkundigen toestand van Eur.-Turkije bepaald, dat de bovengen. Donau-vorstendommen Rumenie en Servie ( zie oak
op die art. zelve), benevens Montenegro van de Porte geheel onafhankelijk zouden zijn, terwijl Bulgarije tot een
schatplichtig vorstendom met zelfstandig bestuur verheven
weed en de provincie Oost-Rumili of Zuid-Bulgarije evenzeer een eigen administratief beheer erlangde. Bosnie en
de Herzegowina eindelijk kwamen onder Oostenr. bestunr.
Diensvolgens bepaalt zich thans het onmiddellijk gebied van
Europeesch-Turkije tot een deel van Rumili, Macedonie,
Epirus, Albanie en de eilanden ; of tot de ,ejalets" Constantinopel, Adrianopel, Saloniki, Monastic, Koasova, Skutari, Janina, Creta, Thasos, Imbros, Samothrace en Lemnos, tezamen een oppervlakte beslaande van 3,260 0 m.
( zie tabel boven.) Hierbij dient nog vermeld, dat door de
conferentie van Berlijn, Juni 1880, de turksche grenzen oak
naar 't Z. ingekort zijn, daar nagenoeg geheel Thessalie en
een groot deel van Epirus, tezamen 385 0 m., met 490,000
inw. aan Griekenland werden afgestaan (Zie uNachtrage"
in bovengen. BevOlk. der Erde, blz. 128 en 129.) — Wenden wi,j thans nog kort den blik op de bijzondere gesteldheid van de beide hoofddeelen des Turkschen rijks.
Turkije-in-Europa strekt zich nit tusschen 39° en
44 0 N.B., 15° 40, en 29° 30' 0.L., palende 0. aan de Zwarte
zee, Z. aan Griekenland, den Archipel en de zee van Marmorn, W. aan Oostenrijk, de Adriat. en de Ionische zee,
en N. aan Servie en Rnmenie. Een groot gedeelte der oppervlakte is een golvend gewest van henvels en dalen, van
niet zeer hooge bergen en tafellanden ; maar in 't midden
wordt het van 0. tot W. doorloopen van een aanzienlijke
bergketen, den Balkan (zie aid.) Be andere voorn. gebergten zijn Despoto-Dagh of Rhodope in 't Z.. de Pindus in
't ZW. en een deel der Dinarischa Alpen in 't W. Het
land wordt besproeid door een menigte riv., waarvan de
voorn. zijn : de Maritza, Strymon, Vardar, in 't gebied des
Archipels in 't Z., en de Vogoessa, Drin en Narenta in 't
gebied der Adriatische zee ten W. De grootste meren zijn
die van Ochrida en Scutari in 't W. De eilanden, die men
tot Eur.-Turkije rekent, zijn hoofdzakelijk Candia, Lemnos, Thaso, Samothraci en Imbro. Het klimaat is sirengee dan men naar de geographische Jigging des lands sou
vermoeden; in de kloven der hoogste bergen ligt sneenw
gednrende het grootst gedeelte van 't mar; des winters is
het en bij de dan heerschende NO.winden fijn kond. Een
groat gedeelte van Albanie, door hooge bergen tegen NO.winden beschnt, geniet een heerlijk klimaat ; mane deze
landstreek wordt vaak door vernielende aardbevingen bezocht. In de rotsige distr. van 't binnenland en in de aan
zee grenzende valleien van Albanie is de zomer ondragelijk beet. Thessalie en Macedonie hebben een aangenaam
klimaat ; doch niet zelden heerschen in 't Z. alvernielende
stornken. Een aanzienlijk deel van Eur.-Turkije is met
wouden bedekt, vooral met eiken en beuken. De olijf
gedijt in de aan zee gelegen vlakten van Albanie„ waar
oak de oranje- en katoenboom gekweekt worden. Het sesamzaad e. a. olieplanten komen voor in de vlakten van
Thracie, Macedonie en Thessalie. Be wijnstok groeit in
Z.-Turkije en den Herzegowina, op een boogie van 450 tot
600 met. Verder bouwt men in 't Z. main, rogge en gent.
Hatoen heeft men op Kandla, in Macedonie en Thessalie,
welke Imitate gewesten ook veel aan tabaksbonw doen.
Verder komen nog voor meekrap, papaverzaad, cozen, akerdoppen, galnoten, prnimen, hazelnoten e. a. vruchten. Al
wat den landbouw betreft, wordt op de rnwste onkundigste wijs behandeld, en verreweg het grootst gedeelte des
bodems ligt zonder eenige cultnur. De voorn. wilde die.
ren zijn de brnine beer in de woudrijke bergen tuaschen
Albanie en Macedonie, Bosnie en Rhodope; doch zelden
in den Balkan; de wolf, die vrij algemeen is; het wilde
zwijn, de klipgeit, het hert in de wooden ; de haas, die in
't N. overvloedig is ; — al dsze dieren worden ter wille van
hnnne hnid gejaagd. Tot de huiedieren behooren de bond,
de kat, het varken ; schapen, geiten, bier in grouter getal dan ergens elders in Europa aanwezig ; reel runderen
(buffels), paarden, klein van res. mane wakker; ezels en
muikzels, van ivelke men vooral in Thracie gebruik maakt.
Forellen e. a. smakelijke visschen worden overvloedig in
de rivieren gevangen, en de tallooze bloedzuigers in de
moerassen zijn een belangrijk art. van uitvoer. Ear.-Tarkije heeft mijnen van ijzer, load, zink en kwik, maar zij
liggen onbewerkt of brengen weinig voordeel ann. Zont
wordt gewonnen op Kandla aan de kusten der Adriat zee;
marmergroeven vindt men op de talrijke ell. der lEgelsche
zee. De fabr.nijverheid is meest van huiselijken aard ; zij
levert hoofdzakelijk zadels, art. van marokkijn e. a. leer,
koperen en tinnen gereedschappen, vuurwapens, zwaarden,
grove wollen stoffen, linnen en katoen ; zijden stoffen wor-
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den voornamelijk te Salonica en Seres vervaardigd ; de tuckache ahawls worden alleen in de Aziat. provincien, inzonderheid te Damascus, gemaakt ; nit de hand bewerkte vloerkleeden, in den mask van het Gobelins-tapijtwerk, worden
in menigte in Bulgartje en Servie voortge.bracht; in verscheiden oorden heeft men katoendrukkenjen, en in Bnlgarije en de Z.lijke provincien treft men veel verwerijen,
vooral van schitterend roode klenren, aan ; de looiermen
zijn talrijk, en de vrouwen in 't Z. maken veel bordnurwork ; door 't gansche land vindt men stokerijen van pruimenbrandewijn. De handel, welks statistieke opgaven door
bijzondere onvolledigheid nitmnnten, is bijna geheel in handen van de Grieken, Armeniers en Joden. - Wat de hoofdbestanddeelen der bevolking in de verschillende provincien
of ejaleta betreft, hiermede is het aldns gesteld
Ejablets.

I

Christenen Mohamm. Iaraelieten

40,490

183,540
273,464
330,974
347,286
341,548
77,779
238,812
37,840
1,884

Totaal der onmiddell
bezittingen

2,484,501

1,883,127

55,118

Oost-Rumili
Bulgarije
Bosnie

599,776
1,196,284
780,276

359,434
760,267
400,635

3,969
8,959
6,968

Conatantinopel .
Adrianopel
Saloniki
Monastic
Kossovo
Skutari
Janina
Kreta
.
. . .
Thasos, Imbros, Samothrace, Lemnos . .

121,267
451,612
419,116
315,521
288,403
90,225
523,574
234,213

22,943
13,492
7,409
2,566
1,323
---;4,085
3,200
-

De middelen van verkeer in Eur.-Turkije zijn, hoewel nog
altijd achterlijk, in de laatste jaren aanzienlijk verbeterd.
De voorn. spw. zijn : a) de lijn Constan-tinopel-Adrianopel,
met een zijtak naar Dede-Agatsj en Enos aan de 2Bgeische
zee ; b) de voortzetting hiervan naar Philippopel; - dem
bean, reeds voltooid over het heele Maritzadal, zal verder
worden voortgezet near het Morawadal tot Semendria en
Belgrado en zoo eens de groote handelsweg worden tusschen Constantinopel en Weenen ; c; de lijn, die tusschen
Adrianopel en Philippopel uit het Maritzadal loopt near
Jamboli-Burgas, en over den Balkan, van Jamboli near Ticnova, Sjoemla, Warns en Roestsjoek ; d) de lijn SalonikiOeskjoeb-Mitrovitza (Lijaterveld), en van hier near Serajewo en Belgrado (nog niet voltooid); e) de lijnen Trawnik-Brod en Banjaloeka-Doberlin (beide in Bosnie). De
belangrijkste stoomvaartlijnen, die nit W.-Europa een geregeld verkeer op de Levant onderhouden, zijn die van de
Oostenr. Lloyds, tusschen Truest en Constantinopel, in verbinding met Volo, Saloniki, Syra, Varna, Kustendsje, Odessa
e. a. havens; die van Fraissinet & C°., tunchen Marseille,
Napels en Constantinopel, en die van Smith, Sundius &
Co.. tusschen Londen, Malta en Constantinopel.
Turkije-in-Azie strekt zich nit tusschen 12 en 42°
N.B., 26 en 50° 0.L., palende 0. aan Perzie, Z. aan de
Perz. golf en Arable, W. aan de Roode zee, Arable en de
Midden. zee, N. aan de zee van Marmora en aan de Zwarte
zee en NO. aan Rusland, terwijl het in den Archipel de
oil. Mitylene, Scio, Samos, Nicaria, Patin., Cos, Rhodes
en Scarpanto bevat (*). De landen, die er toe behooren
zijn 't schiereil. Klein-Azie, een deel van Armenie, 't grootste deel van Koerdistan, Syrie (met het nude Phcenicie en
Palestina ), de vlakte van den Euphraat en Tigris (d. i.
't nude Mesopotamie, on onderscheiden in Al-Dzjezirah en
Irak-Arabi 1, de W.kust van Arabie, nl. Hedsjaa en Yemen,
en op de 0.kust van dit schiereil. de kuststrook langs de
Perzische golf El-Hasa ; - idles tezamen een oppervlakte
beslaande van ruim 34,300 0 m., met eon bevolking van
16,133,000 zielen. De voorn. gebergten zi,jn de Taurus, AntiTaurus en Libanon. Tot de hoofdrivieren behooren de
Enphraat en de Tigris met hnnne bijeic., welke in de Perzische golf vloeien ; de Kizil-Irmak en Jesjil-Irmak, die
zich in de Zwarte zee werpen ; de Sarabat en Meander, die
in den Archipel uitwateren ; de Seihoen, Dajeihoen en Any,
die zich in de Midden zee ontlasten, en de Jordaan, welks
wateren de Doode zee opneemt. Deze Doode zee en 't meer
Wan sun de voorn. meren. De bodem en 't klimaat vertoonen veel verscheidenheid : in 't Z. zijn nitgestrekte dorre
vlakten ; maar langs de riv.boorden en in de valleien des
Libanons is de bodem hoogst vruchtbaar. De krninen van
den Taurus zijn met sneeuw bekleed, terwijl de hellingen
hunner bergen met de gewassen der koude en gematigde
luchtatreken bedekt sijn en hunne dalen een Mina tropiache temp. hebben, waaronder de vruchten van Z.-Azie
gedijen. 't Klimaat van Anatolie is gematigd, en de bodem
geschikt tot het voortbrengen van allerlei soorten van
green en fruit. De bergen bevatten alle noodige metalen.
De voorn. prod. zijn olie, verfstoffen, metlicinale planten,
gom, was, tabak, gedroogde vruchten, galnoten, opium,
katoen, sijde, wol, geitenhaar, bloedzuigers en Levantsche
sponzen. Ten opztchte van landbouw, Industrie, bergbouw
ens. geldt bier ongeveer hetzelfde, wat boven b)j Ear.Turkije is aangestipt.
De eenige spw.lbnen, tot nog toe in Aziat.-Turkbe aangelegd zijn die van Smyrna near Scalanova en Manissa en
die van Smyrna naar Aidin en Alasjehr; terwijl in den
laatsten tjjd het _plan besproken werd om dwars door
Klein-Azie en het Enfraat-ftrisdal een apw. te leggen, ter
directe verbinding van Constantinopel en Europa met de
(.) 't Eil. Cyprus, ter grootte van 174 0 m., met een
bevolking van 200,000 mw., weed in 1878 aan Bngeland
afgestaan, terwijl in ditzelfde jaar het gebied van Ardshan, Bars en Batoem aan Rusland overging.

Perzische golf en Voor-Indie.Regehnatige stoomvaartlijnen heeft men in de Menageries maritimes tunchen Marseille en de havens van de Levant, in de Russ. Stoomv..
Maatachappij van Odessa op Constantinopel, Poti, en.. en
in de Oostenrijksche Donau-Stoomv.-Maatschappij. ( Voor
de algemeene trekken des lands zie kilein-Azii; en voor
de bbzcmderheden de art. Adana, Anatolie, Armenie,
Bagdad, Caramanie, Damascus, Erzeroum, Yoe,
disdain, MempotamiZ, Palestina, Syri5, Trebizonde.)
TurkijEn b. in de Ned. prov. Zeeland, gem.
'
Waterlandkerkje, kant. Oostburg,
arr. Middelbnrg. 120 mw.
(Voor een . deel behoort de b. ook tot de gem. Uzendijke).
Turkmantsjai, perzische st. en vesting, prov. Azerbidsjan, 15 n. ZO. Tabriz. Hier werd op 22 Febr. 1838 't verdrag gealoten, waarbij Perzie aan Rusland de provincien
Erivan en Nakhajivan moest afstaan.
Turkomanen (Land-der.), -Turkmanen, -Turkmenen of Troechmenen, aziat. landstreek in W.-Tur-

kestan, tnsschen Chiwa, Bokhara, Afghanistan, Perzie en
het Russ.-Transkaspisch trebled, omvattende over deze uitgestrektheid ten naastebij 3750 0 m., met een bevolking
volgens den Hongaarschen reiziger Vambery van 450,000
zielen, die met de Tnrkomanen in Klein-Azie en Perzie en
met de Tnrken dezelfde afatamming hebben, maar nog het
nomaden-leven hunner vaderen voortzetten. uDe Turkoman
te paard kent wider, noch moeder en beroemt zich evenmin onder een boom als onder een konino• te mates."
Turkseh- en Caicos-Eiland, een der:britsche W.-Ind.
eil., het ZO.lijkste van de groep der Bahamas.
Turksch-Brod, vi. in Bosnie, can de San ; met aanzienlijken handel. 4200 mw. - Ook elders op het Balkanschiereil. komen kleine plaatajes van dezen naam voor.
Turlough, kersp. van Ierland, Connaught, grs. Mayo,
1 n. NO. Castlebar. 4966 mw.
Turmaro of Turmero, st. in Venezuela, 12 u. WZW.
Caracas, nabij het Valencia-meer ; met belangrijken handel in tabak. 8000 mw.
Taman, St. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen,
km. Bunzlau, aan de Iser, 1. o., 41h u. NNO. Jung-Bunzlau; met fabr. van onechte edelsteenen en grooten handel
daarin. 4500 mw.
Turneff, Turneffe, eil.groep in de Caralbische zee, bij
de kust van Britsch Honduras, op 17° 36' N.H. 87° 46' W.L.
Turner, gem. der VS., Maine, grs. Androscoggin, 4 u.
0. Paris ; met eenige bloeiende dorpen. 2400 mw.
Turnhou(, belg. gem. en st., prov. en 7 u. ONO. Antwerpen, arr.hfdpl., in de Raevelsche heide. So heeft geen
andere vermeldenswaarde monumenten dan de laatste overbliffsels van een prachtig kasteel nit de 15de eeuw, welke
on tot lokaal voor het tribunaal dienen. Men vmdt em
belangrijke fabr. van katoenen en linnen stoffen, kant, laken, papier enz., ook bleekerijen, brouwerijen, ververijen
en steen- en pannebakkerijen. Een spw.tak op Lier stelt
haar in verbinding met den spw. Antwerpen-Brussel. 14,000
inw. Prins Maurits sloeg hier de Spanjaarden in 1597, en
de belgische opstandelingen overwonnen em in 1789 het
leger der Oostenrijkers.
Turobin st. in Rusl., Polen, gouv. en 9 u. Z.t.O. Lublin.
robriga), sp. d., prov. en 1511/2 u. ZO.
Turon, 1Tu
Granada; aan de Adra, r. o.; met een loodmijn. 2655 mw.
Turovo, mvl. in Rusland, gouv. Minsk, 15 U. W. Pinsk,
aan de samenvloeiing van de Sloetsj met de Pripet.i.'000 mw.
Turn, 1) d. op 't el. Sardinie prov. Cagliari, 2 u.
?son - 2 ) d. in Z.-Ita
WZW.
lie, prov. Abruzzo
Cit. bij de Pescara, distr. en 3 u. ZW. Chieti.
Cit.,
fr. gem. en d., Basses-Alpes, kant.hfdpl., arr.
en 5 u. NNO. Sisteron. 700 mw.
Turris, schot. vl. en kersp., grs. Aberdeen, 21h u. ZZO.
Banff; met weverijen. 4350 inw. (in 't vlek ).
Turritano, riv. op 't eil. Sardinie, prov. Sassari, valt
na eon meest NNW.lijken loop van 10 u. in de Middell.
zee, aan de N.kust van 't eil., 3 u. NNW. Sassari.
Tarsi, at. en bissch.zetel in Z.-Italie, prov. Potenza, op
een henvel, tusschen den Sinno en Agri, distr. en 11 n.
ONO. Lagonegro. 4375 mw.
Turtlebay, Turtle-Island, zie onder Sehildpadden-.
Turton vl. in Engeland, grs. Lancaster, kersp. en I u.
N. Bolton-1e-Moors.
9
5000 mw.
'ffairvey, kerap. van Engeland, grs. en 2 u. WNW. Bedford. 1117 mw.
Turyamu, riv. van Brazilie, scheidt de provincien Maranham en Para, en valt in den Atlant. oceaan in de
Baal- van-Tnr yass u, na eon NW.lijken loop van
100 tt. Hare oevers zijn dicht met hout bezet. Aan de
baai liggen de vlekken Tnry en Arco s. In de landstreek tusschen gen. riv. en de Gnrupy, in de bras. prov.
Maranham, op 2112 0 Z.B. en 45-47° zijn voor eenige
jaren (1854 vlg. ) rijke goudmijnen ontdekt.
Tu.*, vi. op Sicilie, bij de N.kust, 2 u. WNW. Mistretta. 4683 mw.
Tusapan, verwoeste at. in den mejic. Sit. Vera-Cruz,
12 n. W Papantla. Hier staat eon aware pyramide.
Tuscaloosa, 1) grs. der V.S. Alabama; gr. 84 m.,
met 20,000 Mw. (16,583 in 1840); hfdpl. Tnacaloos a.
- 2) st. en hfdpl. van gem grs., vroeger hfclat. van den
staat ('t welk nu Montgomery is), aan de riv. Tuscaloose of Black-Warrior (bijriv. van den Tombigbee ), aan het elude der stoombootvaart op die riv., 35 u.
NW. Montgomery. Zij is heal aangelegd In 1816) en bevat, behalve de graafachaps-gebonwen, verscheiden kerken,
een vrijmetselaara-loge, een //academy", eon lyceum voor
jongens, een athenaeum voor meisjes, het Alabama-institaut en de Alabama-universiteit., walker schoone gebonwen 1/4 U. 0. de sta.d linen. 3000 mw.
Tusearauras, 1) gee. der V.S., in 't 0. van Ohio, besproeid door de riv. Tuscarawas (bijriv. van den Muskingum; groot 31 0 In., met 33,700 mw. in 1870 (25,631 in
1840); hfdpl. New-Philadelphia. - 2) gem. in Ohio, grs.
Stark. 2450 mw. (1870).
Tuscola, grs. der V.S., Michigan. 13,700 mw.
Tuscumbisa, 1) vi. der V.S., Alabama, 17 u. W. Hunts-

Tusis
vile ; door een spw. met Decatur en Memphis verbonden.
1600 mw. — 2) hfdpl. van 't grs. Miller in Missouri, aan
de Ti,. Osage, 10 u. ZW. Jefferson.
Tusio, et. in Zwitserland, kant. Grauwbunderland, aan
den Domlesger- of Achter-Rijn en aan den postweg, die
van Chi r en Reichenan over den Spltigen-pas near Chia venue in Italie voert.
Twspan, kl. meat. van Mejico, dep. en 42 u. NW. VeraCruz aan een riv., 11/2
van de golf van Mejico ; met
handel op Tampico en Campeche. 1000 mw.
Tussehenloegen, b. in de Ned. prov. Groningen, gem.
en kant. Znidbroek, arr. Winschoten. 320 inw.
Tusskovv, Tuschkan, boh. stadje, kr. en 3 u. WNW.
Pilzen, aan de Mies. 1. o. 1000 mw.
Tusteren, eil. bij de W.kust van Noorwegen stift
Drontheim, onrniddellijk 0. Christiansund, lang
Tuszyn, St. in Rusland, Polen, gouv. Warschau, 4 u.
NNW. Petrikau. 1260 mw.
Tutbury, eng. d. en kersp., g,rs. Stafford, aan de Dove,
11/3 U. NNW. Burton-on-Trent, waarmede het door een spw.
verbonden is; met katoenweverij en de rulnen van een
kasteel, waarin Maria Stuart van 1569-70 en van 1584-86
gevangen zat. 2150 inw.
Tuttlingen, wurt. at., Schwarzweldkr., opperambtshfd.pl., aan den Donau, 1. o., 8 u. NNW. Constanz. Zij heeft
fabr. van wollen, linnen, katoenen en zijden stoffen, messewerk, papier, enz. en veel graanhandel. 8310 inw. De
landstreek, waarin T. ligt, wordt de Baar geheeten.
Tilt., d. in Pruisen, prov. Pruisen, regdst. Marienwerder, kr. Dr.-Krone. 2045 mw.
Tuxford, eng. mv1. en kersp., grs. en 6 u. NNO. Nottingham ; met een lat. school en handel. 1100 mw.
Tuy, 1 (Castellum of Tudae ad Fines], sp. grensst.,
prov. en 8 u. ZZO. Pontevedra, aan den Minho, tegenover
'le port. at. Valence. Zij heeft een kathedraal en fabr. van
tafellinnen, hoeden, leder en likeuren. Het omliggend land
is hoogst vruchtbaar, maar door moerassen ongezond. 2780
inw. — 2 ) riv. in Venezuela, valt in de Caribische zee, 17
U. 0. Caracas, na een loop van 26 u.
Tuyll, Ned. schans en garnizoensplaats bij het fort Tata., ZO. Borneo, aan den mood der Bandjermasing-rivier.
Tvanditzapas pas in 't Balkangeb., 1120 met. hoog.
Tweebergen (111e),
'
b. in de Ned. prov. N.-Brabant,
gem. en kant. Eindhoven, arr. 's Hertogenbosch. 740 mw.
Tweebruggen, sic Zweibriicken.
Tweed, 1 ) grensriv. tusschen Engeland en Schotland,
ontspr. te Tweedshaws in 't schotsche crrs. Peebles en valt
na een NO.- en 0.1ijken loop van 27n.
' in de N.zee te
Berwick. Zij neemt r. de Yarrow Ettrick Teviot en Till,
r. de Bigga, Galar, Leader en Add
s op. — 2 ) riv. in 0.Nieuw-Holland, Nieuw-Z.-Wales, valt in den Stillen oceaan. bij 28° 10' Z.B., 183° 30' 0.L.
Tvveedrnouth, fraai cog. d. en kerap., grs. Durham,
aan de Tweed, r. o., tegenover Berwick, waarmede het
door een steenen brug is verbonden, en aan den spw. van
Newcastle near Berwick; groote ijzergieterij. 5200 mw.
Tweehnizen, ned. geh., prov. Groningen, gem. Slochteren, kant. Apingedam, arr. Groningen.
Tvveeloo, b. in de Ned. prov. Drente, gem. Ruinerwold,
aan de Wold-Aa, kant. Meppel, arr. Assen. 70 it 80 mw.
Twee-Straatjes, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant,
gem. Oisterwijk, kant. Tilburg, arr. Breda.
Twekkeloo, Twekkel, b. in de Ned. prov. Overijsel,
gem. Lonneker, kant. Enschedd, arr. Almeloo. 640 mw.
Twelloo, d. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Voorat,
kant. en 2 U. ONO. Apeldoorn, arr. Zutphen; Met een geref. en een r. kath. kerk, vele schoone landgoederen en
aanzienlijke huizen. 1900 mw. (met de b. Teugen.)
Twenty-four-Pergunnahs, zeedistr. van Britsch Indie pres. Bengalen, palende Z. aan de golf van Bengalen
en 'landwaarts aan de distr. Noeddia, Dsjesore, Calcutta,
Hoeghly en Midnapoer. De vlakke bodem wordt door armen van den Ganges besproeid. 21 0 55' — 22° 48' N.B.,
880 6' — 880 43 0.L. 2,660,000 mw.
Twer, 1) gouv. van Rusland, tusschen 56 en 59° N.B.,
320 en 38° 20' 0.L., grenzende 0. aan Jaroslawl, Z. aan
Smolensk, Moskou en Vladimir, W. aan Pskov en N. aan
Novgorod; groot 1,2231/3 m., met 1,530,000 mw. De oppervlakte is hooger dan in de meeste overige gedeelten
van Rusland, en bier nemen de Wolga en hare bijrivieren
Twertza, Mologa en Medwieditz, als ook de Duna. haren
oorsprong. Men vindt er een menigte kleine meren en
het belangrijke Wischnil-Wolotajok-kanaal (de Msta). 'Het
klimaat is streng, de bodem meestal schraal, doch er wordt
toereikend koren voor eigen behoefte gebouwd, en men
oogst er tevens groote hoeveelheden hennep,, vlas en boonen. De wouden zijn nitgestrekt, vooral in 't N. Net
vee voor de consumptie wordt grootendeels ingevoerd. 't
Fabriekwezen levert baksteenen, glaswerk, wollen stoffen,
leder, verfwaren en sterke dranken. De handel is er levendig. Net gouv. wordt in 12 distr. verdeeld. De voorn.
steden zijn Twer, de hfdpl., Rsjev. Torsjok, Ostaachkov
en Wischnif-Wolotajok. — 2) at. en 'hfdpl. van gen. gouv.,
aan den spw. van Petersburg naar Moskan en aan den r.
o. der Wolga, die bier een honten brng van 170 meter
lengte heeft en de Twertza en Tmaka ontvangt, 26 o. NW.
Moskon. Sinds de st. in 1763 door brand werd vernield,
is zij met regelmaat opgebouwd. Zij bestaat nit de eigenlike stad, de vonrsteden en de citadel, heeft een keizerlijk
en een aartsbissch. paleis, een kathedraal en 28 andere
kerken, een seminarie, veel gouvern.gebonwen, kazernen,
een schouwburg, een collegie en velerlei andere scholen.
De handel is aanzienlijk en wordt bevorderd door kanalen,
die cease watergemeenschap tusschen de 0.zee en de Kaspische zee te weeg brengen. Twer is door hare ligging
een stapelpl. voor het naar de hfdst. bestemde koren uit
het Z. en voor de waren, die overland van en near Riga
gun. 31,000 mw. Twer werd in 1182 geaticht en was van
1240 tot 1490 hfdst. van een vorstendom.
Twerton, Twiverton, kersp. van Engeland, gra. Somerset, aan de Avon, die bier een brug draagt, en aan
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den Great-Western-spw., 1 12 u. WZW. Bath. 3600 mw.:
die zich meest met de wolinduistrie onledig houden.
Tvvertza, russ. riv., gouv. Twer, valt na een ZO.lijken
loop van 32 u. in de Wolga, te Twer. (Vgl. Mata.)
Twickel of Twikkeloo, uitgestrekt landgoed in de
Ned. prov. Overijsel, gem. Arabt-Delden; ondtijds een versterkt kasteel, thans een fraai en prachtig ',huts", heerlijk
gelegen te midden van een rijk aangelegd park. De Ned.
staatsman G. K. van Hogendorp noemt het in zijn nagelaten geschriften /seen van de schoonste landgoederen, die
men vindt, niet alleen in ons land, maar ook van andere
landen". Net strekte meer dan eens aan vorstelijke personen tot verblijf; o. a. vertoefde George I. van Engeland er
kort v6or zijn dood in 1727. In de nabijheid, aan den spw.
van Delden near Hengeloo, ligt het veel bezochte loge.
ment t/Carelshaven", ter plaatse waar de vaart Carelshaven
of Karelshaven begint.
Twickenham, eng d. en kersp., g,rs. Middlesex, aan de
Teems, 1. o., tegenover Richmond, en aan den spw. tuaschen Louden en Staines, 31/2 u. WZW. Londen. 10,500.
mw. (in 't kersp. Hier leefde de dichter Pope.
Twietel, Twijtel, geh. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Oost-Stellingwerf, onder het d. Makkinga.
Tsviggs, gra. der V.S., Georgie ; met 863) low. (8422 in
1840); hfdpl. Marion.
Twijsei, Twijzel of Optwyzel, d. in de Ned. prov.
Friesland, gem. Achtkerspelen, kant. en 2 u. ONO. Bergum,
arr. Leeuwarden. 1150 inw. met de b. Westerburen ).
Twisk, gem. en d. in de Ned. prov. N.-Holland, kant.
en I u. ZW. Medemblik, arr. Alkmaar; met een geref. en
een raennon. kerk. 849 mw. ( met het geh. Coppershorn.)
Twissel, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Hooge- en Lage-Mierde, kant. Oirschot, arr. 's Hertogenbosch.
Twistringen, hann. mvl., grs. Hoye, ambt Ehrenburg;
met stroovlechterij. 1100 r. kath. mw .
Twofold-Bay, baai op de 0.kust van Nieuw-Holland,
grs. Auckland, 81(2 u. N. Kaap-Howe, op 37° 6' 2"
149 0 58' 2" O.L. Zij ontvangt de riv. Towamba en is gunstig
gelegen voor den handel, omtrent halverweg tusschen Sydney
en Melbourne, Launceston en Hobart-Town. Aan hare N.zijde
ligt het d. Eden en aan den Z.oever de nieuwe bloeiende
haven Boyd- Tow n, die een vuurtoren, een goth. kerk,
een hotel en een levendigen uitvoerhandel heeft en druk
bezocht wordt door walvischvaarders en stoomschepen.
Two-Ocean-Pass, bergengte in de Rocky-Mountains
van N.-Amerika, op 44 0 N.B., in de Stt. Wyoming en een
deel vormende van het door zijn warme bronnen en natuurschoon beroemde Yellowstone-gebied.
Tyhee, eil. der V.S., Georgie, gevormd door de Savannah, bij haren mond in den Atlant. oceaan. Er 'staid een
vunrtoren op 32° NB., 80° 42' 0.L.
Tycocktovv, chin. eil. in de Canton-riv., lang 21/s, br.
2 u. Het bepaalt de ”binnen-" en ubuiten-wateren" aan
den ingang der Boca-Tigris. De Engelschen bemachtigden
in 1841 de forten van dit ellen&
Tyczye, d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Galicie. 2290 inw.
Tykoczyn, grensst. van Rusland, Polen, gouv. Angustowo, aan de Narew; 5 u. WNW. Bialystok; met een oud
kasteel en handel in koren. 1800 mw.
Tyldesley-cum-Shakerly, at. in Engeland, grs. Lancaster, kersp. Leigh, 1 u. ZZW. Bolton. 6468 mw.
Tyler, 1) grs. der VS., W. -Virginie; met 7801 mw.
(6954 in 1840); hfdpl. Middlebourn e. — 2) id., Tejam ; met 5100 mw.; hfdpl. Woodville.
Tymochtee, gem. der V.S., Ohio, aan Tymochtee-Creek
( bijriv. der Sandusky), 20 u. N. Columbus. 1800 mw.
Tynagh, kersp. van Ierland, Connaught, gra. Galway,
2 u. NW. Portumna. 2080 mw.
Tynan, kersp. van Ierland, Ulster, grs. en 11/2 U. WZW.
Armagh, aan den weg near Monaghan. 5680 mw.
Tyne, 1) eng. riv., g,rs. Northumberland, ontstaat nit de
beide bronriv. North- en South-Tyne bij Hexham,
vloeit O. en valt na een loop van 10 u. bij Tynemouth in
de N.zee. Haar voorn. bijriv. is de Derwent. Zij is nit zee
tot Newcastle voor schepen van 300 tot 400 ton bevaarbaar.
— 2) kl. riv. van Schotland, valt in de N.zee te T y nn in gh am e, u. NW. Dumbar, na een loop van 8 n.
Tynemouth met North-Shields, twee aaneengrenzende eng. vlekken, semen den ”parliamentary-borough"
uitmakende, grs. Northumberland, aan den 1. o. en den
mond der Tyne in de N.zee, tegenover South-Shields, en
aan den spw. van Newcastle. Tynem out It is wdl gebonwd, wordt druk bezocht om de zeebaden, heeft veel
hotels en herbergen, een kasteel nit de llde eeuw, dat nu
tot kazernen en krijgsmagazijn wordt gebruikt, en een
vuurtoren op 55° l' 3" N.B., 1° 25' W.L.. 40,640 mw. —
North-Shield s, meest in deze eeuw ontstaan, is een
bloeiende zeehaven, met ruimen handel, vooral in steenkolen, vele kapellen, een schouwburg, openbare bibliotheken,
velerlei seholen en liefdadige inrichtingen. Haar met kaden omzoomde haven kan 2000 schepen van 500 ton bevatten. 8600 mw.
Typinsan, 0.1ijkste en grootste der Madsjicosima-eil.,
in de Chin. zee, op 24° 43' N.B., 125° 29' 0.L.; lang 6 u.,
grootste breedte 3 u. Aan de N.zijde ligt een gevaarlijk rif.
Tyre, gem. der V.S., New-York, grs. Seneca, aan de
Clyde, 21/2 u. NO. Waterloo. 1280 mw.
Tyrell's-Bay, baai aan 't Z.einde van 't britach W.Ind. eil.
St.-Vincent ; met het d. Calliaqu a, 2/3 u. ZO. Kingstown.
Tyria' of Tireh, EMetropolis], at. van Kl. Azie, Anatolie, bij den Kl. Meander of -Koetsjoek-Meinder [Cayster],
10 u. ZO. Smyrna, aan den voet van den berg Trnolus;
met verscheiden moskeeen, grieksche kerken en weverijen.
13,000 mw. Zi,j is de hfdpl. van 't livah Aydin, waarom
zij zelve ook Aydin wordt geheeten. Tamerlan nam
haar in 1402 in.
Tyrie, kersp. van Schotland, gra. Aberdeen, 1 u. ZW.
Fruerburgh. 3440 mw.
Tyri-flord, meer van Noorwegen, stift en 41/ s U. W.
Christiania, lang 4112, breed 2 n. In 't N. ontvangt bet
de Reina-elv en zendt in 't Z. de Drammen-elv nit.
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Tyrnan, 1) of Tersely*, (Nagy.Szombath), stad
van -W.-Hongarbe, corn. en S U. NO. Freeburg, waarmede
zij door een spw. verbonden is, aan de Tyrna. Zij heeft
een 9ta1 schoone kerken, een aartabisach. lyceum, 2 aartsMuch. seminarian, i gymnasium der Benedictynen, mutt.
e. a. scholen, ten openb. bibl., een invaliden-huis, een
ziekenhuis, veel weveruen van wollen en linnen stoffen,
wijnbonw, een aanzienlijken algemeenen handel en 8 gewichtige jaarmarkten. 9750 tow. T. is seer ond en weed
weleer om hare eels kerken, kloosters en toren. "KleinRome" genoemd. Merkwaardig is bier nog de uroote wijnkelder van Szulini, met een renzenvat, dat het Heidelbergeche (zie Heidelberg) meer dan tinsel in grootte overtreft. — 21 d. in Moravia, hr. en NW. Olmilts.
Tyrol, Tirol, met Vorarlberg, [llthaetia en een
deel van Noricum], prov. van Oostenr.-Hongarije, met
den titel van graafachap, tueschen 45° 39' 30" en 47° 45'
15" N.B., 9° 33' en 13° 0.L., palende N. aan Beieren, 0.
San den Salaburger-kreits en Karintbia, Z. en W. aan 't
koninkrijk Italie, de republiek Zwitserland en 't vontendom Liechtenstein groot 532,6 0 m., met 895,653 inw.,
wrest van dnitschen, doch in 't L van ital. oorsprong.
be keten der Rhaetiache Alpen doorloopt het land van W.
tot 0. en scheidt de vallei van den Inn in 't N. van die
der Dean en Adige in 't Z. ; de hoopte krnin deter keten is de Order (39l met.); op de 0.grens ontwikkelt sich
nit deze de keten der Norische Alpen, met den GrossGlockner ( 3789 met.) Behalve door den Inn, de Dean en
de Adige of Etsch, wordt T. nog in 't NW.lijk gedeelte of
Vorarlberg besproeid door den Rijn met de Ill en door de
Bregenz, die zich in den Bodensee werpt, waaraan het
land in 't NW. paalt. Men vindt er een menigte kleine meren, waaronder het Achen-meer; ook behoort in 't Z. het
Garda-meer voor een kl. gedeelte tot Tyrol. Het klimaat
is streng in de hooglanden ; de gemiddelde jaarstemp. is
te Innsbruck 48°,8, te Botzen 55 0 ,4 Fehr.; de enge valleien in 't Z. daarentegen hebben een warm klimaat overeenkomende met dat van 't aangrenzende Lombardije. In
de laag gelegen dalen teat men wat tarwe, male en pealvruchten, en aan de berghellingen boekweit, rogge en haver; maar het graan, dat men er wint, is ontoereikend
voor eigen behoefte, en de hoofdrbkdom der landelijke bevolking bestaat bier, als in Zwitserland, uit runderen e.
a. vee. Wijn en slide sbn producten van de Z.lijke etreken. De teelt der kanarie-vogels wordt in het dal des Inns
op groote schaal gedreven, en uit Tyrol worden de meeste
europ. landen van zangvogela voorzien. Wolven, beeren,
wilde zwijnen, marmotten, gemzen enz. bewonen de bergdistricten. De milnbouw is van eenig belang bzer, steenkolen en zout zun de voorn. mineralen, die men delft ;
men treft er ook koper,. goud, zilver, lood en kobalt aan,
en minerale bronnen zun er in overvloed. In 't Z. vervaardigt men zijden atoffen ; te Innsbruck mnnt men uit
in 't maken van ijzer- en houtwaren, leder, linnen en wollen stoffen; in het Inn-dal zijn glas en papier de overige
hfd.art. der fabr.industrie. De voorn. art. van uitvoer zijn
rundvee, kaas. zijde,. ijzer en bzerwaren, zout, wijn, timmerhout, tabak en njden stoffen ; ingevoerd worden vooral
granen en diverse fabrikaten. De transito-handel tusschen
Dnitschland en Italie is bier allerbelangrijkst en houdt
een goed gedeelte der bevolking bezig; de voorn. passen
voor dat verkeer zijn de Brenner en Stelvio over de hoofdketen der Alpen, en de wegen over Trente en het Pusterthat in 't Z. Vooral de spw., die over den Brennerpas Innsbruck met Munchen, Bruen Botzen, Trente, Roveredo en
Venetie verbindt, dus Duitachl
and met de Adriatische zee,
is van veel belang. Vele mw. trekken jaarlijks als arbeiders near de nabnrige landen. Bijna de geheele bevolking
bestaat nit r. kath., die ale zoodanig onder 10 bisschoppen euffraganen van den aartsbiaschop van Salzburg, staan.
— Tyrol
'
heeft sbn eigen rijkadag, samengesteld uit den
add, de geestelijkheid en de afgevaardigden nit de ateden
en de landelijke distr., die in eene kamer bijeenkomen.
Het wordt verdeeld in 7 kreitsen, Roveredo, Trient of
Trente, Etsch. Pusterthal en Eisach, Neder-Inn en Wipperthal, Boven-Inn en Wintschgan, en Vorarlberg ; de hfdst.
Is Innsbruck. — Tyrol weed in de 13de eenw eene besitting van 't huis van Habsburg en heeft rich steeds door
gehechtheid aan den oostenr. scepter onderscheiden. Bij
den vrede van Freeburg, in 1805, weed het aan Beieren afgesta,an, doch in 1814 aan Oostenrijk terug gegeven.
Tyrone, 1) grs in lerland, Ulster, tnsschen Londondeny, Armagh, Monaghan en Donegal; gr. 60 0 m., met
215,000 mw. 't Is bergachtig in 't Z, henvelig, en
arm aan bout. Rivieren zbn de Blaciwater en Foyle, met
hare bijrivieren. De grond is in de lags streken vruchtbear, maar wordt elecht bebonwd ; aardappelen en haver,
met wat gerst, vies en klaver zijn de hfd.prod. Runderen
en schapen sun van gering goon. Er worden veal goede
steenkolen gedolven. De fabr.industrie levert linnen, grove
wollen stoffen, dekens, whisky, bier, meel en goof aardeweek. De Enniskillen-and-Londonderry.pw. dooranbdt dit
gra. dat in 4 "baronies" en 35 ',parishes verdeeld wordt
en litrabane Dungannon, Cookatown en Omagh tot voorn.
ictsen Mkt.
g — 2) em. der V.S., New-leek, gra. SimsIce a/2 U. NO. Bath. — Denzelfden naam dragon 5 gem.
enneylvania, in de gm. Perry, Adams, Huntingdon en
Fayette.
Tyrrel, gra. der V.S. N.-Carolina; met 5000 taw. (4657
in 1840); hfdpl. Elizabeth.
Tyrrbenasebe-Zee, (Tyrrbennat assure, ook Late.
runs asare, in tegenstelling met "Sup ern in is a r e"
of de Adriat. see], naam, dien de Onden gaven en die nog
door vale geographen gegeven worth eau dat (ceded/04er
Middell. see, 't walk sick uitstrekt tusselten de W.kmitiOna
Italie en de ell. Corsica, Sardinia en Sicilia. Tysimienien, St. in Oostenr.-Hongarbe, prey. °Ada,
kr. en 2 U. OZO. Stanislawow, tusachen de Verona -ea
Bistritsa; 12 Juni 1866 door een brand 'elder geheel verwoest. 7180 inw.
Ty...Iles-8e, noon! oil., stift en 7 n. S. Bergen, aan

Ucker
den ingang van den Hardanger-fjord, lang 3:breed 2 u,
Tye.% kersp. van Engeland, gra. Warwick, 1 u. Z. Kineton. 1112 mw.
Tyssowiee, Tyszowee, at. in Rnaland, Polen, gonv. en
20 n. SO. Lublin. 3160 Mw.
Tyabby, kersp. van Engeland, gra. en 2 u. 010. Nottingham. 700 mw.
kersp. van Engeland, Z.-Wales, grs. Glamorgan, 1 u. WZW. Bridgend. 1491 mw.
Tywardretb, kerep. van Engeland, gra. Cornwall, 1 u.
WNW. Fowey. 2370 mw.
Tzaglaik, at. van Ear. Turkije, Macedonie, aandsj. en
151/2 n. 0. Sens, aan den Kara-soe, bij dices mond in de
Algetsche zee.
Tanreweizeknjaisk, rum. st., gonv. en 20 /2 u. NW.
Kaman, distr.hfdpi. 5000 Mw. — Tzarewesantsjoersk,
id., gonv. Wiatka, distr. en 91 12 u. ZW. Jaransk.
Tsaritain Caeritsin, Zeritain, vereterkte rues. at.,
nv. Sanaa, aan de Wolga, r. o., 32 n. ZZW. Kamisjin ;
bei-oem d om hare minerale wateren. 13,000 mw. — Tzaritzino, rues. d., gouv. en 2 U. Z. Moskou; met een door
Katharine IL gebonwd patois, en schoone huizen in den
arabischen etbl.
Tseiginovka, 10. in Rnsland, Polen, gouv. Podolie, aan
den Dniester, 1. o., 8 n. 010. Mohilev.
Tzimova, groot zeedorp van Griekenland. Mores, gonv.
Mistra, distr. Mama, aan den 0.oever van de golf van Boron, 6 u. NNW. Kaap-Matapan.
Tziwilsk, Tzywilsk, russ. st ., gouv. en 18 u. W. Kasan, aan den Tzyvil, r. o.
Tzoeroeklasitoe, Tzstruebaitu of Toseroekhaisjeosk, at. van 0.-Siberie, gouv. Irkoetsk, (tan den Argoen
en bij de chin. pens (Mandajoerbe), 40 n. ZO. Nertsjinsk.
Thane, Town, zie Tjum.
Tzyps, riv. van Siberia. gou.v. Irkoetsk, vat; L in den
Witim, na een NO.lijken loop van 70 U.

Ualidia, vrijhaven aan de bust van Marokko, tusechen
Azamor en Sallie.
Uenapn of Anapo, riv. van Brazilie, prov. Para., valt
in de Para, ten Z. van 't eil. Maraja, na een N.lijken loop
van 120 u. — Uatiama. id ., zelfde prov., valt in den Amazonen-stroom, 15 u. ONO. Silves, na ten 110.1ijken loop
van 100 U.
Ubach-ower-liVorens, ned. gem. prov. Limburg, nabij
de Pruis. grens, kant. en 11/2 u. NO. Heerlen, arr. Maastricht, bestaande nit het dorp Waubach en 3 gehuchten.
1302 mw. — Even over de Ned. grena ligt het Pruisische d.
Ub a c h, aan den weg van Heerlen near Geilenkirchen.
Ubagsberg, Ubeelasberg, ned. d., Drov. Limburg, gem.
Voerendaal, kant. en NO. Heerlen, arr. Maastricht. 460 mw.
(met onderhoorige geh.
Ubahy, Ucay of San-Miguel, meer en riv. van Bolivia; nit het eerste, 32 u. 0. Sta.-Cruz-de-la-Sierra, ontstaat de riv, die in den Guapore valt, bij dices watervallen, na een N.lijken loop van 80 a 90 u.
Ubatuba, bras. vi., prov. San-Paulo, 30 u. NO. Santos.
6000 mw. (met het distr. )
Ubaye, fr. gem., dep. Basses-Alpes, valt na een W.lijken loop van 12 u. 1. in de Durance.
Ubbergen, ned. d., prov. Gelderland, kant. en 1/2 n.
0.t.Z. Nijmegen, arr. en hof Arnhem, aan den Hnnnenberg,
In een heerlijk rood; met eon kasteel dat sich als eon vorstelijk paleis voordoet. Met de d. Beek, Ooy, Lenth en
Kekerdom, 't geh. Persingen en de b. Erlecom, tenet het
de g e m. U b ber ge n, die 3274 mw. telt.
Ubeda, plisetula I) sp. et., prov. en 71k n. NO. Jaen.
Zij heeft overblijfaels van oude wallen, een kathedraal, die
vroeger een moskee was, fabr. van wollen stoffen en anodework, en handel in koren, vruchten,. olie wijn en paarden.
18,378 mw. Zij word den Mooren 1239 ontrukt.
Ubrique, [Ogarrisl, sp. at., prov. en 13 n. ONO. Cada; met fabr. van wollen stoffen. 540; mw.
lUbetedit, d. in Baden, Middenrijnkr., 1 u NO. Bntchsal; met een soutbron. 1200 mw.
Ueayale, p. riv. van Peru, ten 0. der Andes, sbnde
een der voorn. bronriv. van den Amazonen-stroom. Zb vereenigt tick an een N.Ibken loop van misschien 140 u., op
ongeveer 4° 25' Z.B., 72° 30' O.L. met de Tunguragna, om
met dew den Amazonen-stroom to vorsaen. Zij ontvangt
vele on talrijke bijriv, under welke de Apurimac de voorn.
is. Van den Amazoneu-stroom is sij voor groote schepen
tot Sarayacn, op 7° Z.B. bevaarbaar.
Ueele, belg. gem. en d.,
' prov. Brabant, arr. en 3k n.
Z. Brussel, kant. Ixolles. 3600 law.
Ueeda Used*, vervallen sp. at., prey. en 7 n. W. Soria;
met eon kiasteel, waarin eons Ximenes gevangen sat. 750 law.
Uebanie poolech stadje, gouv. Lublin, 4 n. NW. Henbiessow. 1A0 law.. waaronder vest Joden.
Ueband, fr. gem. en d. dep. Gard, arr. en 1 it. SW.
Nimes, aan den spw. van ilaar op Montpellier. 1240 mw.
*Jebel.a o
tv21
f
,10
eaa,
. buurtseth. in de Ned. prov. Gelderland.,
met papiermolens en 380 mw.
De Gritt on
gt bier.
Ueblzy, fr. gem. en d., dep. Saone-et-Loire, arr. Macon.
Weihte, 1) d. in Pruisen, prey. Hannover, hfdpl van een
moerasdistr 41/2 u. SW. Nienburg. 1260 law. — 2) pr. riv.,
pro,. Sskaon, regdat. Slaagdenburg, valt in de Elbe.
Veber, pr. riv., prey. Pommeren, ontataat nit het U c-

Uckermimde
ker-meer en vloeit in 't Kleine-Haff te Uckermtinde.
Zij geeft haren naam aan de Uckermar k.
luelterninftmle pr. it., prov. Pommeren, regdst. en 9 U.
NW. Stettin, kr:hfdpl., aan den mond der Ucker, in 't
Kleine-Haft; met een groot landsarmenhuis in 't voorm.
kon. slot. 3700 mw.
tidies, [Ureesa], versterkt sp. vi ., prov. en 9 U. W.
Cuenca, aan den wet eener hoogte, waarop een vermaard
klooster 'neat, in de 12de eeuw in de pleatz van een
moorsch kasteel gesticht. De Fran.chen namen 't in 1809
in. 1600 mw.
.t. in Italie, ell. Sicilie, prov. Messina, circ.
Patti. 3160 mw.
Uddel, Udel, Uttel, b. in de Ned. prov. Gelderland,
gem. en kant. Apeldoorn, arr. Zutphen; met het nabijgelegen Meerveld omstreeks 520 mw. Het ligt aan den rand
der Soerensche bosschen, aan den voet van den Aardmanberg, terwij1 men can den anderen kant het fraaie U dd eler meer met zijn Huneschana heeft. Schoon volgens
het vollogeloof dit meer ,,grondeloos" beet en men op zijn
bodem michatten van oudheden, wapenen en geroofde goederen" moet vinden, is bij een nader onderzoek zijn diepte
op niet meer dan 21/2 meter gepeild en vond men op den
bodem weinig meer dan half vergane boomstronken, een
boerenhaardijzer e. d.
Uddewalla, st. in Z.-Zweden, lin en 13 u. N. Goteborg,
can een diepe baai van 't Kattegat ; met eenige fabrieken
en gewichtigen handel. 30 December 1864 bijna geheel door
brand vernield. 5350 mow.
Uddingeton, schot. d., grs. Lanark, kersp. Bothwell,
aan de Clyde, r. o.; station aan den Caledonischen spw.
2 n. OZO. Glasgow. 1310 mw.
Uden, aanzienlijk ned. d., prow. N.-Brabant, kant. en
11/2 U. NO. Veghel, arr. 's Hertogenbosch ; met een nonneWooster, een latijnsche e. a. scholen, velerlei fabr.indttsdrie, druk bezochte week- en jaarmarken en levendigen
handel. 1800 mw. Het vormt met meer dan 30 geh. de
g e m. U d e n, die 5658 meest r. kath. mw telt.
Udenhout, ned. d., prow. N.-Brabant, kant. en 11/2 u.
NNO. Tilburg, arr. Breda ; met het kasteel Strijdhoef, een
r. kath. en een geref. kerk, leerlooierijen en brouwenjen.
Met ten Stal geh. vormt het de g e m. Udenhou t, die
2210 inw. telt. Op den 3den April 1854 weed het d. U.
door ten fellen brand geteisterd.
Udine, [Vedinumb veisterkte at. van N.-Italie, Venetie, hfdst. der gelijkn. delegatie in erne vlakte can de Roja,
17 n. NO. Venetie en 11 o. NW. Triest. Zij bestaat nit een
binnen- en buitenst., die door wallen en grachten gescheiden zijn, en heeft een kasteel op een heuvel in 't midden.
Hare straten zijn met arcaden omzoomd. Op het marktplein staat ten monument ter gedachtenia can den in 1797
gesloten vrede van Camp o-For mi o, een d. in de onmiddellijke nabuurschap. Be voorn. openbare gebonwen
zijn een kathedraal, stadhuis, bleach. paleis, kazernen en
opera-huis. Zij heeft een lyceum, 2 gymnasia' fabr. van
zijden stoffen linnen, leder en papier. Met TrIest, Venetie en Vilacb is zij door een spw. verbonden ; met laatatgen. at. door de onlangs voltooide Ponteba-Pontafel-baan.
28,600 mw. (1880)
Udny, kersp. van Schotland, grs. Abtlitdeen, 2 u. W.
Newburgh. 1660 mw.
Udsjidsji, Oedsjidsji, Oedsehidschi, d. in MiddenAfrika, op 5 0 Z.B., 30° O.L., aan de 0.kt:ilk van het Tangajika-meer. Hier vond de beroemde reiziger Stanley in
1872 ale ',reporter van Bennett.-New-York-Herald" den nit
het oog verloren zendeling en ontdekkingareiziger David
Livingstone terug en van bier nit gingen toen beide reizigers gezamenlijk de °evers van genoemd meer opnemen.
Udvarhely of IlikekeirU., (hoogd, Ob er he 11 e n),
mvl. in Oostenrijk-Honganje, prov. Zevenbergen, Szeklerland, hfdpl. van den gelijkn. stoel, aan den Grooten-Kokel,
1. o., 26 u. OZO. Klansenburg; met een oud clot, geref.
collegie, r. kath. gymnasium, Franciskaner-klooster en bandel in tabak en honig. 4376 mw.
Ueberlingen. st en ambtszetel in Baden Seekr., aan
een arm van 't meer van Constanz, het U e rlinge rmeer geheeten, 21/2 U. N. Constanz; met eenige fa brieken, aanzienlijken handel, een mineraalbad en een rijk boapitaal. 3999 mw.
Uebigau, pr at., prov. Saksen, regdst. Merseburg,.aan
de Dater, 4 u. ONO. Torgau; met vlasnaarkten. 1451 mw.
Uedem, pr. vl., Rijnprov., regdst. en 11 U. NW. Dilaseldorf; met bierbrouwerij en weverij. 1500 mw.
Uelmen, pr. vl. Rijnprov., regdst. en 8 u. WZW. Cobleu; can het U e 1 men-mee r. 1200 mw.
Uelzen, at. in Pruisen, prov. Hannover, regdst. en 6 u.
ZZO. Luneburg, aan den spw. near Celle; met visa- en
paardenmarkten, beroemden vlasbouw, weverijen en een
linnenhandel. 6960 mw.
Uerd i n gen , tE rd ;ages' , (flord eon i um), pr. at.,
Rijnprov., regdst. en 3 u. NW. Dftsseldorf, aan den Rijn,
I. o.; met looierijen, weverijen, suikerraffinaderij en steenkoolhandel. 3297 mw. Gesticht door den Romein Hordeonius Flaccus.
Uetersen, vi. in Pruisen, prov. Sleeswijk-Holstein, can
de Pinnaue, 4 u. NW. Altona; met veel industrie en ban.
del. 4720 inw.
Uetikon, zwit. d., kant. en 3 U. ZO. Zfirich. 1160 mw.
Uffelsen, geh. in de Ned. prov. L(mburg, gem. Humid,
kant. Weert, arr. Roermond. 89 (ow.
Uffelte, d. in de Ned. prow. Drente, gem. Havelte, kant.
Meppel, arr. Assen. 760 mw.
Uffenheim. beier. at., kr. Middenfranken, can deGollach,
61/2 n. NW. Anspacij ; met een kasteel. 2250 mw.
Ufffingen of Ulillingen, (fr. Ufflange of TroisV ierges), d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch,
11/2 n. N.t.W, Clerff, gem. Nieder-Beslingen. 500 mow.
Uganda, Oeganda, Woeganda, rijk van Aequatoriaal
Afrika, NW. 't Oekerewe- of Victoria-Nyanza. Be koning
van die rijk, Mtesa, die zich onderacheidt door tin voor
Weatersche beschaving, zond, nit belangstelling in Eur.
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toestanden, in 1880 een ge.ant.chap near Engeland en liet
zich bij de terngkeer dice gezanten veralag hunner bevindingen doen ; wear omtrent men zeer belangrijke mededeelingen vindt in 't Allgem. Missionszeitschrift, 1882, I.
Ugehelen, zie Uehelen.
Ugento, (Uxentum), hi. at. en bitisch.zetel, van &Italie, prov. Lecce, 4 u. ZO. Gallipoli. 2800 mw.
Uggiano, d. in Z.-Italie, prov. en tire. Lecce. 2950 inw.
Uggiate,gem. van N.-Italie, prow. en circ. Como. 1014 mw.
Ugine. vi. in Frankrijk, Sovoye, mand.hfdpl., 2 u. N.
Confirms, bij de /idly, stapelplaats van wijnen. 2800 mw.
Ugliano, Uljan, ell. aan de kind van Dalmatie, Adriat.
zee, kr. en tegenover de at. Zara; lang 4 u., breed 1/ u.
Uilekooten, zie Ulieoten.
Uist (North- en South), twee eil. der Buiten-Hebriden, Schotland, gra. Inverness. Beide zijn deels berg- of
heuvelachtig, deels vlak, met zoetwatermeren en weiden.
Het eerste telt 3600, het lactate 5000 mw. Beider bevolking is arm, en velen zijn in de jongste tijden near Amerika en Australie verhuiad.
Uitdam, ned. d., prow. N.-Holland, gem. Broek-in-Waterland, kant. Purmerend, arr. Haarlem. 160 mw.
Uiteinde, 1) b. in de Ned. prov. Friesland, onder het
d. Oudega, gem. Smallingerland. 60 maw. — 2) geh. in de
Ned. prov. Groningen, under het d. Holwierde, gem. Bierum.
Uitenhage, 1 ) afdeeling der Kaap-kolonie, Z.-Afrika,
tu.schen 33 en 34° Z.B., 23° 30' en 26 0 30' 0.L., besproeid
door de rivieren Camtoos en Sunday. 21,400 mw. De grond,
die deels met dorre bergen bent, deels vruchtbaar is, bevat steenkolen, ijzer, koper en zilverhoudend loud., en bij
de kust zijn belangrijke zoutpannen. De voorn. plaatsen
z(jn Uitenhage en Port-Elizabeth. — 2) at. en hfdpl. van
gen. afdeeling, can de Zwartkops-riv., 5 u. NW. Port-Elizabeth. Zij heeft een geref. kerk, kapellen voor de Wesleyanen en independenten, en drijft veel handel, vooral in
wol. De at. werd gesticht in 1804 en telt 3700 mw.
Uiterburen, b. in de Ned. prow. Groningen, gem. Zuidbroek. 600 mw. — Ook onder de gem. Slochteren ligt en
een geh. van dezen naam.
Uiterdijk, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Oldehove. 100 inw. — Uiterdijken, geh. in de prov. Utrecht,
gem. Linschoten. 40 mw.
Uitermeer, fort en geh. in de Ned. prov. Z.-Holland,
gem. Weesperkarspel, can de Vecht. 80 inw.
Uiterwijk, geh. in de Ned. prow. Overijsel, gem. Wilsum. 50 mw.
Uitgeest, ned. d., prov. N.-Holland, kant. en arr. Alkmaar; met een geref. en een r. kath. kerk. 1460 mw. Geb.pleats van Cornelia Cornell..., uitvinder der hontzaagmolens. Met het d. Marken-binnen, 2 geh. en 2 bnurten,
vonnt het de g ens. Uitge ea t, die 2410 mw. telt. U.
is het vereenigingspunt van de spw., die van Haarlem en
Zaandam near Alkmaar en 't Nieuwediep garm ; de eerste
lijn wend geopend in 1867, de laatste in 1869.
Uithoorn, (weleer Thamen aan den Amstel),
ned. gem. en d., prov. N.-Holl., kant., arr. en 21/2 u. Z.t.W.
Amsterdam, can den Amstel. 1823 mw. (met een 6tal geh.)
Uithnizen, ned. gem. en d., prov. en arr. Groningen,
kant. en ruim 2 u. NO.t.N. Onderdendam ; een aanzienlijke
pleats, bloeiend door landbouw, handel en Industrie. 't Heeft
voor nun welvarende bevolking„ nit 2989 zielen bestaande,
een geref., een menn., ten afgesch. en een r. kath. kerk,
twee werk- of armhnizen en this iiinke achoolgebouwen.
In de nabijheid ligt het goed Menkem a. Plannen ter
verbinding van Uithnizen door een spw. over de d. Zandeweer, Kantens, Middelstum, Onderdendam, Bedum, Noorden Zuidwolde met Groningen zijn aanhangig.
Uithnizermeeden, ned. d., prov. en arr. Groningen,
kant. en 21/2 u. NO. Onderdendam. 700 inw. Met de d.
Oldenzij1 en Oosternieland benevens 2 geh. en 2 btturten
vormt het de gem. Uithuizermeeden, die 3768
mw. telt.
Uitwellingerga, ned. d., prow. Friesland, gem. Wijmbritseradeel, 1 n. ZO. Sneek. 410 mw.
Uitwierde, Uitwierda, ned. d., prov. Groningen, gem.
Delfzijl, 3/4 u. NO. Apingedam. 300 mw.
Uitwijk, klein ned. d., prov. N.-Brabant, gem. Almkerken-Uitwijk, aan den Alm, 2 n. WNW. Heusden. 150 mow.
Ujest, pr. atadje, prov. Silezie, regdst. en 8 n. ZO. Oppeln, can den spw. near Kosel en can de Klodnitz. 2514
mow. Daarbij het d. Alt-Ujes t, met 400 mw.
Ujhely-Satorallia, bong. mvl., com. en 21/2 n. WZW.
Zemplin, aan de Rougyva. 7000 mw. — Vagh-Ujhely en
Kiszneza-Ujhely, tie Neustadtl.
Ujijar, Uxijar, ap. mvl., prow. en 12 n. ZO. Granada,
can de Adra. 3016 mw. Hier te U. en omstreken wonen
nog afstammelingen van de Mooren.
Uxue, sp. mvl., prov. en 8 n. ZO. Pamplona.
Ujvaros, hong. mvl., corn. Szabozcz, 4 u. NW. Debraczin. 5800 mw.
Ukraine, (”eene grens"), oude onderafdeeling van Rualand en ZO.-Polen, bevattende het land, dat nu tusschen
de gonv. Kjev, Pultawa en Kharkov (Slobodsch-Ukraine) ,
verdeeld is en door de rivieren Dnieper en Donetz met
hare bijwateren besproeid wordt. Hare hfdst. was Kjev.
Ulanov en Zwolaky, at. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Galicie. 3607 mw.
Ulassai, d. op 't eil. Sardinie, prov. Cagliari, circ. Lanume(. 1566 mw.
Ulaszkowee, at. in Oostr.-Hong., prov. Galicie. 3000 mw.
Ulbeek, belg. gem. en d., prov. Limburg, arr. Hessen,
kant. Loot. 600 low.
Ulbo, dalmatisch eil. in de Adriat. zee, kr. Zara; met
eene haven. 44° 22' 54" N.B., 14° 57' O.L.
Uleeby, cog. d. en kersp., grs. Lincoln, 2 u. ZO. Barton-on-Humber ; met een station can den Lincoln.hirespw. 1036 inw.
Ulekborg, finsch U u 1 . a ), at. en zeeh. van Rusland,
Finland, hfdpl. van een gelvitn. lin of gonv., op een seinereil. aan den mood der UleA in de golf van Bothnie, 201/2
U. ZZO. Towel. Sedert zij in 1825 door brand vernield
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werd, is. zij in regelmatigen stijl weder opgebonwd en is
nu nu Abo de voorn. handelst. van Finland. Haar voorn.
nitvoer bestaat in pik, teer en gesouten p_roviand. Zij werd
In 1610 geeticht en behoorde tot 1809 sun Zweden. 7700 mw.
Gemidd. jaarstemp. 31°,8; winter 8°,4; earner 55 0,4 Fehr.
Op sun nabiuig eiland ligt het in 1593 gebouwde kasteel
Uleibour. — Ulea-traisk, mere van Finland, gouv. en 14
U. ZO. Ulefborg seer onregelmatig van gedaante, lang 10
d 3 u. Het ontvangt verscheiden riv. nit
ii., breed gemiddel
het 0., en outlast zijn overtollig water in de golf van
Bothnie, door de r i v. U 1 e i, die 22 n. lang is.
Ulestratea, ned. gem. en d., Limburg. kant. en arr.
Maastricht, $k u. N.t.O. Meerssen, 804 mw. (met 7 geh.)
Ufey, enp. kersp. grs.Gloncester, 1/2 n. 0.Dursley. 1106 mw.
Ulft of 1U1se, cud lied. d., prov. Gelderland, gem. Gendringen, 3/f u. 00. Terborg, aan den Onden-Usel; met een
ijzergieterij. 320 mw.
1Ulgemeo, d. in Oostenr.-Hong., prov. Galicie. 2267 mw.
Unnamed., 0.-Ind. eilgroep, Molukschen archipel; bestaande nit Oma of Haroeka, Honimoa of Saparoewa en
Noses-Last.
Uliesteis of Uilekooten, d. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Baarle-Namau, 3 n. ZO. Ginneken, kant. Tilburg, arr. Breda. 460 mw.
Ulla, lip. riv., Galicie, valt in de baai van Arose, na een
ZW.lijken loop van 25 u.
Ullah-Bund, heuvel in Scinde, 6 n. N. Lnckpoet, opgeworpen door eene aardbeving in 1819 over de riv. Poerana of Narra, den 0.1ijken tak van den Indus. In 1826
beak de riv. er evenwel doorheen en vormde een kanaal van
32 met. breed en 9 met. diep.
Ullareol, echot. zeed., grs. Cromarty en Ross, 10 u.
NW. Dingwall, met een goede haven; ni 1788 gebonwd
door de britsche visscherij-maatschappij, doch nu, door 't
mislnkken van de haringvangst weder onbednidend geworden. 760 mw. Stoomvaart op Portree en Stornoway.
Ulldecona-y•Frejinals, sp. vi ., prov. Tarragona, 41/ 2

Ueda, geh. in de Ned. prov. Groningen, gem. Beerta,
kant. en arr. Winschoten. 60 tow.
Viva, en der Binnen-Hebriden, grs. Argyle, bij Mull;
low Vie tt., breed 1/2 U. 900 tow.
Ulvend, Ulvost, geh. in de Ned. prov. Limburg, gem.
Noorbeek, kant. Gulpen, arr. Maastricht. 20 tow.
Ulvenhont, d. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Ginneken, kant. en arr. Breda; met veel bosch. 270 inw.
Ulversmse, eng. mai. en kersp., grs. en 4 1 /2 U. NW.
Lancaster, aan de NW.zijde van Morecombe-bay; met verscheiden kerken kapellen en scholen, eenige fabr., scheepsbonw en kuntiandel. 11,700 mw. in 't kersp.)
Ulysses, gem. en vl. der VS., New-York, grs. Tompkins, 21/2 U. NW. Ithaca. 3280 mw.
Unaago, gem. in Oostenr.-Bong.,prov. Kustland. 3550 mw.
Unaanaareia, aanzienlijk meer in Bolivia, ten ZO. van
St ineer Titicaca, waarmede het door den Desaguadero gemeenschap heeft.
Umatilla, pea. van de V.S. van N.-Amerika, Oregon,
2916 mw.
Unabagog, meer der VS., tusschen New-Hampshire en
Maine. 5 u. lang en 3 u. op sun breedet. De riv. Androscoggin loopt er door.
Umballah, at. van Hindostan, belangrijke standplaats
der britsche subsidiaire troepen, hfdst. van een klein vorstendom in 't gebied der Sikhs, prov. en 35 U. NNW. Delhi,
op den weg near Lahore. 25,000 tow. Gemiddelde temp.
Jan. 51 0,4 ; Juli 84°,9 Fehr.
Umber, at. van Hindostan, 10 n. ZO. Aurungabad.
Unabertid, gem. en mvl. in Italie, prov. en tire. Perugia, 11,000 mw., waarvan 2400 in de at.
Umbraatico t stadje in Z.-Italie, Calabrie, 61/2 u. NNW.
Cotrone. 1300 mw.
Ume&, st en zeeh. van N.-Zweden, hfdpl. van 't gelijkn.
Ian, niet ver van den mood der r i v. Umel in de golf
van Bothnie, 32 u. NNO. HernOsand. Zij heeft 2 veilige
havens, is meest van bout gebouwd en weed tweemaal door
de Rnssen in brand gestoken. 2360 tow. 63° 49' 5" N.B.,
20° 18' O.L. Gem. temp. Jan. 6°,5; Juli 68°,5 Fahr.
Unalerglaur of Amierghaar, aanzienlijke at. van Hindostan, Radsjepoetana, gebied en 37 u. SO. Dsjoudpoermet vele tempels en een chitsfabriek. Daarbij een stark fort.
Ummerapoera, zie Amarapura.
Unanaerstadt, stadje in Saksen-Meiningen, vorstd. en
31/, U . ZO. Hildburghansen, tan de Rodach. 851 tow.
Umritsir, at. van den Pundsjab, zie A.mritsir.
Umstadt, at. in Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg,
in den Odenwald, 4 u. 0. Darmstadt. 3200 tow.
Unadilla, gem. en vl. der VS., New-York, grs. Otsego,
tan de Unadilla, een bijriy. der Susquehanna, 25 u. WZW.
Albany. 2600 tow.
Unare, riv. v. Z.-Amerika, Venezuela, valt in de Caraibische zee, 1113 u. W. Barcelona, na een N.lijken loop
van 35 n. Bij hare bron ligt het d. Unar e.
Uneastillo, sp. vi ., prov. en 12 u. NNW. Zaragoza; met
een oud kasteel en ruinen eener waterleiding. 2120 tow.
Underhill, gem. en vi. der V.S., Vermont, gra. Chittenden, 41/2 U. NO. Burlington. 1740 tow.
Underoe of Anderov, grootste eil. der Lakediven.
Ungabnurlia geh. in de Ned. prov. Friesland, gem. Fmnekeradeel; met een 30tal tow.
Unghvar of Ungvar, mvl. in NO.-Hongarije,com.hfdpl.,
aan den Ungh, 23 u. NNO. Debreczin ; met r. kath. en
grieksch-gettnieerde kerken, een nod bergslot, waarin de
grieksche bieschop van Munkacs resideert, een bissch. seminarie, r. kath. gymnasium en wijnhandel. 6900 tow.
Vale, Unia, eil. in de Adriat. zee, 41/2 U. ZO. Istria,
lang 2 u., breed rnim u. 380 tow.
Uniejov stadje in Rueland, Polen, gonv. Warschan, can
de Warta, '10 U. NO. Kalisz. 800 law.
Union a], naam van verscheiden grs. der V.S.: 1) Stt.
Arkansas, aan de Washita; met 13,100 mw. (2889 in 1840);
hfdpl. Champ agnole. — 2) SU. Georgie, can de Hilwassee; met 8000 mw. (3152 in 1840); hfdpl. Blain sv i 1 1 e. — 3) Stt. Illinois, aan den Mississippi, met 1960
law. (5524 in 1840); hfdpL Hamburg en Jonesburg.
— 4) Stt. Indiana, can de Whitewater-riv.; met 6850 tow.
(8117 in 1840) ; hfdpl. Libert y. — 5) Si. Kentucky,
eau den Ohio; met 10,200 mw. (6673 in 1840) • hfdpl.
Morgan fiel d. —6) Ott. Ohio, W. het gre. Delaware;
met 13,900 mw. (8422 in 1840); hMpl. Mar y svill e.
7) Stt. Pennsylvania, can de Susquehanna; met 28,700 law.
(22,769 in 1840); hfdpl. New-Berli n. — 8) distr. in
Z.-Carolina, aan Broad-riv.; met 21,200 tow. (18,936 in 1840);
hfdpl. Union v ill e, 20 n. NW. Columbia. — Ook de
naam van een menigte plaatsen in de V.S.: — 9) Stt. Maine,
, Lincoln, 8 n. ZO. Augusta. 1100 mw. — 10) SU. NewYork, gre. Broome, 2 tt. W. Binghampton. 2900 mw. —
11 ) Sit. New-Jersey, grs. Essex, 2 it. OW. Newark. 100
tow. — 12) Sit. Penwlvanie, hfdpL van 't gra. Fayette.,

lOn

U.SOWTortsa,bijdeCu.4610mw
Ullersdorf, gem. in Prnisen, prov. Silezie, regdst. Breslau. 2285 mw.
Ullmthorpe, eng. geh., gra. Leicester, 1 n. NW. Lutterworth; station op den Midland-Countiee-spw. 600 mw.
gem. in Hongarije, gee. Pesth. 2212 mw.
Ullswater of Ullewsvater, grootate der cog. meren na
Windermere, tusschen de gre. Cumberland en Westmoreland,
Ws U. SW. Penrith; lang 2112 u., breed gemiddeld 1/2 U.
Ulm, 1 t grensst. van Wurtemburg, hfdpl. van den Donankr., 13 U. ZO. Stuttgart en 12 u. W. Augsburg, met
welke eteden, alsook met Friedrichshafen aan den Bodensee, zij door spw. verbonden is, aan den I. o. des Donaus,
die bier de Blau en boven de at. de Iller opneemt en zoo
bevaarbsar wordt. De at. is ouderwetsch en doodsch, maar
heeft een schoonen goth. dom of mtinster, een bezienswaardig stadhnis, een gonvern.huis en tolhuis, een korenbenre, arsenaal, stads-bibliotheek, gymnasium met bibl.,
hoepitalen, een schonwburg, de onde commanderie der tentonische orde, een schoone fontein op de markt en fabr.
van tabak, honten pijpekoppen, speelkaarten, azijn, leder,
linnen enz. Ulm is vermaard om de prodncten van haren
omtrek, inzonderheid om hear brood, bier, gerst, gort, aspersien en vetgemeste slakken, van welke laatste some
meer dan 4 millioen stoke verzonden worden. Zij was lang
een vrije rijksstad en speelde in de middeleenwen milk een
gewichtige rol, dat men placht te zeggen : ',Ulmer Geld
geth dnrch die ganze Welt" (het Ulmer geld gnat de panache wereld door). In 1803 kwam zij aan Beieren, in 1810
aan Wurtemburg en werd sedert 1841 tot een bondsvesting gemaakt. 't Was bier, dat in 1805 de oostenr. genereal Mack zich sonder een schot te doen met 30,000 man
aan Napoleon L overgaf. Een schoone steenen brng van
100 schreden lengte voert bier over den Donau near de op
beierschen grond gelegen voorst. Nen-U1 m. 32,770 mw.
Gemiddelde jaarstemp. 47.; winter 29°,3 zomer 63°,6 Fahr.
— 2) beier. d., Middenrijnkr., ambt MM. 700 mw. — 3)
Id,, zelfden hr., ambt Oberkireh. 1400 mw.
nar
Ulrieeha
' Ulrikebanan, (vroeger Bogesund),
zweedsche at., lan en 16 U. SO. Wenersborg, aan 't meer
Asunda. 1600 mw.
Ulriebeberg, gem. van Oostenrijk-Hongarije, prov. Opper-Oostennjk. 2829 mw.
Ulrieboteils, stadje in Hessen-Darmstadt, prov. Oberhessen, op den Vogelsberg, 2 n. N. Schotten. 980 mw.
Ulrnm ned. d., pro.. en arr. Groningen, kant. en 31/4
IL W.t.N. Onderdendam; met een geref. en een afgesch.
kerk. 800 inw. Met de J. Vliedorp, Niekerk, Vierhnizen en
Zoltkamp benevens verscheiden geh. vormt het de gem.
U lru m, die 3462 mw. telt.
Ulster, _1) N.14kste pros. van Ierland, tusachen 53° 46'
en 500 W N.B.. 5° 24' en 8° 45' W.L., bepaald ten Z. door
Leinster, ten OW. door Connaught, ten W. en N. door
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den Atlant. oceaan en ten 0. dom. de Ierache see en het
Noorder-kanaal ; groat ongeveer 400 0 m., met 1,830,398
hew. (1871) in 9 greaftehappen. Zij wordt, behalve door
de greats wren Neagh, Strangford en Erne door de rivines Bann, Foyle en Erne besproeid, is doOrsneden van
het 7 n. Image In a t er-k ante I, dat de Loughs Neagh
en Erne verbindt, en van den IIIster-spw., tusschen Belen Ballymena. Asia de Imsten vindt men de
fast,
Tedin en Fair-Head, alsook de groote boshkapen
ten Donegal- ten W. Loughs-Swilly en Foyle in 't N.
en Belfast-long en Dmidrum-bay in 't O. — Dew prey.
is de hfd.setel der iersehe linnen-fabr. en van audere takken der iersche Industrie. Ole ook Ierlaad. — 2) gra. der

AnakoK

VII., in 't ZO. van New-York; gr. 52 0 m., met 56,406
mw. in 1850 (40,822 in 1940); hNpL IC ince t o a. -..- 11)

twee **teen der V.S., Ott. Penturylvanil, grs.
sian de Suainehinina. 1200 mw. — 4 1, of Olotoy,
der Werra 1., ontapr. in 't RhOngeb., Beieren, vloeit langu
Thann en Gera en outlast sick 1/2 n. W. Tech. — -5)
( Nsw.), eng. naam van Nieuw-Zedands N.lijkste ell., ale
Mien..-Zeeland.

SO a. W. Philadelphia. 2900 mw. — 13) Ste. Ohio, LYs. Belmont. 2000 inw. — 14) id., gra. Adams, aan den Ohio. 3600
law. — 15) id., grs. Clinton. 2460 inw. — 16) id., grs.
Fayette. 1990 mw. — 17) Ste. Indiana, grs. Montgomery.
3000 tow. — 181 Ste. Michigan, gas. Branch. 1300 law. —
Voorts vote ander* nog min b duidende plaatsen, vooral
in Pennsylvanie en Ohio.
Vales W, 1) zeeh. van Centraid-Amerika, Ott. en 20 u.

000. St.-Salvador op de W.kust der Conchagua- lf. — 21
eiL der britsche W.-Indien, Grenadine*, u. N.
u.
Union-City, distr. in de V.S. van N.-Amerika, Tennessee, gra. Orion. 2500 Jaw.

1.1.1.a-11111, d. in de V.S. van N.-Amerika, Tejas, grs.
Washington. 3950 tow.
vi in de V.S. van N.-Amerika, Alabama, pa. -Bnilefek. 4660 law.
Unierk-Vale. gem. en vl. der V.S., New-York, gee. Dutchess, 31 /2 U. 0. Poughkeepsie. 1600 tow.
(laity, 1) gem. en vL der V.S., Pennsylvanie, gra. Westmoreland., 2 n. 0. Greensburg. 4100 tow. — 2) id., Maine,
gra. Waldo, 8 n. NO. Augusta. 1700 tow. — 3) id., New-

Unkel
Hampshire, gr.. Sullivan, 2 1 /e tt. Z. Newport. 1100 inw. —
4) id., Ohio, gra. Columbiana. 2200 low.
Unkel, pr. mv1.., Rijnprov, regdst. en 7 U. NNW. Coblenz, aan den Rijn, 1. o. 900 hew. Daartegenover ligt in
den Rijn devermaarde bazal_Vroep Unkelstei n.
Vans, 1) pr. St., prov. Westphalen, regdst. en 51/e U.
NW. Arnsberg; met fabrieken van katoenen etoffen, bronwerijen, brtuiderijen en 't nabnrig belangrijk zoutwerk KOnigsborn, met het Loniza-bad. 7676 mw. liana behoorde
vroeger tot de Ranee. — 2 ) riv. van Oostenr.-Hongarije,
pro,. Croatie, ontapr. ean den berg Sabor en valt na een
krommen loop van 38 n. 1. in de San. Zij neemt o. a. de
linnet. en Senna op, aan welke eerstgen. het d. U nnatz ligt.
Unruhstadt, vi. in Pruisen, prov. en regdst. Posen,
kr. Bomst. 2020 mw.
Unst, N.lijkste der Shetlandsche eil., van Yell ten ZW.
gescheiden door Blumol-Sound ; lang 3 u., gemiddeld br.
1 U. 3000 mw.
Unstrut, riv. van Pruis. Saksen, within.. W. bij Dingeletedt in 't Eichefeld en valt na een 0.1ijken loop van 32
U. in de Saksische Seale, bij Naumburg. Haar voorn. bijriv. zijn de Wipper en Helme.
Unter, I d. I. eonder, neder"), hoogd. voorvoegsel bij de
lumen van een menigte plaatsen. De hier niet opgeno.
menen zoeke men op 't wooed van onderscheiding.
Unterowisheinz, d. in Baden, kr. Karlsruhe. 2040 mw.
Untersee, W.lijk en afgezonderd gedeelte van 't meer van
Constanz, tueschen Baden en Zwitserland ( z. Bodensee).
Unterseen, zwit. stadje, kant. en 71/2 u. ZO. Bern, in
de valid i Interlachen, aan de Aar, tusschen de meren
Thttn en Brienz ; met een kasteel en stadhuis. 1300 mw.
Unterwalden zwit. kanton, in 't midden des lands,
bepaald ten N. door 't meer van Lucerne, ten W., Z. en
0. respect. door de kantons Lucerne, Bern en ITri ; grout
13,9 0 m., met 27,348 mw. (1880), meest alien r. kath.
Van 't Z. naar 't N. loopt door dit kant. een woud, K e r nwald geheeten, dat het in 2 hoofddeelen of dalen scheidt,
namelijk het dal boven het woud (sob den Wald") of
Obwalden en het dal beneden het wood ,,enid dem
Wald") of Nidwal de n. Het laatste beslaat het 0.1ijke,
het andere het W.lijke gedeelte van 't kanton. Veeteelt en
kaasmakerij zijn er de hoofdtakken van bestaan. Uit Lucerne wordt koren ingevoerd, terwijl kaas, timmerhout en
brandhout de voorn. art. van uitvoer zkjn. Dit kanton
vormde met Url en Schwyz in het cent der 14de eeuw de
kern van het zwitsersch eedgenootschap, waarin het nu de
6de pleats bekleedt. Eene kantonshfdst, is er niet, maar
Obwalden heeft tot hfdpl. het mvl. Sarnen, en Nidwalden
het mvl. Stanz.
Unverre, fr. gem. en d., dep. Eure-et-Loire, arr. en 31/ 9
u.NWChiteadn230mw.
Upernavik, N.lijkste nederzetting der Deuen in Groenland; op 72° 40' N.B., 16° W.L.
Upham, cog. kersp., gra. Hants. 3/s. u. NNW. Bishop's
Waltham. 600 mw. Geb.plaats van Young, schrbver der
//Night Thoughts".
Uppelschendijk, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Almkerk c. a., kant. Heusden, arr. 's Hertogenbosch. 520
mw.
Uppelschenhoek is een b. in dez. gem. 170 inw.
Upper i eopper, boven" ), cog. voorvoegsel bij de namen
van vele plaatsen. Be hier islet vermelde zoeke men op 't
woord van onderscheiding: 1) U.-Alloway's-Creek, gem.
der V.S., New-Jersey, grs en 2 u. ZO. Salem. 2700 mw.
— 2) U.-Bern, id., Pennsylvanie, gra. Berke, aan den
Schuylkill. 3100 mw. — 3i U.-Darby, id., zelfden Stt.,
grs. Delaware, 21/e U. W. Philadelphia. 4680 mw. — 4) U.Freehold, id., New-Jersey, gm. Monmouth, 41/2 u. ZW.
Freehold; met veel looierijen en branderijen. 2600 mw. —
5) U.-Hannover, id., Pennsylvanie grs. Montgomery, 10
u. NW. Philadelphia. 1600 mw. —
U.-Makefield, id.,
zelfden St_,
t. pa. Bucks, 7 n. NO. Philadelphia. 1500 mw.
— 7 ) U.-Merion, id., zelfden Stt.. grs. Montgomery. 3100
mw. — 8) U.-Milford, id., zelfden Stt., gra. Lehigh. 3300
mw. —
U.-Paxton, id., zelfden Stt. grs. Dauphin 6
u. van Harrisburg. 1900 mw. — 10) U.-Penn's-NeCk,
i
id., New-Jersey, gra. Salem, aan den Delaware. 2500
— 11) U.-Providence, id., zelfden Stt., gra. Montgomery,
aan den Schuylkill. 2350 mw. — 12) U.-Sandusky, id.,
Stt. Ohio, hfdpl. van 't gra. Wyandot, 18 u. N. Columbus
(in 1843 aangelegd). — 13) U.-Sancon, id., Pennsylvanie,
grs. Lehigh, 2 U. ZO. Northampton. 2300 mw. — 14) U.St„-Clair, id., zelfden Stt., Allegheny. 2600 mow. — 15)
ocken, id., zelfden Stt., gra. Berke, aan het
U,-Tulpeh
Union-kennel. 3100 mw.
Upperchurch, kersp. van Ierl., grs. Tipperary. 2360 mw.
Uppercross, bar. van Iceland, gra. Dublin. 32,600 mw.
Upper-Mill, et. in Engeland, gra. York, W.-Riding,
kersp. Rochdale, I u. 0. Oldham. 1235 mw.
Upperthong, at. in Engeland, gre. York, W.-Riding,
kersp. Almondbney, 1 mm. ZZW. Huddersfield. 2420 low.
Uppingham, eng. mvl. en kersp., pa. Rutland, 31/s u.
WZW. Stamford; met een ruime goth. kerk. 2600 mw.
Upsal of Upeala, 1) lan of prov. van Zweden, hebbende
ten NO. de golf van Bothnie, ten Z. bet Malar-meer en
aan de andere zijden de lans Stokholm, WesterAs en Gefie ;
gr. 96 0 m., met 108,800 mw. De oppervlakte is golvend ;
de voorn. riv. zijn de Dal-elf op de NW.grens en de Salaelf in 't midden. Veeteelt is de hfd.tak der landelijke induetrie ; nochtans levert de prov. meer dan toereikend
koren op, en zij bevat ook de kjzermijnen van Dannemora
en vele belangrkjke smelterijen. „ — ) zweedeche at., hfdpl.
van gen. lan, aan de Tyrie-A, 13 a. NNW. Stokholm,
zetel van den aartsbisechop, primaat des rijks, en een van
de schoonste under de ouderwetache steden van Europa.
Hare voorn. gebouwen zijn : het paleis des gouverneurs, de
nienwe gebouwen der universiteit en een eerwaardige domkerk, in welke de zweedsche koningen plachten gezalfd en
gekroond te worden en die eenige van hunne graftomben,
ook die van Gustaaf Wasa en van Linnteus, bevat. Be universiteit, die in 1878 haar vierde eeuwfeest vierde, heeft
eene bibliotheek van 100,000 boekdeelen, 6000 MSS. —
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waaronder de vermaarde 'Codex argenteus" bevattende de
Gothische bijbelvertaling van Ulfilas — een museum met
een standbeeld van Linuteus door Thorwaldsen, een muntkabinet van 11,000 stuks, een sterrenwacht en een welingerichten kruidtuin. Zij wordt gemiddeld door 900 it 1000
studenten bezocht. U. heeft ook een geeatelijke school,
kosmographische e. a. geleerde genootschappen, fabr. van
zijden stoffen en tabak en een weinig handel langs de riv.,
die hear ook stoombootgemeenschap met Stokholm verschaft. Sedert Joni 1854 prijkt de stad ook met een standbeeld van koning Karel XIV. Jan (Bernadotte). 12,100 mw.
— Ongeveer 1 u. N. de at., ligt Oud-Upsa 1, nu een
kerkdorp, eene de hfd.zetel van de noordsche afgodsdienst
en koninklijke residentie.
Upshur, grs. der VS., in 't NO. van Tejas ; met 12,000
inw.; hfdpl. G i 1 m e.
Upson, grs. der V.S., in 't W. van Georgie ; met 9600
mw,; hfdpl. Thomaston.
Upton. 1) gem. der VS., Massachusetts, grs. Worcester,
81/2 u. WZW. Boston. 1990 mw. 2) -upon-Severn,
cog. mvl. en kersp., gra. en 21/2 u. Z. Worcester ; met eene
brug over de Severn, een rivierhaven en handel. 2674 inw.
— 3) ( c u m Chalvey), cog. kersp., grs. Bucks, 1/2 u.
NO. Windsor. 5940 inw. — 4) (S t.-Leonar d), cog.
vi ., gra. en 1 u. ZO. Gloucester. 1309 mw. — 5 ) eng. el.,
grs. en 1/2 U. N. Chester, kersp. St.Mary-on-the-Hill. 1147 mw.
kersp. van Engeland, gem. Norfolk en Cambridge. 3774 inw.
Urach, wurt. at., Schwarzwaldkr., hfdpl. van een upperambt, am n de Ems en Elsach, 6 u. ZO. Stuttgart. Zij is
ommuurd, heeft een overoud jachtslot en een theol. seminarie, is de stapelplaats voor de vervaardiging van en den
handel in damastlinnen, en heeft papiermolens, bleekerijen
en verwerijen. 3704 mw. Naar deze at. wordt een schoone
vallei het Uracht hal geheeten.
Ural zie HEral.
Urae, d. op Sardinie, prov. Cagliari, mand.hfdpl., ongeveer in 't midden des eilands. 2341 mw.
Urbach (Ober-) of Aurbach, 1) d. in het Duitsche
rijksland Elzas-Lotharingen, Opper-Elzas, kr. Rappoltsweiler. 1950 inw. — 2) wurt. d., Jaxtkr., opperambt Schoendorf, tan den Urbach. 2100 mw.
Urbain (St.-). fr. gem. en d., dep. Marne-Superieure, 4
u. ZO. Vassey. 1000 inw.— St.-Urban is een d. in Stiermarken ; ook een beroemde Cistercienser-abdij van 't
zwit. kant. Lucerne.
Urbais, st in het Duitsche rijksland Elzas-Lotharingen, Opper-Elzas, kr. Rappoltsweiler. 5156 mw.
Urban (d'), at. in Natal, zie D'Urban. — Ook in de
Kaap-kolonie, niet ver van Kaapstad ligt een vi. van denzelfden naam.
Urbana, 1) d. in Italie, prov. Padua, circ. Montagnana.
1920 low. — Nog vele andere plaatsen in Italie dragen dezen naam. — 2 ) gem. en vl. der VS., New.York, grs. Steuben, 3 u. ZZO. Prattsburg. 2079 mw. — 3) id., Ohio,
hfdpl. van 't grs. Champlain, 12 u. W.t.N. Columbus. 2020
mw. — 4) d. en zeeh. in Virginie, gm. Middlesex, aan
de riv. Rappahannock, 3 1 /2 u. ZW. Lancaster.
Urbania, st. van Midden-Italie, prov. Pesaro-e-Urbino,
2 u. ZW. Urbino, aan den Metauro. 4911 mw. Zij werd
onder den naam van Cast el-Dnrant e in de 13de
eeuw gesticht bij de plants van 't oude Urbin um M et aurens e. Zij heeft godsdienstgebouwen met schoone
schilderijen. Bramanti werd in hare nabijheid ten jare
1444 geboren.
Urbanna, gem. en vi. der V.S.. Illinois, hfdpl. van 't
gee. Champaig n. 3325 mw. — Ook in New-York, grs.
Steuben, en in Ohio, grs. Champaign, komen plaatsen voor
van dezen naam, beide met ten naastebij 2000 mw.
Urbino [Urbinum Hortense], so. van Midd.-Italie,
prov. Urbino-e-Pisaro, weleer hfdst. van een hertd., 6 u.
ZW. Pesaro. Zij beeft een oud hertl. paleis, een kathedraal, die met schoone knnstwerken prijkt, een collegie,
bissch. seminarie, groote spelden-fabrieken, weekmarkten,
4 jaarmarkten en 't huis van Raphael, die hier in 1483
werd geboren. Zii is mede de geb.pl . van Baroccio Baldi
en paus Clemens XI. In de 15de eeuw was zij de zetel van
een weidsch hertl, hof.
Urbisaglio, gem. en d. in Italie, prov. en circ. Macerate. 2304 mow,
Urchfont, kersp. en vi. van Engeland, gra. Wilts, 1 u.
ZZO. Devizes. 1420 mw.
Ureize (St..), fr. gem. en d., dep. Centel, arr. en 7 U.
ZZW. St.-Flour. 1325 mw.
st. in Z.-Peru, dep. en 6 u. ZO. Cuzco.
Urda, sp. se, prov. en 9 u. ZO. Toledo ; met eenige
fraaie godsdienetgebouwen en fabr. van kousen. 2870 mw.
Urdingen, gem. in Pruieen, Rijnprov., regdst. Dusseldorf. 3140 inw.
Ure of Yore, eng. riv., vormt met de Swale de Ouse.
Ures, st. in Mejico, Stt. Sonora, aan een gelijkn. riv.,
NNW. Mejico. 8000 low.
Ureterp, Tied- 4., prov. Friesland, gem. Opsterland, kant.
en 1114 u. NO.t.N. Beetsterzwaag, arr. Heerenveen. Het
heeft een geref. kerk en telt ruim 1800 mw. (met eenige b.)
Urfahr, mvl. in Opper-Oostenrijk. Mtilhkr., aan den
Donau, tegenover Linz bit Linz). 6280 mw.
Urga, st. in Mongolie, zie (Erg*. Thane 70,000 mw.
Urgel of Seu-d'Urgel, sp. at., prov. en 20 u. NO. Lerida. 3200 mw. Zij was weleer veraterkt, en haar bieschop
had rechtegebied over de onafhankelijke republiek Andorra.
Uri, 11 zwit. kant., omsloten door Unterwaldeu, Schwyz,
Glarus, Grauwbunderland, Tessin, Waadt en Bern; groot
191/2 0 m., met 23,700 low. (1880), tegen 16,000 in 1870 en
14,500 in 1850, meeet alien r. kath. (250 prot.) Het bestaat tut
de vallei der Reuss en barer bijrivieren, en heeft aan de
Z.grens den St.-Gothard, aan de W.zijde den Galenstock,
Sustenhorn, Titlis e. a. van de hoogste t,oppen der Alpenhoofdketens. Veeteelt is de hfd.tak van 't bestaan der mow.
De hfclet. is Altorf. — Uri vereenigde zich in 't begin der
14de eeuw met Unterwalden en Schwyz ter voemine van
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't switsersch eedgenootschap, waarin het nu de 4de pleats
bekkedt. 't Was het tooneel des oorlogs tusschen de Franschen en de Oostenrijkers en Riusen in 1799.— 2) (Meernaam van 't ZO.lijk gedeelte van 't Lucerner- of
Vier-Waldstadter-meer. 't Heeft steile en ontoegankelijke
oevers, en neemt de riv. de Reuss op.
Urk, ned. ell. in de Zniderzee behoorende tot de prov.
maar. Het ligt op naN.-Holland, kant. Hoorn, arr. Alk
genoeg gelijken afstand (4 u.) an Enkhuizen en den Lemmer, terwij1 het jets verder van de Geldereche kust en iets
minder ver van de IJselmonden verwijderd is. De 2200 mw.
vinden uitaluitend bun bestaan.in visscherij, welke er met
omtrent 120 achniten wordt gedreven. De grootte bedraagt
slechts 80 H.A. Er is een goede haven, een vuurbaak en
em n pref. en afgesch. kerk.
Urkboven, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Tongelre, kant. Eindhoven, arr. 'a 'Hertogenbosch.
Urliegford, iersch mvl. en kersp., Leinster, gra. en 4
n. WNW. Kilkenny. 1436 mw. (in 't kersp.)
Urloffen, d. in Baden, Middenrijnkr., 2 n. N. Offenburg,
aan den spw. 2100 mw.
Urmond, ned. d., prov. Limburg, arr. Maastricht, kant.
en 11/4 n. W.t.Z. Sittard, aan de Mau; met een r. kath.
en een geref. kerk. 660 mw. Met het d. Berg vormt het
e m. Ur mon d, die 1147 tow.. telt.
de
Urnitseb,
zwit. d., kant. en 2 it. WZW. Appenzell, in
'
een vruchtbaar dal aan den Urnasch. 2600 mw.
(Jrnen (Nieder- en Ober.), zwmt. d., kant. en 11/2 a 2
U. N. Glarus, bij het Wallenstadter-meer. Semen 2000 mw.
Urney, 1) kersp. van Ierland, gra. Tyrone en Donegal,
bevattende een deel der et. Strabane. 8320 mw. — 2) id.,
id., omvattende een deel der et. Cavan. 4882 mw.
Urnieta, sp. vi ., prom. Guipuzcoa, 21/2 n. Z. San-Sebaatian ; met ankersmederij. 1200 mw.
Urr, meer., rim., d. en kersp. in Schotland, tuaschen de
gm. Dumfries en Kirkcudbright. Het d., met 1200 mw.
(4600 in 't kersp.; ligt 1 1 /3 U. WNW. Castle-Douglas, aan
de riv., die nit het meer vloeit en in den Solway-firth malt.
Urray, kersp. van Schotland, gra. Rosa en Inverness,
11/2 U. W. Urguhart. 2310 mw.
Urrtagne, gem. v. Frankr., dep. Basses-Pyrenees. 3390 inw.
Ursanne of Ursitz (St..), zwit. stadje, kant. Bern, aan
de Doubs, 11/2 U. ZO. Porentrny. 1300 mw. Daarbij ligt
een oud kasteel en de grot van St.-Ursitz.
Ursel (Ober.), at. in Pruisen, prov. Hessen-Nassau,.aan
de 'Ursel, 2112 U. NW. Frankfort, aan den Main. 3500 mw.
Ursem, Urania, ned. gem. en d., prov. N.-Holland,
kant. en 2114 u. W. Hoorn, arr. Alkmaar. 1310 inw. (met
de geh. Rtudenburg en Noorddijk).
Urseren of Ursern, liefelijke vallei in Zwitserland, vormende het Z.gedeelte van 't kant. Uri,besproeid door de Reuss.
Urspelt of Uspelt, dorpje in 't gr.hertd. Luxemburg,
arr. Diekirch, kant., gem. en 2/4 u. NO. Clerff.
Urspringen, beier. d., kr. Unterfranken-en-Aschaffenburg, bij Romlingen ; op 25 April 1854 door brand vernield.
Urevviek, kersp. van Engeland, grs. Lancaster, 1/2 u.
ZZW. Ulverstoue. 1144 mw.
Urubamba, st. in Z.-Peru, dep. en 13 u. NW. Cuzco,
aan de rim. Urubamba. De rim. is moor stoombooten bevaarbaar tot Magnique. 4000 mw.
Uruguay, 1) groote riv. van Z.-Amerika, een der voorn.
bijriv. van den La-Plata-stroom, ontspr. in Breathe, prom.
Rio-Grande-do-Sul, vloeit eerst W. dan Z., scheidende die
prom. en Uruguay ten 0. van de Missiones en het dep.
Entre-Rios (Buenos-Ayres) ten W., en vereenigt zich met
de Parana om de Plata te vormen op 12 n. N. BuenosAyres Hare geheele lengte wordt op 230 u. geschat. Tot
hare voorn. bijriv. behooren de Ybicay en de Rio-Negro
Banda-Oriental), laatstgen. ter grootte van den Oder en
tot Mercedes bevaarbaar. Am ham oevers liggen de ateden Borja, Uruguayana, Salto, Concordia en Conception.
Talrijke watervallen en rotsriffen belemmeren hare vaart.
— 2), vroeger Banaln-Orientall. aan zee gelegen republiek van Z.Amerika, aan de NO.zijde van de wijde La-Plata-monding, die hear van Buenos-Ayres scheidt, begrensd
ten W. door de riv. Uruguay en verfler omgeven door Brasilia en den Atlant. oceaan. Naar het N. reikt zij tot 30°,
Z.waarts tot 35° Z.B. De groottn wordt op 3,200 0 m.,
de bevolking op 440,000 zielen geschat. De grand is lenge
de knit vlak en arm aan bout; het binnenland is meest
golvend, behalve in 't midden, wear het bergachtig, vol ravijeen en wondrijke hoogten is en overvloed van wilde dieren heeft. Het land wordt besproeid door een menigte
bijriv. van den Uruguay, wider welke de bovengen. RioNegro de voorn. is. 't Klimaat is meestal vochtig, maar
gematigd en gesond; des winters heerschen swam regens
en koude winden, terwijl in de loge landen de vorat, near
men wil, onbekend is. De natunrlijke weiden zOn em even
uitgestrekt els welig. Rundvee en paarden waken den hfd.rijkdoni der bevolking nit, en de producten van dean, huiden, hear, horens, vleesch ( gezonten of geeonserveerd in
busmen), vleeschextract en talk, sipjn de voorn. art. van

nitvoer. De veestapel wordt op 7 mm. stnks hoornvee, 11/s
milk paarden en 16 milk schapen gesehat, terwel jaarleks

tremidd.

700,000 runderen gealacht en voor den nitvoer

in gereedheid gebracht warden. Van landbouwartikelen
teat men er tarwe, mats, boonen en meloenen, terwel de
bodem evenzeer gesehikt is moor den aanbouw van de meeste
'mitten der gematigde streken. Voor het tegenwoordige
wint men er echter van landbouw-prod. weinig sneer dan

Uta
men op Engeland, Duitschland, Spanje, Italie en FrankBelangrijke stoombootvaarten zijn die van de ' ,Bremer Lloyd?' en de ”Kosmos", welke tweemaal maandeleks
op Hamburg en op Bremen dienst doen. De eerste spw.
ward aangelegd in 1870; in 1879 bedroegen de gezamenlijke
wegen van het land ran lengte van 375 KM., waarvan de
yoorn. lijn is die van Montevideo near Durazno; telegraaf.
lijnen bezat het in gen. jaar ter lengte van 1213 K.M.,
waarvan 169 K.M. aan onderzeesche kabels. Andere pleataen zijn Mercedes, Durazno, Melo, Fray-Bentos, Salto, Maldonado, La Colonia, Santa-Lucia, San-Jose en Carlos ; Camelones, Soriano en Cerro-Largo. — De republiek Uruguay
werd als zoodanig in 1828 erkend ten gevolge van een verdrag met Brazilie en Buenos-Ayres, met welke laatste zij
Bedell 1838 bij herhaling in vijandelijke betrekking heeft
gestaan, tot niet gering nadeel van de ontwikkeling der
volkswelvaart. Zij wordt verdeeld in 13 departementen, die
meestal de namen der voorn. steden dragen. Gem. temp.
in Jan. 78°,3 in Jun 53°,4 Fahr. Be staatsschnld van U.
bedroeg in 1880 rnim 471/2 mill. dollars, of 108 doll per hoofd.
Urnmtsi, at. in China,. met 150,000 mw., z. Oeroemtsi.
Geelvinks-baai, onder Papoea.
U rville (d'), kaap,
Urzedow, at. in Rueland, Polen, gouv. en 6 U. ZW.
Lublin. 2000 mw.
Ueelaiitz, Usebtz, Klock of Uses, pr stadje, prom. Posen, regdst. en 15 u. W. Bromberg, tutu de Netze, wear die
de Ktiddow opneemt ; met een groote glasfabriek. 2129 mw.
Usedom, 1) eil. van Prnis. Pommeren, bij de Z.kust der
Ooatzee tusschen twee uitgangen (de Swine en de Peene)
van het' Grosse- en Kleine-Haff ( sic liaff), scheidende de
Swine het ten 0. van 't eil. Wollin en de Peene ten W.
van 't vaateland. 't Is seer onregelmatig van gedaante ; de
lengte bedraagt 81/2 n., de grootate breedte 4 u., de vlakteinhoud 7 0 m. De grond is niet seer nuchtbaar en vertoont een afwisseling van lage zandhenvela, beukenbosschen
en ondiepe meren. Veeteelt en viescherij zijn de hoofdbezigheden der bevolking. — 2) stadje op de ZW.kust van
't Kleine-Haff; met branderijen en visscherij. 1825 mw. —
.Men wil bij laag water aan de N.kuat sporen van de nude
st. Vineta (in 778 gebouwd) ontdekt hebben.
Useldingen, (fr. Useldange ), d. in 't gr.hertd.
Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 1114 u. 0.t.N. Redingen, aan de Attert; met ran bouwvallig basted. 550 mw.
— Met de dorpjes Everlingen, Ripweikr en Schandel vormt
het de g e m. Uaeldinge n. die 1300 mw. telt.
Usingen, st. in Pr., prov. Hessen-Nassau, distr.hfdpl.,
aan den Usbach, 5 u. NNW. Frankfort; met een voorm.
residentie-slot, kousen- en fianel-fabrieken. 1895 mw.
Eek, eng. rim., Z.-Wales, ontspr. in 't gm Brecknock,
vloeit ZO. en Z. lenge Abergavenny, hinge 't gelijkn. plaatsje
U a k ( met 1600 mw.) en mugs Newport, en malt na een
loop van 18 u. in den mond der Severn, 1 u. Z. Newport.
(Jslar, at. in Pruisen prom. Hannover, landdr. Hildesheim, voratd. en 41/2 u. NW.
'
Gottingen, aan de Ahle ; met
linnenweverij. 2210 mw.
Uspallata, tafelland met zilvermijnen en een gelijkn.
pleats, in de La-Plata-staten, dep. en 12 u. NW. Mendoza.
Uspanapan, rim. van Mejico, dep. Tabasco, cijnsbaar
aan den Coatzacoalcos.
Usquert, Uskwert, ned. gem. en welvarend d., prom.
Groningen, kant. en 2 u. N.t.O. Onderdendam, arr. Groningen. 1685 mw.
Ussae, fr. gem. en d., dep. Correze, arr. en 1 u. NNO.
Brives. 1980 mw.
Vegans, d. op 't eil. Sardinie, div. en 3112 u. N. Cagliari,
dietr.hfdpl. 1130 mw.
Usseatux, mvl. en gem. in Italie, prom. Turijn, circ.
Pinerolo. 1160 mw.
Uaeoglio, gem. in Italie, prov. en circ. Turijn. 1110 mw.
Easel, fr gem. en at., dep. Cone., arr.hfdpl., 9 u. NO.
Tulle, aan de Sarsonne ; met een gem.collegie, weverijen
en ijzeldelving. 3800 mw. (2500 in de at.)
Usseloo of Osseloo, ned. d., prom. Overijael, gem. Lonneker, kant. en 1 n. W.t.Z. Enschede, arr. Almelo. 850 mw.
Ussen, b. in de Ned. prov. N.-Brabant. gem. en kant.
Gas, arr. 'a Hertogenbosch. 120 mw.
Eason, 1) fT. gem. en stadje, dep. Puy-de-Dome, arr. en
11/2 u. 0. Iesoire; met de rulnen eener oude vesting. 900
mw. — 2) -de.Poiton, fr. gem. en ml., dep. Vienne, arr.
en 41/2 u.. NO. Civray, aan de Cluere. 2200 mw. — 3)-enFares id., dep. Loire, 5 U. ZZW. Montbrison. 3200 mw.
Ueta'ritz, fr. gem. en ml., dep. Basses-Pyrenees, kant.hfdpl., arr. en 2 n. Z. Bayonne; met weverijen. 2260 mw.
thiter, zwit. kersp. en d., kant. en 21/2 u. ZO. Zurich;
met can ond basted. 5800 inw.
[Euonimo en Osteodes], ell. der Middell. zee,
aan Italie behoorende, bij de N.kust van Sicilia, 111/2 u.
NNW. Palermo; lang 1br. 2/2 n. De hoogst vruchtbare
en vulkanische grond brengt koren, oleven e. a. Truchten

voort. De hfdpI. Sant a -Mari a, op de ZW.r.ede, heeft
een door sterke battereen verdedigde haven en MOO mw.
Untie., gem. in Oostenr.-Hong:, prom. Silezie. 4217 mw.
lUstou, fr. gem. en d., dep. Anege, arr. en 3 n. ZO. St.Girona, aan den Aleth. 2836 mw.

Ustron, d. in Oostenr.-Hong., prov. Silesia, km. Olmtitz,
21/2 n. OZO. Teschen, WI de Weichsed. 4000 mw.
Usage (St..), gem. en d. in Frankrek, dep. Satine-etLoire, am. en kant. Loultans. 2280 mw.
Usumasinta, aanzienlijke riv. van Contr. Amerika, ont-

steen de overhand; oak men em koper, mariner, steenkool, Junin en chaleedoon aan,_ num er worth= nog weinig of geen mijnen bearbeid. De hide. Montevideo is het
middelpnnt van al den buitenlandsehen handel, die hoofdzakelek door vreemdelingen gedreven wordt. In 1878 beliep de uitvoer een waarde van. 36 mill. gulden. de in!war ruins 3 mill. meer. Het aintal schepen in 1880 nit-

spr. in Guatemala, dep. Vera-Paz, vloeit NW. door Chiapas
en Tabasco en malt na een loop van 120 u. in den Tabasco,
niet Terre van diens mond. Ze is nob door een bevaarbaar
karma met het meer Termini* verbonden.
ZW. San-SeIanrbIi, up. 'L Pm'. Guipuscoa,
buttes, aan dssi Orio, be diens mood. 1203 mw.
Usurghete of Ossurgete, mkt. rum at., prom. Imeritie, 20 n. W.t.N. Akiuilzikh. De MUM brachten bier
den Turban in 1854 eene nederlaag toe.
Uiverertk, ml. in Engeland, ars. Durham, kersp. Was-

en ingeklaarcl bedroeg ongeveer 1950, metende 1,507,000 ton,
waaronder 702 stoomers. De meeste handel wordt gedre-

'Jut, d. en gem. op 't ell. Sardinie, pro.. Cagliari. 1570 mw.

eigen verbruik vordert terwijl -de landbonw self nog op
lagen trap staat. In 't trzewest hebben graniet en balk-

hington, 1 n. ZO. Gateshead. 4210 mw.

Utah

Utrecht

Utah, gebied (fiterritorr) der V.S. in het verre Westen, vroeger een seer aanzienlijk deel an de nitgestrekte
wildernia, als Opper- of Nienw-Californie bekend, nitmakende, maar door Mejico 130 tractaat van 1848 aan de Unie
afgestaan. Het reikt van 37 tot 42° N.B., en van 107 tot
114. W.L., en beslaat ten oppervlakte van ongeveer 8000
0 m., of juiater, van 218,784 K.M.2, waarop eene bevollcing
van 143,900 sielen (in 1880, tegen 20,000 in 1850). De grenzen
zijn ten W. de Stt. Nevada, ten Z. het gebied Arizona, ten
O. de Stt. Colorado en 't Wyoming-gebied, ten N. het gehied Idaho. De bodem is grootendeels met wilde bergen
beset, die breede dalen inslniten, welke some nitermate
vruchtbaar zijn, vooral wanneer, gelijk hier en daar geschiedt, op knnstmatige wijze in 't gebrek aan besproeiing
te hulp gekomen wordt. In 't NW. is de grond echter zeer
dor en zandig. Nagenoeg 100/0 van de oppervlakte is met
wood bedekt; de landbouw levert male, tarwe, aardappelen
en hooi, de veeteelt wol. Be industrie wordt niet geheel
verwaarloosd ; de vele houtnagmolens, potterijen, wolfabrieken, messenfabrieken en werkplaatsen voor landbouwgereedschappen onderhonden een levendigen handel. Aan
mineralen beret bet land koper, steenkolen ( 225,000 ton),
gond (voor f 750,000) en silver (f 10 mill.). Be bevolking
bestaat grootendeels nit Mormonen ( zie op dat art.), die
zich in 1847 na veel omzwervens aan 't Groote zoutmeer
neerzetten. Aan, of liever even ten Z. van lit meer in 't
dal van de Jordaan-riv. ligt de hfdpl. Great-Salt-Lake-City
(Groot-Zoutmeer-stad, reneger Nieuw-Jeruzalem), met 20,768
mw., gesticht in 1847 ; andere ateden zijn : Ogden-City,
3200 inw., en Brigham-City, 2803 inw., bride aan den in
1869 gelegden Central-Pacific-railroad; Provo-City, aan 't
Utah-meer, met 2400 mw., Levi-City, 110 mw. enz. De
gemidd temperatuur te Great-Salt-Lake is in Jan. 27°,1,
in Juli 80°,5 Fahr.
Utelle, gem. en mvl. in Frankrijk, dep. Alpes-Maritimes, arr. en 41/2 u. N. Nice; met handel in kaas, wijn
en olijven. 2000 inw.
Utica, at. der V.S., New-York, hfdpl. van 't grs. Oneida,
tan den Mohawk. v. o., aan 't Chenango- en aan 't Eriekanaal en aan den Great-Western-spw., 25 u. WNW. Albany. De St. ligt op een hellenden grond, is red en meest
van baksteen gebouwd, en heeft mime, vrij regelmatige
straten met veel schoone winkels en sierlijke woonhuizen.
Tot de voorn. gebouwen behooren het rechthuis, de gouvernementsgebouwen, 20 kerken van verschillende gezindten, de beurs, de academy", 't museum, een protest. en r.
kath weeshuis en Teel andere liefdadige instellingen. Op
1 /4 u. afstands ten W. der st ligt bet krankzinnigengesticht
van den staat. Men vindt er uitgestrekte fabrieken van
machinerie, smederijen, looierijen, bronwerijen, papier-,
zaag- en korenmolena, en de st drijft veel handel. 29,000
mw. ( 2972 in 1820, 8323 in 1830, 12,782 in 1840, 17,650 in 1850) .
Utiel, sp. at., prov. Cuenca, 21/2 u. NW. Requena ; met
weverijen, zeepziederijen en looierijen. 5780 mw.
Utingeradeel, ned. grietenij of gem. in Friesland, kant.
en arr. Heerenveen, omgeven door de grietenijen Idaarderadeel, Smallingerland, Opsterland, Aengwirden, Maskerland, Doniawerstal en Rauwerderhem ; gr. 6463 HA., met
5015 mw., die bun bestaan vinden in veeteelt, znivelbereiding, landbouw, veenderij, scheepvaart, handel en een weinig industrie. Zij bevat de dorpen Oldeboorn ( de hfdpl.),
Akkrum, Nes, Terhorne, Terkaple en Akmarijp.
Utlendorf, gem. van Oostenrijk-Hongarije, prov. Opper-Oostenrijk. 2088 mow.
Utile, I) eil. van Zweden, in de 0.zee, Ian en 7 u. ZO.
Stokholm ; met eenig ijzer. — 2) eil. van Finland, in de
0.zee, met een vuurtoren op 59° 46' 5" N.B., 21° 22' 0.L.
Utrecht, 1 ) kleinste prov. van 't kon. der Nederlanden,
grenzende ten NW. aan N.-Holland, ten N. aan dezelfde
prov. en de Zniderzee. ten 0. aan Gelderland, ten Z. aan
de Lek, die hear van Gelderland en Z.-Holland scheidt, en
ten W. aan Z.-Holland. Zij is ruim 251/4 0 m. of 139,429
H.A. groot en telde volgens de 6de algemeene tienjarige
volkstelling van Dec. 1879 191,680 inw. (in 1869 : 173,400, in
1859 160,106, in 1849 149,380, in 1840: 145,130, in 1030:
132,360); terwijl op 1 Jan. 1 801 het aantal mw. 194,369 en
1 Jan. 1882 197,639 beliep. Hiervan zijn nagenoeg 3/5 protest., 2/5 r. kath., een klein getal ( 1650) israeliet. — Met
nitzondering van eene rij henvelen in 't 0., die zich van
Amersfoort tot bij Rhenen uitstrekt, is de grond vlak ; tusschen die heuvelrij en de Lek, alsook near den kant van
Montfoort, bestaat hij nit mare, vette klei ; in 't NW.lijk
gedeelte vindt men vele veengronden, terwijl men elders,
vooral aan de zijde van Z.-Holland, goede weilanden aantreft. De voorn. wateren, die de prov. beaproeien, zijn,
behalve de Zuiderzee, de rivieren de Rijn, die bier (te Wijkbij-Duurstede ) den naam van Lek aanneemt, de KrommeRijn en zijne voortzetting de Oude-Rijn, de Vecht, de Hollandsche Usel, de Eem, de Greb, de Amstel ens.; voorts
eenige kanalen en gegraven vaarten, waaronder de nit de
14de eeuw dagteekenende Vaartsche Rijn (van Vreeswijk
near Utrecht), benevens eenige veenplaasen en kleine meren. Het klimaat is over 't geheel droog en zuiver en
wordt om zijne gezondheid geroemd. Be voorn. producten
sun tarwe, gerst, rogge, haver, boekweit, boonen, erwten,
aardappelen, tabak, hennep, Teel hoot en ooft; voortreffelijk rundvee, schoone paarden, schapen, varkens, geiten,
hazen, wezels, egels, veel bijen en gevogelt
goede rivieren zeevisch; turf en een weinig ijzererts. eDchoofdtakken
der nijverheid zijn landbouw, tabaks- en veeteelt ; ook het
fabriekwezen verkeert in vrij gunstigen toestand, terwijl
de handel niet alleen bevorderd wordt door de bovengen.
rivieren en vaarten, maar ook door een menigte goede wegen, die in de laatste jaren door tal van spw. vermeerderd
zijn. Het aantal woeste gronden in de prov. bedroeg in
1879 nog 12,844 H.A. d. I. nagenoeg 9./0 van de oppervlakte,
terwijl in 't geheel 64,851 H.A. of 47°/ 0 met wei- en hooiland, 26,972 H.A. of 19 1/2 (:) /c. met bouwland, 13,719 H.A.
of 100/ 0 met bcisch, en 3246 H.A. of nagenoeg I./ 0 met
tttinen, warmoezerijen, boomgaarden en boomkweekerijen
beset was. Van de pasbedoelde spw.lijnen werden achtereen-

volgens gelegd : Utrecht-Amsterdam-Arnhem ( Rijnspoor )
omstreeks 1844, Utrecht-Gouda-Rotterdam ( waaraan later
de zijtakken Gouda-den Haag en Woerden-Leiden werden
toegevoegd). 1855, Utrecht- Amersfoort-Zwolle (Centraalsp.),
1863, Utrecht-Kuilenburg-Den Bosch (Staatasp.), 1868, de
lijn Brenkelen-Harmelen 1869, de °oaten/3w. Utrecht-Hilversum en Hilversum-Amersfoort-Zutphen in 1874, terwijl
nog later de verbinding door de Geldersche valid i van
Amersfoort met Rhenen, Elst en Nijmegen tot stand kwam.
— Be prov. U., some nog het S tic ht van U. of enkel het Sticht geheeten, omdat hare hfdst. weleer, gedurende 9 eeuwen, de zetel was van het bisdom of aticht,
dat tevens de wereldlijke heerschappij over dit gewest en
over Drente en Overijsel voerde, werd vroeger in 4 kwartieren (het Nederkwartier, het Land-van-Montfoort, Eemland en het Overkwartier ) onderscheiden. Thans wordt
bet verdeeld in 72 gemeenten, die Binds 1875 ressorteeren
under de 5 kantons van het arr. Utrecht : Utrecht, Breukelen-Nijenrode, Amersfoort, Wijk-bij-Dunrstede en Woerden,
tenmen tot het rechtsgebied van 't hof te Amsterdam behoorende. Serkelijk sijn er in Utrecht 70 gem. der Ned.
hervormden, 8 der chr. geref., 2 der evang.-luth., 1 der
doopsgez., 2 der rem., 1 der moray. broeders, 1 der episcop., 42 der r. kath., 4 der oud-r. en 8 der israelieten.
Voor het lager onderwija heeft de prov. 172 scholen, waarvan nagenoeg de helft openbare en de helft bijzondere.
Voor het middelbaar onderwijs heeft men hoogere burgerscholen met 5jarigen curios te Utrecht en te Amersfoort,
een h. b. s. met 3jarigen cursus voor jongens, een h. b.
s. voor meisjes en een burgerdagschool te Utrecht, beneyens een burgeravondschool te Amersfoort. Voor het hooger onderwijs bezit de hfdst. eene universiteit en een gymnasium, terwij1 Amersfoort ten progymnasium en Rijzenburg een r. kath. seminarie heeft. — 2 ) arr. en kant. van.
denzelfden naam, sic boven. — 3 ) [Trajectuin ad Rh,
nun), in nieuw latijn Ultrajectune], ned. gem. en st.,
hfdpl. van gen. prov., arr. en Icant., 6 u. ZZO. Amsterdam;
gelegen in een bevallig oord, op hoogen bodem, ongeveer
in 't midden der prov., ter plaatse waar de Kromme-Rijn
zijn naam in dien van Oude-Rijn verwisselt en de Vecht
N.waarts near de Zuiderzee uitzendt, terwijl het kanaal de
Vaartsche Rijn de st. Z.waarts met de Lek verbindt. Door
tal van spw. (sic boven) staat zij in verbinding met al de
voorn. steden van het land. Ten gevolge van deze zoo
gunstige ligging geniet zij de voordeelen van een onophoudelijken aan- en doorvoer van reizigers en goederen, en is
zij niet alleen de drukst bezochte marktplaats der gansche
provincie, maar ook het middelpunt van een nitgebreid
handelsverkeer, terwijl verder hare vele, meestal bloeiende
fabrieken, hare universiteit, hare rijks-veeartsenijschool,
ens. niet weinig tot hare levendigheid en welvaart bijdragen. De gansehe at is omringd door schoone wandelingen
en fraai plantsoen, waarin de oude wallen door den bouwmeester Zocher herschapen zijn en die, dank zij dv gesteldheid van het terrein, in afwisaelende schoonheid schaars
hare wederga vinden. — Onder de pleinen der at. onderscheiden sick als marktvelden het Vreeburg, de Neude, het St.Maria-plein of de Mariaplaats en de Ganzemarkt. terwijl
onder hare straten de hooge, op overwelfde kluizen rustende
kaden der Oncle- en de Nieuwe-Gracht, met hare vele en
prachtige gebouwen, talrijke steenen bruggen en schilderachtige stadsgezichten den vreemdeling doen verbaasd staan.
Tot de voorn. openbare gebouwen van U. behooren Panshuize, aan de Sromme-Nieuwe-Gracht op den Pausdam,
in den laatsten tijd de woning van den Commissaris des
konings, zetel van de provinciale bureau's, bewaarplaats
van 't archief der provincie, kantoor van 's Rijks telegraaf
enz.; het is gesticht door den bier geboren pans Adriaan
VI. (Adriaan Florisz, Boeyens), tijdens hij nog bisschop
was ; ('t geboorte-huia van dies pans, een kleine wooing
in de Brandsteeg, werd ruim 2 eenwen geleden vereenigd
met een belendend huis op de Oude-Gracht, in welks gevel zijn borstbeeld in bas-relief weed geplaatst ; eene zeal
in dat huis bevat levensgroote schilderijen, belangrijke gebeurtenissen nit bet leven van dies pans voorstellende,
waarom zij ePausenzaal" genoemd wordt, terwijl het huis
zelf den naam van ePaus-Adriaan" draagt); — voorts 't
paleis van justitie in de Romerburgerstr., op den grond van
de vermaarde St.-Paulus-abdij; het hoog-milit. gerechtshof,
aan de Witte-Vrouwe-Straat, beslaande een gedeelte van 't
voorm. paleis, dat koning Lodewijk hier in 1807 deed inrichten ; 's Rijks munt aan de Oude-Gracht, op de pleats
van 't kestrel der heeren van Amstel ; het stadhuis aan de
Plaatsbrug, sedert 1830 geheel verbouwd, met het rijke stadsarchief, een museum van utrechtsche oudheden en een kabinet van romeinsche en germaansche oudheden; bet gebonw
voor knnsten en wetenschappen op de Marieplaats, aedert
1846 op den grond der St.-Maria-kerk geaticht ; het tuchthuis of algemeen arrest- en provoosthuis op het St.-Nikolaas-kerkhof; de nieuwe cellulaire gevangenis op het
voorm. bolwerk Wolvenburg; verscheidene kazernen, wiseonder de prachtige Willems-kazerne op de pleats der Wittevrouwen-abdij ens.; — ook heeft men er een welingerichten schouwburg met concertnal op het Vreeburg, een in
1864 gebouwde, met glas overdekte botermarkt, eene badinrichting op de Rijnkade, eene zwemschool buiten de Catharijne-barriere, welke particuliere ondernemingen zijn.
Niet minder verdienen vermelding de fraaie en ruime stationsgebouwen, het in 1871 gebouwde centraal-bureau der
staatsspoorwegen en de werkplaatsen van de Ned. Rijn- en
Centraal-spw.-maatschappijen. De geref. hebben te U. 7,
de r. kath. 9, de zoogenaamde jansenisten wier aartsbisschop hier resideert) 3 kerken, de Remonstranten, Mennonieten, Lutherschen en Israelieten inter 1 kerk. Onder
al die bedehuizen onderscheidt zich de Dom- of Maartenskerk, als een der voorn. gebouwen der stad ; haar in de
14de eeuw gebouwde toren, de vermaarde Utrechtsche Dom,
sedert het instorten van het schip der kerk, door den orkaan op 1 Aug. 1674 van het behouden gebleven en later
herstelde gedeelte der kerk gescheiden, is 110 met. hoog,
heeft een sehoon klokkenspel en biedt den beklimmer zij-
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ner 466 trappen een onbeschrijfelijk, eenig panorama aan;
in de kerk, die v66r de Beformatie ale een der prachtigste
en rijkste der wereld bekend stond, verdienen bijzonder
de aandacht de swan t marmeren tomben van den atichtschen kerkvoorl Frederik Schenck van Tontenburg (t 1580)
en van den hier geboren luitenant-admiraal van Gent (t
1672), de grafplaats van Amelia van Solms (1. 1675), benevem het schoone nienwe orgel. In de St.-Pieterskerk (die
door de Waalsche gem. wordt gebrnikt) is een merkwaardige 'crypt of onderaardsche kapel; in de geref. St.-Nikolass-kerk vindt men eon eenvondig gedenkteeken voor den
dichter Bellamy. — U. is rijk aan inrichtingen voor wetenschap en kunst. Aan het hoofd daarvan staat de in
1636 gestiehte universiteit, waartoe een bibl. van meer dan
50,000 boekdeelen, een aanzienlijke krnidtnin, ran chemisch
laboratorium, era nienwe sterrenwacht (vroeger diende deartoe de ameetoren) en meteorologisch observatorinm, een rijk
museum van nat. hist., eene anatomic e. a. hulpinrichtingmn behooren ; zij wordt gemiddeld door een 500ta1 studenten bezocht; — voorts de in 1821 opgerichte rijks-veeartaenijschool ; de zoOlogische eocieteit; het kabinet van landbottw-werktuigen ; het gymnasium ( waarvan men Dec. '74
het vierhonderdjarig bestaan herdachtl; hoogere burgeracholen voor jongens met 5- en met 3jarigen cursus, een middelb. school voor meisjes en een burgerdagschool, scholen
voor bouw- en teekenkunst, acne technische en eene gymnastische school, eene zwemschool, benevens eene menigte,
zoo openbare als bijzondere scholen voor 't lager onderwije ;
— verder een aantal genootschappen van allerlei aard, zooals het provinciaal Utrechtsch genootschap, het natuurkundig gezelschap, het genootschap voor landbouw en kruidkunde, het leesmuseum, vereenigingen voor oudheidkande
en historic, voor schilder-, teeken- en toonkunst, nijverheid
era. Onder de menigvuldige instellingen van liefdadigheid
onderscheiden zich : de fundatie van Vrijvrouwe van Renswoude ; het stadsziekenhuis met can nosocomium clinicum ;
het krankzinnigenhuis ; velerlei toevinchtsoorden voor weezen en ouden van dagen, voor zieken en gebrekkigen. De
voorn. fabr. van U. leveret' gegoten ijzer, koper en metaal,
bier en azijn, beenzwart, vitriool, loodwit, geplet koper,
metalen knoopen, zout, zeep, leder, tapijten en vloerkleeden, spiegels, rijtuigen, orgels, tabak en sigaren, pottegoed,
tegels, baksteenen en pannen, gereedschappen voor den
landbouw, koffijsiroop enz.; verder zijn er stoffenververijen,
wolkammerijen, spinnerijen, touwslagerijen, goad- en zilversmederijen, 2 gasfabrieken, cement-, olie-, koren-, trasen snuifmolens enz., era — Ligging ( observat.) 52° 5'
N.B., 5° 7' 0.L. De bevolking van U., die in den aanvang
dezer eeuw slechts 34,000 zielen bedroeg, was in 1830 tot
4.3,400 geklommen, in 1860 tot 53,000, in 1870 tot 60,000,
in 1880 tot 68 000, in 1882 tot 71,337 inw.; nagenoeg 3/5
daarvan zijn Protestanten. — U. bezit eene historische eerwaardigheid, in welke gem andere nederlandsche at. hear
ter zijde ban treden. Haar bestaan dagteekent reeds van
den tijd der Romeinen. Hier verrees omstreeks 630 eene
christenkerk, die men als de eerate in deze landen beschouvrt.
Het bisdom of sticht, door Willibrord in de Sate eeuw hie r
gevestigd, werd de wieg van het christendom in de Nederlanden, en U. blank eerlang als zetel van verlichting en
beschaving, als rijkste, schoonste en grootste at. haven she
andere nederl. steden nit. Hier werd in 1579 door het sluiten der Unie de grondslag gelegd tot Nederlands onafhankelijk volksbestaan. Aan den spaanschen successie krijg
werd door de meeste der daarin betrokken mogendheden
een einde gemaakt door den hier in 1713 gesloten vrede.
De at. had rijkelijk hear deel in de rampen des oorlogs ;
o. a. werd z(j in 1672 en in 1795 door de Franschen
— 5) distr. met gelijkn. hfdpl. in de Transvaal of Z.Afrik. republiek, op de grenzen van Natal en Zoeloeland,
in 't gebied der Drakenbergen. Het heeft veel handel in
wol, huiden, boter, koren, boot e. a. producten van den
rijken bodem, welks binnenste oak metalen en steenkolen
bevat. — 6) vl. in de V.S. van N.-Amerika, New-York,
gra. Kings. 3300 jaw.
Utrera, Ellliturgis of Verieulum ?3, ap st., prov.
en 41/2 u. ZZO. Sevilla. part.hfdpi. Zij heat era moorsch
lasted, en is ale militaire post belangrijk. Hare breede
straten worden door stroomende wateren zindelijk gehouden. Men vindt er eenige merkwaardige kerken, waarvan
eene in September door eene meuigte bedevaartgangers
bezocht wordt, ook verscheiden kloostera en hospitalen,
kazernen, eenige fabr. en in den omtrek milde zoutbronnen. 12,500 inw.
Utteld, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem en kant.
Apeldoorn, arr. Zutphen.
Uttoxeter, eng. mvl. en kersp., gra. en 31/2 u. NO.
Stafford., aan de Dove en den apw.; met ijzerfabr. 4690 mw.
Utugela., riv. in Z.-Afrika, op de grena van Natal en
Zoeloeland. Zij is voor de scheepvaart ongeachikt.
Urove,i1, zwit. d., kaut. Thurgau, aan 't sneer van Conatanz, 21/2 a. ZO. Conatanz. 600 haw.
Uwebland, gem. en vl. der V.S., Pennsylvania, aan
Brandywine-creek„ 8112 ZZW. Philadelphia. 1600 (nw.
Uxbridge, 1) eng. mv1., gra. Middle..., 5 u. WNW.
St.-Paura (Louden); met groote korenmarkten, veal korenmolens en znouterben. 7000 law. — 2) aauzienlijke gem.
der V.S.. Massachusetts, gra. Worcester, 41/2a. ZO. Worcester, aan den apw. van dear op Providence en aan de riv.
en 't kanaal Blackstone; met verscheiden bloeiende fabr.deepen 3000 law.
Unnaa, verwoeste at in Yucatan, 13 0. ZZW. Merida,
met eene der merkwaardigste bonwruinen in AMerika. Zij
bestaan nit verscheiden uitgestrekte gebouwen, waarvan
het grootate een ruimte van 192 met. lengte en 123 met.
breedte beslaat, en alien zijn versierd met beeldwerk.
Uyea. twee der Shetlandsche eli., Schotland, het sane
onmIddellijk Z. Unst, het andere 11/2 U. N. Mainland.
lUael, fr. gem. en at., dep. C6tes-du-Nord, kant.hfdpl.,
arr. en 21/2 u. NNW. Londeac, bid den Oast, I. o.; met
veel linnenweverij en handel in linnen en garen. 1550 mw.
Uzerebe, fr. gem. en et., dep. Corre.ze, kant.hfdpl., arr.

en 6 u. NW. Tulle, bij de Vetere, r. o.; met een gem.collegie. 3020 mw.
Uses, [Lheeds], fr. gem. en St., dep. Gard, arr.hfdpl.,
4 n. NNO. Nimes, aan den Anton, r. o. Zij heeft een
gem.collegie, een voorm. bleach. paleis, een veraterkt slot
van hare voorm. burggraven, een consistoriale protest. kerk,,
fabr. van zijden konsen, wollen stoffen, hoeden, fijn karton, aardewerk enz., en levendigen handel in zijde, koren,
vee, wijn en brandewijn. 5590 mw.
Usnaeb, zwit. stadje, kant. en 7 u. OW. St.-Gallen, bij
het 0.einde van 't Zaricher-meer. 1500 tow.
Ussano, d. in Italie, pray. en circ. Lucca. 1416 inw.

NB. Men zij bij het zoeken bedacht op de vaak voorkomende verwisseling dezer letter met W, soma oak
met F, en in spaansche namen met II.
Vaacke, Vaake, d. in Prnisen, prov. Hessen-Nassau,
kr. Hofgeismar, ambt. Sababurg. 800 jaw.
Vaaglie (Oost- en West.), twee der Loffoden-eil.,
Noorwegen, ten W. van Hind0e, leder omtrent 81/2 U. lang
en 51/2 u. breed. Net eerste, waarop in 't ZO. het kersp.
Vaag e, telt 1600, het tweede 2400 jaw. Ook een der
FarOer-eil. draagt den naam van Vaag6e of Wa a gO e.
Va.agsoe eil. van Noorwegens W.kust, Nordre-Bergenhuus-ambt,' OW. bij 't eil. Statland. Op de ZW.punt ligt
Hunsvaag6.Vaal of Ky-Gariep, 1) riv. van Z.-Afrika, ontspr. in
de Kwathlamba-bergen, vloeit in ZW.lijke richting, maakt
de grensscheiding tusschen den Oranje-Vrijstaat en de Z.Afrikaansche Republiek, en valt in de Oranje-riv., ongeveer op 29° 5' 8" Z.B., 25° 20' O.L. — I ) gem. in Hongarije, corn. Stuhlweissenburg. 2550 mow.
Vaal*, Wadi*, ned. d.., pray. Limburg, kant. en 2 u.
OZO. Gulpen, arr. Maastricht, 3/, u. W. Aken ; met een r.
kath., een geref., een luth. kerk en een bine. bedehuis,
weverijen en spinnerijen. Deze vroeger zeer bloeiende
pleats vormt met tie d. Holset en Vrijhlen, benevens een
lOtal geh. de g e m. V a a 1 s, die 4491 inw. telt.
Vaarle, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Nuenen, kant. Eindhoven, arr. 's Hertogenbosch. 100 inw.
Vaart (De), andere benaming voor Wreeswijk, tie aldear. Zie oak onder Hilversum.
Vaartkant, 2 b. in de Ned. pray. N.-Brabant, 't eene in
de gem. Etten-en-Leur, 't andere in de gem. Loon-op-Zand.
Vaartsehe Rijn of de Vaart, ned. kanaal, dat de
Lek te Vreeswijk of de Vaart met den Kromrcen-Rijn te
Utrecht verbindt. Het werd in 1373 gegraven.
Wafts, fr. gem. en vl., dep. Sarthe, arr. en 51/2 u. 0.
La Fleche, aan den Loir, r. o.; weleer versterkt. 1860 mw.
Vaasrsatl, Vaesrade, d. in de Ned. pray. Limburg., gem.
Nuth, kant. en 11h u. NW. Heerlen, arr. Maastricht. 140 inw.
Vanasen, d. in de Ned. pray. Gelderl., gem. Epe, kant.
en 11/2 u. N. Apeldoorn, arr. Zutphen ; met een nieuwe
geref. en een r, kath. kerk en het oud-adellijk kasteel
Cannenborch, 1885 inw. (met onderh. buurten ).
Vatast (St..), 1 I belg. d., pray. Henegouwen, 21/2 a. 0.
Bergen. 1800 mow. — ) -de.la-Hougue, fr. gem. en vl.,
dep. Kanaal )Manche), arr. en 3 u. NO. Valognes ; met
een haven aan 't Kanaal. 3450 mw. — 3 ) -Dieppedalle,
fr. d., dep. Seine-inferieure, arr. Yvetot. 920 inw.
Vabre, 1) fr. gem. en stadje, dep. Tarn, kant.hfdpl.,
arr. en 3 a. NO. Canines, aan de Berlon ; met een protest.
consistoriale kerk. 2468 jaw. — 2) fr. gem. en d., dep,
Aveyron, arr. Villefranche-de-Rouergue. 2200 jaw.
'Vabres, fr. gem. en stadje, dep. Aveyron, arr. en 1 u.
OW. St.-Affrique, aan den Donrdan, r. o. 750 law.
Vacearisso, Ital. et., pray. Cosenza, circ. Paolo. 1420 mw.
'Wachs, of Ifinch, at, in Saksen.-Weimar, vorstd. en 41/2
a. OW. Eisenach,. aan de Werra, ambtalifdp1.; met bolerijen, wolkammern en tabaksfabr. 1676 him.
Vaebe, eil. in de W.-Indian, bij Halti's Z.kust, 21/2 a.
ZO. Cayes, lang 3, be. 1 a.; met goede ankerplaatsen.
Vneovia, d. in Midden-Afrika, aan 't Albert-Nyanza
(meer ), op 10 15' N.B., 30° 50' O.L. De eng. reiziger Baker zag liner voor 't carat gen. meer in Maart 1864.
Vaeri, d. in Italie. pray. en circ. Chieti. 1590 jaw.
Vacs, she Waitzen.
Vadayrbery, 1) St. in Indic pres. Madras, distr. en 10
IL NW. Tinnevelly. — 2) id., distr. Malabar, aan de knelt,
7 u. NW. Calicut.
Vadas, gem. in Hongarije, co. Arad. 1630 mw.
Vadkert, 1) gem. in Hongarbe, co. Neograd. 2310 law.
— 21 id., co. Pest. 3624 law.
Wade, vi. en seek. in N.-Italia, aan de W.zijde der golf van
Genus, prov. en 1 n. OW. Savona; met goede reede. 1470 mw.
Vadret, beuaming, die men in Grauwbunderland an de
gletachers geeft, gelijkbeduidend met glacier (in Beneden-Wallis), ferner (in Tyrol) ens.
Vsebgb, handelshaven in Noorwegen. stift Teamed, ambt
Finmarken • Ilan de Varangerfjord. 1760 law.
Vadstesia„ zweecl. at. ban en 8 n. WNW. LinkOping,
aan cane bald van 't Wetter-sneer; met teen invaliden-bums
in 't coons. vermaarde Brigitten-klooster, een slot, de
tombe van Oustast Utit ten der beide kerken, en eenige
industrie. 2600
Vadat:, Vadoeilx, ale Liechtenstein.
noorw. kersp. en d., 13 U. NO. Drontheim, aan
den achtergrond van den fjord van Drontheim en aan de
V a erdals-el f, die in Zweden ontspringt. 1900 mw.
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Vaeroen
WaterOen, tie Lofoden.
Vsesrade, zie Vassaraad.
sie Platers.
Vaglia, d. in Italie, prov. en circ. Florence. 3276 mw.
Vagli.di-Sotto, gem. an Italie. prov. Massa, circ. Cu-

telnuoVo-di-Garfagnana. 1770 mw.
Vaglio, st. in Z.-Italie, prov. en 2 n. 0. Potenza. 5000 mw.
Vagney, fr. gem. en d., dep. Vogesen (Vowels), arr. en
21 /2 U. 0. Remiremont, Ran den Vagltey. 3200 mw.
Vagor, port. mvl., prov. Beira, 2 u. ZZW. Aveiro, aan
eene ham. 4100 mw.
Vaiges, fr. gem. en d., dep. Mayenne, arr. en 4 n. OZO.
Laval. 1600 mw.
Vailsingen, wurt. at., Neckarkr., opperambtszetel, aan
de En., 41/2 u. NW. Stuttgart; met een bergslot, kon.
honttuin en velerlei industrie. 3350 inw.
een der kl. Shetlands-eilanden, Schotland, kersp.
Wales, in de Vailasound, ten W. van Mainland en 2 u.
NW. Skeldaness.
Vailate, Ital. gem. prov. Cremona, circ. Crema. 2876 inw.
Vaillieres, gem. van Frankri,jk, dep. Creuse. 2210 mw.
Vailly, 1) -sur-Aisne, fr gem. en stadje, dep. Aisne,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. 0. Soissons. 1650 mw. — 2)
-sur-Sauldre, fr. gem. en vl., dep. Cher, kant.hfdpl., arr.
en 4 n. NW. Sancerre. 1110 mw.
Vairac, fr gem. en d., dep. Lot, kant.hfdpl., arr. en 9
U. NO. Gourdon. 1700 mw.
Vaiae, fr vi., dep. Rhone, arr. en bij Lyon, waarvan 't
eene voorstad uitmaakt en waarmede het in 1852 volgens
besluit van den toenm. president is vereenigd.
liaison, [Wasio], fr gem en st., dep. Vaucluse, kant.hfdpl., arr. en 41/2 u. NO. Orange, aan de Ouveze, 1. o.,
3200 mw. In hare nabijheid liggen de ruinen van een
schoone kaai, van een circus en waterleiding, die behoord
hebben tot Vasi o, de hfdst. der oude Vocontil, een belangrijke rom. kolonie.
-Waimea., fr gem. en d., Tarn-et-Garonne, arr. en 4 u.
ONO. Montauban. 1620 mw.
Vajda-flunyad of Eisenmarkt, ravl. in OostenrijkHongarbe, prov. Zevenbergen aan de Czerna en Zalasd,
12 u. ZW. Karlsburg. Zij is de
' stapelplaats van den Zevenbergschen ijzerhandel, heeft ijzer- en staalsmederijen,
een Franciskaner klooster en een merkwaardigen burg der
Corvinussen. 26e0 mw.
Val, vooropgaand wooed bij de namen van vele fr en sp.
plaatsen, waarvan de vermeldenswaardige beneden voorkomen. Ook bij de namen der nude afdeelingen van Sicilie Val-Demon e, het NO. (met den Etna), Val-diMaz zara, het W., en Val-di-Noto, het Z. des eil.
Val (Le), fr. gem. en d., dep. Var, arr. en 1 u. N.
Brignoles. 1600 haw.
Valais, zie Wallis, b].
Valangis, Valengin, Vallengin, (officieel Vale nd i s), mai. en hfdpl. van 't gelijkn. grs. in 't zwit. kant.
NenfclAtel, in een huiveringwekkendrotsdal, aan den Seyon,
/4
U. NW. Neurchitel. 600 inw.
3
,Valbenvite, fr gem. en d., dep. Loire, arr. en bij St.Etienne, waarvan 't een voorst. is.
Valbert. gem. in Pruisen, prov. Westphalen, regdat.
Arnsberg. 2630 mw.
Valbonnais, fr gem. en d., dep. Isere, kant.hfdpl., arr.
en 6 u. ZO. Grenoble, aan de Marsanne, r. o. 1290 mw.
Valborn,st. in Portug., prov. Minho, distr. Porto. 3360 mw.
Valbregaglia, mit. dal, Grauwbunderland, aan de ital.
zijde der Alpen, onmiddellijk Z. en W. den berg Septimer.
Een der hfd.wegen nit Italie near Zwitserland loopt er door.
Valbrona, d. in Italie, prov. Como, tire. Lecco. 1280 mw.
Walburg, d. in de Ned. prov. Gelderland, kant. en 3/4
u. WZW. Elst, arr. Arnhem; met een geref. en een r.
kath. kerk. 700 mw. Met de d. Andelst, Herveld, Homoet,
Slijk-Ewijk en Zetten benevens de geh. Oosterhout, Loenen
en Wolferen vorrut het de gem. Valbur g, die 5061 mw. telt.
Valcares fEtang-de.), zoutlagune van Z.-Frankrijk,
op 't eil. Camargu e, in 't RhOne-delta.
Valdagno, St. in Z.-Italie, Venetie, prov. en 4 U. NW.
Vicenza, aan den Agro en den Monte-Castello. 4260 mw.
Val-d'Ajol (Le), of Laitre, fr gem. en vi., dep. HauteVienne, arr. en 2 u. ZW. Remiremont. 7100 mw.
Val-d'A.rno, vallei van Midden-Italie, prov. Toscane,
zeer vermaard om hare schoonheid.
Val-della-Torre, Ital.mv1., prov. en circ.Turijn. 890 mw.
Val-del-Roblez sp. vi .. Teruel, bij
2250 mw.
'
Valdemoro, Val-del-Moro,
sp. vi., prov. en 41/2 u.
ZO. Madrid. 1710 mw. — Val-de-Oliva, id,
en 7
U. N. Cuenca. 2690 mw. —
Val
depeilas,
1 ) sp. st. prov. en 8 1 /2
ZO. Ciudad-Real, part.hfdpl.,
aan den labalon. De st zelve heeft weinig belangrijks,
maar is vermaard om hare wijnen. 10,780 mw. — 2) id.,
prov. en 41/2 u. ZZW. Jaen. 4290 mw.
Vatlderies fr. gem. en d., dep. Tarn, kant.hfdpl., arr.
en 2 th NO. 'Albi. 1128 mw.
Valdes. et. in Spanje, pro!. Oviedo. 22,000 mow.
Val-de-Sau-Domingo, sp. al ., prov. en 4 o. NNW.
Toledo. 1900 mw.
Val-di-Chiana, welter een moeraseig oord in MiddenItalie, 0. van Toscane, prov. Ammo, no droog gemaakt
en in een der vruchtbaarste dreven van Italie veranderd.
Valdidrento, din Italii, prov. en circ. Sondrio. 1540 mw.
Valdieri, d. in N.-Italie, prov. en 4 Cuneo,
mand.hfdpl. aan den Gesso. 2500 mw.
Val-di-Nez
za, gem. in N.-Italie, prov. en circ. Pavia.
1250
Valdisotto, d. in Italie, prov. en circ. Sondrio. 1850 mw.
Valdivia, 11 Z.lijk dep. van Chili, met gelijkn. hfdet.,
op 40° Z.B. 41/2 u. van de zee. — 2) of Calacutta, riv.,
'
die van de Andes
komt, door genoemd dep. vloeit en na
een W.lijken loop van 35 n. in den Stillen oceaan valt. —
3) Port-Valdivia, aan den mood der gezegde re., op
0
39 49' Z.B., 73° 19' 35" W.L., weleer een der beete en
aterkste havens aan den Stillen oceaan.
Valdobbiadene, gem. en d. in Italie, Venetie, prov
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en 6 u. NNW. Treviso, circ.hfdpl. 4950 mw. (in de gem.)
Valduggia, d. in Italie, Piemont, prov. en 6 n. NNW.
Novara. 3160 mw.
Vale, kersp. van 't Normandische eil. Guernsey, in 't
Kanaal, 1 u. N. St.-Peter-Port. 2870 mw.
Valeggio, d. in Italie, prov. Verona, 2 n. Z. Peachier*,
aan den Mincio. wear die 't meer Garda veriest. Het heeft
een versterkte brug of dam, 550 met. lang, verdedigd door
verscheiden hooge torens. 5500 mw.
Valenca, I ) bran. el., prov. Bahia, comarca-hfdpl., 3
U. N. Cayru, can de Una, r. o., bij haren mond in den
Atlant. oceaan. 1200 mw. — 2) id., prov. Piauhi, 16 u. NO.
Oeiras. 3000 mw. — 3) -do-Douro, port. vl., prov. Beira,
bij Lamego. — 4) -do-Minho, versterkte grensst. van
Portugal, prov. Minho, comarce-hfdpl., aan den Minho, 1.
0., recht tegenover Toy. 2730 mw.
Valencay, fr. gem. en st., dep. Indre, kant.hfdpl., arr.
en 7 u. NNW. Chtiteauroux; merkwaardig door een schoon
paleis, dat Napoleon I. tot reeidentie of liever tot kerker
gaf aan den prins der Asturien (Ferdinand VII.), terwijl
zijne legers Spanje veroverden. 2540 mw.
Valence, 1) [Julia Valentia, V.-Segalaussorumb

fr. gem. en st„ hfdpl. van 't dep. Drome, aan den 1. o.
van den Rhelne, waarover bier een schoone hangbrug voert,
en aan den spw. van Lyon near Marseille, 16 u. Z. Lyon.
Zij is omringd door bosschen, boom- en wijngaarden, en
omsloten door muren met schietgaten. Hare voorn. gebouwen zijn de kathedraal, met het praalgraf van pans
Pius VI., het bissch. paleis, de citadel, kazernen, een
prachtig paleia van juetitie, gevangenis en echouwburg. Op
de 'Place aux Clercs" staat het standbeeld van den hier
geboren generaal Championnet. De it. is de zetel van een
bisschop, heeft een gern.collegie, een openbare bibl. van
15,000 boekdeelen, een museum, ten depart.genootschap van
landbouw, statistiek, nuttige kunsten en natuurwetenschappen, een artillerie-school, een depart. normaalschool, een
protest. consistoriale kerk, een kamer van fabrieken,
katoendrukkerijen, ververijen, looierijen, zeemtouwerijen,
scheepstimmerwerven eon. 21,000 inw., waarvan 17,300 in
de it. Stoombooten varen van hier elken dag op Lyon,
Vienne, Marseille enz. — 2 ) d'Agen, fr gem. en it., dep.
Tarn-et-Garonne, kant.hfdpl., arr. en 4 u. W. Moissac. 3610
mw. (2603 in de st.) — 3) -en-Albigeois, fr gem. en
stadje, dep. Tarn, kant.hfdpl., arr. en 4 u. ONO. Albi. 960
• inw. — 4) -cur-Baise, id., dep. Gers, kant.hfdpl., arr. en
11/3 u. Z. Condom. 1680 mw.
Valencia a], 1) voorm. prov. of koninkrijk van Spanje,
aan de 0.kust, nu de prov. Valencia, Alicante en Castelion-dc-la-Plane uitmakende, semen grout 918 0 m., met
1,371,000 mw. ( 1878), waarvan 660,000 tot de nienwe prov.
Valencia behooren. Het NW.lijk deel is bedekt met done
bergen, maar 't midden vertoont een vruchtbare, welbesproeide vlakte, en rondom 't meer Albufera liggen uitgestrekte rijstvelden. De bodem is vrij wel bebouwd.De
hfd.prod. zijn wijn, vijgen, amandelen, olijven en uitmuntende oranje-appelen, ook suikerriet, hennep, vlas en zijde.
De voorn. minerale rijkdommen zijn zout, marmer en pottebakkersklei. — 2) [Valentia Edetanorum], sp. st.,
prov.hfdpl., aan de Tillie of Guadalaviar, 1 u. van haren
mood in de Middellandsche zee en 3/3 u. boven hare haven
La Gra o, met 6 breede bruggen over de nit. Zij ligt
in een schoone vlakte, en de eigenlijke st. is door muren
nit de 14de eeuw omeloten, heeft 8 poorten en omtrent
U. in omtrek. Door een spw. is zij verbonden met Madrid
en Barcelona. Haar voorkomen is geheel moorsch; hare
straten zijn nauw, en vele huizen hebben platte daken. De
voorn. gebouwen zijn de kathedraal met ten 8hoekigen toren, 14 parochie-kerken, verscheiden meest geestelijke collegien, het aartsbissch. paleis, het kon. paleis, de betas en
zijdehal, het tolhuis, de citadel, vele groote hospitalen,
liefdadige gestichten, gevangeniesen , kazernen en een
schouwburg. Buiten de mnren vindt men het stierenperk,
krnidtuinen en een schoone beplante wandeldreef, die sick
tot La Grao uitstrekt. V. is de zetel van een aartsbisschop,
van een oppergerechtshof en de res(d. van een kapiteingeneraal. Hare universiteit had in 1841 1600 studenten, 70
professoren en een bibl. van 15,000 boekdeelen. Zij heeft
ook verscheiden scholen voor middelbaar onderwijs, een
adellijk seminarie, een akademie der schoone kunsten en
museums. Het klimaat, ofschoon beet, is gezond, en de
St. wordt daarom door vele zwakke en ziekelijke personen
bezocht. Hare voorn. fabr. leveren zijden, linnen en wollen stoffen, kamelot, gees e. a. weefsels, hoeden, leder, glee,
papier, kunstbloemen, vloertegels enz. Hare haven is middelmatig en hear buitenlandsche handel is zeer achternit
gegaan. 143,800 mw. (1877). 39° 28' 7" N.B., ric) 24' W.L.
— V. weed den Mooren in 1094 door den Cid ontru.kt ;
zijne weduwe Chimene verdedigde hear manhaftig tegen de
Mooren van Cordova. In 1812 viel zij den franschen generaal Suchet in handen. Geb.pl. van de pausen Alexander
VI. en Celestinus III. — 31 -de-Alcantara, versterkte
sp. st., op ten hoogte, bij de port. grens, prov. Caceres,
7 n. ZW. Alcantara, part.hfdpl. Zij heeft een citadel, kazernen en fabr. van hoeden, linnen en leder. 4760 mw.
Men meent, dat zij op de pleats van 't oude Con trasta
staat. — 4) -de-Don-Juan, [Coiacs], sp. st., prov. en
6 n. ZZO. Leon, part.hfdpl., aan de Elsa, 1. o.; met kopermijnen en marmergroeven in de nabijheid. 1748 mw.
5) -del-Ventoso, id, prov. en 12 n. ZO. Badajoz ; met falsr.
van linnen en pakdoek, en eenige rom. oudheden. 3680 mw.
Valencia b] of W.-Nueva, st. van Venezuela, prov.hfdpl., dep. Caracas, waarmede zij door een goeden weg
gemeenachap heeft. Zij is fraai gelegen, beslaat een gr.
oppervlakte en drijft een levendigen handel met Caracas
en Puerto-Cabello. 28,600 mw. — Het Meer-v an-V alencia of Tacarigu a, ligt bij de Caralbische zee,
ruim 1/2 n. van de st. Het is rnim 6 n. lang, gemiddeld
2 u. breed en 12 tot 15 vademen diep, heeft ten Z. seer
woeste, maar ten N. welbebouwde oevers. Het bevat yenscheiden eil. en ontvangt de riv. Aragua.
Valenciana, vermaarde zilvermijn en kl. at. in Mejico,
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dep. en niet ver N.waarts Guanajuato. Van 1771 tot 1804
braeht de mijn jaarlijks 7 mill. gl. op, maar later gin de
werken van tijd tot tijd vernield. 5000 mw.
Valeneiennes, [Valentlaums], tr. gem. en it., dep.
Nord, arr.hfdpl., aan de Schelde, die hier de Ronelle opneemt, en aan den spw. van Pasts near Mons [Bergen],
8 it. ZO. Lille (ROssel). Zia is door schoone vestingwerken orneingt en wordt door eene citadel van Vanbans ontweep, op em n nil. in de Schelde gelegen, verdedigd. Zij is
over 't geheel met fraai gebouwd en heeft meest nanwe,
dompige straten, mane een raim plein, //Place d'Armee"
geheeten, prijkende met schoone, near een zelfde plan gebonwde hilliest met balkons, ook met half gothiach, half
ital. stathnis, met den gevel der schonwburgzaal boven
de korenbettrs, en vroeger ook met den antieken klokketoren (abeffroi"), die op 7 April 1843 instortte. Andere
merkwaardigheden zijn: de kerken Notre-Dame en St.-Nicolas, het algemeen hospitaal, het nieuwe araenaal, de
lombard, de schonwbturg. Zij heeft een kamer en rechtbank van koophandel, een . grenstolkantoor, een gem.collegie, handelschool, akadenne van achilder- en beeldhonwkunst, een bibl. van 18,000 boekdeelen em n museum ens.,
en velerlei fabrieken, die inzonderheiekant, linnen en kamerdoek, gedrukt mousselien, beetwortelsuiker, goud- en
zilverweeftels, glas, aardewerk en leder leveren; ook heeft
zij bleekerijen, ververijen, en drijft een levendigen handel
in de steenkolen nit de mijnen van Amin in brand- en
timmerhont en in landbouw-producten. 22,9
0 0 mw. — V.
werd ometreeks 400 jaar veer Chr. gesticht ; de fransche
koningen hadden er een paleis. Later was zij de bidet.
van Henegouwen en kwam bi,j den Nijmeegschen vrede in
1678 aan Frankrijk. De Engelachen en Oostenrijkers namen haar in 1793 na een beleg van 6 weken in, maar de
Franechen hernamen ze in 't volgende jeer. — Geb.pl. van
Froissart en Watteau.
Valensolle fr. gem. en vl., dep. Basses-Alpes, kant.'
hfdpl., arr. en 61/2
a. ZW. Digne. 3150 mw. (2280 in de at.)
Valentano, (Verentum], mvl. in Midden-Italie, prov.
Rome, circ. en 5 u. NW. Viterbo, W. het meer van Bolsena. 2600 mw.
Valentin, 1) of Kenmore, eil. bij Ierlands ZW.kust,
Munster, grs. Kerry, op 51 0 55 8" N.B., 10° 19' W.L.;
met leigroeven. Op de gelijkn. hfdst. heeft men het hid.station van den eersten, in 1866 gelegden transatlantischen
telegraafkabel tusschen Ierland en New-Foundland (Hearts
Content ). — 2) eil. in de Roode zee, Annealey-baai, bij
de kust van Abyssinie, 4 u. ZO. Massowah, lang 2 1/2 u.,
breed rnim U.
Valentine, fr. gem. en at., dep. Haute-Garonne, arr. en
ZZW. St.-Gandens, aan de Garonne, r. o. 1380 inw.
Valentino (San-), 1) at. in Z.-Italie, Napels, 4 u. ZW.
Chieti. 2600 mw. — 2) id., in Italie, NW. Salerno. 2200 mw.
Velenae, st. in Z.-Italie, Piemont, prov. en 2 u. N.
Alessandria, mand.hfdpl., aan den Po; met fabr. van laken, seep en leder. 8900 mw.
Valenrano, gem. V. Italie, prov. en 1 u. W. Bari. 3900 mw.
Valenzuela, 1) sp. vl., prov. en 8 u. OZO. Cordova.
2300 mw. — ) id., prov. en bij Ciudad-Real.
Watery (St..), 1) -en-Caux, fr. gem. en at., dep.
Seine-inferieure, kant.hfdpl., arr. en 5 u. N. Yvetot, aan
't Kanaal. Zij heeft een handels-tribunaal, soda-bereiding,
levendige haring- en makreelvisscherij en een veilige haven. 4500 mw. — 2) -sur-Somme id., depi Somme, kant.hfdpl., arr. en 31/2 n. NW. Abbeville
a Somme L o.,
an de
rum 11/e U. van haren mond in 't leanaal. Zij heeft een
handels-tribunaal, een hydrographische school, een haven
voor schepen beneden 200 ton, soutmagazijnen touwslagerijen en timmerwerven voor kleine schepen. Ook
is sij
'
sane drnk besochte badplaats. Stoombooten varen van hier
p Abbeville. 3600 mw. In de nabijheid van St.-V. ging
illem van Normandie scheep om Engeland te veroveren.
Valetta (La), Valletta, (ital. Citte Valetta),
hfdst. van 't eil. Malta, op de NO.knat, tusschen een schoone
dubbele haven. Zij is mnaloten door sterke vestingwerken
en hare Z.lijke of groote haven wordt verder verdedigd
door de forten St.-Elmo, Ricasoli en St.-Angelo, bniten welke
hare insgelijke versterkte voorst. Vittoriosa ligt. Vele vilMa
hare straten bestaan, tengevolge van den hoopt oneffen
nit sane reeks van tzappen; maar ze ma sindeltjk,
en heeft vele deftige gebouwen, outer welke de
voorn. ziju : het pale* vroeger dat van den grootmeeater
der Maltezer-ridderg; de kathedraal ; het openbare museum ;
de bibl. van 60,000 boekdeelen; zee-, krtga- en burgerhospitalen; een beurs, schouwburg, gevangenis, kazernen en
een menigte kerken, waaronder de eng. collegiale kerk
St.-Paul. De at. wordt van water voorzien door de water-

W

(*) Than* (1882) heeft men reeds 7 onderzeesche telegratafverbindingen tuaschen Europa en Amerika, nl. 3 kabels
tuaschen Valentia en New-Foundland, eels van Valenti& naar
Halifax, den van Penzance (Landsend) near St.-Pierre, ten
van Brest near Cape-Breton en Duxbury tMassachusetts)
en tin van Linehan near Pernambuco. — Merkwaardig
anal oat in de testate Jaren met de toeneming van het
internationaal verkeer de vermeerdering van het aantal telegraafienen en kabala in edit week. Be allereerste talegeaafdraad toch op het vasteland (Engeland) weed in gebruik gestalt in 1840. (In 1874 de mate lbn in Nederland:
Amsterdam-Haarlem.) De aerate onderseesche telegraatkabel weed gelegd in 1831, tusschen Dover en Calais. Daarna
v n de kabels Seeland-Fenen, Dovre-Oatende, HolyheadDublin, Port-Patrick (Schotland)-Donaghadie (lerland), ens.
In 1354 lei men den east= 'alba. in de MiddelL see, wear
thane Malts het middelpunt is van minden' 7 versehil-

lende kabels. In 't geheel er in de Nam, 0.see,

Zwarte see, Middell. zee, 't Kanaal, lersche zee, Atlant.
oceaan en Glolf-van-Mejico nagenoeg 600 onderseesche kabels, terwij1 de lengte van alle telegraaflijnen der geheele
aarde onlangs op 1609 millioen meters geachat weed, d. 1.
can lengte van 40maal de omtrek van den evenaarl

Vallay

leiding van Vignaconrt. Zij heeft eene universiteit, een
schoon dok, bijzondere scheepstimmerwerven in de voorst.
Sanglea en is de zeta van al de voorn. beambten, het middelimit van al den handel des eilands. Tal van stoombooten van en near de verschillende havens der Middell. zee
komende, leggen bier aan en zij is 't hfd.station van 6
-bels : op Alexandrie, Tripoli, Tunis, Algiers,
7 tel
Gibraltar, Marseille en Napels. 53,000 mw. Het paleis ligt
op 35. 53' 8" N.B.„.14. 31' 2" O.L. — Zij werd in 1566
geaticht door den gfootmeester La Valetta, werd door de
Turken in '1665 belegerd, door de Franschen onder Bonaparts in 1798 beset en in 1801 door de Engelschen na een
tweejarig beleg ingenomen (Vgl. Malta).
Valette (La), 1) fr. gem. en stadje, dep. Charente,
kant.hfdpl., arr. en 4 n. ZO. Angouleme. 950 mw. — 2 )
fr. gem. en vi., dep. Var, arr. en 1 n. NO. Toulon. 2200 mw.
Valfabriea. Ital. gem., prov. en circ. Perugia. 2100 mw.
Valfurva, d. in hale, pros. en circ. Sondrio. 1290 inw.
Valgioje, d. in Italie, prov. Turijn circ. Susa, 1100 iuw .
Valgorge fr. gem. en vl., dep. Ardeche,
'
kant.hfdpl.,
arr. en 3 n. WNW.
'
Largentiere, aan de Baune. 1360 mow.
Valgregbentino, gent. van Italie, prov. Como, circ.
Lecco. 1250 mw.
lialguarnern of Caropipi, at. op Sicilie, prov. en 7
U. WNW. Note. 9500 mw.
Walk, Walk, at. in Ragland, gouv. Livonie, 22 u. NO.
Riga. 2800 law.
Valk (De), b. in de Ned. prov. Gelderl., gem. Ede, onder
het d. Lunteren, kant. Wageningen, arr. Arnhem. 180 inw.
Valkany, gem. in Hongarije, grs. Torontal. 4100 mw.
Valkenburg, 1) (fr. Fanquemont), ned. gem. en
vi., (weleer at.), prov. Limburg, kant. Gulpen, arr. Maastricht, 11/4 n. OZO. Meerssen, aan de Geld en aan den spw.
van Maastricht near Aken. Het d. is allerfraaist gelegen
en heeft heerlijke omstreken, die des zomers door vele families van elders bezocht worden. Men heeft er lookrijen, bierbronwerijen, een kruitmolen en de rutnen van
een vermaard kasteel op een berg. Be gent of steengroeve
van V. is merkwaardig. 995 mw. — 2) ned. gem. en d.,
prov. Z.-Holl., kant. en 1 u. NW. Leiden, arr. 'a Gravenhage,
aan den Rijn • met een vermaarde paardenmarkt. 487 mw.
— 3) of Valkenberg, b. in de prov. N.-Brabant, gem.
Gilze-en-Rijen, kant. Tilburg, arr. Breda.
Valkenhuiren, I ) b. in de Ned. pros. Limburg, gem.
Kerkrade, kant. Heerlen, arr. Maasticht.
Valkenisse, b. in de Ned. prov. Zeeland, gem. Waarde,
kant. Goes, arr. Middelburg. 70 Mw.
Valkenswaard, ned. gem., pros. N.-Brabant, kant., arr.
en 2 u. Z. Eindhoven aan den straatweg op Hasselt en
Lnik. 1434 meest r. lath. mw . ( in 5 geh. en buurten).
Valki, Walki, at. in Rusland, gouv. en 6 u. WNW.
Charkov. 8500 inw.
Valkoog, ned. d. prov. N.-Holland, gem. St.-Maarten,
kant. Schagen, arr. Alk
maar. 200 mw. I met 'tgeh. Groeneveld)
Valle (Ea), fr gem. en d., dep. Loire, arr. en 2 u. 0.
St.-Etienne; met fabr. van steal- en ijserwaren. 2100 mw.
Vallabregnes, fr gem. en d., dep. Gard, arr. en 4 u. 0.
Nimes, op een eil. in den Rhone. 1690 inw.
Vallada, gem. en d. in Italie, pros. Belluno, circ.
Agordo. 1120 mw.
Valladolid, 1) jPintia], sp. at., hfdpl. der gelijkn.
prov. (een deel van Oud-Castilie, groat 143 0 m., met
247,453 mw. in 1878), aan de Pisuerga, 1. o., wane die de
Esgueva opneemt, en aan den spw., die Z.waarts naar Madrid en N.waarts naar Santander loopt, 8 u. ZZW. Palencia. Zij is door nude muren met 6 poorten oinsloten, en
heeft veel groote en vervallen gebouwen, als tijnde de residentie van 't hot geweest, eer dit in de 16de eenw naar
Madrid weed verplaatst. Tot hare merkwaardige gestichten behooren een onvoltooide, half bonwvallige kathedraal
en 't paleis van Philips III.; hospitalen, godshuizen, kazernen, een museum van schilderjen en beeldhouwwerk
en een bib!. van 14,000 boekdeelen. Hare in 1346 opgerichte
ttniversiteit, een der beide in Spanje, is inzonderheid vermaard wegens de rechtsgeleerde faculteit. De at. heeft fa.
brieken van zijden, katoenen en wollen stoffen, byonterien,
hoeden, garena, papier, reukwerk, aardewerk en leder, en
drijft handel m de witte wijnen, meekrap, sijde en olijven van den omtrek. Zij is de resid van een kapitein-generaal, van een militairen intendant e. a. autoriteiten en
de zetel eons bisschops, suffragaan van Toledo. In 't begin
der 16de eenw telde ze 100,000 mw., in 1845 slechts 19,191,
well aantal in 1877 weder aangegroeid was tot 52,200 mw.
— De geleerde Fernand Nurses (bijgenaamd Puncianus) en
koning Philips II. nun te V. geborsn. Columbus Weil er
op 20 Mel 1507. Sept. 1854 ging van V. de eerste stem
nit ter onderstenning van de omwenteling, die destijds te
Madrid uitbarstte, weehalve sij van de regeering den bijnaam van gde heldhaftige" ontving. — 2) of Morelia,
ook V...41e-Meelioacan en enkel lifeelaoaceue geheeten,
at. en bissch.setel In Mejico, hfdpl. van 't dep. Mechoacan,
in een schoone vallei, 33 u. WNW. Mejico. Zij heeft een
prachtige kathedraal en veel andere rijke beckon ook een
groote waterleiding, welker bonw 100,000 piasters'heeft geknot. 18,000 mw. (?) Geb.pl. van Iturbide den kortstondigen keizer van Mejico. — 3) at. in Yucatan, dep.hfdpl.,
26 n. OZO. Merida. Zij is goed ontworpen, undelijk, gezond, mans doodsch. Hare voorn. gebottwen, gib 't dadhubs en de prachtige kathedraal. De voorsteden bestaan

lonter nit leemen batten, en in 1842 had de at. noch wetenschappelijke vereenigingen, noch plaatsen van openbaar
onderwus. WOO law. (met de voorsteden) — 4) -de-Co.
enlaymilea, Comeayagua.
Vall alta, gem. van Italie, prov. Bergamo. 1400 mw.
Valiarea, gen. be-Dostenruk-Hongerue, prov. Tirol en

Vorarlberg. 3400 hallr.
Waists, 1) d. In Italia, prov. Avellino, sire. Mortars.
1100 law. — 2) id., eke. en 4 it. ZO. Ariano. 3703 mw.
Nallauris, fr. gem. en schoon d., dep. Var, arr. en 211,
U. ZO. Grasse; met veel pottebakkerijen. 2700 mw.
Vallay, kl. oil. der Bniten-Hebriden, Schotland, grs.

Valldorf
Inverness, bij de NW.kust van N.-Uist, lang 2/e U. 60 inw.
Valldorf, pr. d., regdst. Minden, kr. Herford; met eeu
bezochte minerale bron. 1150 mw.
Valleagrieola, d. in Italie, prov. Caserta, circ. Piemont-di-Alife. 1220 mw.
Valleeaatellano, gem. van Italie, prov. en circ. Teramo. 3720 mw.
Vallecor.a, vi. in Midden-Italie, prov. Rome, 4 It. ZO
Frosinone. 3200 inw.
Valle-d'Alesani, fr. gem. en d.; dep. Corsica, kant.hfdpl., arr. en 4 u. 0. Corte. 620 inw.
Valle-de-Abdalajis, sp vi., prov. en 31/1 u. NNW.
Malaga. 3610 inw.
Valle-de-Ujo, sp. vl., prov. en 41/2 u. ZW. Castellonde-la-Plana ; met potterijen en branderijen. 7200 mw.
Valle-di-Cadore, gem. van Italie, prov. Belluno, tire.
Pieve-di-Cadore, 2420 inw.
Valle-di-Olmo, gem. in Italie, prov. Palermo, Termini-Imerese. 7000 mw.
Vallefloreta, Ital.gem., prov. en circ. Catanzaro. 1289 inw.
Vallega, at. in Portag., prov. Beira, distr. Aveiro. 4020 inw.
Vallehermoso, at., Canarische eil., Gomera. 4070 mw.
Vallejo, nieuwe hfdst. van den Stt. California, VS.,
gra. Solano, fraai gelegen aan de zijden van hooge heuvelen,
die met trapswijze golving van de wateren der street Napa
oprijzen, juist waar de street in de San-Pablo-baai uitkomt, omtrent 81/2 u. 0.t.N. San-Francisco, 30 u. ZW.
Sacramento en ongeveer even ver NW. Stockton. Zij kan
door de grootste zeeschepen genaderd worden en heeft
door de Sacramento- en San-Joaquin-riv. een gemakkelijke
gemeenschap met het mijn-district. Haar kapitool staat
op een hoogte en is een trotsch gebouw, in welks nabijheid een twaalftal welingerichte hedels zijn opgetrokken.
Valle-lLagarina, vi. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Tyrol, kr. Roveredo. 2500 mw.
Valle-Lomellina, d. in Italie, prov. Pavia, circ. Mortara. 3470 mow.
Vallelonga, [Nicephora], vi. in Italie, 31/2 u. van
Mileto. 3000 mw. — Vallelunga, vi. op Sicilie, intend.
en 5 U. NW. Caltanisetta. 1900 mow.
Vallendar, pr. st., Rijnprov., regdst. en 1 u. NNO. Co.
blenz, aan den Rijn; met een oud. slot en fabr. 3646 mw.
Vallenoncelle, d. in Italie, prov. Udine, circ. Pordenone. 1015 mw.
Valleeano, d. in Ital., prov. Rome, circ.Viterbo. 1540 mw.
Vallerausue, fr. gem. en st., dep. Gard. kant.hfdpl.,
arr. en 31/2 u. N. Le Vigan, aan den Herault; met een
protest. consistoriale kerk. 3600 mw. (1700 in de st. )
Vallermosa, d. op 't eil. Sardinie ; met 1400 mw.
Valle-rotonda, mvl. in Z.-Italie, prov. Caserta, circ.
Sora, 21/2 u. NW. Venairo. 3200 mw.
Vallery, fraai fr d., dep. Yonne, arr. Sens ; met een
schoon slot en in de kerk 't graf van Henri Conde. 700 mw.
Valles. zie onder San-Luis 8).
Valle-San-Nicola°, d. in Italie, prov. Novara, circ.
Biella. 1335 mw.
Wallet, fr gem. en st., dep. Loire-inferieure, kant.hfdpl.,
arr. en 31/2 U. OZO. Nantes; met wijnbonw. 5200 mw.
(1200 in de st.)
Valle-Viejo, st. in de Argentijnsche Republ. 2700 mw.
Valley-Forge, gem. der VS., Stt. Pennsylvanie, grs.
Chester, aan den mond der Valley-Creek in den Schuylkill, 6 u. NW. Philadelphia. Zij was 't vermaarde winterkwartier van 't amer. leger in 1777.
Vanier (St.- ), 1) fr. gem. en St., dep. Dr6me, kant.hfdpl.,
arr. en 51/2 n. NNW. Valence, aan den Rhane, I. o., waar
die de (Salattre opneemt, en aan den spw. van Lyon op
Marseille. Zij heeft een oud goth. kasteel, fabr. van zijden
garens en stoffen, krip, leder, chemicalien -enz., en drijft
handel in de wijnen der nabunrschap. 2900 mw. ( in de et.)
— 2) fr gem. en d., dep. Var, kant.hfdpl., arr. en 1 1/2 u.
NW. Grasse. 620 mw. — 3) fr d., dep. Sa6ne-et-Loire,
arr. en 5 u. ZW. elation. 3220 mw.
Vallieres, fr gem. en d., dep. Creuse, arr. en 2 u. NO.
Aubusson; met veel veehandel. 2240 mw.
Vallievo, Valiova, ook Valhevo en Waljevo, et. in
Servie, 16 u. ZW. Belgrado, aan de Kolubra; met veel
moskeeen en wel bezochte markten. 4500 mw. (?)
Valliquierville, fr gem. en d., dep. Seine-inferieure,
arr. en 1 u. W. Yvetot. 1670 mw.
Vallo-della-Lucania, gem. en st. in Z.-Italie, prov. en
12 u. ZZO. Salerno. 5050 mw. (3000 in de et.)
Walton, 1) fr. gem. en vi., dep. Ardeche, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. ZZO. Largentiere ; met een protest. consistoriale kerk en in de nabijheid een waterval der Ardeche,
boven een natuurlijke brug. 2400 mow. — 2) id., dep.
Sarthe, arr. en 31/2 u. WZW. Le Mans. 1400 mw. — 3)
fr d., dep. Allier, arr. en 21 u. N. Montlucon. 1300 mw.
Vallona, zie Akvlona, wear bij 't reeds vermelde nog
kan worden gevoegd, dat het een voornaam 'stet. is voor
den telegraafdienst van W.-Europa over den M..Cenis en
Italie op Griekenland en de Levant.
Vallorbe, fraai zwit. d., kant. Vaud of Waadt, bij de
fransche grew', 2112 U. W. Orbe, in 't gelijknamige dtd, dat
een der schoonste van geheel Zwitserland is. 1680 mw.
Vallouise, Ville-Vallouise, fr gem. en d., dep. Hantes-Alpes, arr. en 2 U. WZW. Briancon. 1180 mw.
Walls, nijvere sp. at., prov. en 3 u. N. Tarragona, in
eene door den Francoli besproeide vlakte; met looierijen,
branderijen, garenspinnerijen, zeepziederijen, ens. 12,700
mw. Be Franschen sloegen her de Spanjaarden in 1809,
maar leden er op hunne beurt de nederlaag in 1811.
Valmacea, d. in Italie, pros. Alessandria, tire. CasaleMonferrato. 1990 mw.
noValmadrera, gem. in Italie, prov. Como, circ. Lecco.
3670 inw.
Valnmeeda, sp. vl., prov. Biscaye, 61/2 u. WZW. Bilbao,
aan den Salzedon; met een tolhuis, koper- en ijzerwerken,
looierijen en eteenkoolmijnen. 1384 low.
Valmont, fr gem. en d., dep. Seine-inferieure ; kant.hfdpl., arr. en 4 u. NW. Yvetot. 950 mow.
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Valmontone, Ital. vl., prov. Rome, circ.Velletri. 3780 mw,
Valmozzoli, d. in Italie, prov. Parma, circ. Borgataro. 2150 mow.
Vainly, fr gem. en d., dep. Marne, arr. en 11/2 U. van
Ste.-Menehould. 450 low. Op 20 Sept. 1792 werden de Pruisen hier door de Franschen onder Kellermann geslagen.
Valosnea, fr. gem. en st., dep. Kanaal (Manche), arr..
hfdpl., 3 u. ZO. (,herbourg, aan de Merderet. Zij heeft ems
gem.collegie, openbare bibl. van 15,000 boekdeelen, een
landbouwgenootschap en fabr. van hoeden, kant, handschoenen, leder en.. en handel zoo met Jersey en Guernsey am s met Parijs. 5580 mw. Men houdt V. voor 't node
Crociatonum, hfdst. der Unelli.
Valoie, fr landschap in de voorm. prov. Ile-de-France,
no begrepen in de dep. Oise en Aisne.
Valom (De), b. in de Ned. pros. Friesland, gem. Dantumadeel, onder het d. Akkerwoude; kant. Dokkum, arr.
Leeuwarden. 395 mw.
Valongo, gr. port. d., pros. Minho, 2 u. ONO. Oporto.
Hier wordt het meeste brood, dat in Oporto gebruikt wordt,
gebakken, en men vindt er milde spiesglans- e. a. mimes,
die reeds tijdens de rom. heerschappij bewerkt werden.
Val_paraiso, St. en voorn. zeehaven van Chili, prov. en
17 u. WNW. Santjago, aan den Sullen oceaan. Zij list aan
can steile helline en in eenige ravijnen lan„es hare baai N.waarts, is meese van in de zoo gedroogde steenen gebonwd
en vrij goed bestraat, meta heeft weinig merkwaardige gebouwen. Op erne vlakte 0.waarts ligt hare voorst. A 1mend r a 1, 't verblijf van hare meeste kooplieden. Hare
haven, die vooral in de laatste jaren, sedert de ontdekking
van Californies goudmijnen en die der guano-schattcn op
en bij de Chilesische kusten, druk bezocht werd, wordt
door verscheiden fortes verdedigd, maar biedt weinig gemakken voor 't losses der goederen aan ; ook wil men, dat
au begint te verzanden. Zij heeft echter den ganschen
buitenlandschen handel van Chili aan zich getrokken, en
voert naar Callao en Panama tarwe uit, alsook groote hoeveelheden huiden, talk, goud, zilver, indigo, wol en drogerijen. Hare markten zijn wel voorzien van europ. warms
en zij bezit een menigte kustvaartuigen. In 1851 is de at.
van drinkbaar water voorzien, en in April van dat zelfde
jaar belangrijk geteisterd door een aardbeving. Door een
spw. is zij met de naburige plaatsen verbonden en het plan
is ontworpen om haar ook met Buenos-Ayres aan den Riode-la-Plata door een spw. te verbinden. Hare bevolking
bedroeg in 1875 ruim 97,600 mw. Het fort St.-Antonio
ligt op 3V 1' 9" Z.B. 71° 41' 5" W.L. (Vgl. Chili).
e, pros. Turijn, circ. en 4 u. WZW.
Valperga, d. in Itali
Ivrea. 3180 mw.
Vali.° et. in Slavonie, corn. VerOcze„ bij de Drau, 4 1 12
u. WNW. Esseck ; met een slot. 2400 mw.
Valeias, fr gem. en at., dep. Vaucluse, kant.hfdpl.,
arr. en 51/2 u. NNO. Orange. 4675 mw. ( 3209 in de at.)
Vale, fr. gem. en mvl., dep. Ardeche, arr. en 4 u. WZW.
Privas, aan de Ardeche, 1. o., bij hare samenvloeiing met
de Volane. Er zijn 6 druk bezochte staalbronnen in de
nabijheid. 3200 mw. (1670 in de at.)
Valsehe-baai, zie False-Bay 1).
Valsequillo, vi. der Canarische eil., op de 0.zijde van
Groot-Canaria. 2800 mow.
Valsorey, zie A.ntremont.
Valstagna, d. in N.-Italie, 6112 U. NO. Vicenza, aan de
Brenta; met fabr. van Tyroler hoeden en handel in houtskool. 3650 mow.
Valtellina, (hoogd. V eltli n), zeer vruchtbaar dal aan
de N.grens van 't hertd. Milaan en 't voorm. Venetiaansch
gebied, lang 10 a 11 u., breed van 3 tot 7 u. — Ook de
naam der delegatie, waartoe dit dal behoort, doorgaans
Sondr io (z. aid.) geheeten.
Valtesse, gem. in Italie, pros. en circ. Bergamo. 1100 mw.
Valtetsi, gem. in Griekenland, dep. Arcadie. 4580 mw.
Valthe, b. in de Ned. pros. Drente, gem. Odoorn. kant.
Emmen, arr. Assen; met hunebedden en corn. oudheden
in de nabijheid (Valtherbrug). 300 inw.
Valtournanche, gem. in N.-Italie, uit verscheiden d.
bestaande, pros. Turijn, circ. Aosta. 1290 inw.
Valuiki, tie Waloeiki.
Valva (La), mvl. in Z.-Italie, pros. Salerno, 3 u. NO.
Campagna. 2000 mw.
Valvasorie, d. in N.-Italie, pros. Udine, circ. San-Vitoal-Tagliamento. 1510 mw.
Valverde, 1) sp. vl., pros. Badajoz, hij de Guadiana, 3
U. 0. Merida. 1090 mw. — 2) hfdst. van 't Canarisch
Ferro. 4600 mw. — 3 ) -de-Jucar, sp. st ., prov. en 6 1 /2
u. Z. Cuenca, bij den Jucar, met een grafelijk paleis. 1600
mw. 4) -del-Camino, id., pros. Huelva,• 11 u. W. Sevilla. 5239 mw. — 5) -de-Leganes, id., pros. en 31h u.
ZW. Badajoz. 1600 mw. — 6) -del-Fresno, sp. vi ., pros.
en N. Alcantara. 1900 inw. — 7) -de-Llerena, id., prov.
Badajoz, bij Llerena, aan de Sierra-Morena. 1400 mw. —
8) -Vertieja, pros. Toledo, bij Talavera-de-la-Reyna; met
laken- en linnenweverij. 2560 mw. — Valverde is ook
de naam eener haven van Peru, op 11° Z.B.
Valverdeja, sp. mvl., pros. en 14 u. W. Toledo, bij den
Taag. 2687 saw.
Vamos-Percz, gem. in Hong., distr. Heyduke. 2990 mw.
Van-Buren, 1) grs. der V.S. in 't ZW. van Michigan ;
gr. 30 0 met 28,S20 mw. (1910 in 1840, 5900 in 1850);
hfdpl. P awp a w. — 2) id., in 't ZW. van Iowa; gr. 24
0 ra., met 17,610 mow. (6146 in 1840, 12,250 in 1850); hfdpl.
Keosanq 0 e. 3) id., Stt. Arkansas; met 5500 mw.
(1518 in 1840); hfdpl. Clinto n. — 5) gem. en vi. in
New-York, grs. Onondaga ; 31/2 u. NNW. Syracuse. 10,000
mw. — Van-Buren-Harbor, havenpl. in New-York, grs.
Chautauque, aan den Z.oever van 't meer Erie, 1I/ 5. ZO.
Dunkirk ; met een goede aanlegplaats voor stoombooten.
— Nog een aantal andere plaateen dragen den naam V a n Bure n, near den 8sten president der V.S. Zie Cam
6) en voorts Ripley 3) en Pomfret 1).
Vaneouver'• (of Quadra- en Vancouver's-Eiland.
of ook wel enkel Quadra genoemd),geil. vanBritsch N.
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Amerika, tusschen 48° 20' en 51° N.B., 123 en 128° W.L.,
van 't vasteland gescheiden door Queen-Charlotte-Sound en
de golf van Georgie; Ling van NW. tot ZO. 85 u., op xijn
breedst 22 a. De vlakte-inhoud wordt op 760 0 m., met
25,000 mw. (wearonder 7000 Europeanen) geschat De greed
is bergachtig en boschrijk, de knit diep ingesneden en rijk
ean havens, 't klimaat vochtig, doch gezond. Hfdst. en
voorn. handelshaven is Victoria. De mw. leven meeet van
visscherij en jacht. — Fort.Vaaeouver is de voorn. nederzetting der Hudsonsbaai-Compagnie, ten W. van de Rotebergen in de V.8., Washington-gebied, am n de N.zijde der
Columbia. die bier 1/3 tt. breed is, 26 IL van zee en
aan 't begin van hare zeescheepveart.
Wendell*, gem. en at. der VS., tot 1840 de hfdpl. van
den Sq. Illinois, en hfdpl. van 't grs. Fayette, aan de
Kaskaskia, 19 u. ZO. Springfield. De at. Ia geregeld aangelegd, met straten van 24 met breed, die elkander rechthoekig enijden en een schoon vierkent plein in 't midden
hebben. Tot de openbare gebouwen behooren een recht.
hub, em n gevangenis, een lands-bureau der V.S. en kerken
van onderscheiden gemeenten. 2400 mw.
Wanderbnrg, grs. derV.8., Stt. Indiana, aan den Ohio; met
33,600 mw. (8274 an 1840, 11,5001n 1&50); hfdpl. Evansville.
Van-Diemen, 1) (Kaap-), N.lijkate punt van 't ell.
Melville, N.-Australie, op 11° 8' Z.B., 130° 2.. 1 O.L. — 2)
(Golf.), N. Nieuw-Holland, tusechen Arnhems-land, 't
schiereil. Coburg en 't ell. Melville, op 12° Z.B., 132° 0.L.,
lang van 0. tot W. 30 n., breed 17 it Zij neemt de Alligator-riv. op en heeft met den oceaan gemeenschap ten N.
door de Dundas-straat, tueschen 't schiereil. en eil., en ten W.
door de Claence-straat, tusschen Melville en 't vasteland.
Van-Diemens-Land of Tassaanie, eil en britache
kolonie, bij 't Z.einde van N.-Holland, waarvan 't gescheiden wordt door de Bass-straat, en liggende tnsschen 40 0
:34'en°9Z.B138'en4°20.tIsmiof
meer hartvormig, bedr
agende de grootste lengte en breedte
elk ongeveer 52 n. De grootte wordt op ongeveer 1300 0
m. geschat, d. i. bijna de oppervlakte van Iceland, de bevolking op 104,180 mw. (70,130 in 1850). — De oppervlakte
des eilands vertoont veel afwisseling, maar is over 't geheel bergachtig. Benlomond verheft zich tot 1260, Wylde's
Craig tot 1350 met.; een keten, de Wester-bergen geheeten,
gemiddeld 1050 met. hoog, loopt van N. tot Z. en omeluit
verscheiden meren, terwijl over 't ell. nog vele •asoleerde
pieken van 900 tot 1200 met. verspreid staan. Be
'D room.
riv. zijn de Derwent en Jordaan, die ZO. vloeien, en de
Tamar, gevormd door de N.- en Z.-Esk en de Macquarrie,
die sich aan de N.knet outlast; andere riv. zijn de Isis,
Huon en Clyde. Be kusten zijn veelvuldig ingekerfd, in.
zonderheid in 't ZO., alwaar men de Storm., Norfolk- en
Ralph- baaien vindt, als ook de eil. Brune en Maria, de
schiereil. Tasman en Forestier, de 3 kleine Maatsuiker-eil.
en de hfdat. Hobart-Town. Andere bochten zijn Port-Dalrymple en Port-Sorell in 't N., Port-Davey en Macquarrieharbor aan de W.kust. Enkele rijke vlakten strekken zich
lenge de rivieren maar 't land is meeatal hoog, golvend en heeft een minder vruchtbaren bodem dan die van
sommige streken in Nieuw-Holland. Zandateen, kalksteen
en bazalt behooren er tot de room. geologische formatien.
't Blimaat is er meer gelijkvormig dan in Nieuw-Holland.
Gent, haver, tarwe en aardappelen komen er tot volmaaktheld; ook de vruchten van N.-Europa worden er aangekweekt; de senapen gedi,jen er goed, en wol is er, even
ale in Nieuw-Holland, een belangrijk art. van uitvoer. Men
wil, dat er eene groote menigte kangaroee zijn; de knsten
worden door velerlei soorten van walvisschen bezocht.
Timmerhout is er in overvloed. Ook treft men er steenkolen, ijzer, koper e. a. metaalertsen aan ; doch er worden
nog weinig of geen mijnen bewerkt. Te Hobart-Town wordt
vet) drakke echeepsbouw gedreven, en aan de oevers der
Huon bonwt men vaartuigen van 20 tot 400 ton. — Het
gekoloniseerde gedeelte des eilands is in 11 gra. (ucountiee")
verdeeld. De voorn. plaatsen sun Hobart-Town, de hfdet,
Launceston, Georgetown Lincoln, Campeltown, Rostown,
Tumbridge ( de 4 laatete eau de riv. MacquarrieBoth,
well, Macquarrie, Brighton, Richmond en Elisabeth- Town.
Het bestuur berust bij een gouverneur en een wetgevenden
read. — Het ell. weed in 1642 ontdekt door den nederl.
zeevaarder Abel Tasman, van Lutjegast (prey. Gron), die
het Van-Diemens-Land nounde ter eere van den
gonverneur-genereal van Neerlande Indie, Van Diemen; de
Engelschen daarentegen noemen het passender near den
ontdekker Tasmani a, welke benaming tegenwoordig ook
vrij algemeen die van Van-Diemens-Land vervangen heeft.
In 1903 weed het door de Eng. beset en tot eene britsche
strafkolonie gemeakt. 't Aantal inboorlingen, tot het Papoe-negerras behoorende, bedroeg teen nog omen. 29,000.
Gaandeweg is deze inheemsche bevolking echter zoodanig
vermhiderd, dat in 1830 nog slechts 150 delen over waran. In 1850 telde men er nog 44 (wear.. 12 mannen, 22
vrouwen en 10 kinderen 1; in 1864 leefden hiervan nog maar
3 vrouwen en den man, die in 1869 stierf. In 1876 eindelijk ging met de leatate Tasmaansche vrouw het beele ree
te gronde, ne due alechts 't 2/4 eener eeuw den strijd out
't bestasai tegen de Anglosaksische volkeplanters te hebben vOlgehonden.
Vandsloarg,WWandsburg, pr. at., prov. Pruisen, regdst.
Marienwerder, tr. Flatow, 4 u. Z. Hammin, eau een meer
in 't walk ease eiland ligt met een kasteel. 1660 mw.
Wan-Dyke (Jost. en Little.), twee britsche W.-Ind.
eit, tot delifaagden- of Virginische ell. behoorende en evan Tortola, liggende het aerate, dat 1 u. lang
It breed is, op 1 n. &Stands NW. Tortola.
Vassiusulhaddly, at. van Britsch India, prep. en 30 u.
WSW. II1Mrs4 op ems ell. in den Painur. Er sijn tempels
van Silira en Vischnoe.
Wanikoro, IPPitt's-Eiland of La-Peruntse's•Eiland,
took Mannicollo en verkeerdelijk Mallicollo
geheeten), ell. in den Stillen of Grantee oceans, Santarruz-Archipel, op I 10 37' Z.B.. 166° 49' O.L. Hier leed La
Perouse schipbreuk en Het hij het leven is 1788.
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Vannes [Dariorigum], fr at. en zeeh., hfdpl. van het
dep. Morbihan, bij de golf of lagune Morbih., aan de &knit van Bretagne. 72 u. WZW. Part*. Zij is de zeta des
suffragaan-bisschops van Tours, heeft een handels-tribunaal, ran tolkantoor, een hydrographische echool, een gem.collegie, openbare bibl. van 8000 boekdeelen, een museum
van net. hist., een landbonw-genootachap, ran echouwbargzeal, een centraal tncht- en verbeterhuis veer vrouwen,
fabr. van wollen, linnen en katoenen stoffen, kant, leder
ens., eenigen scheepabouw en levendigen knathandel, ofschoon hare haven alechte sehepen van weinig diepgang
opneemt. ' Tot hare weinige merkwaardige gebouwen behooren de kathedraal, ran ond kasteel ( nu 't hotel der prefectunr), de kerk van St.-Paterne en 3 of 4 kloosters, die
en tot kazernen dienen. 14,690 mw. in de gem. • 12,540
' apeIn de at.) — Te Locmariaquer, 13/4 0. NW. liggen de
ran van 't nude Dariorigum of Civitas Venet or it m, dat eenmaal den Romeinen een hardnekkigen
tegenstand bond.
Values., fr. gem. en d., dep. Ardeche, arr. en 41/.2 u.
NW. Tournon. 1670 mw.
kant.hfdpl. arr.
Vans (Les), fr. gem. en at
en 31/2 u. SW. Largentiere, bij den Chassezac. 2600' mw.
Vansittart, 11 beei sen de NW.knat van Nieuw-Holland,
ten 0. van de Admiraliteits-golf, op 14° Z.B., 126° 20' O.L.
Aen haren ingang liggen de Ek lipa-eil an de ii. —
2) henvelrij in 0. Nieuw-Holland, ten N. der Liverpoolplains, ongeveer op 31° 15' Z.B., 149° 50' O.L. — 3) eil.
van Britsch N.-Amerika, tueschen 't eil. Southampton en
't schiereil. Melville, op 66 0 40' N.B., 84 0 W.L.
Vaavest of Vanwres, fr. gem. en vl., dep. Seine, arr. en
1 n. N. Sceaux; met een fort ter verdediging van Parijs,
ran krankzinnigenhuis, een ond kasteel des prinsen van
Conde, en een park, dat can 't collegie van Lodewijk XIV.
behoort. 7926 mw.
Wan-Wart, gre. der V S., Ohio, grenzende W. aan Indiana; met 15,823 mw. ( 4794 in 185)); hfdpl. Van-W er t.
— Nog in andere Stt. komt dezelfde naam veer gm. of
dorpen voor.
Vansage, gem. en d. in Italie, prov.Milaan, circ. Gallarate.
Van-Zandt, gra. der VS., Tejaa, in den NO.hoek van
den Stt.; met 6500 mw. ( 1348 in 1850); hfdpl. Jordan's
Salin e.
Varner, fr. gem. en d., dep. Tarn, kant.hfdpl., arr. en
5 u. NW. Galilee. 650 mw.
Vaprio, 1) vi. in N.-Italie, prov. en 4 u. NNW. Novara;
met papiermolens. 1100 low. — 2) id., prov. en 5 u. 0.
Milaan, aan de Adds, r. o., en 't kanaal Martesana; met
zijdefabrieken. 2320 mw.
War, 1) (ital. V a r o), grensriv. van Frankrijk en Italie,
ontspr. in de Zee-Alpen, vloeit Z., dan 0. en Z., en valt
na een loop van 18 u. in de Middell. zee bi,j St.-Laurentdu-Var, 2 u. NO. Antibes. — 2) ZO.lijk dep. van Frankrijk, tusachen 42° 58' en 43° 55' N.B., hebbende ten Z. en
en SO. de Midden. zee, ten NO. het dep. Alpes-Maritiuses en verder de dep. Hautes-Alpes en Bouches-du-Rhone,
groot 110,48 0 m . met 295,763 inw. (1876); — hfdpl. Dra' is geheel bergachtig, !moral in 't N.
guignan. De grond
en NO., en overdekt met uitloopers der Alpen, welker hoogste to.ppen zich hier tot 3500 met verheffen. Be room.
riv. sun de Var, Argens en Verdon. De kusten zijn hoog,
vol bochten, en vormen eenige kleine lagunen en verecheiden golven, waaronder die van Juan, Napoule, Grimaud en
Tonlons schoone reede de room. zijn. Olijfolie, oranje-appels, citroenen, gedroogde vruchten, koren en zijde zijn de
voorn. art. van uitvoer; koren wordt er niet toereikend
voor eigen verbrnik gebonwd, mode wijnen zijn em overvloedig en goed. Ook vindt men er ruimen voorraad van
allerlei timmerhout. Be veeteelt is em onbeduidend. Bit
het mineraalrijk wint men er steenkolen, pleister, marmer,
graniet, bouwateen, albast, porphyr, jaspis, zout. De industrie levert moral reukwerk, seep, papier. leder, grove
wollen stoffen, aardewerk en marmerwaren. Het dep. wordt
verdeeld in 3 arr. (Dragnignan, Toulon en Brignolles).
Varadee, fr. gem. en vi, dep. Loire-inferieure, kanthfdpl., arr. en 2 u. 0. Ancenis, nen de Loire, r. o., en aan
den epw. van Nantes op_ Tours. 3360 low.
Waradia, gem. van Hangarije, gra. Temes. 3510 mw.
Warrages, gem. en d. in Frankrijk, dep. Var, 3 n. NW.
Brignolles. 1390 tow.
Varallo, gem. en st. in N.-Italie, prov. en 8 , 4 U. NW.
Novara, aan de Scala, I. o. Si,) heeft fabr. van User- en
koperwaren, en dicht daarbij ligt een merkwaardige henve.4 de Sacro-Monte, met ran prachtige bedevaartskerk.
3100 how. (in de gem.; 2450 in de at.)
Varanger-fjord, diepe boezem van de IJszee, tnaschen
Russ. Lapland en Noorwegen (Finmarken), op 70° N.B.,
280 40' tot 31 0 O.L. Hij ontvangt de overtollige weteren
van 't mere Entire.
Verso., 1) &erne, lagane van Z.-Italie, Napels, prom.
Capitanate, san de Adriat. kust, op de N.sijde van 't schierell. Gargano; Wig 11/g n., breed 11/4
Aan hare 0.zijde
ligt het d. Varan co.
2) slay. Varano •1, d. van
N.-Hongarije, com. Zemplin, eau de Ondeva, 3 1/a n. SO.
Harnsfilve. 2010 mw.
Warano-de-Melegari, gem. en ml. In Italie, prov.
Parma, cire. Borgo-San-Donnino. 2680 inw.
Varapodie, vi. in z. - italie, prom. Reggio-Calabria, 3 u.
ZO. Gioja. 2450 mw.
Waranse of Varaggio, myl. en gem. in N.-Italie, prom.
en 5 u. SW. Genus, mand.hfdp1.; met can haven eau de
golf van Genus, reel schespabouw, een ankersmederij, touwslagerij en bommengietern. 91$0 law. (4400 in de at.)
Varisarg„ et. en seek. van Sweden, lin en 101 /* u. NNW.
Ilahnetad, sem 't Kattegat. IWO taw.
Vardar, lliffardari, (Axims], rim. van Eur. Turkije,
Macedonle, ontspr. laden Tsjar-Dagh, vloeit lenge Oeskoep
en Gradiska en malt ne een Z.leken loop van 50 u. in de
he see, 31/1
WZW. &tiice.
tm
Arne, Ward.), deetnsche at., Jutland, ambt en 61/2
u. NNW. Ribe, eau den Varde-Aae. 3490 mw.

Vaucluse

Yard&
Vardoe, eil. van Noorwegen in de IJszee, biLj Finmarken,
met VardOehun a, de N.lijkste sterkte van Europa, op
'700 20' 36" N.B., 31 0 10' O.L. Het vi. Yard* telt omstreeks
1400 low., die zich bijna nitaluitend beziF houden met vischvangst fkabeljanwhandel en traankokenjen). Men heeft er
een houten kerkje en een paar goede achoolgebouwen, in
1878 door de bemanning onzer ',Willem Barents" bezocht.
Varebenker, geh. in de Ned. prov. Limburg, gem. en
kant. Heerlen, arr. Maastricht. 80 low.
Vareburen, Waardeburen, b. in de Ned. prov. Friesland, gem. Ferwerderadeel, ander het d. Blija, kant. BerIleum, arr. Leeuwarden. 135 mw.
Varedo, mv1. in Italie, prov. Milaan, circ. Monza. 1820 mw.
Ward, mvl. in Oldenburg, hfdpl. der gelijkn. heerlijkheid, bij den Jande-boezem en het zoogen. V arele r-S i el,
flat de haven vormt en bij vloed zeeschepen draagt, 10 u.
NW. Bremen. Het heeft een slot, paardenmarkten, scheepvaart en handel. Het fort Ch risti an sburg verdedigt
de haven. 4936 mw.
Varela, eilandje in de street van Malakka, 17 u. 0.
Dely of Delli op Sumatra.
Warella of Avarella (Kaap-), 0.1ijkste punt van Coehinchina, Anam, 22 u. ZO. Quinhone. — De valsche K aapA var ella is een andere kaap, 26 u. meer Z.waarts.
Varend, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Princenhage, kant. en arr. Breda. 280 mw.
Varenhout, Vernhout, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. St.-Oedenrode, kant. Veghel, arr. 's Hertogenbosch. 290 low.
Varenna, d. in N.-Italie, prov. Como, aan de 0.zijde
van 't meer Como. 1060 mw.
Niarennes, 1 ) fr. gem. en d., dep. Haute-Marne, kant.hfdpl., arr. en 4 u. 0. Langres. 1300 mw. — 21 -en-Argonne, fr gem. en stadje, dep. Maas, kant.hfdpl., arr. en
41/2 u. WNW. Verdun, aan de Aire, 1. o. 1455 mw. Het
was hier dat de ongelukkige Lodewijk XVI. bij mime vlucht
uit Frankrijk den 20 Juni 1792 met mime familie ontdekt
en aangehouden werd. — 3) -sous-Dun, fr gem. en
dep. Sa6ne-et-Loire, arr. en 21/2 u. Z. Charolles. 1050 low.
— 4) -sous-Monsoreau, id., dep. Marne-et-Loire, arr. en
2 u. ZO. Saumur, aan den spw. van Tours op Nantes. 2000
-sur-Allier, fr. gem. en stadje. dep. Allier,
mw. —
kant.hfdpl., arr. en 7 U. NW. La Pelisse, aan den Allier,
C. o. 2510 mw. (1180 in de at. )
Varent, fr. gem. en d., Deux-Sevres, kant.hfdpl., arr.
en 31/2 U. ONO. Bressuire, aan den Thouet, r. o. 1650 inw.
Varese, 1) at. in N.-Italie. prov. en 4 u. W. Como, aan
de Olona en aan de 0.zijde van 't mere Varese, dat
mini 1 U. 0. Lago-Maggiore ligt, waarin het zijn overtollig
water ontlaat. De at. heeft verscheiden paleizen en landhuiten met schoone tuinen, een schonwburg, bloeiende
zijdeweverijen en in de nabijheid de beroemde bedevaartskerk Sacro-Monte of Madonna-del-Monte. 12,600 mw. — 2)
mvl. in N.-Italie, prov. Genus, circ. en 4 u. NO. Chiavari,
mand.hfdpl., bij de Apennijnen. 7559 low. in de gem.)
Varhely, (wallach. Graditsje), d. in OostenrijkHongarije, prov. Zevenbergen, grs. Hunyad, 5 u. ZW. Vajda-Hunyad, op de pleats der oude hfdst. van Dade S a rmizegethusa (Sarmiza gethusa), later door de Romeinen bezet en Ulpia Trajan a geheeten.
Van, gem. in Hongarije, grs. Bereg. 2500 low.
Variek, gem. en d. der V.S., New-York, gm Seneca,
tusachen de meren Cayuga en Seneca, 2112 n. Z. Waterloo.
1740 mw.
Varignano, 1 ) vl. in Midden-Italie, prov. en 3 u. ZO.
Bologna. 3000 mw. — 2) vl. en fort in Z.-Italie, bij La
Specca. Hier vertoefde, Aug.—Octob- 1852, Garibaldi al.
krijgsgevangene.
Varik, d. in de Ned. prov. Gelderland, kant. en 11)2 u.
.ZO. Geldermalsen, arr. Tiel; met een geref. en een r. kath.
kerk en 2 buitenplaatsen. 759 mw. Met het d. Heesselt
vormt bet de g e m. V ari k, die 1083 low. telt.
Varilles of Varilhes, fr gem. en stadje, dep. Ariege,
kant.hfdpl., arr. en i1/2 u. Z. Fernier.. 1640 low.
Varina, vi. in de VS., Virginie, gra. Henrico. 3210 low.
Varinas, Darius, at. in Venezuela, hfdpl. van den
Stt. Zamora, aan den St.-Domingo, een bijriv. van den Orinoco, 26 u. Z. Trujillo; met handel in landbouw-prod.,
vooral in tabak. Eens was zij zeer bloeiend en telde meer
dan 12,000 mw.; thans slechts 4000 low.
Varjas, gem. in Hongarije, gra. Temes. 4210 mw.
Varkensbnurt, b. in de Ned. prov. Utrecht, gem. LaagNieuwkoop, kant. Breukelen-Nijenrode. 110 mw.
Varkenseind, b. in de Ned. prov. N.-Brab., gem. Tilburg.
Varkenshoek, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
-Rosmalen, kant. en arr. 'a Hertogenbosch. 80 inw.
Varkensoord, polder in de Ned. prov. Z.-Holland, gem.
Uselmonde en Charlois. — Varkensoordkade is een geh.
onder eerstgen. gem.
Varkhau, gr. d. van Turksch Armenie, pasj. Wan, 61 1.
U. WZW. Bitlis, op den weg near Sert.
Varna, [Odessa*, Constantia of Same], veraterkte
St. en zeeh. van Bulgarije, aan de Zwarte zee en aan den
mood der Pravadi, 13 U. 0. Sjoemla, waarmee het ainds
1866 door een spw. verbonden is. De st zelve is slecht
gebouwd, maar heeft een der drukst bezochte havens op
deze kust, is de stapelplaats voor de Bulgaarsche prod. en
drijft een levendigen scheepsbonw. De haven van V. ligt
tusschen de kapen Calata en Sokanlik en is veilig voor den
in de Zwarte zee zoo gevaarlijken NW.wind, maar niet
voor de winden nit het W. en ZW., waarom dan ook meer
den eens de meening is geopperd, dat V. zijn gewicht zal
verliezen en daarentegen het 51/2 u. NNO.waarta gelegen
B al t aji k, dat door zijne natuurlijke ligging tegen alle
stormen is gewaarborgd, eens de aanzienlijkate haven van
de Zwarte zee zal worden. Hare bevolking beloopt 20- tot
26,000 zielen. De toren staat op 43° 12' 2" N.B., 27° 56'
2" 0.L. — Hier wend het hong. leger onder Ladislaus V.
en Job. Huniades geheel verslagen door de Turken onder
Amnrat K., op 10 Nov. 1444. In 1828 names de Russen V.
in na een vrij langdurig beleg. In 1854 was het tijdens
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den Krimoorlog een belangrijk uitgangspunt van de krijgaoperatien der vereenigde engelsche, fransche en turksche
strijdkrachten tegen Ru.land.
Waroslod, gem. van Hongarije, gem. Veszprim. 2084 mw.
Wars, fr. gem. en vi., dep. Charente, arr. en 21/2 U. N.
Angouleme, aan de Charente, 1. o. 1900 low.
%arse., -Vareeen, Verssen, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Ambt-Ommen.
Varofelder, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Gendringen, kant. Terborgh, arr. Arnhem. 170 mw.
Varei, gem. en d. in Italie, prov. en circ. Parma. 3390 mw.
"Varsovie,

zie Warsehan.

Varssel, b. in de Ned. prove Gelderland, gem. Hengelo°, kant. en arr. Zutphen. 500 low.
Varsseveld, Varseveld, d. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Wisch. kant. en 11/2 u. NO. Terborgh, arr. Zutphen ; met em n geref. en een afgesch. kerk en 6 vermaarde
jaarmarkten. 500 low. (zonder de onderh. buurten).
Varstrop, Vartrop, Varderop, geh. op het Ned. eil.
Wieringen, prov. N.-Holland.
Varzi, 1 ) vI. in Midden-Italie, 7 u. ZW. de at. Parma,
1600 low. — 2 ) id., N.-Italie, aan een bijriv. van den Po,
3 U. NW. Bobbio. 2300 low. (met de gem.)
Varzin, landgoed in 't NO. van de Pruis. prov. Pommeren, regdst. Koslin, kr. Stolpe, aan den spw. near Stolpemiinde ( 0.zee). 't Is het zomerverblijf van den Duitschen
rijkskanselier Von Bismarck.
Var.°, vl. in Italie, prov. Novara, circ. D'Omodossola.
2000 mw.
Varzy, fr. gem. en at., dep. Nievre, kant.hfdpl., 6 U. NNO.
Nevers ; met een gem.collegie. 3010 mw. )2200 in de at.)
Vasarhely, 1) of Hod-Mezti-%., zeer gr. hong mvl.,
corn. Csongrad. aan 't meer of moeras Hod, 4 u. NO. Szegedin; met een geref. gymnasium. sterke veeteelt, wijn-,
tabaks- en tuinbouw en verscheidene wel bezochte jaarmarkten. 49,01)0 low. — 2 ) (Maros- of Szekely-), (hoogd.
Neumarkt, Markstadt of Szeklesmarkt, at. in Zevenbergen, eenige at. in 't Szeklerland, hfdpl. van den studl
Maros, aan de riv. Maros, 14 u. OZO. Klausenburg. Zij
heeft een versterkt kasteel met bezetting, een schoone goth.
geref. kerk, een geref. collegie met een eigene boekdrukkerij, een r. kath. gymnasium, een openbare bibliotheek
van 60,000 boekdeelen met een kabinet van mineralien, em n
Minorieten-klooster, sterken tabaks- en wijnbouw en ooft
ent. 12,700 mw. — 3) (Sonalo- of Sonnlyo.), gr. hong.t
mvl., com. en 7 U. W. Veszprim, aan de Torna en aan den
voet der Somlyo-bergen ; met voortreffelijken wijn- en tabakabouw. 18,000 low.
Vasilkov, at. in Rusland, gouv. en 4 u. ZW. Kiev, aan
de Stoegma. 16,000 low., waaronder vele Joden.
Waskoet, Vaskut, gem. in Hong., gm. Baez. 4660 low.
%miles, gem. van Frankrijk, dep. Deux-Sevres, arr. Parhenay. 2550 mw.
Vassalborough, gem. en vl. der V.S., Maine, grs. Kennebec, aan de riv. Kennebec, tegenover Sydney, 31/2 u. NO.
Augusta ; bedrijvig en handelrijk. 2920 low.
Vasse, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Tubbergen,
kant. en arr. Almeloo ; met papiermolens. 300 low.
*Jassy, 1 [Vadicasses], fr gem. en at., dep. HauteMarne, arr.hfdpl., 8 n. NNW. Chaumont, aan de Blaise,
C. o.; met een gem.collegie en fabr. 3100 mw. De mooed,
op last van den hertog van Guise in 1522 aan de Protest.
in deze at. gepleegd, gaf het sein tot de ranyzalige godsdienstoorlogen in Frankrijk. — 2) fr. gem. en vi., dep.
Calvados, kant.bfdpl., arr. en 3 n. 0. Vice. 2800 low.
Vast (Le), fr. gem. en vi., dep. Kanaal (Manche), arr.
en 3 n. 0. Cherbourg. 1300 low.
Vrietao, d. en kasteel in Turks& Armenie, pasj. Wan;
met eon kleine haven aan 't Z.einde van 't meer Wan.
Vasto (11), 1) [Istonium of Giastum Amoniumb

at. in Z.-Italie, prov. en 9 u. ZO. Chieti en 112 n. van de
Adriat. zee. Zij heeft een ruim marktplein, twee kerken,
waarvan eAne op de rulnen van men Cerestempel staat, 8
kloosters, hospitalen, een schoon paleis, fabr. van lakens,
zijden atoffen en grof aardewerk, levendige visscherij en
een gr. jaarmarkt. 13,700 low. — 2) -Gerardo, mv1. in
Z.-Italie, prov. Campobasso, circ. en 4 n. NNO. Isernia, aan
den Trigno. 2350 low.
Vatan, fr. gem. en at., dep. Indre, kant.hfdpl., arr. en
31/2 n. NW. Issondun. 2980 mw. (2100 in de at.)
Vathi, 1) at. en hfdpl. van het Ionisch eil. Theak [Dhaka], Ran de Z.zijde eener golf ; met een mime veilige
haven. 2500 mw. — 2) at. op de NO.kust van 't eil. Samos;
een haven en handel in vee en muskaatwijn. 2403 low.
Vatieano (Kaar), kaap in Z.-Italie, aan de W.zijde
der prov. Catanzoro, 5 u. WZW. Monteleone. Zij bepaalt
den ingang van de golf Gioja ten N.
Vattenhoven, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Obbicht c. a., kant. Sittard, arr. Maastricht. 120 mw.
Vatz, twee zwit. d., kant. Grauwbunderland, in 't R)jndal: Ober-Vatz, 3 1 /2 u. Z. Chur. 900 low. ; — UnterVat., 11h, u. N. Chun. 1100 low.
Vatzkir, d. in Schotland, grs. Ross en Cromarty. 400 low.
Vanbeeourt, fr gem. en vl., dep. Meuse, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. N. Bar-le-Duc, aan de Aisne, 1. o. 950 mw.
Vanelin (Le), vl. op 't fr. W.-Ind. eil. Martinique,
aan de 0.kust. 5150 low.
Vancluse, [V Allis clau. a), 1) dep. in 't ZO. van
Frankrijk, tusschen 43° 35' en 44° 75 N.B., omgeven ten
Z. en W. door de riv. Durance en Rhone, die 't van de
dep. Bouches-du-Rheme en Gard scheiden, en aan de andere
zijden door de dep. Hautes-Alpen en Drome; grout 64 1/s
m , met 255,700 low. (1876). Be bijna geheel bergachtige oppervlakte is in 't 0. bedekt met voorbergen der Al.
pen, waarvan Mont-Ventroux (2066 met.) de hoogste top is.
De bodem is alleen vruchtbaar in enkele dalen. Er wordt
flirt toereikend green voor eigen verbruik gebonwd ; de
hfd.prod. zijn won, zijde, amandelen e. a. vruehten, meekrap, saffraan en aromatische zaden. De mijnbonw is van
weinig beteekenis. Er zijn verscheiden minerale bronnen,
under welke de zwavelbronnen van Vacqueiras, Anne! en
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Gigondas de voorn. zijn. De fabr.industrie, alleen levendig in de steden Avignon en Orange, levert zijden en wollen stoffen, papier, glee, aardewerk, brandewen chemicalien, congturen enz. — V. is verdeeld in 4 arr. eApt, Avignon, Carpentras en Orange). — 2) (Ital. Vale hiusa ),
fr. gem. en d., dep. Vancluse, arr. en 41/g u. 0. Avignon,
aan de Sorgue, r. o. 500 low. Daarbij ligt de "Fontainede-Vaucluse", de bron der Sorgue, met schilderachtige natuurtooneelen, maar vooral beroemd door de verzen van
Petrarca, die Mar eenmaal zijn verblijf hield. De voorn.
herberg van het d. heet //hotel de Larne".
Vaueouleura, [Corium], fr. gem. en at., dep. Meuse,
kant.hfdpl., arr. en 3 U. ZZO. Commercy, sin de Maas,
C. o. Zi.j heeft een modelhoeve your de paardenfokkerij (te
La-Voivre). 2650 mw. (2400 in de it.) In 't onderhoorig
geh. Tuaey werd in 865 een concilie gehonden. Jeanne
d'Arc was bier dienstmaagd in een herberg, toen zij aan
Robert de Baudricourt kwam aanbieden out de door de
Engelschen belegerde atad Orleans te ontzetten.
Vaud, zie VIVaadland.
Wanda-di-Front, Ital. d., prov. en circ. Turijn. 1360 maw.
Vaudelenay, gem. en d. van Frankrijk, dep. Maine-etLoire, arr. Sanmnr. 1288 inw.
Waudrenil, gra. van Britsch N.-Amerika, dominion of
Canada, prov. Quebec. 11.000 mw.
Vaughan, vi. in de V.S. van N.-Amerika, Arkansas,
gra. Jefferson. 4735 mw.
Vaugirard, fr gem. en vi., dep. Seine, arr. en kant.
Sceaux, gelegen binnen de vestingwerken van Parijs, wearvan 't een voorat. ten ZW. is, van de Seine geecheiden
door de vlakte van Grenelle. 11,000 mw.
Vaugneray, fr. gem. en d., dep. Rhone, kant.hfdpl.,
arr. en 2 tr. W. Lyon. 1950 mw.
Vanlion, zwit. d. en berg, kant. Waadt. Be berg, ',Dent
de V.", een kruin der Jura-keten, is 1370 met. hoog; aan
zijn voet ligt het d." 1 u. W. het kl. vi . Romainm oC i e r. dat aan den Nozon ligt, 17 u. SW. Orbe.
Vauputx geh. in de Ned. prov. Limburg, gem. Kerkrade, kant. 'Heerlen, arr. Maastricht.
Vaury (St..), fr. gem. en et., dep. Creuze, kant.hfdpl.,
arr. en 1314 u. NW. Gaeret. 2500 mw.
Vausins of Bansim, et. in Indie, Dekan, Nizam-gehied, 24 u. ZW. Ellitsjpoer.
Vanvert, fr. gem. en st., dep. Gard, kant.hfdpl., arr. en 3
U. ZZW. Nimes; met een pent. kerk. 5140 mw. (4470 in de at.)
Vaneillees, fr. gem. en stadje, dep. Haute-Sa6ne, kant.hfdpl., arr. en 8 U. NW. Lure. 1200 mw.
Vaux, 1) fr. gem. en d., dep. Seine-et-Oise, arr. en 2/ 3
U.OVersail,tndSLo.120mw—)id,
dep. Rhone, arr. en I u. NW. Villefranche. 2050 mw. —
3) id., dep. Aisne arr. en 6 u. WNW. Vervins ; met een
fabr. van shawls. 1600
mw. — Veel andere minbeduidende
'
plaatejes in Frankrijk dragen dien naam.
Vauxhall, 1) voorstad van Londen, gm Surrey. met
Westminster verbonden door eene brug over de Teems. Hier
is het station van den South-Western-spw. — 2) voorst en
tuinen van Birmingham, tan 't NO.einde.
Vany-sona-Chevremont, gem. in Belgie, prov. Luik.
2860 mw.
Wawa° Vavau, eil. van een gelijkn. kleine groep der
s-eil., Still. oceaan, op 18° 39' 2" Z.B., 174° l'
Vriendschap
W.L.; lang 3 u., met misschien 6000 tow. 't Is van koraalformatie, boschrijk, vruchtbaar en heeft een goede haven.
Vavitoe of Raivave, Ravavai. een der Societeitseil., in de Toebai-groep, op 23° 42' Z.B., 147° 50' W.L.
Vaxholm, Waxholna, sterk bevestigd zweedsch stadje
of vl.„ lan en 41/2 U. 0. Stokholm, op 't eil. Vaxo e, in
de golf van Bothnie. 1200 mw.
Way, fr gem. en d., dep. Loire-infdrieure, arr. en 6 u.
SW. Chateaubriant. 3010 inw.
Vaynor, keret). van Engeland, Z.-Wales, gm Brecon, 1 /2
u. N. Merthyr-Tydvil; met kolen- en ijzermijnen. 2800 mw.
Vayrae. fr. gem. en d., dep. Lot, kant.hfdpl., arr. en
6 n. NO. Gonrdon. 7397 mw. ( 1875 in 't d.)
Vayres, 1 ) fr. gem. en d., dep. Gironde,. arr. en 11/4 n.
W. Libourne, aan de Dordogne, 1. o. 1820 mw. — 2) id.,
Haute-Vienne, arr. en 11/4 n. S. Rochechonart. 2050 mw.
Vazirabad, at. in den Pundajab, bij den Tsjenab, 18 u.
NW. Lahore. 't Is een der fraaiste steden in Indie, dear
zij in en, atij1 herbouwd is. Zij heeft een goeden bazar
en een door Rundejiet Singh opgericht paleis.
Vnesetz., gem. van Hongarije, gra. Liptan. 2217 mw.
Waxxano, d. in Italie, prov. Catanzaro, circ. Monteleone-di-Calabria. 1228 (ow.
Waxman, Ital. d., prov. Treviso, circ. Conegliano. 3665 mw.
V.:chicane, d. in Italie, prov. en circ. Pisa. 6480 mw.
Veelaelde, d. in 't hertd. Brunswijk, 2 n. W. de stad
Brunswijk, aan den spw. near Hannover. 750 mw.
Weeht, 1) liollandaelie, Stiebtaehe of Utreehtache
Veekt, nederL riv. in de prov. Utrecht en N.-Holl., een
der mondingsarmen van den Rijn, Tloeiende in meest NW.en N.lijke richting van Utrecht langs de d. &dim, Mamma, Brenkelen, Loenen Vreeland, Nigtevecht en de ateden Weesp en Maiden,,' bij wellte laatate zij sick, na can
loop van 5 U. (7 U. tangs den stroomdraad) door aware
schntalnizen in de Zuiderzee outlast. De Vechtstree k,
vooral het gedeelte tuaschen Utrecht en Loenen, was van
ouds beroemd om sijn prachtige bnitens en !male landgoWeren, wenn de Amsterdamsche patriciers, rijk geworden kooplieden en zeekapiteins in mete bier bezaten. ogler
verlustigde can vroeger geslacht zich des somers in koepals en tenten, met het uitzicht op grazend rundvee ; bier
pronkteonen met geschoren Lunn en rechtlijnig aangelegde
parken." Thans houdt men minder van Saga dras- en weilinden, mane zoekt men liever de hooge gronden en de afwisselende 'titan? van Gelderland of,van het Gooi en gist
naar Anthem, Nijmegen of Apeldoorn, near Hilversum, &tarn
of Driebergen. — 2) Overijaelsehe of Groot* Veeist, in
Dnitschland ook Neeline, Veehta genoemd, riv. van Pratsen en Nederland, ontspr. in 't Munetersche (Westphalen),
loopt langs Schlittorf, Nordhorn en Neuenhaus en venter

Vega
door de ned. prov. Overijsel voorbij Gramsbergen, Hardenberg, Ommen en Dalfsen, vereenigt zich 1 u. N. Zwolle
met het Zwarte-Water en valt, na onder dien naam Hessen, Zwartsluis en Genemuiden besproeid te hebben, als
Zwcdsche-Diep in de Zniderzee, na een geheelen loop van
33 u. (tangs den stroomdraad). Zij neemt de Dinkel, de
Kleine- of Koevordsche-Vecht (zie Keeverden) en de Regge op.
Vechta, Weehte, at. in 't hertd. Oldenburg, kr.hfdpl.,
8 IL Z. de at. Oldenburg, aan de Vechta, met een voorm.
Franciskaner klooster (nu can strafwerkhuie), en een voorm.
tnighnis (nu tuchthuis), een r. kath. gymnasium, een normaal-school en weverijen. 3039 mw.
Veehtdijlc, I) wijk der Ned. gem. Weesperkarspel, proy.
N.-Holl. — 2) id., gem. Achttienhoven, prov. Utrecht. 99 inw.
Veehten, b. in de Ned. prov. Utrecht, gem. Bunnik,
kant. Wijk-bij-Dnurstede, arr. Utrecht. Ruim 300 mw.
Weekernhagen, pr. mv1., prov. Hessen-Nassau, aan de
Weser, 1. o., 4 u. NNO. Kassel. 1800 mw.
Weetbes, gem. in Hongarije, gm Pest. 2831 inw.
Wedano-al-lLanabro, d. in Italie, prov. Milaan, circ.
Monza. 1410 inw.
Wedelago, d. in Italie, pro,. Treviso, tire. CastelfrancoVeneto. 6050 mw.
Vedenea, d. in Frankrijk, dep. Vaucluse. 1900 mw.
Veduggio-eon-Colanzo, gem. in Italie, prov. Milaan,
circ. Monza. 1250 tow.
Veeeaten, Veekaten, b. in de Ned. prov. Overijsel,
gem. Zalk-en-Veecaten, aan den Mel, kant. Kampen, arr.
Zwolle. 260 mw.
'Steele, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Vlagtwedde,
butt. en arr. Winschoten. 190 mw.
Veen, 1) gem. en d. in de Ned. prov. N.Brabant, kant.
en 1 0. NNW. Hensden, arr. 's Hertogenbosch, aan de Maas.
929 mw. — 2) d. in Limburg, gem. Ottersum, nabij de
Penis. grens. 340 mw. — 3) of Nijker-Veen, b. in Gelderland, gem. Nijkerk. 1600 tow. — 4) b. in Groningen,
gem. Muntendam. 150 mw.
Veendam, ned. gem. en d., prov. Groningen, arr. Winschoten, kant. en 11/2 u. Z. Znidbroek ; met 2 geref., 1.
doopegez., 1 F. kath. kerk en 1 synagoge, een hoogere burgerachool, burgeravondschool en verschillende lagere scholen ; een arm-, wees- en werkhuis, een maatschappij Tot
Nut der Zeevaart ; scheepstimmerwerven, houtzaagniolens,
touwslagerijen, blok- en zeilmakerijen grofsmedenjen, fabrieken van cichorei, moutwijn, brandewijn, leder, pannen
en metselsteenen, en.. De vroeger nog al bloeiende zeevaartkundige school van V. is in 1879 opgeheven. Hen
stoomtram verbindt de pleats met Muntendam en Znidbroek N.waarts, met Wildervank en Stadskanaal Z.waarts.
Met de geh. Ommelanderwijk, Zuidwending, de Korte-Akkers, Numero-een, Kibbelgaarn en Numero-dertien, beneyens gedeelten van de Burger- en Trips-compagnie, telt de
gem. 10,496 mw., waarvan 6400 in het d.
Veendijk, 1) geh. in de Ned. prov. Groningen, gem.
Slochteren. 70 a 80 mw. — 2) of Veenedijk, b. in de
prov. Drente, gem. Havelte. 210 tow.
Veenendaal, Stichts-Veenendaal of RhenenacheVeen, ned. gem. en vi., prov. Utrecht, kant. Wageningen, arr. Arnhem, 11/2 U. N. Rhenen, aan de Grift en op
de grens der prov. Gelderland; met een geref, kerk en een
synagoge, wolkammerij, veenderij en een calicot-fabriek.
De gem. telt met 1 bnurt en 2 o'eh. 4136 tow.; maze het
vi., waarvan een gedeelte onder'de gem. Rhenen ligt en
waartoe ook het daarmede samenhangend d. Geldersch
Veenendaa I, gem. Ede, met 1800 tow., behoort, telt
ongeveer 4200 inw.
Veenhof, Ned. geh., prov. Drente, gem. Gieten. 40 mw.
Veenhuixen, 1 ) ned. d., prov. N.-Holland, gem. Hee,
hugowaard, kant., arr. en 21/2 u. NO. Alkmaar. 210 inw.
— 2) ned. kolome-dcrrp, prov. Drente, gem. Norg, kant.,
arr. en 2 n. NW. Assen ; met 3 groote gestichten voor bedelaars en landloopers, 1 geref., 1 r. kath. kerk en 1 synagoge. 3600 mw. — 3) b. in de prov. Groningen, gem.
Onstwedde. 140 inw. — 4) id., prov. Utrecht, gem. Soca.
— 5) id., prov. Friesland, gem. Tietjerksteradeel. — 6) geh.
In de prov. Groningen, gem. Finsterwolde. — 7) id., id.,
gem. Slochteren, onder het d. Siddeburen. - 8) id.,.prov.
. prov. Gelderl., gem. Nbkerk.
Drente, gem. Dalen. — 9) id,
Weeningen, Veningen, b. in de Ned. prov. Drente,
gem. Zuidwolde. 222 mw.
Weeninkbrink, b. in de Ned. prov. Gelderl., gem. Zelhem.
Weenklooater, b. in de Ned. prey. Friesland, gem. Kollumerland; met een fraai landgoed. 250 mw.
Weeekooten, b. in de Ned. prov. Friesland, gem. OWStellingwerf.
Veenloon zie Loon-op-Zand.
Veenoord, b. in de Ned. prov. Drente" gem. Sleen.
Vemnswonden, fraai d. in de Ned. prov.Friesland, gem.
Dantumadeel, arr. Leeuwarden, kant. en 2 n. Z. Dokknm,
waarmee het door een tramweg verbonden is. 625 mw.
(Met de b. Veenwoudaterdal 820 mw.
Veer, 't Kemelnehe Veer. b. in de Ned. poor. Limburg, gem. Kernel, kant. en arr. Roermond. 150 taw.
Veerhurg, d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem. AnnaPaulowna, kant. Schagen, arr. Alkmaar; in de wandeling
ook Kerkbunrt ge.noemd.
Weere, zie Were.
Vacate, belg. gem. en et., prov. Antwerpen, arr. Turnhout, kant. Westerloo. 1400 mw.
Veeraehe-Gat of Veergat (Het), stroom in de Ned.
prov. Zeeland, tusschen N.-Beveland en Walchereu, van het
Sloe naar den Roompot. — Eau ander Veergat, ook het
Owe-Weer geheeten, lint in de Ztdderzee, tuaschen den
Westerwaard en de Wieringer-gronden.

Velma, nod. d., prov. Gelderland, gem. Heerle,
V
. Elbarg, kant. Apeldoorn, arr. Zutphen, aan
33/4 u.
den Neel, 1. o. 730 meet alien gent. mw.
Veestraat, gel'. in de Ned. prey. Limburg, gem. Grubbenvorst, kant. Venloo, arr. Boermond. 75 mw.
Vega, 1) of La-Coneepeion.de-la-Vega, at. op Haiti,

Vegesack
22 n. NW. St.-Domingo, in een hooge streek, op de pleats
-eener gelijkn. at., die in 1544 door tent aardbeving verwoest werd en eena de bloeiendste van 't ell. was. 3600 mw.
— 2) (Nuestra•Seliora-de-la-), sp. vi., prov. en ZZO.
Santander. 4000 mw. — 31 V.-Cervera, nap. vl., prov.
Leon, part.hfdpl., 3 U. NNW. Ponferrada. 800 inw.
Vegesack, duitach my!, gebied en 3 U. NW. Bremen,
aan de Weser, wear die de Lesnm ontvangt; met een haven, scheepstimmerwerven, ijzergieterij ens. 3689 mw.
Veghel, 1) kant. der Ned. prov. N.-Brabant, arr. 's Hertogenbosch. — 2 ) gem. en d. hfdpl. van gen. kant., 31/2
oevers der As en door
U. ZO. 's Hertogenbosch, aan beide
'

eene haven verbonden met de Znid-Willemsvaart. Tevens
aan het spoor. Het groote, schoone en bedrijvige d. heeft
een r. kath. en een geref. kerk, een fraai raadhuis, een
schoon gesticht van liefdadigheid, een belangrijke linnen-,
pellen- en damastfabriek, linnenweverijen, looierijen, een
brouwerij ens, 4 jaarmarkten, een zeer drnkke wekelijkache graanstaal-markt en levendigen h.andel. De gem., waartoe een omtrek van wel 6 u. met een menigte gehuchten
behoort, telt 5410 mow., waarvan 1250 in het d.
Veglia, I [Curieta], eil. van de Adriat. zee, aan de
kust van Illyrie, gouv. Triest, in de golf van Quarnero,
van 't hong, Littorale en Croatie gescheiden door 't Morlacca-kanaal, lang 61/2 u., op zijn breedst 31/2 u., met 16,700
low. De grond is bergachtig, in 't N. en 0. dor, elders
vruchtbaar. Het brengt timmerhout, wijn, zijde, fruit, veel
vee, marmer en zout voort. Uit Croatie wordt koren ingevoerd. De visscherijen zijn belangrijk. Ten ZW., op een
u. afstands, ligt het eil. Chers o. — 2) at. en hfdpl. van
gen. eil., aan de ZW.zijde, met een kleine, door een kastee verdedigde haven; zetel van een bisschop. 1560 inw.
Vegre, sic Sarthe 1).
Veien, zie Vianden.
Veile en Veilefjord, zie Wells en Weilefjord.
Veilsdorf, zie Mildburghausen.
Veiros, at. in Portug., prov. Beira, distr. Aveiro. 2220 mow.
Veit (St..), 1 ) at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Karinthie, aan de Glan, kr. en 3 u. N. Klagenfurt; met ijzerhandel en paardenmarkten. 2260 mw. — 2) id., id . prov.
Neder-Oostenrijk, 3 u. Z. St.-Polten ; met een aartsbissch.
'
slot. 1000 tow.
Weitsberg (St..), gem. van Oostenr.-Hongarije, prov.
Kustland. 2053 'ow.
Vejano, gem. en d. in Italie, prov. Rome, circ. Viterbo. 1130 mw.
Wejer-de-la-Frontera, zie Bgjer.
Velaine, belg. gem. en d., pray. en arr. Namen, kant.
Gembloux, aan de Maas, r. o. 1160 mw. — Welainest id.,
prov. Henegouwen, arr. Doom-silk, kant. Celles. 2830 low.
Velaszgerd, pert. at., prov. Kirman, 16 u. NO. Benderabbas of Gombroen.
Velate, 1) gem. van Italie, prov. Como, circ. Varese.
1250 mw. — 2) (Milanese), id., prov. Milaan, circ.
-Monza. 2900 mw.
Velay, nude afdeeling der voorm. prov. Languedoc,
hfdst. Le Puy, nu begrepen in 't dep. Haute-Loire.
Velbert, pr. d., Rijnprov., regdst. Dusseldorf. 2235 Mw.
Velburg, at. in Beieren, kr. Opperpalts-en-Regensburg,
7 u. NW. Regensburg; met bierbrouwerij. 1082 mw.
Veld
d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem. Oudeen Nieuwe-Niedorp, kant. Schagen, arr. Alkmaar. De r.
kath. kerk staat in laatatgen. gem., waar ook de meeste
Mw. (tezamen 350; wonea.
Veldbraak, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Baarle-Nassan, kant. Tilburg, arr. Breda.
Weld-Driel, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Driel,
kant. Zalt-Bommel, arr. Tiel. 700 tow.

Velde (Den), ook Ten Velde, b. in de Ned. prov.
Overijsel, gem. Gramsbergen, kant. Ommen, arr. Zwolle.
Maim 100 mw. — Een ander Ter Velde ligt in de gem.
Zwartsluis, kant. en arr. Zwolle.
Veldesa, 1) beier. stadje, kr. Middenfranken, 61h u. NO.
Nenrenberg, aan de Pegnitz; met een slot. 788 mw. — 2)
beier. mvl., kr. Nederbeieren, aan de Vils, 31/2 u. ZZO.
Landshut. 900 mw. — 3) d. van Karinthie, kr. - Klagenfurt, aan 't nicer Worth, 3 u. 0. Villach : met een slot. —
4) ned. d., prov. Limburg, gem. Arcen-en-Velden, kant. en
1 u. N. Venloo, arr. Roermond, bij de Maas, r. o.; met
steenbakkerij., 250 mw. (met onderh. ) — 5) (De), geh.
In de prov, averijsel, gem. Staphorst, kant. en arr. Zwolle.
Veldt., gem. v. Oostr.-Hong„prov. Karinthie. 2600 Mw.
Veldhoek, 1) b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Ruurloo; met 250 mw. — 2) prov. Overijsel, gem. Ommen.
Veldhoven, 1) ned. d.,_ prov. N.-Brabant, kant. en 11/4
U. ZW. Eindhoven, arr. 's Hertogenbosch ; met een r. kath.
en een geref. kerk. Met het d. Mereveldhoven en eenige
b. en geh. vomit het de g e m. Veldho v en - en-M e-

r e v eld hov e n, die 1371 mw. telt. — 2 ) wijk der Ned.
stad Tilburg.
Veldhuizen, 1) ned. gem., prov. en an. Utrecht, kant.
Woerden ; met verscheiden geh., waaronder V eldhu
e n, 11/2 U. W. Utrecht. 360 mw. — 2) b. in de prov.
Gelderland, gem. Ede. kant. Wageningen. 400 mw. — 3)

geh. in de prov. N.-Holland, gem. Haringkarspel, kant.
Schagen, arr. Alkmaar. 250 low. — 4) id, id., gem. NieuweNiedorp, zelfde kant. — 5 ) id., prov. Z.-Holl., gem. Charlois, kant. Ridderkerk, arr. Dordrecht. 70 mow. — 6 I id.,
prov. Friesland, gem. Wonseradeel, under het d. Tjerkwerd,
kant. Bolsward. — Veldhuis is een geh. onder de gem.
Vlagtwedde.
Veldhunten. b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Gendringen, kant. Terborgh, arr. Arnhem. 160 mw.
Veldsehe- of Veldsehuizeni b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Maasbree, kant. Roermond. 110 mw.
Veldsehuur, geh. in de Ned. prov. Limburg, gem. Stein,
kant. Sittard, arr. Maastricht. 40 mw.
Weldetreek, b. in de Ned. prov. Groningen, onder Zevenhuizen, gem. de Leek, kant. Zuidhorn.
Veldwezelt, geh. in de Ned. pray. Limburg, gem. OudVroenhoven, op de Belgische grens, nabij Maastricht. —
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Veldwijk, 1) b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Vol..
den, kant. en arr. Vorden. 600 tow. — 2) id., id., gem.
Formeloo, kant. Harderwijk, arr. Zwolle. 160 mw.

Velejte, d. in Hongarkie, grs. Ugocaa. 2070 inw.
Welen, d. en gem. in Pruisen, prov. Westphalen, regdat.
Munster. 2210 mw.
Veleatina, vi. in Griekenland (v66r 1881 in Eur. Turkije),
Thessalie, 4 U. WNW. Volo, aan 't nicer Carlas.
Veleta, bergtop in Spanje, zie Sierra-Nevada 1).
Velez, 1) St. in de V.S. van Columbia, dep. Santander,
14 u. N. Tunja. 2600 Mw. — -Blanco, [Egelestaa of Gelesta), sp. vl„ prov. en 17 u. NNO. Almeria; met oliemolens, pannebakkerijen, fabr. van wollen en linnen idol=
fen, hoeden en seep, en handel in voortreffelijke wol. 7640
mw. — 3) -de-Benaudalla, id., pray. en 81/2 U. ZO. Granada, aan den Guadalfeo. 3250 tow. — 4 ) -de-Gomera,
St. in Marokko, prov. Fez, op een rots bij de Middell. zee,
22 u. 0. Tetuan. — 5) -Malaga, [Menoba], sp. St., prov.
en 4 u. ONO. Malaga, aan de riv. Velez, bij haren mood
in de Middell. zee. Zij ligt in een vruchtbaar dal, aan den
voet van steile bergen, heeft een moorsch kasteel, nu een
bouwval, eene middelmatige reede die door een kasteel
verdedigd wordt, en een aanzienlijien handel. 21,600 mw.
— 6) -Rubio, [Moms of Morum], sp. st., prov. en 16
u. NNO. Almeria, gebouwd condom een kasteel; met wolfabr. en staalbronnen. 5100 mw.
Velgart, b, in de Ned. prov. Limburg, gem. Arcen-enVelden kant. Venloo, arr. Roermon4. 230 inw. 2) Welgerd (De
n) is een wijk van het N.-Brab. d. Boxrneer.
lielgersdijk, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem Zuidland, kant. Bride, arr. Rotterdam. 50 a 60 mw.
Welicsna, (N a gy -F al n), hong. mvl. com. Arva,
11/2 u. W. Also-Kubin, aan de Arva, r. o. 1600
mw.
'
Velilla-de-Ebro, sp. mvl., prov. en 10 u. ZO. Zaragoza, aan de Ebro, 1. o. 1150 Mw.
Velille, st. in Z.-Peru, dep. en 20 u. Z. Cuzco.
%clines, fr gem. en d., dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 5 u. W. Bergerac. 800 mow.
Velino 1) (Monte.), berg in Midden-Italie, Napels,
prov. Aquila,
'
NW. het nicer Pucino, een der voorn. kruinen van de Apennijnen, hoog 2556 met. — 2) [Velinus],
riv., die aan de N.helling van dien berg ontspringt, NNW.
vloeit voorbij Rieti en zich met de Nera vereenigt. De
watervallen van den Velino, ',Caseate del Marmore" geheeten, bij hare vereeniging met de Nera, behooren tot de
schoonste der wereld.
Welkapolna, gem. in Hongarije, grs. Bars. 2390 inw.
Vellano, d. in Midd.-Italie, Toscane, prov. en circ. Lucca,
in Val-di-Nievole, ruim 1 n. NNO. Pescia. 3000 inw.
Vellaur riv. van Britsch Indie, pres. Madras, distr.
Salem en Z.-Arcot,
'
valt in den Ind. oceaan, 81/2 u. Z.
Pondichery, na een 0.1ijken loop van 31 u.
Vellberg, wurt. stadje, Jaxtkr., opperambt en 2 u. 0.
Hall; met de ruinen van een ouden burg. 1332 mw.
Vellebitz, Vellebith, bergrij in 't Oostenr. gebied, tusschen Croatie en de Adriat. zee, bepalende Dalmatie ten N.
Velleia, bedolven at. der oudheid, ,t't Pompeji van N.Italie" prov. Parma, aan de Nura, 5 u. Z. Piacenza. Men
meent; dat zij door 't instorten van een naburigen berg
tegen 't einde der 3de eeuw is overdekt. Zij bleef verborgen tot in 1760. Toen en later zijn een amphitheater, tempels, een forum en vele woningen opgegraven.
Velletri, [Velitrae], et. in Midden-Italie, prov. en 6 u.
ZO. Rome, op een hoogte, met schoone uitzichten over
de Campagna-di-Roma en de Pontijnsche moerassen. Zij
heeft een door Bramante gebouwd stadhuis, de paleizen
Ginetti en Borgia, een standbeeld van Urbanus VIII. enz.
Het museum Borgia, vroeger in het paleis Borgia geplaatat,
is deels naar Napels, deals naar Rome overgebracht. 10,000
nicest landbouwende mw. — Het oude Velitrie was een
Foote stad der Volscen. Men meent, dat Augustus hier 63
jaar v66r Chr. geboren werd.
Vellore, Velar, st en fort van Britsch Indie, pres.
Madras, distr. en 41/2 n. W. Arcot. Het fort is groot, en
bevat ruime kazernen, schoone kwartieren en een merkwaardige pagode. De st., onmiddellijk ten Z. en aan het
fort door buitenwerken verbonden, is ook groot en yolkrijk. Zij was 't verblijf der familie van Tippoe-Salb (1799
tot 1006), totdat zij naar Calcutta verhnisde.
elm, belg. gem. en d., Limburg, arr. en 4 n. ZW.
Hasselt; met een station aan den spw. 720 tow.
Veloetsji, Weluchi, [Tymphrestus], voorn. kruin
van 't geb. (Eta, N.-Griekenland, NO. het dorp Karpenitii,
hoog 2310 met.
Velp, 1) d. in de Ned. pray. Gelderland, gem. Rheden,
kant., arr. en 1 n. ONO. Arnhem, aan den straatweg van
Arnhem naar Zutphen; met schoone buitens en fraaie huizen, het bekoorlijke landgoed Overbeek, een °Tref., een afgesch. en een r. kath. kerk en papiermolens.eHet heeft een
atat. van den staats-spw., een post- en telegraafkantoor, tal
van logementen en uitspanningsplaatsen, benevens een
ting voor kunstmatige vischteelt. Met Arnhem is het door
een tramweg verbonden. 4300 tow. (met de b. Wordt-Rheden ). Te Velp zijn herhaalde malen kostbare oudheden,
Fedenkpenningen en munten opgedolven ; zoo vond men er
in 1851 een aantal gonden hals- en vingerringen, die men
tot de lste helft der Ode eeuw brengt. — 2) ned. gem. en

d., prov. N.-Brabant, kant. Oss, arr. 's Hertogenbosch, 1/3
u. W. Grave, bi,j de Maas ; met een Kapucijner klooster.

689 r. kath. mow. (met 2 onderh. geh.)
Velsen, Velzen, d. in de Ned. prov, N.-Holland, kant.
en arr. Haarlem, 1/2 u. Z. Beverwijk, aan 't voorm. Wijkermeer, on aan 't Noordzee-kanaal, en tevens aan den struten spw. van Haarlem op Alkmaar; met een geref. en een
C. kath. kerk, vele schoone buitenplaatsen en vier jaarlijkache beestenmarkten. Het vomit met bet d. Zandpoort,
de buurten Breesaap en Jan-Gijzenv.aart benevens een aantal geh. de gem. Vela e n, die 5601 mw. telt. — Onder
deze gem. liggen de buurten V els erbo a c Is, met 100
en V els er dui n, met lets nicer low.
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Velsicque

Veneti:e

IreWein., belg. gem. en vi., prov. 0.-Vlaanderen, arr.
en 21/2 n. 0. Ondenaarden. 2560 inw.
Velswijk, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Zelhem, kW.. Terborgh, arr. Arnhem. 1000 int..
We[Mena, Wettest, balg. gem. en d. x Brabant, arr. en 11a.
NW. Leuven. 1000 mw. Geb.pL des kronnkschr.L.v. Velthem.
Voltam., d. in de Ned. prov. Limburg, gem. Venray,
an. Roerinond. 200 inw.
Velnehi, zie Veloetsji.
Velumre, ii NW.lijk gedeelte der Ned. pro.. Gelderl.,
ten Z. door den ILO van de Betnwe, ten 0. door den IJsel
van de pro.. Overbid gescheiden, en verder door die prof. ,
de Znidersee en de pro,. Utrecht begrenal. Over 't geheel
is dew landstreek, vooral in 't midden, sand., heuvel- en
heiachtig ("vale onwe"?), bier en dear met bosschen beset en nu en dim door bekoorlijke plekken (o. a. het vorstelijke Loo, bij Apeldoorn) afgewseld; in 't
gedeans, den zoogen. Velnwensoom, treft men de nitmurttendate bonw- en weilanden en de whoonste &even des
lands aan. De van de heuvels afvloeiende beken brengen
er een menigte papiermolens, ook koper- en korenmolens,
in beweging. Men verdeelt de Betnwe gemeenlijk in 0 v e rVelnw e, het N.lijk gedeelte (met de gem. Doornspijk,
Elburg, Ermeloo, Huderwijk, Hattem, Heerde en Oldebroek),
in Middel-Velnw e, het W.lijk gedeelte (met de
gem. Apeldoorn, Epe en Voorst), in Ned er-V el nw e„
het ZW.lijk gedeelte (met de gem. Barneveld, Ede, Hoeve
lakeii, Nijkerk, Putten en Scherpenzeel), en in V eln wenz o o m, het Z.lijk gedeelte (met de gem. Arnhem, Brummen, Doornwerth, Rencum, Rheden, Roosendaal en Wageningen). — 2) b. in de prov. N.-Brabant, gem. Erp, kant.
Veghel, arr. 's Hertogenboech. 100 mw.
Vembde, Vemde, Wemde, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Epe, kant. Apeldoorn, arr. Zutphen. 160 mw.
Vemend, gem. in Hongarije, grs. Buany. 2050 mw.
Vementry, een van de kl. Shetlands-eil., Schotland, 2
U. 0. Papa-Stour ; met goe.d weiland.
Wen (De), 1) b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. en
kant. Veghel. 160 inw. — 2) id., id., gem. Goirle, kant.
Tiburg, arr. Breda. 280 mw. — id., id., gem. Reece, kant.
Eindhoven, arr. 'a Hertogenboach. 180 inw. — Het Wen
is eene wijk van de gem. Strijp, N.-Brabant.
Venafro, [Venafrnm], at. in Z.-Italie, prov. Campobasso, circ. Piedimonte, kant.hfdpl., 8 u. NW. Capon, bij
den Volturno; met een kathedraal. 4500 mw.
Venaieein, mid grts. van Frankrijk, aan den 0.oever
der Rhone, vroeger aan den Kerk. St,aat behoorende, nu
begrepen in 't dep. Vancluse.
Venango, grs. der V.S., in 't NW. van Pennsylvanie,
gr. 53 0 m., met 47,900 mw. (17,000 in 1840); hfdpl. Frank 1 i n. — Ook verscheiden gem., waarvan de voorn. in
Pennsylvanie, grs. Cramford. 1600 mw.
Venant (St..), fr. gem. en venterkte st., dep. Pas-deCalais, arr. en 2/12 U. N. Bethune, aan de Lys ; met emn
depart. krankzinnigengesticht. 2700 mw.
Venaria (Reale- ), Ital. d., prov. en circ. Turijn. 6000 mw.
Venarotta, gem. van Italie, prov. en ctn. Ascoli-Piceno.
3400 mw.
Venasea, 1 ) gem. en vi. in N.-Italie, prov. Coni, 21/,
U. ZW. Saluzzo, mand.hfdpl., aan de Vraita. 2800 mw. —
(fr. Venasque), sp. stadje, prov. en 15112 U. NO. Huesca, bij de Pyreneen en de fr grens, aan de Essera; met
men fort, tolhuis en medicinale bronnen. Venasque,
[Vindaacimume] is ook men fr. gem. en vi. , dep. Vauanse,
arr. en 2 u. ZO. Carpentras, weleer een belangrijke pleats
en hfdst. van 't gre. Venaissin, eer Carpentrae de lifdst.
werd. 1100 mw. — Zie ook Benasque.
Venaus, d. in Italie, prov. Turijn, cire. Susa. 1350 mw.
Veneatigberry, at. van Britsch Indie, pres. Madras,
distr. Z.-Arcot, aan de grens van Maissoer, 12 u. W. Vellore.
Vence, [Wintium], fr. gem. en at., dep. Var, kant.hfdpl., arr. en 3 u. NO. Grasse. 2800 inw. (2450 in de st.)
Vendee, 1) fr. riv., ontapr. in 't beach van Chantemarle
(Deux-Sevres), vloeit ZW. voorbij Foutenay-le-Comte en
valt na men loop van 14 u. r. in de Sevre-Niortaise, bij
Marans. Zij geeft haven naam aan 't volt. dep. — 2) use
zee gelegen dep. in 't W. van Frankrijk, tn.:schen 46. 20'
en 47° 6' N.B., hebbende ten N. den Atlant. semen en
aan de andere zijden de dep. Bowden-Loire, Maine-et-Loire,
Deux-Sevres en Charente-inferieure greet 121,74 0 m., met
411,780 mw. ; — hfdpL Napoleon (Bourbon) -Vendee. De
greed is in 't N. en W. vls.k, moeransig use de kust, elders
golvend en wondrijk. De over het geheel seer vrnchtbare
bodem, besproeid door de Vendee en Antise, brengt horse
in grooten overvloed voort, ook veel wijn, hennep, vise,
wol, aardappelen, groenten. voederplanten en fruit; andere
belangitke prod. eon men menigte vet vee voor de markten van Part* ateenkolen (sinds weinige Jaren), kenkenwet, potteklei, molensteenen ens. 't Fabriekvre:en, dat er onb- , nidend is, invert papier, grove weasels,
leder, touwwerk, veel pannen en aardewerk. Het dep. is
verdeeld in 3 arr. (Napcdeon-Vendee, Fontenay en Les Sables), en begrepen in 't restart van 't hooge gerechtahof
te Poitiers. — Het dep. Vendee werd in 1790 gevonnd nit
een deel van 'toed, Pekoe. — Ala men van nOorlogen du
Vendee" spreekt, nannt men dit woord in nitgebreider
beteekenis en verstaat denronder de oorlogen, welke sedart 1793 gevoerd sijn tusachen de koningsgesinden in 't
W. van Frankrijk en de verachillende regeeringen, die de
Bourbons vervanten hebben, en van welke oorlogen NederPoiton (nit het dep. Vend4e), Anjou, Neder-Maine en Bretagne het tooneel waren. Zoo ook verstaagushiedenis
door nVendeers" de bewoners van 't
k, die de
U•den.
sea dee Gude dreeede getrouw Maven en hear •
Vendome* ale IN/1dd*
Vanden% fr. gem. en vi., dep. Aisne, arr. en 11/1 n.
Z. St.-Quentin, aan de Oise, r. o. 1760 mw.
Vondeuvre, 1) Vandkouvre, fr. gem. en vi., dep.
Aube, kant.hfdpL, arr. en 4 n. W. Bar-snr-Aube. 2150 inw.
— 2) fr. gem. en d., dep. Vienne, arr. en 3 u. NNW. Poitiers. 2560 mw.

Vendome, [Vendoeinum], fr. gem. en at., dep. Loiset-Cher, arr.hfdpl., aan den Loir, 6 n. NW. Blois. Zij
heeft een geme)legie in een zeer schoon gebouw, een openbare bibl. van 5000 boekdeelen, een hospitaal, kazernen
vocrr de ruiterij, een echonwburg, openbare baden, een
schoone mermen* fontein en fabr. van lederen handschoenen, grove katoesen stoffen, garen en katoenen kousen,
papier ens. Tot hare merkwaardigheden behooren de rtrinen van 't kasteel d,er voorm. hertogen van Vendome. 9260
inw. (7900 in de at.) Geb.pl. van Ronsard. — V. was de
hfdpl. van 't voorm. landschap V endemoi s, usbegrepen in de dep. Loit-et-Cher en Sarthe.
Vendotena, Vendostena, [Pandotaria], Ital. eil.
In de Middell. zee, 614 n. 'WNW. Ischia, 2Ih u. in omtrek ; Truchtbaar, wel bebonwd, met men gelijkn. plaatsje
en een viaschershaven. 2010 mw. — De Romeinen gebruikten dit eil. ids can verbanningsoord veer staatemisdadigers.
Vendrell, [Palfurianta], sp. vi ., prey. en 5 u. NO.
Tarragona, bij de Ifiddell. zee ; met een kl. haven. 4120 mw.
Vendrogno, Ital. gem. en d., prov. en circ. Como. 1050 inw .
Venebragge, Weenebrugge, b. in de Ned. prey. Overijsel, gem. Thirdenbergh (Ambt.), kant. Ommen; met omatreelus 100 inw.
Venebnren, Veeneblaren, geh. in de Ned. prov. Friesland, ouder het d. Makkinga, gem. 0..Stellingwerf, kant.
Beetaterzwang, arr. Heerenveen.
Venegono, d. in Ital., prov. Como, circ. Varese. 1168 mw.
Veneria-Reale, sic Venaria.
Veneta, tte Usedom fl.
Venetic°, I ( klein grieksch eil., bij de ZW.punt van
Mores, Rasp-Gallo, op 36 0 31' 40" N.B., 21° 55' 44" O.L.
2) Ital. gem. op't eil. Sidle , prey. en circ. Messina. 1064 mw.
Venetia, (Ital. Venezia, fr. V e n is e, eng. Venice,
hoogd , V en e di g), [Venetia], venterkte st. van 't koninkrtjk Italie, hfdpl. van de prov. van gelijken naam, gelegen in de 1 a gun en van Venetie ( een soort van groot
meer, dat van de Adriat. zee gescheiden is door een lenge
strook laagland) en u. van het vasteland, waarmede tij
verbonden is door een verbazingwekkende brug van 222
bogen, die een gedeelte van den spw. naar Milaan en Turin nitmaakt, in 't midden een greet stationsgebonw en
voorts nog 4 kleinere draagt, en, near men wil, 23/4, mill.
gL gekost heeft. V., vele eeuwen achtereen de hfdst. eener
beroemde, machtige repnbliek, de eerste zee- en handelsmogendheid der wereld, en een der schoonste steden van
Europa, is tevens itchier eenig zoowel wet hare ligging als
hare bonwwijze aangaat, ala zijnde zij geheel op ingeheide
palen (als Amsterdam) gebonwd en beslaande meer den 100
eilandjes, gwoheiden door 150 kanalen, over welke een 30tal bruggen voeren. 't Voornaamste onder de kanalen is
het ',Canal grande", 30 tot 54 meter breed, en omzoomd
door prachtige paleizen en kerken; het slingert zich in
den vorm eener S door de st., die het in 2 bijna gelijke
deelen echeidt, samenhangende door de brng van ',Rialto"
(Rivas al tu s) welke van wit marmer gebonwd is en
nit een enkelen boog van 28 met. bestaat. (*) Be straten
of stegen zijn zoo smal en dooreenloopend dat zij V. tot
een grooten doolhof maken, en dear zij silken voor voetgangers brnikbaar zijn, wordt de dienst der rijtuigen him
waargenomen door eene bijzondere soon van kleine booten,
itgondele geheeten, welke de voorn. kantden onafgebroken
in elle richtingen doorkruisen en een der kenmerkendste
trekken van V. nitmaken ; weleer telde men van deze gondels in V. niet minder dan 6500, tegenwoordig evenwel
slechts weinige honderden. Eenige jaren geleden, was de
grootste der straten ”Merceria", is nog geen 5 met. breed.
De voorn. wandelplaatsen zijn 't St.-Marcus-plein en de
openbare tninen, welke laatste bijna geheel door de zee
omringd worden. Onder hare 51 pleinen onderscheidt zich
door grootte, regelmatigheid en schoone ligging het pas.
genoemde St.-Marcus-plein ('Piazza di San-Marco") aan de
Z.zijde der at., bij den ingang van 't Groote-Kanaal. Ten
0. deur Piazza ligt een kleiner plein, ”Piazzetta" geheeten, en op den bock tusschen deze beide staat de kerk
van St.-Marcus. V. beset een groot getal prachtige kerken en paleiren, versierd met de meesterstnkken van Tititian en de &woos van Tintorette en Paul Veronese.
Onder de paleizen onderscheiden zich de o/Procuratie-Vecchic" en de wProeuratie-Nnove", die een aanzienlijk deel
van 't St..Marcto-plein beldam' en rondom welke een wroote
galecti loopt, die sierlijke winkels en kollehnizen bevat.
Dat gedeelte van de Procnratie-Nuove, 't walkuse de Piazzetta grenst, is het meesterstuk van Sandovino en men
der schoonste onder elle bestaande gebonwen. De onde bibliotheek van St.-Marcus, nit 150,000 boekdeelen en 1000
MSS. bestaande, beslaat een prachtige zeal in men paleis,
dat tevens de aecca" of munt bevat, alwaar in 1824 de

(5) ',Thane geeft een toed lenge het Canal grande een
trenrigen indrnk van het verval van vroegere grootheid.
De trotache paleisen aan beide kanten van het Kemal stn
vedert lang veranderd in kazernen dienstlokalen veer de

posterij, veer belastingen en het krij
gswesen en in tabaksen noutpakhnizen. Andere sijn in hoiden geraakt van ver hnurders van known, opkoopers van mftaen en logementhonders ; nog seders guise, geheel onlewoond, men wissen
ondergang te gromoet. Sommige verkeeren in een goeden
staat, by. die door buitanlandsche hertogen (Berry), graven
(Chambord), bumblers (Sins) en rijke dtmseressen (Taglioni)
in agenda= verkregen en voor den meestal sleeks herten lajd van hun verblijf te Venetie met de kunstschatten
der onde republiek *In opgevuld. Bij de meesten eehter
beantwoordt het nitwendig dat blijkt nit de Ter=abide delves, met physic:a (Bela gsupjkerde vaunters,
gebarsten Ohms, nitgewlachte wapsobmeden en afgebrokkelde trappen, aan den toestand van blusen, wear nieta sneer
pvftden wordt dan een groote, ledige, voelitlge rnimte,
kale wanden met overblijfsels van fresco's van sneer of minder bekende sehilders, verrallen marmeren vloeren, lijsten
en snijwerk..
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vermaarde azecchino" of venetiaansche dukaat wekd geslagen. Het voorm. paleis van den doge, door Marino PaHero in de 14de eenw gebouwd, is merkwaardiff wegens zijn
bouwtrant en indrnkwekkende masses an bmnen prijkt
het met vele van de schoonste gewrochten der eerste meesters. De nu dichtgemetselde uPonte del sospiri" of Brng
der zuchten verbindt dit paleis met de voorm. gevangenissen, kerkerkotten en helsche upiombi" (looden daken)
der inquisitie. Onder de 103 kerken en kapellen wordt de
eerste pleats ingenomen door de bovengen. allerprachtigste
metropolitaan-kerk van St.-Marcus, gebouwd (1071) in den
vorm van een griekach knits; de eenvondigheid en toch
verscheidenheid harer koepele, het somber licht onder hare
gulden Fewelven, hare heerlijke schilderijen, hare kunstwerken in mosalk, hear vloer van jaspis en porphyr, hare
500 znilen van mart, wit en geaderd manner, van albast,
brons, groen porphyr en serpentijn, haar crucifix met de
Madonna, St-Marcus en de 12 apostelen in marmer, hare
monumenten, die bij elke schrede de herinnering van Byzantium, Jeruzalem en 't nieuwe Rome opwekken, dat ales hat zich niet zonder bewondering aanschouwen. Zij
bevat de beroemde uPalla d'Oro", een soort van mosaik
in goud en diver op email, in de 10de eeuw te Constantinopel gemaakt en onderwerpen van 't Oude Testament
voorstellende, alsook een schatkamer of uitgebreid reliquiarium met tel van oudheden en kunstvoorwerpen. Tegenover 't portaal van dezen luisterrijken tempel staan de 4
bronzen paarden, die te Korinthe gevonden werden en achtereenvolgens Athene, Rome, Constantinopel, Venetie en
Parijs versierden, om in 1815 hare pleats in Venetie te hernemen. ( Ass de Grieken ontroofd, versierden zij eerst den
zegewagen van Nero, daarna dien van Trajanus ; Constantijn bracht hen over naar Constantinopel, Dandolo in 1205
near Venetie. Napoleon plaatste ze op ztjn triumfboog te
Parijs, vanwaar keizer Frans Zr, opnieuw verguld, op bun
tegenwoordige pleats terugbracht. ) V66r St.-Marcus staan
3 bronzes pedestallen met masten en daarbij verheft zich
de vrijstaande klokketoren of acampanile" van 1013/4 met.
hoogte, en I granieten kolommen, can van welke met den
leenw van St.-Marcus prijkt, terwij1 de andere het standbeeld van St.-Theodorus draagt. Van de andere merkwaardige kerken vermelden wij alleen die der uScalzi" en der
uGezuiti", waaraan een kwistige overvloed van 't schoonste
marmer is gebruikt; 'San-Giorgio-maggiore"; "Santa-Maria-della-Saluta" met een fraaien koepel; die van den
uRedentore", der uZitelle", van ,Santa-Maria-Gloriosa" met
bet graf van Titiaan; der "Fran" met het monument voor
Canova, van ,,San-Giovanni" en uSan-Paulo" met verscheiden mausoleen der voorm. dogen ; die der uMiracoli" en
van ,San-Pietro", weleer de patriarchale zetel ; — vele
der gen. kerken, alsook de adogana" of het tolhuis, staan
aan het Groote-kanaal ; — voorts vindt men er 1 griekache, 1 grieksch-geunieerde en 1 armenische kerk, can luth.
bedehuis en 7 synagogen. V. telt 7 schouwburgen ; de
schoonste van daze Teatro-della-Fenice", brandde in 1837
af, maar is later herbonwd en ken 3000 personen bevatten ; ook is er can uridotto", wear men tijdens het carnaval danspartijen geeft. Het a r s en aa 1, gelegen op can
eil. en door hooge mnren omgeven, is ale 't ware can sled
te midden van V. an was langen tijd 't voorn. in Europa.
Your de prachtige poort van dit kolossale tuighuie, dat cans
— in den bloeitijd van de akoningin der Middell. zee" —
zijne vloten tegen Oost an West uitrwstte, liggen de beide
marmeren leeuwen, nit de vlakte van Marathon afkomstig,
welke Francesco Morosini, de veroveraar van Morea, in
1687 nit Athene als buit medebracht. Dit arsenaal beslaat
can oppervlakte van drie mijlen over verschillende eilanden, an heeft groote werven (cantieri ), omgeven door dokken ( darsena); bier waren dikwijls 16,000 arbeiders bezig.
Het meest bezienswaardig is de Ar me r i a, een museum
van wapenen, ontelbare moordwerktuigen nit den ouden
en nieuweren tijd. Hier vond men vroeger het model van
den illucentoro,', het schip, waarmede de Doge op kernelvaartsdag in zee etak en als symbolisch teeken van het
huwelijk der republiek met de zee can kostbaren braidsring in de golven wierp. De Oostenrijkers hebben, toen zij
Venetie overgaven in 1866, den Bncentoro near Weenen medegenomen, en in pleats daarvan wordt tegenwoordig de
prachtige boot getoond, waarmede de aerate koning van het
vereenigde Italie in hetzelfde jeer Venetie binnenkwam. —
De voorn. instellingen voor wetenschap an letterkunde zijn
het kon. lyceum met can rijk kabinet van nat. historic an
can krnidtuin ; 2 gymnasien an het seminarie //della Salute", in 't voorm. klooater van dien naam, met kostbare
wetenschappelijke verzamelingen an een rijke boekerij; can
normale hoogere school, can collegie voor de zeevaart, cane
akademie an school der schoone kunsten (de oudste van
dien aard, welke thaws bestaan), het conservatorium der
toonkunst, het grieksche collegie, de mediache school, het
uPalazza-dei-Poli", wear de beroemde reiziger Marco Polo
leefde an in 1323 stierf, enz. Eeu der merkwaardipte instellingen van V. is die van den uArchivio-Generale", bevattende cane onoverzienbare menigte documenten, betreffende de geschiedenis der st. an republiek. In de middeleenwen had V. can monopolie der glaefabrikatie, doch daze
is grootendeels afgenomen, an than' heeft zij fabrieken van
gond- en zilverstoffen, fiuweel, zijden lumen an kant, van
vernis, theriak of triakel, suiker, borax, loodsniker, kernfar, terpentijn, ens., van gedraaide koralen voorwerpen,
knnstpaarlen, porselein, spiegels an byou.terien. Het getal
der fabrieken neemt in V. voortdurend toe, en ieder jaar
worden eenige der prachtige paleizen van de oude partricurs der republiek door industrielen aangekocht. De bockdrukkerij an boekhandel zi,jn nog steeds in V. van veal
belang. Ingevoerd worden suiker, koffie e. a. koloniale waren, katoenen an wollen stoffen, katoengaren an row katoen, ijzerwaren, verfstoffen, gezouten visch an granen; nitgevoerd zijde en zijden stoffen, glaswaren, byouterien,
papier en boeken, triakel en veal andere art., waaronder
can gedeelte van de meeste ingevoerde goederen. Een groot
deel zoowel van den in- als uitvoerhandel geschiedt over
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Truest met kustschepen, die dagelijks tusschen de beide
ateden varen. Ook vaart er dagelijks can stoomboot op
Triest, alsmede can op Ancona; terwijl spw. can drnk verkeer met Udine, Verona, Innabrack, Mtinchen, Milaan,
Tnrijn, Florence, Livorno en andere ateden onderhouden.
De bevolking van V., in 1851 120,000, bedroeg in 1871
128,900, in ■ 878 125,000, in 1881 ruim 132,800 zielen. (In
haren hoopten bloeitijd telde zij er 200,00.) St-Marcus
ligt op 45° 25' 9" N.B., 12° 20' 2" O.L. De gemiddelde
jaarstemperatuur is 55°,3 ; winter 38. zomer 73° Fahr. —
V. dankt haren oorsprong can eenige families nit Aquilea
an Padua, die in 452, voor Attila vluchtende, de wijk namen op de eilanden der lagunen. Nadat daze eerst afzonderlijk bestuurde eilanden zich in can bondgenootschap
vereenigd hadden, kozen zij in 697 can algemeen hoofd met
den titel van doge of hertog. De Venetiaansche ataten
vormden zich in 809 tot can republiek. In 997 bemachtigden zij de st. Narenta, toen can roofnest, an leiden dear.
mede den grond tot hunne zeemacht ; (ater' onderwierpen
zij al de steden van Dalmatie. De kruistochten warden voor
V. een milde bron van welvaart an bloei. Op het einde
der 12de eeuw maakten zij zich meester van Moran, Corfu,
Cephalonia en Candia. Twee eeuwen lang bezat zij den
alleenhandel op Indie langs den weg van Er,ypte, maar
verloor dien bij de ontdekking van den zeeweg langs de
Keep de Goede-Hoop. De steal bereikte zijn toppunt van
luister in de 15de eeuw ; hij begun te vervallen in 't begin
der 16de eeuw en ward in 1797 geheel te niet gedaan door
de Franschen. Bij den Presburger vrede in 1805 kwam V.
met de provincien van 't vasteland aan 't koninkrijk Italie
an bleef zoo in de macht der Franschen, totdat zij in 1814
onder oostenrijksche heerschappij geraakte. In 1848 stonden de Venetianen tegen de Oostenrijkers op, maar in 't
volgende jaar moest de st, on een hardnekkige verdediging, den fieren kop wader buigen. In Oct. 1806 evenwel
( bij den vrede van Weenen ) werd de st met hear gebied
weer door Oostenrijk afgestaan (na 59 Jaren can deal van
dezen slant te bebben uitgemaakt) an de boning van Italie deed nog in November van dat jaar zijn intocht in V.
— De Golf- v an- V en e t id wordt gevormd door de
Adriat. see, aan de NO.kust van Italie, en bepaald door
de monden der Piave en Brenta ; anderen begrenzen hear
tusschen de monden van den Tagliamento an den Po. Ten
onrechte strekt men vaak dien naam tot de gansche Adriatische zee nit
Venew an Vengrow, zie Wenew an Wengrow.
Venezuela, of Vereenigde Staten van Venezuela,
N.lijkste van de Z.-Amer. republieken, liggende met haar
gebied hoofdzakelijk tusschen 11/1 0 an 12° N.B., 60 en 73°
W.L., bepaald ten 0. door Britsch Guiana, ten Z. door Brazilie, ten W. door de V.S. van Columbia an ten N. door
de Caralbische zee. De grootte wordt op 20,660 0 m. ge!what, welke volgens de laatate telling in 1873 bevolkt weran met 1,784,200 mw., bestaande nit 300,000 blanken, 800,000
van gemengd ras, 68,000 Negers, 260,0.)0 aIndios reducios"
(Indianan, die de teal an sedan des lands hebben aangenomen), 12,000 //Indica; catequisados" (Indianan, die hunne
eigen teal an zeden behouden hebben) en nog eenige duizenden vrije Indianen. In 1879 was het gezamenlijk getal
der mw. aangegroeid tot 1,882,236. — De 0.1ijke cordillera
der Andes strekt zich door 't N. des lands van W. tot 0.
nit an eindigt in 't schiereil. Pane. In de Sierra-Nevada
verheft zich dit bergland tot bijna 5090 met. Z.waarts ervan
ligt can uitgestrekt vlak land, door hetwelk de Orinoco
vloeit. Andere voorn. riv. zijn de Guaviare, Meta, Apure,
Aranca, Carony ( bijrivieren van den Orinoco), de Ceasequiare, die op natuurlijke wijze ( door can zoogen. gaffelvorming of abifurcatie") den Orinoco met den Amazonenstroom verbindt, an de Tocuyo, Zulia en Cayuni in 't N. an
0. De meren Maracaybo an Valencia, an de eil. Margarita
as Tortuga behooren tot daze republiek. Het land bezit
rijke mijnen van good, zilver an steenkolen, welke laatste
evenwel tot nog toe weinig ontgonnen worden; carder petroleum, koper, marmer, lood, zwavel enz. Al de schoonste
keerkringsplanten groeien er welig ; de voorn. bronnen van
's lands rijkdom zijn cacao, koffie (*), tabak, indigo, katoen,
sarsaparilla, verfhout, timmerhout an vooral vee. In 1875/76
bedroeg de totale invoer can waarde van 35,800,000 gl., de
uitvoer lets meer ; het aantal ingeklaarde schepen beliep
in 't zelfde jaar 8802, met. 605,806 ton. De voorn. art van
nitvoer zijn koffie, cacao, tabak, sulker, katoen, indigo, ar rowroot, gezouten vleesch an visch, kaas, huiden en vellen, horens, sarsaparilla, divi-divi (pettlen van poincian a
c oriari a, tot het zwartverven an looien van het leder),
cowstructie- an verfhont ; — die van invoer katoenen, wollen, Hones an zijden stoffen, kanten, garen, zijde, gemaaktc
kleederen, achoenen en laarzen, byouterien, papier, hoeken an kaarten, meubelen, porselein an aardewerk, glas en
glaswerk, ijzerwaren, werktuigen, velerlei proviand, wijnen, brandewtn, jenever en likenren, bier, appeldrank ant.
— De Industrie van V. is, ale van de meeste Z.-Amer sthten zeer onbelangrijk en bepaalt zich tot de vervaardiging
van seep, strooien hoeden e. a. vlechtwerk, zoolleer, lijm,
chocolade, sigaren an brandewijn. — Met het buitenland
onderhoudt V. can geregeld verkeer, hoofdzakelijk door 13
stoomvaarten, waarvan de "Royal-mail" en de //HamburgW.-Indische-maatsch." de voorn. zijn. Be wegen in het binnenland laten nog veal te wenschen over. De eenige spw.,
( s ) De koffieproductie was in de laatste jaren zoo aanzienlijk, dat V. na .Brazilie reeds het eerste koffieland der
Nieuwe Wereld is. De jaarl. opbrengst in de verschill.
staten is als volgt Brazilie 250 mill. K.G., Venezuela 3'
mill. LG., Haiti en St.-Domingo 28 mill., Columbia 12
mill., Centr. Amerika 12 mill., Porto-Rico 8 mill., Jamaica
4 mill., Mejico 1 mill., Ecuador 1 mill. — Ter vergelijking
noteeren wij voor Azie de volgende Wens : Java 135 mill.,
Sumatra 12 mill., Celebes 11 mill., de Philippijnen 2 mill.
(totaal Insnlinde : 160 mill. LG.); Voor- en Achter-Indie
62 mill., Arabie 3 mill. K.G.
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die tot nog toe bestaat, is die, welke Tncacas met de mijnen van Area verbindt (113 K.M. lengte). Voor overige
sljn er ongeveer 800 K.M. begaanbare bergwegen, school'
dese in den regentijd aan overstroomingen blootstaan en
out hunne talryke trruggen dikwigs seer gevaarlijk stn.
Voor de posterijen telde men in 1880 134 bureau's en 65
postlijnen, benevens eon telegraafnet ter lengte van 540 K.M.
- V. weed in 1498 door Columbus, op diens derde rein,
ontdekt, doeh eerst het volgend jaar door een Spanjaarcl,
Alonzo de Hojeda, nader ondenocht en near em n op palen
gebouwd dorp aan de Golf-van-Maracaibo uKlein-Venetie"
of uVeneznela” genoemd. Nadat bet land van 1526 tot 1546
als lean van Spanje door een Angsburpche handelefamilie
Walser afgestroopt en nitgemergeld wan, kwam het van
1546-1811 ander direct spaansch bestuur, welke staat het
land op :bit bekende wijze exploiteerde. In laatstgenoemd
jaar beak in V. eon algemeen opener nit en werd het voorbeeld gegeven aan de overige provincial* out teg.en het moederland op te staan. 20 Nov. 1818 werd V. door den talentvollen Kreool Bolivar voor onaflumkelbk verklaard. Op
25 Dec. 1819 ward het, vereenigd met Nienw-Granada, ales
repnbliek Columbia geproclameerd. In 1831, kort na den
dood van Bolivar, ging dew repnbliek niteen om 3 staten
te vormen Nienw-Granada, Ecuador en Venezuela. Bij
overeenkomst van 30 Maart 1845 heeft Spanje de onafhankelijkheid dezer republiek erkend. Voortdurende onlusten
evenwel knaagden aan den bloei en welvaart van het land,
totdat in 1870 generaal Guzman Blanco de dictatuur :tanvaarde, die hij tot Maart '82 wist te behonden. Onder zijn
bestuur heeft de staat sich krachtig ontwikkeld. - Indeeling, grootte, bevolking en hfclat., nit dezen tijd afkomstig vindt men in onderstaande tabel aangeduid:

Staten.
Bolivar
Guzman Blanco .
Guarico
Carabobo . .
Barquisimeto .
Falcon.
Portuguese . .
Yaracui
Cojedes
Zamora
Apure
Guzman
Tachira
Trujillo
Barcelona
• •
Matt:fin
Caplan a
Zulia
Nueva-Espaita .
Guayana

Grootte Bevolk.
1873.
in 0 m.
260,6
121,5
1203,2
99,6
347,1
529,3
321,7
135,0
240,2
799,9
888,9
282,9
227,8
246,1
717,2
616,5
184,1
1398,7
75,3
7000,1

129,143
94,151
191,000
117,605
143,818
99,920
79,934
71,689
85,678
59,449
18,635
67,849
66.619
06,672
101,396
47,863
55,479
59,25
30,983
34,053

4824,1
22,4
117,9
0,3

23,048
6,705
29,263
61,010

Hoofdateden.
La Guayra.
Victoria.
Calabozo.
Valencia.
Barquisimeto.
Coro.
Guanare.
San Felipe.
San Carlos.
Barinas.
San Fernando.
Merida.
San Christobal.
Trujillo.
Barcelona.
Maturin.
Cumana.
Maracaibo.
Asuncion.
Ciudad-Bolivar.

Gebieden.
Amazonas . • •
Marino
Guajiro . . . .
Foederaal district
Totaal. .

-Guiria.
--Caracas.

20660,4 1,784,197

Het leger van V. bestaat in vredestijd nit 2243 man. De
staatsachuld beliep in 1880 rnim 661/2 millioen dollars of
37Ih dollar per hoofd.
Venbuisen, d. in de Ned. prov. N.-Holl., kant. Hoorn,
arr. Alkmaar, 11/4 n. ZW. Enkhuisen; met eon geref. en
con r. bath. kerk. 1160 mw. Met het d. Hem en een 5tal
gehnchten vormt het de gem. V enhni zen-en-H e m,
die 1975 law. telt, •
Venice, gem. en vl. der V.S., New-York, gra. Cayuga,
41/i n. Z. Auburn. 2220 mw.
Venieelenx, fr. gem. en d., dep. Isere, arr. en 3 n. N.
Vienne. 4750 mw. (2050 in bet d.)
Venlo, Venloo, 1 ) kanton der Ned. prov. Limburg,
arr. Roermond, hof 's Hertogenbosch. - 2) gem. en at.,
hfdpl. van gen. kant. 41/s U. NNO. Roermond, aan de Maas,
r. o. De at. is ouregelmatig en tag gebouwd, heeft can
aanzienlijk stadhnis, can groote r. bath. en can geref. kerk
benevens een synagoge, can rijks boogere burgerschool met
3jarigen curate en verscheiden lagere scholen, kazernen e.
a. =Utah* gebouwen, nit den ted dat Venloo nog can vesting was ; voorts liefdadige gestichten en eenige fabr. (mutsiederijen, stoomkorenmolens, seepsiederijen, branderijen,
bronwerben, olieslakerkjen, smederben, marmerslijperben,
ens.) Door hare 'Wing aan de Maas en aan vier spw., die
bier van Den Bosch en Eindhoven, Maastricht, Geldern en
Kaldenkirchen samenkomen onderhondt sij can levendigen
handel en scheepvaart. Nabij de at. liggen 't fort Gink el
op den r. o., en 't fort St.-Michel op den 1. o. der
Av., in welke bier bet ellandje de We er t ligt. 9378 mw.
Venn. of Het Ven, gel. in de Ned. prov. Limburg,
gem. Neer, kant. en arr. Roennond. - De Veane is een
gab. in de prov. Groningen., gem. Ballo, kant. Onderdendam, arr. Groningen. - De Venison gab. in de prov.
Gronbigen, gem. Tumunten, kant. Zuid
Ifisisip (do) 1) d. in de Ned, prov. IL-Holland, gem.

Haarlemmermeer. - 2) id. prow. 8.-Holl., gem.

l einn
Vennaa, (Venusiai, in Z.-Italie, prov.
NNO. Potent*, circ. Melfi, aan den voet van een met dratheuvel. lii had, car ad door de
yen en oltiven bep
851 btu& ter helfte vavield werd,
aardbevIng van 14 A

een deftige kathed

S paroehie-kerken, een markthnia

en velerlei mom. overb Obeli. In 1853 warden em uitge-

atrekte 'catacomben of onderaardsche begraafplaatsen ontdekt. 7200 low. Geb.pl. van den dichter Horatius, 65 y. C.
Venray, Vanray, d. in de Ned._prov. Limburg, kant.
Venloo, arr. Roermond, 2 u. NNW. Horst; met een groote
schoone hoofdkerk en een bijkerk t 2 kloosters, ieder met
een institnut, brouwerijen leerlooserijen, siroopfabrieken,
ustrie, en 1900 mw. Met de
veal schoenmakerij e. a. ind
d. Ohio, Castenray, Leunen, Merselo, Oostrnm Cu Smakt
benevens verscheiden geh. vormt het de g e m. Venra y,
die 5428 r. bath. mw . telt.
Veneterbnren, geh. in de Ned. prov. Friesland, onder
het d. Jelsum, gem. Leenwarderadeel. 50 mw.
Ventabrea, fr. gem. en d., dep. Bouches.du-Rh6ne t arr.
en 21/2 a. W. Aix, aan den spw. van Avignon naar Mar:seine. 1300 taw.
Ventipoee; d. in Kaajemir, bij den Dajhailam, 3 u. Z O.
Serinagur ; met hindoesche overblbfselen.
Ventnor, anal aanwassend vlek aan de Z.kust van 't
eil. Wight, Engeland, 2 1 /1 u. ZZO. Newport, waarmede het
door can spw. verbonden is, sedert 183) nit een nietig gehucht tot een deftige badplaats opgeklommen. Het heeft
verschillende kapellen, scholen, fraaie terrassen en vele lie.
felijke landgoederen. 4850 mw.
Ventotene, gem. van Italie, prov. Napels, core. Pozzuoli. 2250 mw.
Ventony Anent.), fr. berg in de Cottieche Alpen, dep.
Vaucluse, bij de grena van 't dep. Dr6me, hoog 2010 met.
Ventey, aan zee gelegen kerap. van Iceland, get. Berry,
1 u. WZW. Dingle. 1010 low.- met een nattwe haven.
Venzone, vi. in N.-Italie, prov. en 5 u. NNW. Udine,
aan den Tagliamento. 3200 mw.
Vera-ern., 1) aan see gelegen dep. of staat van Mejico, tnsschen 17° 30' en 22° N.B., 94° 45' en 98° 45' W.L.,
hebbende ten N. en 0. de Caraibische zee en aan de landzijde de dep. Tabasco, Oajaca, La Puebla, Mejico, Queretaro en San-Louis-Potosi; grout 4300 0 m., met 504,950 mw.,
meest van gemengd ras. De grond is hoog, behalve aan
de kust, waar het klimaat seer ongezond is ; elders is de
bodem hoogst vruchtbaar en welig. De voorn. riv. zijn de
Coatzacoalca, Montezuma, Jalapa en Alvarado. De hfd.prod.
zijn vanille, tabak, sulker, katoen, cacao en vee. Men vindt
em vrij uitgebreide katoenfabr. Tot de voorn. plaatsen behooren : Vera Cruz (de hfdst.), Jalapa, Alvarado, Orizaba,
Tnxpan, Cordova, Tamiagua en Tampico. Door dezen staat
loopt de hoofdweg naar Mejico van den Atlant. oceaan. 3 ) at. en voorn. zeehaven van Mejico, in bovenFen. dep.,
aan de golf van Mejico, 57 u. OZO. Mejico. Zij is regelmatig en goed gebouwd, zindelijk, maar hoogst ongezond
gelegen, tuaschen zandheuvels en moerassen ; men wil dat
bier de oorspronkelijke zetel der zoo geduchte gele koorts
is. De meestal groote hnizen hebben platte daken, zijn
verscheiden verdiepingen hoog en staan condom binnenplaatsen gebouwd. Men vindt hier een aantal koepelkerken e. a. steenen gebouwen, ook een goeden steenen havendam. De haven zelve is niets meer dan ten reede tusschen
't vasteland en 't eil. San-Juan-de-Ulloa, 't welk door een
aterke vesting als overdekt is en een vuurtoren heeft met
een draailicht. De schepen hebben bier vaak van stormen
en de heftige N.winden (filos noros" ) te lijden ; daarbij is
de ankergrond z66 slecht, dat geen vaartnig als veilig liggende geacht wordt, tenzij het bevestigd ligt aan de tot
at einde in de kasteelmuur aangebrachte ringen; en dit
selfs is vaak ontoereikend, althans von Humboldt verhaalt
(Nouvelle Espagne, 2de edit., IV. 59), ten bewijze daarvan,
dat een linieschip met 9 kabels aan 't kasteel gemeerd, bij
een storm de koperen ringen nit den moor rukte en tegen
den overgelegen cover weed verbrbzeld. Evenwel heeft V.-C.
can nitgebreiden handel en voert ongemnnt metaal, cochenille, sulker, meal, indigo, proviand, drogerijen, vanille,
campeche-hont en piment nit, waartegen geweven stoffen,
cacao, papier, brandewijn, wijnen en metalen worden ingevoerd. In 1878 liepen em 185 sehepen, meant Mejic., N.Amer., Fr., Eng. en Sp., semen metende 1,115,300 ton, binnen. eDbevolking bedroeg in 1880 16,850 zielen. 19° 11'
52" N.B. 96° 8' 45" W.L. Gem. temp. Jan. 71°,2; Jun
810,5 hair. - Ou d-Ver a-Cr uz is een d., 4 1 /1 NW..
waIrts, wane Cortes in 1518 aan wal stapte.
Veragua (Saistjago-del, et. in Centr. Amerika, mane
met hare prov. behoorende tot de re.publiek Columbi dep.
Istmo, 614 U. N. de baai van Monte° en 36 u. WZW. Panama. Zij is goed gebonwd en drijft eenigen handel in
stofgond, koper, katoen en verfstoffen. 5000 mw. - De
p r o v. (of het dep.) Veragn a, de W.Iiikste • van den
Stt. Colombia, tusschen 7° 15 en 9° 49i N.B., 80° 20' en
82° 50' W.L., atrekt sich nit van den Stillen oceaan tot de
Candbische zee, en heeft aan hare N.zijde de 'vane van
Chiriqui en ten W. inset Costa-Rica. Het grootste gedeelte
der oppervlakte is met bergen en wouden bedekt. De rivieren, hoewel slechta een korten loop hebbende, overstroomen vaak na aware regens het land. Hare emi,ge at. van

min of meer belang is Veragua.
Woman°, st. in N.-Ital., pro,. Milaan, circ. Monza. 1750 mw.
Vera-Pscs, peer. van Centr. Amerika, Sit. Guatemala,
meant tusschen 16 en 180 N.B., 89° 30' en 610 40? W.L.,

bepaald ten Z. door de prov. Guatemala, ten W. door Totonicapan, ten 0. door den SU. Honduras, ten N. door Peten en Britsch-Honduras. Haar midden is een gewest van
hooge bergen, omzoomd door lagere streken hangs de oevers
van aansienlijke rivieren. De Rio-Grande of Motagna, die
0.waarts vloeit, bep.alt haar ten Z. en' 0.; de Rio-Pasion
of Usuntasints, die W.waarts stroomt, vormt hare N.grens ;
can biddy. der laatste bepaalt hear ten W., terwijl de
Polw.hic en hare bbrivieren door 't midden loopt en deli
0..waarts debt Ilaar den Golfo-Duke, die binnen dens prov.
Ilimaat is seer verscheiden; in de hoog'begrepons.

leaden 19 bet 'Meng, in de limden beet, en hevige
mem en Mermen sijn em niet seldzaam. Tot de prod. behooren snikerriet, dat em allerweligst want, cacao, annatto

(odean), verfhout, ceder- e. a. your den scheepabonw geschikt bout, katoen, balsem elf drakenbloed ; maar het
aelier ,geheel ontbreken van wegen legt den handel groote

Verawow
bezwaren in den weg. Behalve de at. Coban .zijn de voorn.
plaatsen Tactic, Salama en Robinai. 50,000 inw.
Verasvow, voorn. plaata in de woeatijn Parkur, Scinde,
aan een zoetwater-meer van 1 u. omtrek, op 24° 33' N.B.,
70° 46' O.L. Zij bevat 350 huizen, en in hare nabijheid
liggen veel overblijfeels der verwoeste st. Parienuggur.
Verbas, [Urpanus], riv. van Eur. Turkije, Bosnie,
scheidt het sandsj. Travnik van Croatie en valt in de San,
4 u. 0. Gradiska, na een N.lijken loop van 30 U.
Verbenico, gem. in Oost.-Hong., prov. Kustland. 5050 inw.
Verberie, fr. gem. en stadje, dep. Oise, arr. en 3 U.
NO. Senlis, aan de Oise, r. o. 1280 mw.
Verbiearo, mvl. in Z.-Italie, prov. Cozensa, 8 U. N.
Paola, 11/2 U. van de Middell. zee. 5200 mw.
Verbice, Verbite, mvl. in N.-Hongarije, com. Liptau,
aan de Waag, I/3 U. ZZO. Szent-Miklos. 2100 mw.
Verbo, hong. mvl., corn. en 8 U. NO. Neutra, bij Pischtian ; met fabr. van halina-laken of boerenstof. 3100 mw.
Geb.pl. van Benjowski.
Verboreze, gem. in Hongarije, grs. Neutra. 3982 mw.
Verbovsko, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. CroatieSlavonie, gee. Fiume. 2139 mw.
Verbosvez, st. in Rusland, gouv. Podolie. 4680 mw.
Vereel, fr. gem. en d., dep. Doubs, kant.hfdpl., arr. en
31/2 U. Z. Baume-les-Dames. 1156 inw.
st. in N.-Italie,
Vercelli, (fr. V e r c ei 1),
prov.hfdst., aan de Sesia, r. o., over welke hier een fraaie
brag ligt, 4 u. N. Casale. Zij is door beplante wandeldreven, op de plants harer voorm. vestingwerken, omgeven,
is wet gebouwd en ziet er welvarend uit. Hare kathedraal,
een der schoonste in Piemont, bevat het graf van St.-Amadeus van Savoye en een kostbare boekerij van nude MSS.,
waaronder em n afschrift van de wetten der Longobarden
en ten handschrift der evangelien, geschreven door Eusebites, stichter van haar bisdom in de 4de eeuw. Zij heeft
een groot hospitaal, een geestelijk seminarie, fabr. van wollen en zijden stoffen, en drukken handel in de rijst der nabuurschap. Een kanaal verbindt hear met Ivrea, een spw.
met Novara. 27,000 inw. (20,600 in de st.
Verdatsjellum, St. van Britsch Indie, pres. Madras,
271/, U. Z. Arcot en weleer de zetel der britsche hoven
voor 't zuiderdeel van haar collectoraat.
'Verde, twee riv. van Brazilie, de eene cijnsbaar aan de
riv. Parana, de andere aan den San-Francisco.
Verdello, d. en gem. van N.-Italie, prov. Bergamo, tire.
Treviglio. 2084 mw.
Verden, at. in Pruisen, prov. Hannover, regdst. Stade,
hfdpl. van 't gelijkn. vorstd. en ambt, aan de Alter, r. o.,
en aan den spw. naar Hannover, 6 u. ZO. Bremen. Zij
heeft een oude kathedraal, een gymnasium, fabr. van tabak, brouwerijen, branderijen, uitvoer van koren en vee en
in de nabijheid eene gezondheidsbron. 8381 mw.
Verdiere, vi. in de V.S. van N.-Amerika, Carolina, grs.
Colleton. 3180 mw.
Werdon, fr. riv., dep. Basses-Alpen, ontspr. bij Colmar,
vloeit Z. tot bij Castellane en van dear W. tusschen de
dep. Basses-Alpen en Var, en valt in de Durance, na een
loop van 30 u.
Verdun, 1) of V.-sur-Nlieuse, [Verodunum], fr. gem.,
st en bissch.zetel, dep. Meuse, arr.hfdpl., 8 u. N. Bar-leDue, aan de Maas, die -bier bevaarbaar wordt. Zij is sterk
bevestigd, en heeft een kathedraal, een rechtbank van koophandel, een protest. kapel, militaire en burgerlijke hospitalen, een bissch. paleis, een geestelijk seminarie, een gem.collegie, een bib!. van 16.00) boekdeelen, een museum van
nat. hist., oudheden en schilderijen, en fabr. van houten
waren, spijkers, leder, geweven stoffen, vermaarde likenren en confituren, brouwerijen, branderijen en.. i0,500 inw.
Te V. werd in 843 het vermaarde werdrag van Verdun"
gesloten, waarbij het rijk van Karel den Gr. verbrokkeld
werd tusschen zijne 3 zonen Lodewijk, Karel en Lotharius.
In 1792 viel de at. den Pruisen in handen, maar na den
slag van Valmy moesten deze haar weder ontruimen. Geb.plaats van Chevert. — 2 ) -sur-Garonne, fr gem. en at.,
dep. Tarn-et-Garonne, kant.hfdpl., arr. en 4 u. ZZO. Castel-Sarrasin, aan de Garonne, 1. o.; met looierijen. 3670
mw. (2000 in de St.) Zij was welter de hfdst. van 't landschap V erduno i s, nu begrepen in de dep. Tarn-etGaronne en Haute-Garonne. 3-sur-Saene
)
of -sur-leDoubs, fr gem. en st., dep. Sa6ne-et-loire, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. NO. Chklon, aan de Saone, wear die de Doubs
opneemt. 1900 inw.
Were, Veere, ook Ter-Veere, en weleer Kamp-Veer,

versterkt ned. stadje, pros. Zeeland, cit. Walcheren, kant.,
arr. en 11/2 U. NNO. Middelburg, met een haven aan 't
Veersche-gat ; welter een aanzienlijke koopst., van welker
bloei nog het bezienswaardig stadbuis, de Groote-Kerk (sedert 1811 ten militair hospitaal) en het arsenaal getuigen,
maar die nu in diep versa! is. De geref. hebben eene Kleinekerk met een grafnaald voor den hervormer van Zeeland,
J. van Miggrode, en de r. kath. een bedehuis. Geb.pl.
van Maria Reygersbergh. Met het ambacht en 't geh. Zandijk-binnen vormt het de g e m. V e r e, die 902 inw. telt.
Vereenigde-Staten-van-Noord-A.merika, doorgaan s
enkel de V.S. en oak wet de Unit (eng. Un i tedS tate s) geheeten, zich zelf in den laatsten tijd gaarne
met rechtmatigen trots ilde Republiek Amerika" noemende,
vormen de grootste en machtigste republiek der aarde.
't Gebied beslaat geheel het middendeel van 't vasteland van
N.-Amerika, tusschen 25 en 49° N.B., 66° 55' en 124° 40'
W.L., ten N. begrensd door Canada en Britsch N.-Amerika,
ten Z. door Mejico en de Golf van dien naam, ten 0. door
den Atlant. oceaan en ten W. door den Grooten oceaan.
De grootte is opgegeven in onderstaande tabel, waarin teyens de bestanddeelen der republiek — thans (1882 ) 38
staten, 8 territories en 't distr. Columbia — genoemd en
verschillende daarbij behoorende opgaven verzameld zijn.
(Zie volgende blade.)

't Gebied der Unie bestaat nit 3 groote deelen, underling
zeer verschillende, doch elkaar tot ten schoon, veelzijdig
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begaafd geheel aanvullende ; een centraalbekken en twee
smallere strooken aan weerszijden hiervan. 1°. 't Centraalbekken is de Mississippi-vlakte, een weelderig land, ter
grootte van 1/2 van geheel N.-Amerika, in 't 0. bezet met
dichte wooden, in 't W. met de onmetelijke grasvelden van
de Missouri (ySavannen" of ,prairien"), en over zijn ge••
heele lengte doorsneden door 'der stroomen vader", den
druk bevaren Missisippi met zijne 200 takken ( zie Mi.sisippi ). Dit bekken wordt door 't Alleghany-geb, (z. ald.)
geacheiden van 2°. 't Atlantisch kustland, een near 't Z.
gedurig breeder wordende strook, die eindigt in 't groote,
lage schiereil. Florida. De kustrivieren — Connecticut, Hudson, Delaware, Susquehanna, Potomac e. a. — die bier ineest

Z. of ZO.waarts vloeien, zijn stroomop tot aan 't heuvelland zeer wet bevaarbaar. De W.lijke kuststrook, 3.. 't ge-

bied van den Grooten oceaan, een zeer uitgestrekt plateau,
wordt van 't Centraal-bekken gescheiden door 't Rotsgebergte ,Rockymountains"; zie dat art.) 't Is een waterarm, zoutrijk steppen- en woestijnland (Gr eat -Ba si
= groot binnenbekken ), waarop rerscheiden uitgestrekte
en hooge meren (Utah) liggen. De W.lijke zoom wordt
gevormd door de Sierra-Nevada en 't Cascaden-geb., waardoor de zalmrijke Oregon of Columbia met tat van watervallen zich een weg breekt uaar den onmiddellijk daarach tergelegen Stillen of Grooten oceaan. Een rijk ontwikkeld
stroomstelsel evenaart een schoon gevormde kust, vooral
aan de opene 0.zijde, met tat van bochten ( Chesepeake-.
Delaware-, Massachusetts-baai) en uitmuntende havens,
waarvan we hier alleen die van Portsmouth, Portland, Boston, New-York, Baltimore, Charleston en New Orleans noemen. De W.kust is minder rijk en meer gesloten ; des te
merkwaardiger daarom de voor de grootste zeeschepen toegankelijke baai van San-Francisco (Go 1 d en gate =
gouden poort) en de Puget-sound.
Bulk een uitgestrekt gebied als de V.S. moet natuurlijk
zeer groote verscheidenheid van klimaat vertoonen. In 't
NO. is de temperatuur zeer veranderlijk ; des zomers ten
warmte als in Z.-Europa, 's winters eels koude als in Zweden of Rusland. In de Z.lijke staten heerscht 'a zomers
bijna een tropische hitte. 't Klimaat van de W.kust is gelijkmatiger, warmer en in 't N. vochtiger dan op de O.kust. 't Meest veranderlijk en grillig is 't weer in 't Missisippi-bekken soms slaat het op een dil e; wet drie, viermaal om, met een verschil van ongeveer 1:,° C.; de winter
kan er mild zijn als in Italie en bar als in Rusland. Te
New-York salt jaarlijks 120 cM. regen, te Charleston 150
cM., te New-Orleans 121, te San-Francisco 60 en te Sitka
2f 5 cM. — Aan hare uitgestrektheid en gunstige ligging
heeft de republiek een rijke natuurproductie te danken
bij de grootste verscheidenheil een schoone eenheid. De
rotsgebergten zijn ware gout!- en zilvermijnen, in 't 0. liggen onschatbare ijzer- en kolenlagen en onuitputtelijke petroleumbronnen ; maar de overvloed van 't W. en 0. wordt
pita dan rijkdora, als. 't Centraal-bekken er zijn granen,
katoen, rijst, suiker, tabak, see en varkens tegen ruilt.
Van 't wonderland schijnt Californie in alle opzichten het
mildst bedeeld 't is een beroemde goudstreek, een groote
houtstapel, een overdadig ooft- en wijnland, een voordeelige katoentuin. een ruim voorzien kolen-, &per- en zilvermagazijn. Landbouw is 't voornaamste middel van bestaan
in de VS.; bijna 1/20 van de geheele oppervlakte is er aan
F,ewijd. In schier alle staten groeien mats en tarwe, en
jaar op jaar worden weelderige prairie!' van tows en 't
Verre vvesten in vruchtbaar land herschapen en zoo het
ulandbouwparadijs" vergroot. in 1878 werden er 6 millioen
acres (= 24 millioen HA.) mere met tarwe bebouwd dan .
in '77, d. i. meer dan tweemaal zooveel als at de tarweakkers van Groot-Brittannie. 't Meeste graan produceerer.
(1880) Montana, Idaho. Washington, Ohio, Californie, Oregon, New-York, Dakotah, Minnesota en Illinois. Chicago
is de grootste graanmarkt der wereld. Bijna de helft van
den Amerik. oogst wordt uitgevoerd, van mats echter maar
7°/o. Met Rusland is Amerika de korenschuur der aarde.
In 1876 was de opbrengst van mail' 346 millioen H.L. (d.
i. driemaal zooveel als in Europa), van tarwe 92 millioen
(Europa 467 mill.), van haver 90 mill. (Europa 502 mill.),
van gerst 10 mill. (Europa 216 mill.), van rogge 5 mill.
(Europa 450 mill. ) V66r 1861 was Amerika het eenige katoenland • nog is het dat bij uitnemendheid, al heeft het

in Britsch Indie em n geduchten concurrent. Katoen wordt
vooral verbouwd in de 0.1ijke staten ; Georgie en Z.-Carolina leveren het beste. In 1870 was de opbrengst 3 mill.
balm, in '74 bijna 4 mill., terwijl de uitvoer naar Engeland i n '7i ruim 500 mill. K.G. en in '75 ruim 400 mill.

K.G. bedroeg. Tabakgroeit
er bijna in ieder deel van de
V.S., voornamelijk in de beide Virginies. Kentucky, Tennessee. Maryland, Missouri, Ohio en N.-Carolina. In 1859
werden er 930 mill. eng. pond (1 eng. pond = 0,45 KG.)
verbouwd, in '70 260 mill., in '74: 180 mill., in '80 145

mill. (*) De beste rust wordt in v,roote hoeveelheid in
N.- en Z.-Carolina, Georgie en Louisiana verbouwd, terwijl de Golfstaten, met name Louisiana, veel suikerriet kweeken, dat in 't N. vervangen wordt door den ahorn-suiker.
Hennep, vlas en jute (in Kentucky, Tennessee en Missouri),
wijn ( Californie, Tejas, Ohio. Pennsylvanie), aardappelen
( overall, appelen (New-York, Ohio, Pennsylvanie ), °Brien,
oranjeappels (California en Z.lijke staten) zijn de overige
voorn. inheemsche producten, terwijl in Z.-Carolina en Californie de theecultuur, en in laatstgen. staat ook de koffieteelt met goed gevolg is beFonnen. Over 't algemeen
staat de landbouw in de V.S. met op een hoogen trap van
ontwikkeling: te sect goed land is hiervan de hoofdoorzaak.
In 't Verre westen volgt de ,,Squatter" ( zie dit art.) nog
geheel den roofbouw ; in de 0.1ijke staten, waar het land
(*) Rusland produceert 72 miii. K.G. tabak, Oostenr.Hongarije 62 mill., Duitschland 30 mill., Frankrijk 16 mill.

K.G.; terwijl Cuba. Portorico en 't vasteland van Z.-Amerika tezamen 150 'LG., en Japan, China, 0.Indie, Perzie
en Syrie jaarlijks ongeveer 356 K.G. opbrengen.
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BEVOLKING.

Grootte
Staten.

in K.M.
••

■■ ■

in 1790. 1 in 1820. in 1853. I in 1830.

••••■••••••

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Massachusetts. .
Maine
Connecticut . .
Vermont. . .
•
New-Hamdshire .
Rhode-Island . . .

1776
1788
1776
1776
177§

1790

Totaal I.

20,202
90,646
12,341
26,447
24,1 ,35
3,382

Booldsteden.

tA

ta

STATEN VAN NIEUW-ENGELAND.

378,717
91,540
238,141

523,287
298,335
275,202
235,764
244,161
83,059

85,446

141,899
58,825

994,665 1733,012
648,945
583,018
371,947
022,683
332,2 ,6
314,322
317,999
147,543

177,031

11
5
4

88,3
7,2
50,6

346,984
276,528

12,6
14,4
81,8

4010,438

22,7

2
3
2

Boston.
Augusta.
Hartford.
Montpellier.
Concord.
Providence.

II. OOSTELIJICE MIDDELSTA TEN .

7.
8.
9.
0.
11.
12.

New-York . . •
Pennsylvanie .
New-Jersey. .
Maryland . .
W.-Virginie. .
Delaware . . .
District Columbia .

1776
i 776
1776
1776
18i2
1776

Totaal II.

341,120
434,373
134,139
319,728

121,725
119,135
21,547
28,811
59,568
5,491
155

59,098

0.-Virginie . .
Georgie
N.-Carolina.
Z.-Carolina. . '
Florida

72,749
_
33,039

2
2I
2
2I

51,670

33
27
7
6
3
1

Albany.
Harrisburg.
Trenton.
Annapolis.
Wheeling.
Dover.
Washington.

34,7

STATEN VAN 'T ZUID-OOSTEN.

1512,806
888,726 1539,048
868,870 1400,047
995,622
668,247
267,351
89,459

15,2
10,3
10,7
11,3
1,7

5714,874

9,2

1648,7 ,8
1542,463
1262,794
1131,592
1892,574
94 .,103
802,564

16,9
13,1
9,6
9,3
2,2
8,8
5.9

892 , .,798

6,3

5 8 1,434 1981.940 3193,2:19
858,384 3078,769
55,211
682,907 2168,804
66,586
990,2)9 1978 362
147,198
162.4,620
192,247
8,996
402,041 1636,331

30,9
21,5
12,8
22,8

305,538 1315,480
6,077 780,806
995,966
452,433
194,649
114-24,459

9,4
3,7
4,8
2,3
0,7

74 9,308 1065,379
82,548
340,987
393,751
638,829
249,073
502,741

1845 153,498

Totaal III.

2

35,9

52,5
32,4
934,632
619,443
10,4
146,654
26,7
177,634 1146,1

12374.946

1776
99,317
1776 15'1,214
1776 131,318
1776
88,380

2

41,8

4130,993

90,407

356,432

HI.
13.
14.
15.
16.
17.

5093,910
4242,7,6

1372,912 i 3098,81s
1049,458 2314,897
498,381
277,575
407,350
575,150

1424,863

, 622,413

2
2
2

Richmond.
9
Milledgeville.
9
Raleigh.
8
5 I Columbia.
2 I Tallahassee.

IV. ZUIDELIJKE STATEN.

18.
19.
20.
21.

Kentucky .
Tennessee .
Alabama
Missisippi .
Tej as . . .
Louisiana .
Arkansas .

.
.
▪
•
Totaal IV.

'22.
23.
24.

1792
97,587
1791
118,099
1819
131,365
1817
122,129
1845 740,554
1812
167,082
1836 135,197

73,077 I
35,791

1422,003

V.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ohio
Illinois
Missouri
Indiana
Iowa
Michigan
Wisconsin .
Minnesota .
Kansas
Nebraska • • • •
Colorado

1802

.v3,502

5,01)

1818 143,5,6
1821 169,250
87,562
1816
1846 142,561
1837 146,202
1848 139,658
1857 216,336
1854 209,499
1867 196,819
1876 270,644

Totaal V.

Californie .
Oregon
Nevada
Totaal VI.

I 1850
I 1859
1854

2
2
'
2
2

10
10
6
6
6
4

Frankfort.
Nashville.
Montgomery.
Jackson.
Austin.
Baton-Rouge.
Little-Rock.

MIDDEL -STATEN.

1825,549
171.

36.
37.
38.

564,317
993,344
422,813 10011,213
127,901
779,001
75,448
645,488
230,000
523,094
158,407
14,273
198,796

11,5
1!,2

I

2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
19
13
13
9
9
3
3
1
1

Columbus.
Springfield.
Jefferson.
Indianapolis.
Des-Moines.
Lansing.
Madison.
St.-Paul.
Topeka.
Omaha.
Denver.

4
1
1

Sacramento.
Salem.
Carson.

9,5

STATEN AAN DEN GROOTEN OCEAAN.

408,688

214,000

246,75 ,1

13,323

29 1,3 , 1

945.739

864,686
174,767
62,265

2,1
0,7
0,2

1101,718

1,2

118.41:3
40,441
14:1,906
75,120
32,611
39,157
135,180
20,788

0,38
0,14
0,66
0,41
0,15
0,11
0,35
0,08

21
2I
21

TERRITORIe N
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nieuw-Mejico .
Arizona
Utah
Washington . •
Idaho
Montana
Dakota
Wyoming . . .

1 850
313,894
1863 295,030
1850 218,784
181,275
1868 223,492
1863 372,367
1868 390,898
1868 253,5 .6

Totaal Territories

2249,250

Totaal V.S

7598,389

61,574
20,001

605,633

53152, 96i

Santa-FS.
Prescot.
Great-Salt-LakeOlympia. (City.
Boise.
Virginia.
Yankton.
Cheyenne.

0,27
6,6

76

293

Hierbij moeten nog gevoegd worden
Indianengebied . .
Rondzwervende Indianenstammen . . .
Alaskagebied
• • •

173,679

78,310

0,44

17
37e.24:
1495,380
0,02
5 1438,95,1
Totaal. 9272,448
5,04
)
( ) = 168,397 0 mijlen. De oppervlakte van Europa bedraagt 9,912,854 K.M2. of 179,725 0 m., met een bevolking van 315,929,000 mw. New-York is 31k maal zoo groot als Nederland, Rhode- Island, de kleinste aller
staten, zoo gToot am s Overijsel, Maryland zoo groot als Belgie, Tejas zoo groot al. Oostenrijk - Hongarije.

steer ens vast bezit is, behandelt men den grond zorgvuldiger. In 't Z. en W. zijn de boerderijen in den regal
veel nitgestrekter den in 't N. Zeer verschillend is de prima
van 't land : 11/4 tot 5,6 ja 7 dollar per acre ; in 't N.
veal dtturder dan in 't Z. In de jongere staten en territotorien bezit de Ernie staatslanderkjen, t/Congresland" - zoo
ongeveer can 1450 mill. acres = 600 mill. HA., d. i. 2maal de oppervlakte van Nederland - die ze ale een groot
dambord in vierkanten van 1 0 eng. 1= pl.m. 260
II.A.1 indeelt en in 't openbaar verkoopt. Bloat heeft Amerika in grooten overvloed ; doch met de aanhondende toe-

neming der immigratie verrninderen de wonden en bosschen
verontrustend and; zoodat, wanneer met 't vellen zoo zorgeloos wordt voortrgaan, de voorraad van 't brnikbaarst
werkhout - de punwonden in de NW.staten, Michigan,
Wisconsin en Minnesota, eens de leveranciers van 't geheele
W. en een groot dad van 't 0. - binnen 12 jaren geheel
nitgeput sal akin. Achternitgang van de welvaart moet
volgen, waar nitslnitend pijnboomen stonden - bij gamin
aan teelaarde-vorming evenals langs de Zaijke Atlant.
knsten na 't rooien der terpentijnboomen. In de overige
Z.lijke staten gaat de slooping minder snel. Hier heeft men
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nog uitgestrekte wouden ahorn-, mahonie- en cederboomen,
the jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden meubel- en timmerbout leveretn. Eeuwenoude reuzenboomen lmammoetboomen van 30 M. middellijn, 190 M. bong en meer dan 2000
jaar oud I) vindt men in Californie en Oregon.
Amerika'o huisidieren zijn van Europa ingevoerd ; thans
is de veestapel der V.S. verbazend grout. In 1870 waren
er 29 mill. schapen, vooral in Ohio en de N. binnenstaten,
7 mill. paarden ( Nieuw-Engeland en de middelstaten), 1
mill. ezels en muildieren, 9 mill. melkkoeien (New-York.,
Indiana en Tejas), 1 mill. werkossen, 14 mill. rundvee, (corned beef, 't meest in New-York) en 2', mill. varkens (Illinois en Ohio). In 1875 telde men 10 mill. paarden, 11
mill. koeien, 16 mill. rundvee, 34 mill. schapen en 28 mill.
zwijnen. De uitvoer van levende have is betrekkelijk seer
gering: in '76 slechts 52,000 runderen, 110,000 sehapen en
68,000 varkens. Des te grooter is de verzending van geslacht : in '76: 25 mill. K.G. versch en 20. mill. K.G. gezouten rundvleesch, 175,500 K.G. schapeuvleesch, 35 mill.
K.G. varkensvleesch en 230 mill. K.G. spek. In 188) went
nit de V.S. vote 51 mill. dollars aan hammen en spek geexporteerd, voor 6 mill. doll. aan gezouten varkensvleesch
en voor 29 mill. doll. aan lard. Tegenwoordig heeft Chicago de grootste en meeste slachterijen en de drukste versending van in varkensvel gepakte tonnen mobs" ; vroeger
was Cincinnatie de aPorcopolis" bij uitnemendheid. Londen, Liverpool en Birmingham ontvangen dagelijks ongeveer 100,000 K.G. Amerik. vleesch en spek, dat door middel van bevriezings-apparaten in verschen toestand wordt
gehouden. In 't W. grazen nog talrijke kudden van bisons
(,,buffalo" der Engelschen, waarnaar de at. Buffalo heet,
een blijvende herinnering aan den tijd, dat de kolonisatie
begon W.waarts voort te dringen alsmede antilopen, puma's, herten, beren, vossen : terwijl in die meer ongerepte
natuurstreken ook roofvogels en slangen veelvuldi g yourkomen. De teelt van zijdewor m en is belangrijk in Californie. Jacht op bevers, vossen, beren, vischotters en dearmede gepaard gaande handel in pelterijen vormen een middel van bestaan in de N.lijke staten. Visscherij I zalm in
de Canadasche meren en den Grooten oceaan, stokvisch
en makreelen op de bank van New-Foundland, walvisch-,
cachelot- en robbenvangst in den Atl. en Grooten oceaan.
In den bodem bezitten de V.S. ongekende schatten : Californie, Colorado en Arizona dingen om den grootsten gondrijkdom ; Nevada bezit meer zilver dan alle andere landen
der aarde tezamen. Van 1858 tot '80 werden in de V.S.
your 1071 mill. doll. aan good en 462 mill. doll. aan zilver gewonnen. In 1850 bedroeg de totale zilverproductie
der V.S. slechts 48,000 doll., in '60: 150,000 doll., in '70:
14 mill. doll. en in '74: 30 mill. doll. (Vergelijk het art.
Sierra-Nevada 2)). In de jaren 1877—'79 bedroeg de totale wereldproductie van good en silver 338 mill. doll. en
250 mill. doll.; terwijl in '80 de V.S. alleen aan good voor
37 mill. doll. en aan silver voor 42 mill. doll. leverden.
Kwikoilver wordt vooral gevonden in Californie (2/3 van
al 't jaarlijksch verbruikte ; mijnen van New-Almaden en
New-Idria), Kentucky, Ohio en aan de oevers der groote
meren, waar ook veel koper zit. Illinois, Jowa, Missouri
en Wisconsin bezitten rijke loodmijnen; de opbrengst van

lood bedroeg in '70: 740,000 dollars. Ihererts levert Missouri, alsmede 't gebied van den Boven-Missisippi. In W.
lijk Pennsylvanie (Oil-City, Titusville, Pittsburg ) en 't Z.
van Ohio liggen onuitputtelijke petroleumbronnen, die jaarl.
10 mill. ton, elk van 200 liter opwerpen; zooals W.waarts
van de Alleghanies en hugs de Ohio uitgestrekte, grootendeels nog onaangeroerde kolenlagen (ruim 5800 0 m.,
d. i. een oppervlakte, bijna 10maal zoo grout als ons
( 0 ) In 1870 vertegenwoordigde de opbrengst van steenkolen een waarde van bijna 74 mill. dollars. Verder 'evert
het mineralenrijk groote hoeveelheden zout, zwavel, salpeter, aluin, borax, gips, marmer, bouwsteen, enz.
In een land als de V.S., zoo buitengewoon gunstig gelegen, zoo zeldsaam veelzijdig begaafd door de natuur, waar
de meest uiteenloopende deelen elkander aanvullen tot een
schoon, krachtig geheel, moest het den mensch met practischen blik, met onvermoeiden arbeid, met ijzeren wil en
onversaagden moed gelukken schier nog grooter rijkdommen voort te brengen dan de natuur oelve. Fabelachtig
klinkt de hoogte, binnen eene eeuw bereikt in nijverheid
en handel. Ongehoord snel ontwikkelde zich Amerika's in(*) De kolenbekkens in Groot-Brittannie beslaan niet
meer dan 480 0 m., het Saarbekken slechts 6 0 m. Het
volgende staatje geeft een denkbeeld van de productie en
't verbruik van steenkolen en ijzer (in mill. tonnen it 100 KG.):

Landen.

Groot.Britannie.
Duitschland . .
V.S. v. N.-Amer.
Frankrijk . . .
Belgie . . . .
Geheele aarde .

Kolenproductie. IVerbruik van Kolen.
1855
1874
1866 1872 18741 1876 I tot. , 10)0erfd tot. per
103 125 127 136
28 42 46 49
22 46 49 50
12 16 17 17
13 15 15 14
287

90 3 ton.
27 0,73':
19 0,6
18 1,5 r,

113
46
45
23
7 1,6 r, 10

31/2 t.
1
1
r,
0,6
2

Verbruik van ijzer.
IJzerproductie.
1865
1875
1865 1872 1875 1876 tot.
hPoe;fd
Groot-Britannie .
Duitschland . .
V.S. V. N.-Amer.
Frankrijk . . .
Belgie .
Geheele aarde .

2
2
01,5
1
0,7

6
2
2
1
0,5
14

2
2
1,5
0,5

4
1
1
1,4
0,5

0,15
0,03
0,03
0,04
0,11

tht * hgOrfd
5 0,17
2 0,05
2 0,06
1 0,04
0,7 0,14

dustrie, ja, als Minerva werd ze volwassen en gewapend
geboren; en met hare grootsche katoenfabrieken, voorzien
van de nieuwste en beste machines (Massachusetts, NewHampshire), met hare metaalfabrieken ( Pennsylvanie, dat
2/3 van alle ijzerwaren der V.S. levert I, wol- ( New-York,
Pennsylvanie, Nieuw-Engeland ) en zijdefabr. (New-Jersey)
overvleugelt Zr reeds in enkele opzichten de Europ. ni)verheid, in 't bijzonder de Engelsche, die er vroeger zoo
goed als 't monopolie had. Toch voorziet de Republiek ook
wat industrie aangaat, evenmin als in andere opzichten,
geheel in hare behoeften, doch voert ze jaarl. your groote
sommen in, welker vermeerdering evenwel met den voortdurenden aanwas der bevolking geen regelmatigen tred
houdt. In 1875/76 bedroeg de invoer 533 mill. dollars, in
1878/79: 466 mill. doll., in '79/80: 761 mill. doll., in '80/81;
642 mill. doll., waarvan ongeveer 1/3 geldt voor mondbehoeften (graan en meel — :bread-stuffs"
broodstoffen,
koloniale waren, vleesch en vee , , 1/4 voor ruwe waren
( hoot, metalen, huiden, mineralen enz.), 1/3 voor manufacturen en 1/7 voor edele metalen. Tegenover dien invoer
staat een uitvoer van 513 mill. doll. in 1875/76, van 717
mill. doll. in '78/79, van 803 mill. doll. in '79/80 en van
902 mill. doll. in '80/81; waarvan ongeveer 1/2 voor mondbehoeften, 1/4 voor ruwe wares, 1/
manufacturen en
1/20 your edele metalen komt. Ann den in- en uitvoer ormen on Engeland vooral Frankrijk, Duitschland, Cuba, Brazilie, Argentina, China en Japan, Britsch Indie en Britsch
Amerika deel. Ann harm n veelzijdigen overvloed van producten, haar gunstige ligging heeft de jonge republiek het
te danken, dat ze zich in een halve eeuw tot tweede handelsstaat der aarde kon verheffen. Van den buitenlandschen handel heeft Engeland bijna 2/3 van 't transport, zoodat 't Congres in den laatsten tijd denkt aan begunstiging
van Amerikaanschen scheepsbouw en voornamelijk aan subsidien voor op te richten Amerik. stoomvaartlijnen op de
oceanen. De vloot der V.S. daalde in 1890181 van 4068,035
tot 4057,734 tonnen. Onder vreemde vlag liepen 12,711,392
tonnen binnen, voornamelijk Engelsch, Duitsch en Zweedsch.
't Binnenlandsch verkeer wordt bevorderd door vele kanalen en een dicht spw.net , dat dag aan dag met onbegrijpelijke snelheid wordt vergroot. Be eerste eigenlijke spw.
— paardesporen had Massachusetts al in 1827 — werd in
1833 van Amboy naar Bordentown (New-Yersey) geopend;
in '50 waren er reeds 1459 K.M. gelegd, in '57 : 39,143 KM.,
in '64: 54,695, in '72 reeds 107,782, in '81 : 140,000, terwijl
voor '82 een uitbreiding tot 175,000 K.M. is beraamd. Geheel Europa.telde in 1881: 165,000 K.M. Ter vergelijking:
in 1875 en '81 had
in 1975.
in 1881.
2,237 K.M. spw.
Nederland . . . 1,900 K.M.
26,878 a
Groot-Brittannie. 26,819 //
31,920 a
Duitschland . . 27,993 //
a
22,772 a
Frankrijk . . . 21,596 //
a
26.809 a
Rusland . . . . 18,592 II

Europa . . . . 141,948 r,
Vereen. Staten . 119,668 a
Geheele aarde

165,000
140,000 a
353,700

,/

a
11

Deze enorme uitbreiding der laatste jaren komt vooral
den grensstaten ten goede wane voor weinige jaren tunachen Ohio en Arkansas, Boven-Missouri en Golf-van-Mejico nog een scoots witte pick lag, een onbezochte woestenij, baande de loeomotief den weg, bracht er in ongeloofelijk korten tijd een dichte bevolking, en als met een
tooverslag sprongen steden en staten als nit den grond op.
San-Francisco, dat in 1848 slechts nit eenige leemen hutten bestond met 500 inw., telt no als astad der hotels"
ten naastebij 300,009. (Zie het art. San-Francisco.) Ongehoord is wat N.-Amerika in de laatste 20 jaren voor
spw.verkeer deed. De reusachtige aPacific-railroad", die
oich bij Omaha-City aan 't dichte opw.net van 't 0. aan-

sluit, zood at het mogelijk is onafgebroken van New-York
naar San-Francisco (5290 K.M.) in 6 dagen door te stoomen, weed in 5 jaar (1864-'69) voltooid. Nu reist men in
den verwonderlijk korten tijd van 80 dagen om de wereld.
Twee concurreerende lijnen loopen sinds '81, de N.lijke
Pacific door de jonge korenstaten (Paged-sound naar Duluth aan het Bovenmeer), en de Z.lijke Pacific van San-

Francisco naar New-Orleans. De spw. spelen in de V.S.
een gansch andere rol dan in Europa; terwijl ze bier het
verkeer bespoedigen en de afstanden bekorten, ontsluiten
ze ginds de -wildernissen en banen in de dichte wooden en
steppen den kolonisten en der beschaving een pad. Hoe vluggee 't verkeer geopend wordt, hoe beter; daarom vermijdt
de Amerikaan zooveel mogelijk dure bouwwerken en is zuinig met bet materieel. Terwijl in Engeland en Duitschland op ieder 3 of 21(2 KM geexploiteerde baan 1 locomotief beschikbaar is, doet men het in de V.S. op 13 K.M.
met een af ; vandaar, dat hier de aanleg ook maar half
zoo veel kost als bij ons. Wane echter de natuur hinderpalen in den weg legt, date ontziet de Amerikaan geen rensachtige bouwwerken, om niet langs een omweg te gaan
(de kolossale spoorbrug over den Arkansas, tusschen St.Louis en Galveston, e. a.; zie blz. 98), Noot). De degelijkheid van constructie mat intusschen veel te wenschen
over nergens komen mere spw.ongelukken voor dan in de
V.S., te meer daar er gem staatstoezicht is en baanwachtees als overtollige weelde worden beschouwd. Amerik.
sneltreinen zijn zonder weerga Sinds 1881 laat de Pennsylvanische spw.maatschappij een sneltrein rijden van Philadelphia over Pittsburg, naar Chicago, die den weg van

1472 K.M. in 26 our aflegt. De coneurreerende lijn van de
New-York-Centraal bereikte over Albany Chicago in 25 our
(afstand 1568 KM.) Door deze sneltreinen wordt de rein
van New-York naar San-Francisco (61/2 dag) en duo ook
om de wereld ingekort met 32 uur. Drukke kruispunten
zijn Boston, Chicago, wane dagelijks 300 tot 400 treinen
aankomen, New-York, Philadelphia, Cincinnati, Indianapolis, St.-Louis, Galveston, Richmond. Zeer druk in groote,
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snelle booten is 't verkeer op den Hudson (wear in 1807
Rob. Fulton zijn eerste avnurschip" au ',Fulton-Folly" sag
bespot1), Ohio en Missisippi (wedvaarten met koloseale
booten van 100 met. lengte en 10 k 15 met. hoog 1), maar
vooral op de groote meren, walker and opkomende nevereteden deels hierin 't eenige verkeersmiddel hebben. Ook
door telegraafdraden sijn de vent verwijderde staten en
steden met elkaar verboudeu : in 2 minuten is Washington
van San-Francisco nit te bereiken. In 1879 telden de V.S.
375,556 K.M. lijn (Duitschl. 238,426, Gr.-Brittannie 183,930,
Frankrijk 182,518, Rualand 143,796, Nederland 13,654 K.M.)
't Postverkeer, dat met Europa seer druk is, is in 't binnenland goed geregeld, and en goedkoop. Van New-York,
wear 5 leer a weeks brieven nit Europa aankomen per
etoomschepen, (Mutt de verzending near Philadelphia 31/,
liar, near Baltimore 6, naar Washington en Benton 8, near
Chicago 34, near Cincinnatie 26-32, near St.-Louis 35-40,
near Richmond 15, naar Charleston 40 wen; naar Mobile
en New-Orleans 31/4 dag, naar Galveston 41/Q, near SanFrancisco 6 , /a dag.
De bevolking der Unie is seer gemengd; de elementen
ervan stammen nit vier werelddeelen. De oorspronkelijke
bewoners, Roodhniden of Indianen, moesten wijken voor
de Europ. kolonisatie - ,'de stammen der kleine, bleeke
korrelsaaier8 verdelgen die der mode vleeacheters". Ten
0. van de Missisippi zijn ze bijna geheel verdwenen ; maar
in 't Verre westen hebben ze nog hun jachtgebied. Toch
openbaart zich bij verscheiden Indianenstammen sin voor
beschaving; de aanvrage om landbouwgereedschappen is
bij de meeste agenturen grooter dan de voorraad. Zoo in
Dakotah en 't kustgebied van den Grooten oceaan. 't Getal Indianen (met uitzondering van Aljaska) 240,000 grout,
staat zoo goed als geheel onder opzicht van de regeering.
In 't Indianen-gebied zijn er 60,000 beschaafde en 18,000
onbeschaafde Indianen. Dakotah telt er 25,000, N.-Mejico
en Montana 20,000, Arizona 16,000 en Washington 14,000,
New-York ruim 5000 en Michigan 10,000 Indianen. Be afstammelingen van de eerste Eng. kolonisten, die een weinig Indiaansch bloed in zich hebben opgenomen en zich
seer eigendunkelijk Amerikanen heeten (oYankees", verbantering van //English" in den mood van den roodhuid )
en met minachting op de nieuw aankomende, jongere emigranten neerzien, vormen de eigenlijke kern der bevolking.
De Eng. taal overheerscht slechts 5./ 0 spreekt een andere
taal Duitsch by. in enkele deelen van Pennsylvanie, NewYork, Illinois en Wisconsin, Fransch in Louisiana,.Spaansch
in New-Mejico. Volbloed Negers zijn er, Binds de slaven
in 1862 onder de vrije burgers zijn opgenomen, weinig
meer. Chineezen, ode gele schrik" der Yankees, telde men
in 1880 slechts 105,717 (voornamelijk goudgravers, in Californie, doch ook in Oregon en Nevada); in '81 kwamen er
12,000 over; - en schoon hun overwicht voorloopig niet
te vreezen was is toch in 1882 een anti-Chineezenwet,
waarbij emigratie nit China voor 10 jaar verboden wordt,
met groote meerderheid door 't Congres aangenomen. Bij de laatste volkstelling (1880) bestond de bevolking nit
43,475,506 I/Amerikanen" (in de V.S. geboren ) en 6,677,360
vreemdelingen ( buiten de VS geboren). Be laatsten verdecides zich over verschillende staten aldus : New-York
1,211,500, Pennsylvanie en Illinois, beide 590,000, Massachusetts en Wisconsin beide 440,000, Michigan 389,000, Ohio
305,000, Californie en Missouri beide 29,300, Minesota 268,000,
Jowa 162,000, Tejas 115,000, Kentucky 60,000, Louisiana
24,000, Tennessee 15,000, Georgie en Arkansas beide 11,000,
Alabama 10,000, Missisippi 9000, Z.-Carolina 7609, N.-Carolina 3600; nit welke cijfers op te maken is in welke richting zich den stroom der landverhuizers in de laatste jaren beweegt. De meesten zetten voet aan wal in N.-York
(landverhuizers-depot te Castlen-Garden ), die meerendeels
onmiddellijk doorgaan naar andere states, deels in NewYork blijven. De emigratie, die van 1820-'49 ruim 1 mill.
bedroeg, is sedert steeds toegenomen, 't meest van 1950-'60
(bijna 2,6 mill.; van '61-'70 : 2,5 mill.; van '71-'80: 2,35
mill.) In de laatste twee jaren stijgt het aantal landverhuizera meer dan ooit te , voren : in '80 staken er 593,703
over, ( ivaaronder 165,00) Engelschen, 134,000 Duitschers,
62,777 Zweden en Noren, 4939 Franschen en 3730 Nederlanders ); in '81 : 720,000 (waaronder Duitschers ten getale
210,000, d. i. 60,000 meer dan Engelachen 1. In '82, alleen
gedurende de maanden Jan.-Juni, 278,300; weer voor 't
meerendeel Duitachers. Deze laatsten zijn er thane vertegenwoordigd ten getale van ruim 4 mill., Nederlanders zijn
er 30,000, die vooral in Michigan (Grand-Rapids), Wisconsin
(Milwaukee), Illinois ( Chicago) en Jowa (Pella) wonen.
De aanwas der bevolking gedurende dem eenw, welke in
de laatste 10 Jaren voor 1/4 aan emigratie te danken is,
blijkt nit de volgende tabel:

Volkstelling.

Inwoners.

1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880

N929,827
5,305,925
7,293,814
9,654,596
12,866,020
17,069,453
23,491,876
31,445,080
38,558,371
50,132,866

Jaarl. toeneming
in procenten.

2,98
3,08
2,86
2,85
2,81
3,04
2,02
2,04
2,61 (*)

(*) In Dintschland nam de bevolking van 1870-'80 met 4,187,000 low., d. 1./ o jaarl.; in Gr.-Brittannie met 3,618,000, d. i. 1,10/0 ; in Nederland met
500010, d. 1. 1,2./0 jaarl. toe.
Van de verschillende staten in de laatste 10 Jaren, 1870

-"SO, is de vermeerdering van bevolking 't grootst geweest
in 't W.lijk gebied, nl.:
7,63°/a - 334,467.
In de Territorien
o Staten van den Gr. Oceaan 4,55°/,, - 408,057.
3,24./0 - 2,486,388.
Zlijke Staten
1,84./0 - 2,084,517.
Middelstaten
Staten van Nieuw-Engel 1,39°/0 - 522,514.
De V.S. vormen samen een democratische, bondgenootachappelijke republiek. leder staat heeft als tegenwicht
tegen centralisatie zijn bijzonder zelfstandig bestuur, gevormd naar 't voorbeeld der algemeene regeering van de
Unie, maar dat geene bepalingen mag inhouden, die strijdig zijn met de landswetten. Volgens de constitutie van
17 Dec. 1787 bestaat de staatsmacht nit 3 onafhankelijke
lichamen : de nitvoerende macht (de president ), de wetgevende macht ('t congres) en de rechterlijke macht. Washington is de hfdpl. der republiek. Be president wordt
om de 4 jaar verkozen, door kiezers, daartoe in elken staat
ten getale van diens aantal congresleden, benoemd door de
burgers. Evenzoo de vice-president. Bij aftreding zijn beiden terstond herkiesbaar. Zij moeten minstens 35 jaar
ond en 14 jaar in 't besit van 't burgerrecht zijn. De eerste geniet een jaarlijkach inkomen van 25,000 dollars en
bewoont het //Witte huis" (White-House) te Washington,
de andere, die optreedt bij 't overlijden of ontstentenis van
den president, heeft 8000 doll. De benoeming der 7 ministers (:niecretaries") geschiedt door den president in overleg met den Senaat, die met het huis der volksvertegenwoordigers (representanten ) 't congres vormt. flit houdt
zijne zittingen te Washington, die telken jare op den eerstem Maandag van December geopend worden met eene
boodschap van den president. Een wetsontwerp, door beide
deelen van 't congres goedgekeurd, wordt aan den president gezonden, die het kan goedkenren of met aanmerkingen terug zenden. Zijn in beide huizen 2/3 der stemmen
er your, dan wordt 't ontwerp toch tot wet, die de president moet uitvoeren. De Senaat telt thans 76 leden, 2 uit
elken staat, cone 6 jaar gekozen. Voorzitter is de vice-president, die bij staking der stemmen een beslissende stem
heeft, zonder anders mee te mogen stemmen. 't Huis der
representanten bestaat thans nit 293 leden. Niet iedere
staat heeft evenveel afgevaardigden. In de laatste 10 jaren
valt op iedere 05,239 inw een afgevaardigde; terwijl ook
tan sommige staten bij afzonderlijke wet edne stem in 't
Huis der representanten is toegekend, school) ze niet het
vereischte inwonersaantal telden (zie de tabel aan 't begin
van dit art. ) Ook ieder territorie zendt een afgevaardigde,
om aan de discussies over zijn gewest deel te nemen, zooder dat hij echter meestemt. 't Huis der representanten
kiest self zijn voorzitter ):speaker"). Be vertegenwoordigers worden door 't yolk gekozen ; alle twee jaren treedt
1/, der terstond herkiesbare leden at leder representant
en senator moet burger der V.S. zijn en respectievelijk 25
en NO jaar ond wezen. Burger is ieder, die in de V.S. is
geboren, of van buiten ingekomen, den burgereed heeft afgelegd, waartoe hij zich 5 jaren te voren bereid moet seeklaren. De rechterlijke macht - wel te onderscheiden van
die der afzonderlijke staten strekt zich uit over 't geheele gebied en bestaat uit vierderlei gerechtshoven : 1°.
't hooge gerechtshof, dat 1 opperrechter en S leden telt,
2°. negen district-hoven ( "circuit-courts"), die elk een lid
van 't hooge gerechtshof tot voorzitter hebben en tweemaal
's jaars zittingen moeten houden in ieder tot hun district
behoorenden staat, 3° de arrondissements-hoven (hdistrictcourts"), 46n is ieder staat, behalve in de grootere 2 of
3, bestaande nit een rechter, procureur, deurwaarder (omarchall") en griffier, 4°. 't hot van grieven ("court of claims"),
dat uitspraak doet over klachten tegen 't gouv. ingebracht
en aamengesteld is nit 5 rechters, die allen zetelen in Washington. Geheel afgescheiden en op afzonderlijken voet ingericht (meest Engelsch model) zijn de gerechtshoven der
verschillende staten.
Wat het onderwijs aangaat, inrichtingen hiervoor zijn in
de V.S. zeer talrijk, en vooral 't lager onderwijs wordt met
ontzaslijke staatskosten overal ingevoerd en gesteund: een
volkplanting van maar enkele huizen heeft toch als eerste
behoefte hare welingerichte school, waarop kosteloos onderwijs gegeven wordt. Bij den verkoop van een stnk congresland wordt altijd een flinke plek aangewezen voor een
achoolgebonw en een goed deel der opbrengat van staatslanderijen komt het onderwijs ten goede. De uitgaven voor
onderwijs vormen op elke begrooting verreweg de grootste
post. Veel //humbug" echter is er bij de met weidsche titele prijkende ouniversiteiten". In 1870 telden de V.S.
141,629 scholen, 221,042 onderwbzers en 7,209,938 leerlingen ; in 1880: 28 unniversiteiten", waaronder voornaamate de Howard-universiteit van Boston (de ()ridge, gesticht
in 1638), met een bibl. van 190,000 werken, de Pennsylvate Philadelphia, gest. in 1755, Brow-univ. te Providence (Rhode-Island), gent. in 1768, die te Chapel-hill
(N.-Carolina), gent. in 1795, die van Z.-Carolina te Columbia, gest. in 1805, de Madison-univ. van New-York, gest.
in 1820, de nniv. van Charlottesville (Virginie), gest. in
1825, die Is St.-Lonis, gest. in 1829, de Howard-univ. van
Washington, gest. in 1869.
In de V.S. is geen staatakerk. De Amerikanen zijn een
godsdienstig yolk; nergens staat de mabbath” en de bijbel hooger in eere dan bij hen. Den laatste vindt men
overal; in de school en 't gerechtshof, ja in vele htitels
ligt hij. In Philadelphia, de ukerkenstad" bij nitnemendheld, mogen des zondags de paarden voor den tram geen
belletjes dragen. Op spw. en etoombooten reizen de geesteluken your half geld; concerten, lezingen e. a. bijeenkomsten wonen ill) op vrijbiljetten mcomplimentaries”)
Volkomen vrtheid en gelijkheid your sJie godsdiensten beidiot cc; - de openbare school last geen godsdienstige
stelsels toe, vandaar meer dan 100 verschillende secten in
V.S. - De Protest. kerk is overwegend; de voorn. genootschappen (frdenominations") sijn Methodisten, Baptisten en
Preabyterianen. Onder de 554 kerken van Philadelphia (in
1876) waren 13 Dnitach-Luthersche, 20 Dnitsch-Geref., 43
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R. Kath., 3 Mennon., 14 Kwaker-, 10 synagogen en verder
Baptisten, Methodinten, Presbyters, Congregationalisten,
Evangelische, en.. In 1875 brachten de gezamenlijke christenen der V.S. 200 mill. doll. op voor kerk- en scudding-genootnchappen; alleen 49 mill. voor geeatelijken-tractementen.
De financien der Unie, niet te verwarren met die der afzonderlijke staten, verkeeren in geen ongunstigen staat. De
staatsschuld, die bij de vestiging der Unie ruim 75 mill.
bedroeg, en v66r '61 noch slechts 91 mill. doll., steeg
na den burgeroorlog ("65) tot 2640 mill. doll., welke door
verbazend hooge belaatingen snel verminderd werd, zoodat ze in '79 nog 1996 mill. doll., doch in 1880 niet meer
dan 1910 mill. doll. groot was (*I. Enkele staten, zooids
Vermont, Colorado, Illinois, Missisippi, Nebraska, Nevada,
Oregon, Virginie, Delaware, Jowa hebben zoo goed als
geene schulden, andere gaan gebukt onder een zwaren last,
zooals Pennsylvanie, New-York, Ohio, Massachusetts. Tennessee, Missouri, N.- en Z.-Carolina, Georgie, Connecticut,
Maine, Maryland, Tejas en Alabama. De gezamenlijke schuld
van de staten bedroeg in 1880 ruim 280 mill. doll., waarin
Massachusetts 't grootste ( 32 mill.), Vermont 't kleinste
(140,,00 doll.) en W.-Virginie geen aandeel had.
'C Geregelde staande leger der V.S. is zeer klein : in aredestijd 2153 officieren en 2500 manschappen, vormende 25
regimenten infanterie, 10 regimenten cavalerie, 5 regimenten artillerie en 1 bataljon geuietroepen en Militaire academie ,West-Point". De infanterie en cavallerie zijn verdeeld over de geheele Unie, op de grenzen en 't Indianengebied ; de artillerie bezet de forten langs de W.- en 0.kust
en langs de grenzen. Op voet van oorlog telt het leger,
versterkt met de landweer (”milice") 9059 officieren en
6,393,395 manschappen. Er zijn 4 milit. divisies, verdeeld
in 9 mint. departementen. Te West-Point is een uitstekende
Milit. academic, vanwaar eene zeer strenge discipline en
een bekwaam kader in 't legr,er komen. — De zeemacht
telde in 1880: 138 oorlogsehepen met 1055 kanonnen, 1117
officieren. 259 onderoffic. en 7500 matrozen. 't Korps mariniers bestond uit 78 officieren en 1500 manschappen. Op
de begrooting voor 1800 was voor Marine uitgetrokken 15
mill. doll.; voor 't leger juist tweemaal zooveel. Niet meer
dan 9./o van 't geheele budget is dit, terwijl ons land aan
leger en vloot jaarlijks 31 0/0 der gezamenlijke staatsuitgaven besteedt.
Ten einde nog duidelijker den weergaloos snellen bloei
der krachtige republiek aan te toonen, volge hier een tabel met statistieke opgaven ter vergelijking
—
in 1793.
in 1851.
in 1080.

shire werd in 1621 gekoloniseerd en droeg eerst den naam
van Laconia; in 1627 ontving Delaware ten Zweednche
volksplanting. Maryland in 1632, door den r. kath. Lord
Baltimore, Connecticut in 1635, Rhode-Island in 1638, hadden hun eerste bewoners aan de vervolgingen om den godsdienst te danken, welke zich in 1643 al. Nienw-Engeland
verbonden. Karel II. van Engeland gaf in 1662 aan den
graaf Clarendon en 7. anderen het land, dat later de beide
Carolina's uitmaakte en in 1681 aan den Kwaker W. Penn
de landstreek, die naar hem Pennsylvanie heet. Eene Engelsche compagnie vestigde zich in Georgie in 1732 onder
de regeering van George IL Terwijl aldus de kusten bevolkt werden, kreeg het binnenland insgelijks bewoners. In
1683 zakte de nit Canada vertrokken Franschman Be La
Salle den Missisippi af en nam in naam van Lodewijk XVI.
bezit van Louisiana, alwaar in 1399 een fransche kolonie
wend gevestigd. In 1717 stichtte de fransche kolonie van
't W. New-Orleans, en in 1755 verrees de st. Vincennes in
den staat Indiana. Het Amer. grondgebied, aldus tussehen
zoo vele verschillende koloniol verdeeld, ruoest welhaast
het tooneel van bloedige oorlogen worden. In 1755 barstte
tusschen de Franschen en Engelschen een oorlog nit, die
3 jaren duurde; de eersten verloren daarbij Canada, Acadie en 't eil. Cape-Breton, en behielden alleen Louisiana
en New Orleans. Deze staat van zaken werd bevestigd door
het tractaat van i 763. Van dit tijdstip af nam de kwade
verstandhouding tusschen het Engelsch gouvernement en
zijne kolonien eenen aanvang. Daar deze kolonien een aanzienlijken aanwas gekregen hadden, meende het bewind
zich daardoor gerechtigd, haar nieuwe belastingen op te
leggen, en ondanks de herhaalde vertoogen, welker tolk
Benjamin Franklin meermalen was, werden er sedert 1765
zware belastingen gelegd 00 het zegel, het papier, het glas,
de thee, enz. Alras werd de daardoor ontstane gisting algemeen, en in 1773 gaf Bosten het eerste sein tot den opstand. In 1775 werd de veldslag van Bunker's-Hill gelevend, in welken de Engelschen geslagen werden; een congres
vestigde zich te Philadelphia en gaf aan George Washington het opperbevel over 't Amer. leger. Op den 4den Juli
1776 verklaP.rden de 13 rug. kolonien ( zie de met 1776 geteekende namen in de Tabel) zich voor vrij en onafhankelijk. Na era hardnekkigen, met afwisselend geluk gevoerden
krijg, verkregen de opstandelingen door de zege bij Saratoga (1777) en de overgave van den generaal Burgoyne een
bepaalde meerderheid. In 1778 sloot Frankrijk een alliantie
met de V.S., en hielp hen krachtig in 't bestrijden der Engelschen, zoo te land als ter zee. In 1779 werd ook een
verdrag met Spanje gesloten. Eindelijk zagen zich de En.
gelschen door de capitulatie van Cornwallis in 1701 genoodzaakt, de onafhankelijkheid der V.S. te erkennen en den
vrede aan te nemen, die te Parijs op den 3den Sept. 1783
wend geteekend. Zoodra de oorlog ten einde was, hield het
congres te Philadelphia zich bezig met het ontwerpen eener
staatsregeling, die in 1787 wend aangenomen, en in 1789
werd Washington tot president benoemd. Toen daarop een
oorlog tusschen Engeland en Frankrijk uitbarstte, haastte
Washington zich met de onzijdigheid der V.S. te verklaren. Door die onzijdigheid gedekt, konden en belangrijke
verbeteringen in 't land worden aangebracht. Het grondgebied breidde zich nit door groote iandstreken, die van de
Indiaansche volkstammen werden aangekocht, alsvnede door
den aankoop van Louisiana (1803). Maar sedert 1809 verrezen er nieuwe bezwaren tusschen Engeland en de V.S. ;
de oorlog werd in 1812 verklaard en eindigde eerst in 1816.
Sedert dien tijd hebben de V.S. voortdurend in goede verstandhouding, althans in vrede, met de europ. mogendheden geleefd. Hun handel, hunne nijverheid, hun bloei
heeft, te gelijk met house bevolking, reuzenschreden yourwaarts gedaan, zooals nit de bovenstaande statistische opgaven genoegzaam blijkt. In 1819 is bun gebied vermeerderd met Florida, dat Spanje hun afstond ; later (1846) met
Tejas, Nieuw-Mejico en Californie, aan Mejico in den oorlog van 1846-48 ontrukt. Tusschen de N.lijke en Z.lijke
ontstond in 1851 eene breuk, tengevolge van verschil in
take slavernij. De eersten warm n voor de afschaffing, de
laatsten niet en torn op 't elude van 1860 in Abraham Lincoln, een voorstander van afschaffing, tot president wend
verkozen, scheidden in Februari daarop volgende de 7 sla-
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Getal Staten .
Congresleden
Bevolking . .
Inkomsten . . .
Uitgaven . . .

16

135
3,939,325
f 14,301,570
f, 18,823,937
I, 76,500,000
Uitvoer . . . .
65,272,000
Oppervl.
37,935
Spw. in rug. m,
—
Telegrafen . . .
-Postkantoren . .
209
Postweg. in eng.m.
5,462
Postinkomsten . f 261,867
Postuitgaven . . I,
180,000

31
293
23,557,484
1(9,435,870
90,388,170
445,345,795
397,746,809

f
I,

152,152
10,287
15,000
21,551
173,670

13,882,427
13,031,632

38
369
50,152,865
875,000,000
650.000,000
1900,000,000
2082,000,000
174,030
86,497
107,103
42,989
f 80,000,000
90,000,000

it

Met een vluchtigen blik op de geschiedenis des lands besluiten wij dit overzicht, terwij1 wij voor nadere bijzonderheden wijzen naar de art. der verschillende staten. Het
bestaan der Unie als vrije en onafhankelijke staat dagteekent eerst van 't jaar 1776, of zoo men wil van 1783; maar
de geschiedenis des lands klirnt hooger op. De Venetianen Job. en Sebast. Cabot zagen het eerst de kusten der
V.S. in 1497; Ponce de Leon ontdekte Florida in 1512; Verazzani bezocht in 1524 geheel de N.kust tot aan den
34ste breedtegraad. Van 1562-1565 poogden de Franschen
vergeefs Florida te koloniseeren ; in 1504 vestigden zich de
Engelschen in Virginie. Belangrijke ontdekkingen maakten B. Gosnold in 1602, Hudson in 1607, J. Smith in 1614.
De Nederlanders koloniseerden in 1614 New-York en gaven
't den naam van Nieuw-Nederland. Puriteinen
ventigden zich omstreeks 1620 in Massachusetts. New-Hamp(*) Ter vergelijking nevensgaand overzicht der Amerikaansche staatsschulden van v66r eenige jaren :
Staten.
Uruguay
Honduras
Brazilie .
Peru
V.S. van N.-Amerika
Paraguay.
Venezuela
Costarica
Argentina
Chile
San-Salvador
Ecuador •
Guatemala
Habti . .
Nicaragua
Bolivia. ,
Mejico
V.S. van Columbia.

Staatsschuld in per hoofd.
dollars.
47,611,486
46,101,360
701,954,000
213,088,688
2469,978,776
11,271,212
66,752,688
5,463,285
62,301,707
49,589,875
1,072,904
19,270,000
3,377,384

9,200,000
3,480,177
17,000,010
59,999,310
15,999,304

108,21
102,60
84,20
79,22
63,45
38,36
37,41
29,53
25,96
23,42
25,47
20,37
20,32
16,72
11,60
7,31
6,20
5,33

venstaten — Z. -Carolina, Georgie, Florida, Alabama, Missisippi, Louisiana en Tejas — af, die sich constitueerden

als Vereenigde Staten van Amerika en eene voorloopige reFeering te Montgomery in Alabama instelden. In 't zelfde
Aar sloten zich daarbij nog aan de overige slavenstaten,
behalve Maryland, duo : Arkansas, Tennessee, N.-Carolina,
Kentucky, Virginie en Missouri. Als president wend Jef(erson Davis gekozen, en als hfdst. Richmond. Gedurende
4 jaar stonden de legers der geconfedereerden onder Beauregard, Jackson en Lee tegenover die der Unie, onder Scott,
Mauclellan, Burnside, Sherman en Grant en leverden elkander, bij zeer wisselvallige kansen, wilde en moorddadige
slagen. Beer ontmoedigend voor 't Zuiden was de val van
Charleston (Febr. 18651 en de inneming van Richmond na
een driedaagschen slag I April 1865) leidde tot den vrede.
De afschaffing der alavernij was 't gewenschte gevolg van
dezen burgeroorlog, die tevens tot meer innige verstandbonding, meer eenheid in 't nationaal leven der Republiek
heeft opgewekt.
Vereenigde-Staten-van-Columbia, zie Columbia.
Verfeil. fr gem. en (I., dep. Haute-Garonne, kant.hfdpl.,
arr. en 31/, ii. ONO. Toulouse. 2400 in w.
Vergara, Bergara, sp. vb., prov. Guipuzcoa, 6 u. SW.
Tolosa. 3480 mw. Eene bier in 1839 gesloten overeenkomst
maakte een einde aan den oorlog in Biscaye.
Vergato, gem. en d. in Italie, prov. Bologna, nine. Vergato. 5000 mw.
Vergeid, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Maasbree,
kant. Venloo, a,. Roermond. 220 mw.
Vergeletto, d. in Zwitserland, kant. Tension, diatr.
Locarno. 724 mw.
Vergemoli, gem. en vl. in Italie, prov. Massa, circ.
Caatelnuovo-di-Carfagnana. 1750 mw.
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Vergennes

Vergenneo, st. der V.S., Stt Vermont, grs. Addison,
aan Otter-Creek, wear die bevaarbaar wordt, 2 u. van 't
meer Champlain, 11 n. WZW. Montpelier, en aan den spw.
van Boston near Burlington. Zij is net gebonwd en heeft
groote ijzerwerken. Schepen van 300 ton knnnen hare werf
bereiken. Dear zij in hooge volkomenheid de twee groote
beweegkrachten : water voor molena en stoom voor 't verveer, vereenigt, meet zij bij hare schoone ligging een gewiehtige markt voor den handel en 't fabriekwezen worden. 1603 mw.
VergOze, fr. gem. en d., dep. Gard, arr. en 211.8 U. ZW.
Nimes, aan den apw. naar Montpelier. 15e0 low.
Vergiate, gem. en d. in Italie, prov. Milaan, circ. Abbiategrasso. 3050 mw.
Vergt, St.-Jean-de-Vergt, fr gem. en d., dep. Dordogne, arr. en 3 u. Z. Nrigueux. 1800 low.
Verhoven, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Gilzeen-Rijen, kant. Tilburg, arr. Breda. 60 low.
Verhovine gem. in Oostenr.-Hongarije, prov. CroatieSlavonie. 2304 mw.
Weria (La), of Karaferia, Karaverja, [Hereon,

Hand. der Apost. XVII. vs. 13], St. van Eur. Turkije,
Macedonie, aan de Ferina (een bijriv. van den Indsj-Karasoe), 10 u. W. Saloniea; met katoenweverijen, turksch roodververijen en in de nabijheid marmergroeven. 10,000 mw.
Verin, sp stadje of vi., prov. en 10 u. ZO. Orense, part.hfdpl., aan de Tamaga. 1000 inw.
Veringen, pr. d., Hohenzollern, regdst. Sigmaringen.
79-2 inw.
Verlaten-Eiland,

sic Straat-Soenda.

Verloren-eind, treh. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Oosthuizen, onder het d. Kwadijk, kant. Purmerend. 70 a
80 mow. — Verlorenhoek, 1) eil. in de Z.-Hollandsche
wateren (Oude Maas en Spui ), gem. Spijkenisse, kant.
Bridle. 90 mow. — 2) geh. in de Ned. prov. N.-Brabant,
Princenhage, kant. Breda.
Vertnand, fr. gem. en d., dep. Aisne, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. NW. St.-Quentin. 1240 low.
Vermandois, oude onderafdeeling van de voorm. fr .
prov. Picardie, hfdat. St.-Quentin, nu verdeeld tusschen de
dep. Aisne en Somme.
Vermejo of Rio-Grande, aanzienlijke rivier van de
La-Plata-staten, ontspr. op de grens van Bolivia, vloeit Z O.
en valt in de Paraguay, 4 u. ZW. Neembucu, na een loop
van meer dan 200 5. Zij neemt o. a. de Jujuy en de Tarija op.
Vermellas gem. en d. in Frankrijk, dep. Pas-de-Calais,
arr. Bethune. '2100 inw.
Vermenton Wermanton, fr. gem. en d., Yonne, kant.hfdpl., arr. en 4u.
' SO. Auxet re, aan de Cure, r. o. 2300 mw.
Vermes,
(P her dmun d), d. in Zwitserland, kant.
Bern, distr. Delemont of Delsberg. 550 mw.
Vermilion, 1) grs. der V.S., in 't W. van Indiana; gr.
13 0 m.. met 10,880 inw. (8274 in 1840) ; hfdpl. N e wp o r t. 2) id., in 't 0. van Illinois ; gr. 48 0 m., met 30,500
low. (9303 in 1840); hfdpl. Danv ill e. — 3) gem. der
V.S., Ohio, grs. Erie, aan de Vermilion - ri v., wear
die zich in 't meer Erie ontlast. 1840 low. — 4 ) id., zelfden Stt., gm. Richland, 24 u. NO. Columbus. 2 -,00 mw. —
5) id.., Indiana, gm. Vermilion. 2100 mow. — 6) kersp. in
Louisiana, aan den mood der Vermilion-ri v. in de
V er mili on -beam (Golf van Mejico). — 7) (Fort-),
Britsch N.-Amerika, NW. gebied, aan de Unjigah.
Vermillioen-Zee, zie CaliforniZ (Golf-van.).
Vermoil, at. in Portugal, prov. Estremadura, district
Leiria. 2270 mw.
Vermont, een der VS., in 't N. der Unie, tusschen 42 0
-5° 30' N.B., 71 0 30' en 73° 20' W.L., besproeid ten 4'en4
N. door Neder-Canada, ten 0. door New-Hampshire, wearvan het door de riv. Connecticut is gescheiden, ten Z. door
Massachusetts en ten W. door New-York, waarvan het ten
deele wordt gescheiden door 't meer Champlain en de Hodson-riv. De grootte bedraagt 481 0 m., de bevolking 330,500
(291,884 in 1840). Zeekusten heeft deze Stt. niet. Van 't Z.
naar 't N. loopen er de Gr oen e- Be rgen door (rare.,
Mountains" ), die in enkele toppen, zoo als de Mansfield,
een aanzienlijke hoogte hebben ; zij zijn van veelvuldige dalen doorsneden en met wooden van naaldhont bedekt : van
daar hun naam. De rivieren zijn klein die welke near 't
0. loopen, Yellen in den Connecticut; 'de W.lijke by. Lamoille, Missisque en Winooski, ontlasten sick, gelijk de
Otter-Creek, in 't meer Champlain. 't Klimaat is in V. gezond, maar de winters zijn er lang en streng; maanden
achtereen ligt er de sneeuw yea tot 21/3 met. dik, by. bij
Burlington, en smelt niet licht v66r 't midden van April.
De bodem is over 't geheel vruchtbaar, vooral in tarwe e.
a. granen, aardappelen en voortreffelijke appelen; de veeteelt, vooral die van merino-schapen, is aanzienlijk, en de
Vermontsehe paarden staan in Amerika hoog aangeschreyen. Men bereidt er veel pot- en parelasch„aardappelmeel„
ongeveer 3 mill. kilo ahornsuiker, en er gun marmergroeyen en ijzermijnen. be rijkelijk voorhanden waterkracht
wordt aangewend tot den aanleg van fabrieken, meest van
wollen warms, tot wig-, oils- en papiermolens. De Staat
wordt door verseheiden spw. doorsneden, die nog gedurig
vermeerderen. — V. weed den 4den Maart 1776 ale lid in
de 'Mlle opgenomen. De Stt. telt 14 //counties" of gra.;
de voorn. ateden zijn Montpelier, Burlington, Bennington,
Woodstock, St.-Albans en Middlebury. Zie verder het art.
Wereeoigde Staten.
Vera 1) fr. gem. en d., dep. Ille-et-Vilaine, arr. en 1%
u. ZO. Rennes.
2230 low. — 21 id., dep. Maine-et-Loire,
'
arr. en 11/2 u. Z. Segre. 1600 mw.
Vernaison, fr. gem. en d., dep. Rhone, arr. en 2 u. Z.
Lyon, aan den spw. near St.-Etienne en ssn den Rhone,
r. o. 1440 low.
Vernante, d. en gem. in N.-Italie, prov., circ. en 3 n.
Z. Cool. 3320 mw.
Vernantea, fr. gem. en myl., dep. Maine-et-Loire, arr.
en 4 u. SO. Bangd. 2060 mw.
Vernarede (La), gem. en d. in Frankrijk, dep. Gard.
3270 law. (2800 in 't d.)

Vernaseo, d. in Italie, prov. Piacenza, circ. Fiorenzu-

ola. 486) mw.

1) gem. van Italie, prov. Milaan, circ. Abbiategrass°. 1880 low. — 2) d. in Zwitserland, kaut. Tessino,
distr. Lugano. 2:30 inw.
Vernassa, gem. en d. in Italie, prov. Genua, cite. Spezzia. 2220 low.
Vernet (Le), 1 ) fr gem. en d., dep. 0.-Pyreneen, arr.
en 1 u. Prades ; met beroemde warme bronnen en bad.
950 low. — 2) -1a-Varenne, id., dep. Puy-de-Dome, arr.
en 3 u. OZO. Issoire. 2200 mw.
Verneuil, 1) fr gem. en at., dep. Eure, kant.hfdpl., arr.
en 61/2 u. ZZO. Evreux, aan de Avre ; met ten openbare
bibl. van 3000 boekdeelen, fabr. van geweven stoffen en
minerale wateren. 3850 mw. (3400 in de at.( 2) fr gem
en d., Haute-Vienne, 13/4 U. WNW. Limoges, aan de Vienne.
2200 mw.
Vernier, vl. in Zwitserl., kant. en arr. Geneve. 740 inw.
Vernio, gem. van Italie, prov. en circ. Florence. 4265 low.
Vernole, gem. van Italie, prov. en circ. Lecce. 3380 low.
Vernon, 1) fr. gem. en st., dep. Eure, kant.hfdpl., arr.
en 5 u. NO. Evreux, aan de Seine, I. o., en bij den spw.
van Parijs near Havre. Zij heeft een gem.collegie, een
sehoone goth. kerk, een zeer hoogen toren als overblijfsel
der oude vestingwerken, een artillerie-depot, een schouwburgzaal, ten schoone brug van 22 bogen over de Seine,
eenige fabr. en handel. Daarbij ligt het bosch van Vernon,
't kasteel en park van Bizy, dat aan de familie Orleans
behoorde. 7903 mw. — 2) fr. gem. en d., dep. lndre-etLoire, arr. en 21/ 2 u. 0. Tours. 1850 low. — 3 ) gem. der
V.S., New-York, gee. Oneida, 41/, U. W. Utica. 29,J0 low.
— 4) id., New-Jersey, gm. Sussex, 20 u. NO. Trenton. 2910
low. — 5) id., Connecticut, grs. Tolland, aan den Hockanum, 31/2 u. ONO. Hartford; met R ock -Village en
Tanker oos a, 2 fraaie fabr.dorpen, 2000 mw. — 6 ) id.,
Pennsylvanie, grs. Crawford. 1200 low. — 7( id„ Vermont,
gra. Windham, aan den Connecticut en den Connecticutspw., 14 u. Z. Windsor. 1100 low. — 8) id., Indiana, hfdpl.
van 't grs. Jennings. — 2) gm . van Nieuw-Z.-Wales, NieuwHoll., op 31° Z.B., 132. 0.L., door de riv. Apsley besproeid.
Vernoux, 11 fr. gem. en St., dep. Ardeche, kant.hfdpl.,
arr. en 6 u. ZW. Tournon ; met ten protest. consistoriale
kerk, ten klein seminarie, een doofstommenschool en lakenfabr. 3200 mw. (1563 in de st.) — 2) -en-Gatine, fr.
gem. en d., dep. Deux-Sevres, arr. en 31/2 u. W. Parthenay. 1400 low.
Verocze of Werovitz, Werovvits, [Serota], mvl.
In Oostenr.-Hongarije, prov. Croatie-Slavonie, com. VerOcze,
141/2 u. WNW. Esseck ; met ten grout en schoon kasteel
en drukke markten. 5500 low.
Verola, 1) -Nuova, st. in N.-Italie, prov. en 41/2 u.
SW. Brescia. 5100 low. — 2) -Vecchia, d. ald., 1/3 u W.
de vorige st. 3600 low.
Verolengo, mvl. in N.-Italie, prov. en 5 u. NO. Turijn. 5800 low. (met de gem.
Veroli, [Verulum of Verulae?], st en bissch.zetel in
Midd.-Italie, prov. Rome, I/2 u. NO. Frosinone. 11,103 low.
Veromilis (Son.), d. op 't dl. Sardinie, div.
2 u. N. Oristana. 2000 low. (met de gem.)
Weron, fr gem. en d., dep. Yonne. arr. en 11/2 u. Z.
Sens; met handel in vee, bout en wijn. 1260 low.
Verona, 11 ( bij nude duitsche schrijvers Bern geheeten), [Verona, o. a. bij Plinius, Histor. Nat. III. 130
',Verona Raetorum et Euganeorum orbs"],
versterkte st en bissch.zetel in N.-Italie, Venetie, hfdpl.
der gelijkn. delegatie, aan de Adige of Etsch, die bier 4
aanzienlijke bruggen draagt, en aan den spw. van Milaan
near Venetie, 41/, u. NNO. Mantua. Nabij de bergpassen
van Tyrol gelegen waardoor sinds 1867 de Brenner-spoorbean loopt ter verbinding van Munchen met InnsbrUck
en Venetie) en door de vestingen Peschiera, Mantua en Legnago omgeven„ is V. altijd als een hoogst belangrijk punt
voor de verdediging van Opper-Italie beschouwd. Zij wordt
door een reeks van met torens bezette wallen omringd, en
haar vestingwerken zijn sedert 1822 veel verbeterd. Door
hare schoone ligging, rijke historische overblijfsels en letterkandige instellingen is zij gewis een der belangwekkendste steden van Z.-Europa en niet ten onrechte het 'Rome
van Opper-Italie" geheeten. Onder hare 48 kerken underacheiden zich die van St.-Zeno, in de 17de eettw gebouwd ;
de kathedraal nit de 9de eeuw, nu geheel herbonwd; de
kerk van St.-Anastasia, uitmuntende door hare grootte,
monu.menten en achilderijen; die van St-George, mede met
schoone schilderijen ; die van St.-Eufemia, van St.-Bernardino, met de prachtige kapel van Pellegrino; St.-FermoMaggiore; Sta-Maria-rantica met tomben, en nog vele andere, die ook ona de schilderijen van Titiaan, Veronese e.
a. beroemde meestere een bezoek verdienen; de oude kerk
San-Spirito is onlangs door aangelegde mijnen vernield,
teneinde op haren grond een hospitasl te bouwen. Andere
merkwaardigheden zijn: twee prachtige poorten; 't groote
paleis ',della Gran-Gnardin", een modern gebouw; de paleizen van Canossa (wear de keizer zijnen intrek neemt,
ale hi.] de at. bezoekt), van Maffei, van Bevillacqua op het
prachtige plein mil Corso"; het raadhuis met de standbeelden van Corn. Nepos, Plinina den Oade en Vitruvins. Tot
hare rum. oudheden behooren het beroemde amphitheater,
een gebouw van indrukmakende grootte, 't volkomendate
van die soort en 't eenige, dat nog heden voor openbare
vertooningen gebezigd wordt; het tan 22- tot 23,000 personen bevatten; voorts de overblijfisels van een ouden
schonwburg, laatstelijk bij eene graving ontdekt, en 2 rom.
bogen. De tomben der S cal iger a, een merkwaardig
monument nit de middeleenwen, bestaan nit een reeks goth.
pyramiden, die ieder een standbeeld in paard van de bier
eenmaal heenschende leden dice familie dragen. De letter.
knndige inetellingen van V. bevatten een lyceum met
schoone wetenschappelijke verzamelingen, een bisect, seminarie, de kon. school ter opvoeding van jonge dames,
3 gymnaaien, een school veer schilder- en teekenkunst,
een akademie van landboaw, koophandel en kunsten, ten
Vernate,
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Verpilliere
kruidtuin, een philharmonische akademie, 2 kostbare, hoewel niet groote openbare bibliotheken. Al wat eertijds het
zoo beroemde museum van V. bevattede, is near Miinchen
vervoerd ; ook de schilderkjen van Maffei zijn no allerwege
verspreid. De at. heeft talrijke inrichtingen van liefdadigheld, een menigte zijdeapinnerijen en .weverijen, beroemde
ververijen, looierijen, zeepfabrieken enz., levendigen handel in zijde en landbouwprod. en 2 aanzienlijke jaarmarkten. 67,800 mw. in de gem.) Geb.pl. van Catullus, Corn.
Nepos, Plinius den Oude, Vetruvius (?), Scipio, Maffei,
Paul Veronese, Bianchini, Pindemonte en veel andere groote
mannen. Te V. werd in 1822 een vorsten-congres gehouden. — 2) gem. en vi. der VS., New.York, grs. Oneida,
aan de Erie- en Oneida-kanalen. 5760 mw.
Verpilliere (La), fr gem. en vi., Isere, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. NO. Vienne; beetwortelsuikerfabr. 1260 mw.
Verraye., d. in N.-Ital., prov. Turijn, circ.Aosta. 1350 mw.
Verrebest of Verrenbest, b. in de Ned. prov. N.-Hol-

land, gem. Best, kant. Oirschot, arr. 's Hertogenbosch. —
Verreheide is een b. in de zelfde prov., gem. Gemert,
kant. Helmond. 175 inw.
Verrebroek, belg. gem. en d., pro, 0.-Vlaanderen, arr.
Dendermonde, kant. Beveren. 1300 mw.
Verres, gem. en vi. in N.-Italie, prov. Aoste, mand.hfdpl., 51/.3 u. 0. Aosta. MO mw
Werrie(La), gem. en d. in Frankr., dep. Vendee. 2120 inw.
Vereieees, 1
fr gem. en d., dep. Seine-et-Oise, arr.
en 2 u. OZO. Versailles ; met een schoon bosch en minerale bronnen. 1200 mw. — 2) id., dep. Vienne, arr. en 3
U. W. Montmorillon ; met hoogovens. 1900 mw. — 3 ) zwit.
gem. en d., kant. Neufchatel, aan de fr. grens, 2 u. 0.
Pontarlier. 1790 mw.
Verrua, vroeger versterkte, naaar no ontmantelde at.
in N.-Italie, Piemont, prov. en 61/2 u. ONO. Turin, aan
den Po, r. o., tegenover Crescentino. 2950 mw.
Verruchio, vi. in Midd.Ital., prov. Forli, 1 U. NW. -Marino.
Versailles, 1) fr. gem. en St., hfdpl. van 't dep. Seineet-Oise, 3 u. ZW. Pat*, waarmede 2,i) door twee spw..,gemeenschap heeft. Zij is verdeeld in de wijken St.-Louis en
Notre-Dame, waarbij nog 't nabijgelegen Montreuil komt,
en is merkwaardig om de regelmatigheid van haren bouwtrant. Be ',place Hoche" heeft een standbeeld van den generaal Hoche, en van de ,Place du Chateau" loopen drie
groote lanen naar Parijs, St.-Cloud en Sceaux. De voornaamste merkwaardigheden zijn : de kerk St.-Louis, de
parochie-kerk Notre-Dame, 't bissch. pains, de //Place d'Armes", versierd met kolossale standbeelden, de openbare
fonteinen, de boulevards, 't hotel van oorlog, nu tot kazerne dienende, de hotels der kanselarij, de stadsbibl. van
40,000 boekdeelen, st hotel der prefectuur, het lyceum, nu
het keizerlijk collegie, het nieuwe huis van arrest en
vooral het prachtige kasteel of paleis, door Lodewijk XIV.
gebouwd, van 1680 tot 1789 de ,wone residentie der koningen, sedert 1830 door koning'Lodewijk Filips veranderd
in een groot museum, gewijd att toutes lea gloires de la
France", dat een der schoonste ter wereld is en in zijne
heerlijke galertien eene onoverzienbare reeks van schilderijen en standbeelden bevat, alle in chronologische orde
geschikt. Bij het kasteel behooren uitgestrekte en prachtige parken en tuinen, vol watersprongen, fonteinen, vijvers, standbeelden enz., een bewonderenswaardige oranierie,
een kapel ( geheel van marmer en porphyr), een schouwburgzaal (in 't paleis), en aan het park grenzen twee minder groote paleizen, Groot- en Klein-Trianon, beide oak met
heerlijke tuinen. V. heeft geen water, maar ontvangt dit
door de beroemde machine van Manly. Zij is de zetel van
een bisschop, heeft een hof van assises, tribunalen van eersten aanleg en van koophandel, een keizerl. collegie, een
normaal-school, verscheiden genootschappen voor wetenschap, letteren en kunsten, fabr. van vuurwerken, wapens,
gereedschappen, metaalwaren enz., en veel boomkweekerijen.
49,847 mw. ( 1876). Gem. temp. Jan. 36°,5; Juli 66° Fahr.
Te V. werd onder Lodewijk XIV. in 1865 de vrede met Genoa,
onder Lodewijk XV. in 1756 't verbond met Oostenrijk, onder Lodewijk XVI. in 1783 de uvrede van Versailles", bij
welken Engeland de onafhankelijkheid der V.S. erkende,
geteekend. 't Was hier, dat de Staten-Generaal op 5 Mei
1789 vergaderden ; bier, dat de afgevaardigden zich den 27
Juni tot een nationale vergadering constitueerden; bier, dat
zij op den 20sten zwoeren, niet te scheiden, vOor zij aan
Frankrijk eene constitutie gegeven hadden (Eed van de kaatsbaan, ',jets de paume"). Van 1790-1837 verkeerde de at. in
zeer kwijnenden toestand, doch na de opening van het museum in laatstgen. jaar herwon au j weer voor een deel hear
vroeger aanzien en luister. Tijdens de jongste belegering
van Penis, was Versailles het hoofdkwartier van het Duitache leger en het was bier, dat 18 Jan. 1871, de koning
van Pruisen tot Duitsch keizer werd uitgeroenen. Te V.
zijn creboren Philips V. van Spanje, Lodewijk XVI., Lodewijk 'XVIII., de abt de l'Epee, de weldoener der doofstommen (your wien bier in 1843 ten schoon standbeeld is opgericht), Ducis, Breutzer, Berthier, Hoche, Houdon. — 2)

gem. der VS., Pennsylvanie, grs. Allegheny, 31/2 u. ZO.
Pittsburg. 2200 inw. 31 st. in de V.S., Kentucky, g,rs.
Woodford. 3270 inw.

Verseez Verse(z of VVersehetz, versterkte at. in
Honcrarije,' Banaat, corn. en 12 u. Z. Temesvar. Zij is de

zetd van een griekschen, niet geuniderden bisschop, heeft
een collegie, cavallerie-kazernen, burgrulne, en in den omtrek veel wijn-, rijst- en zijdeteelt. 17,000 mw.
Vershire, gem. der VS., Stt. Vermont, gra. Oranje, 7
0. ZO. Montpelier.
110(1 mw.
Versnsold, pr. at., prov. Westphalen, regdst. Minden,
7 u. ONO. Munster; met veel weverijen. 1515 mw.
"Siersoix of Versoy, zwit. vi ., kant. en 2 u. N. Geneve,
aan den W.oever van 't meer van Geneve. 1250 inw. V6Or
1815 behoorde 't aan Frankrijk.
Versovah, zeest. van Britsch Indie, pres. en 3 u. N.
Bombay, aan de W.kust van 't eil. Salsette.
Vertaizon, fr gem. en d., Puy-de-Dome, kant.hfdpl.,

arr. en 3 u. 0. Clermont-Ferrand. 2140 mw.
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Verteillae, fr gem. en d., dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 21/2 u. N. Riberac. 1120 mw.
Vertetsil, 1 ) fr gem. en d., dep. Charente, arr. en 1 u.
ZZO. Ruffec, aan de Charente; met looierijen. 1260 mw.
— 2 ) fr gem. en vl., dep. Lot-et-Garonne, arr. en 31/2 u.
0. Marmande. 1200 mw.
Vertu* (Les), fr gem. en d., dep. Marne, kant.hfdpl..
arr. en 41/2 u. WZW. Chalons-sur-Marne. 2900 inw.
Wertou, fr gem. en d., Loire-inferieure, kant.hfdpl., 11/1
u. ZO. Nantes, eon de Sevre-Nantaise, r. o. 5600
Vertryek, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. en 2
u. ZO. Leuven ; met een station aan den spw. van deer op
Luik. 500 mw.
Werverschings-Eilanden, zie Tristan-d'Aeunha.
Werviers, belg. gem. en at., prey. en 4 u. 0. Luik, arr.hfdpl., aan de Vesdre en aan den spw. van Luik near Aken
en Keulen. Behalve ten rechtbank van eersten aanleg.
heeft zij een rechtbank en kamer van koophandel, eene industrie-school en een grout getal inrichtingen van weldadigheid en openbaar nut. Ofschoon zeer oud, bezit zij geenerlei bezienswaardig, monument, maar wijst den vreemdeling met rechtmatigen trots op hare talrijke en uitgebreide
fabrieken, die, door stoom of water gedreven, velerlei
wollen en katoenen weefsels, vooral uitmuntenke tokens,
vervaardigen, en welke tot near den Levant en de NieuweWereld verzonden worden ; ook heeft zij zeepziederijen, ververijen, brouwerijen, ijzergieterijen ens. Haar stationsgebonw is om zijne ligging het schoonste van Belgie, na dat
van Luik. 38,000 haw.
Vervins, [Verbinum of Vironum], fr. gem. en at.,
dep. Aisne, arr.hfdpl., 61/2 u. NNO. Leon, aan den Velpion ; met een gem.collegie, handels-tribunaal, fabr. van
sokken, mutsen, parapluies enz. en handel. 2801 inw. In
1598 werd hier een vermaard vredesverdrag gesloten tusschen Hendrik IV. van Frankrijk en Philips II. van Spanje.
Verwelle-Sluis, zie Goe-jan-.
Verwolde, d. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Laren,
kant. en arr. Zutphen, 1 u. N. Lochem. Het was vroeger
een zelfstandige gem.. die in 1850 590 mw. telde. Na hare
inlijving bij Laren in 1872 vond men er 630 mw. Het d.
heeft ten fraai kasteel en een prachtig bosch.
Werwoude, zie Ferwoude.
Veryan, kersp. van Enge(and, gr. Cornwall, 1 u. Z.
Tregony, eon 't Kanaal. 1360 mw.
Verzegnis. Ital. d., prov. Udine, circ. Tolmezzo. 1600 mw.
Werzenay, fr gem. en d., dep. Marne, arr. en 21/2 u.
ZO. Reinas ; met goede roode en witte wijnen. 1320 mw.
Verzuolo, St. in N.-Italie, prov. Cuneo, 1 u. Z. Saluzzo,
bij de Vraita. 4000 mw. (met de gem.)
Werzy, fr gem. en vi., dep. Marne, kant.hfdpl., arr. en
21/2 u. ZZO. Reims; met Champagne-wijnen. 1150 inw.
Vezeovana, d. in N.-Italie, pros. Padua, aan het St.Catharina-Kanaal, 21/.2 u. ZO. Este. 3950 inw.
Vescovato, 1) fr. gem. en vl., dep. Corsica, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. Z. Bastia. 1350 mw. — 2) at. in N.-Italie,
prov., circ. en 21/2 n. NO. Cremona. 2300 mw.
Wesdre, riv. van Rijnpruisen en de belg. prov. Luik,
ontspr. 2 u. ONO. Eupen (Rijnprov.), vloeit longs of door
Eupen, Limbourg-Dolhain, Verviers en Chaudfontaine, en
valt no een W.lijken loop van 13 u. in de Ourthe, 1 u. ZO.
Luik. Hare vallei is hoogst schilderachtig.
%este of Vele, fr riv., dep. Marne en Aisne, ontspr.
bij Tilloy, vloeit voorbij Reims en valt na een NO.lijken
loop van 19 u. in de Aisne, 2 u. 0. Soissons. Zij neemt
de Ardre op.
Ve.oul. fr gem. en at., hfdpl. van 't dep. Haute-Sabne,
aan den voet van de rtMotte-de-Vesoul", eta met wijnstokken beplante hoogte, bij den Durgeon ( bijriv. der Satine),
8 u. N. Besancon, 56 u. OZO. Parijs. Zij heeft ten gem.collegie, depart. norrnaalschool, bissch. seminarie, openbare
bibl. van 23,000 boekdeelen, maatschappij van landbouw,
koophandel, wetenschappen en kunsten, chemisch laboratorium, schouwburgzaal, kazernen, fabr. van calicots, mutsen, kant enz. en vrij levendigen handel. 7600 mw. In hare
nabijheid vindt men de minerale bronnen van Repes en
eenige natuur-zeldzaamheden, zoo als de ',Praia-Puha", de
//Fontaine-du-Diable" en de ,Grotte-de-Notre-Dame".

Vespolate, mvl. in N.-Italie, pros. en 2 u. ZZO. Novara. 2800 mw.
Wessem of Vissens, ned. d., prey. N.-Brabant, kant.

en 2 u. Z. Oirschot, arr. 's Hertogenbosch, aan de KleineBeerze. Ruim 500 mw. Het vormt met de d. Wintelre en

Knegsel benevens ten 7tal geh. de gem. V es sem -Wi ntelre-en-Knegsel, die 1119 r. kath. inw. telt.
'Vestal, gem. der VS., Stt. New-York, grs. Broome, 21/2
Vestenanova,

d. in Italie, pros. Verona, circ. Treg-

U.ZWBinghampto250w.

nano. 2950 mw.
Veztigne, d. in Italie, pros. en circ. Turijn. 1390 mw.
Westone, at. in N.-Italie, pros. en 3 u. NO. Brescia,
bij bet Idro-meer. 128) inw.
Vesuvius, (ital. Veauvio), [Vesevus of Vesuvius],

vermaarde berg van Z.-Italie, de voornaamste der thans
werkende vulkanen op 't vests land van Europa, aan de
0.zijde der golf van Napels ; de krater op 40° 49' N.B., 14°
26' O.L. Hij verheft zich uit een welig vruchtbare vlakte
ter hoogte van 3509 parbsche voeten of 1140 met. (meting

van Gay-Lussac) haven de zee. Zijne gansche masse doet
zich tegenwoordig als 2 bergen voor: de 0 ttoj a n o of
eigenlijke Vesuvius, de hoogste van beide, aan welks top
de krater is en de So mina of Oude-Berg, een cirkelvormige steilte, beslaande beide samengenomen ten cirkelvlak
van ongeveer 21/a u. in diameter. Het benedendeel van den
Vesuvius is een hellende vlakte, met steenen en sindels
bedekt, ter lengte van bijna 1 u. en ter hoogte van 600
met., boven welke een kegel van zwarte steenen oprijst. De
kruin van den kegel heeft een middellijn van ruim 600 met.,

en had na de uitbarsting van 1839 in ziin midden ten
krater van 430 met. in diameter, ter diepte van meer dan
159 met. De Somme en de Vesuvius verschillen aanmerkelijk in geologische formatie: de eerste bestaat uit vul-

1054 Veszprim
kanisch graniet en porphyr, tufsteen en schelpenbevattenden rotssteen, terwijl de Vesuvius schier geheel nit lava en
metaalalakken samengesteld is. In den omtrek van dezen
vulkaan zijn een aanzienlijker getal enkelvondige mineralen ontdekt, dan op eenige andere rnimte-nitgebreidheid
van gelijke grootte; en onder de op zijne hellingen groeiende planten vindt men euphorbiaaa en veel andere gewassen, die men elders in Italie niet aantreft. De beroemde
wijn elachryma Christi" wordt op sijne hellingen gewonnen. — Be eerste uitbarating van den Vesuvius, die de geschiedenis vermeldt, viel voor in 't jaar 79, bij welke gelegenheid de oudere Plinius omkwam en de steden Herculaneum, Pompeii en Stabite onder de lava en asch geheel
bedolven werden. (*) Van genoemd jaar tot nu staan sneer
dan 50 uitbarstingen opgeteekend, onder welke de voorneamete pleats hadden in 472, 1036, 1049, 1138, 1306, 1338,
1500, 1631, 1666, 1779, 1794, 1819, 1834, 1839, 1855, 1858, 1861,
1868, 1872 en 1376. Van 1338 tot 1500 en van 1500 tot 1631
meet de berg geheel rustig geweest sijn, zoodat het vee
in zijn krater liep te grazen. De overige eeuwen hadden de
nitbarstingen pleats met een merkwaardige regelmatigheid.
Veszprim, Weszprim, bong. at.. in 't gelijkn. comiteat (waarvan tegenwoordig Papa de hfdpl. is), aan de
Sed, 17 u. ZW. Buda. Zij is de zetel van een r. kath. bisschop, heeft een schoone kathedraal, een bissch. paleis,
piaristen en r. kath. collegien en levendigen handel in zout,
koren, wijn, potasch en glas. 12,500 mw.
Veezto, gem. in Hongarije, gm. Bekes. 6360 mw.
Veta-Grande, zie Zacatecas 2).
Veteran, gem. der V.S., Stt. New-York, gm. Chemung,
aan een tak van 't Seneca-mere, 3 u. N. Elmira. 2450 mw.
Vethuizen, zie Zeddam.
Vetralla, vl. in Midden•Italie, prov. Rome, 2 u. ZW.
Viterbo. 6800 mw.
Vetroz. d. in Zwitserland, Wallis, distr. Gundis of Con•
they. 608 mw.
Vetschau, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. en 12112
n. ZW. Frankfort, aan de Spree; met een slot en weverij.
2455 mw.
Vetto. gem. (met verscheiden dorpen) in Z.-Italie, prov.
Reggio-di-Calabria. 2280 mw.
Weide., b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Venray,
kant. Venloo arr. Roermond. 100 mw.
Veulee. fr. gem. en d., dep. Seine-inferieure, arr. en 5
u. N. Yvetot, aan 't Hanaal. 1600 mw.
Veulveam.e,Voulwamis, geh. in de Ned. prov.Limburg,
gem. Bunde, kant. en arr. Maastricht ; met een 40tal mw.
Weise, gem. in de Ned. prov. Z.-Holland, kant. en arr.
'S Gravenhage, 3/4 u. NO. Voorbur,g. 104 inw. Onder deze
gem. ligt het schoone buitengoed Noorthey, sedert 1820
door den heer P. de Raadt tot een eesticht van opvoeding
en onderwijs voor de hoogere standen ingerieht, waarop
vele aanzienlijken in den lande hun voorbereidend akademisch onderwijs hebben entvangen.
Veenedee, fr. gem. en stadje, dep. Allier, arr. en 5 u.
NW. Moulins; met smederijen (te Beauregard 1. 1200 inw.
Veurne, (fr. Furne s), bele, gem. en W.lijkste st. van
Belgie, prov. W.-Vlaanderen, arr.hfdpl., 8 u. WZW. Brugge,
bijna 1 u. van de N.zee. aan verscheiden kanalen, die near
Nieuwpoort, Duinkerken en Bergues loopen. Onder hare
gebouwen onderscheiden zich de groote kerk van SainteWalburge, nit de 1 lde eeuw, de kerk van St.-Nicolas en
't stadhuis. Zij heeft fabr. van olie, baksteenen en tabak,
en drijft handel in granen, vee, kaas en boter. Van 1715
tot 1782 hielden de Nederlanders haar als barriere-stad beset; keizer Josef II. liet hear ontmantelen. 5000 inw.
Veurt, gob. in de Ned. prov. Limburg, gem. Susteren,
kant. Sittard, arr. Maastricht.
hoogd. Vivi a), [Viviscum], bevallig
Vevay, 11
twit. stadje, kant. Waadt, aan 't meer van Geneve, wear dit
het riviertje Vevayse opneemt, en aan den voet van
den Jorat, 3 u. OZO. Lausanne. Zij heeft een haven, een
fraaie markt, een korenbenrs met marmeren pilaren ens.,
eon collegie, eon bibliotheek, fabr. van leder, laken, horlogien en byouterien, en handel in wijn. Het liefelijke klimeat en de schoone omstreken lokken er steeds veel vreemdelingen heen. 7820 mow., waarvan 6300 Protest. en ruim
1400 R. Rath. Gemidd. temp. in het jaar 49.; tomes 67.;
winter 341/2. Fahr. — 2) gem. en vl. der V.S., Indiana,
hfdpl. van 't grs. Switzerland, aan den Ohio, 26 u. ZO. Indianapolis. Het vl. word in 1804 door 31 mit. famiiOn gesticht, die er met good gevolg den wijnbonw drijven. 2600
low. — 3 1 id., id., Michigan. gra. Ingham. 2300 mw.
Vex, e a c h, Flee h), d. in Zwitserland, kant. Wallis, diatr. Entremont. 879 ins..
Vexin [Veliocassus], fr. landstreek, waarvan eon godeelte, fexin-Francai 11, in de voorm. prov. Ile-deFrance en een ander gedeelte, Ve sin-Norman d, in
de nude prov. Normandie lag.
Veyenthal of Velez., tie Vianden.
Veyle, zie Saone.
Wayne*, fr. gem. en stadje, dep. Hantes-Alpen, kant.hfdpl., arr. en 4 U. W. Gap, aan den Buech ; met ondheden. 1590 mw.
liffirste, fr. gem. en d., dep. Haute-Vienne, arr. en 21i.,
U. NW. Limogea. 1650 mw. — Wayne, fr. gem. en vl., dep.
Puy-de-Dome, kant.hfdpl. arr. en 21/e u. ZO. ClermontFerrand. 2000 mow. (1890 In 't vl.)
Veyraa, d. in Zwitserland, kant. Wallis. dint. Siders
of Sierra. 106 mw.
( 0 ) Hemmer de Vesuvius den Ouden niet als vulkaan bekend was en sijn top v66r 79 geen enkel spoor van vitaenische working had vertoond, toch schijnen aardbevingen
en andere vulkanische verschijnaelen in sijne omgeving geen
zeldzaamheid geweest te zijn. Althana Plinina schrijft in
sijn tweeden brief aan Tacitus: eVele dagen te voren (ad.
v66r de nitbarsting in 79) waren aardschokken waargenomen, die te minder achrik veroorzaakten, omdat deze in
Campanie geen ongewoon verschijnsel zijn".

Viareggio
Veytans, d. in Zwitserland, kant. Waadt, distr. Vevey.
434 mw., grootendeels Protestanten.
Weeelay, (Wieelineunej, fr gem. en stadje, dep. Yonne,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. WZW. Avallon, bij de Cure,
r. o.; met sine minerale wateren. 1000 low. Geb.pl. van
Theod. de Beza en van Vauban (de laatste in 't onderhoorig d. St.-Leger-de-Foncherets1. St.-Bernard predikte bier
den 2den krnistocht voor 't parlement van V. in 1145, en
Lodevrijk :VII. nam or in 1146 het kruis op.
Vezediee, ft. gem. en stadje, dep. Meurthe.et-Moselle,
kant.hfdpL, arr. en 41/2 U. ZZW. Nancy, aan de semenvloeiing van den Brenon en TJvry. 1320 mw. — Vezenobras. fr . gem. on vl., dep. Gard, kant.hfdpl., arr. en 1 112
U. ZZO. Alai., aan den spw. naar Nimes; met eon protest.
kerk. 105(1 mw.
Viteere, 1) fr riv., ontspr. bij Chavagnac (Correze),
neemt de Correse op en valt na eon ZW.lijken loop van
u. to Limeuil r. in de Dordogne. — 2) (Haute-), id.,
valt in de Isle, 2 u. 0. Perigueux, na eon ZW.lijken loop
van 15 u.
Vezia, vl. in Zwitserland, kant. Tessin°, distr. Lugano.
467 Mw. — Vezio is een kleiner plaatsje in 't zelfde kant.
en distr. 227 mw.
Vezin, gem. in Belgie, prov. Namen. 2010 mw.
Vezina Vesins, 1) fr gem. en d., dep. Aveyron, kant.hfdpl., arr. on 3 u. NNW. Milieu. 2000 mw. — 2) fr.
gem. en vl., dep. Maine-et-Loire, arr. en 4 u. ZZO. Beaupreen. 1800 mw.
Vezir-Ktipri, Kupri of Kedi-Kalah, st. van El. Azie,
pasj. Siwas, 12 u. WZW. Samsoen. Zij is door scheidsmuren in wijken verdeeld en heeft eon tamelijk goeden bazar.
5600 mw., grootendeels Mohammedanen, en voor 1/5 griekache christenen.
Vezouze, fr. riv., dep. Meurthe, ontspr. in de Vogesen,
vloeit W. en valt na een loop van 13 u. to Luneville r.
in de Meurthe.
Vezza-d'Akiha, d. in N.-Italie, prov. Coni, circ. Alba.
Vezza-d'Oglio, id., id., prov. Brescia, circ.
2460 mw.
Breno. 1600 mw.
Vezenni, fr kant., gem. en d., dep. Corsica, arr. en 3
U. ONO. Corte, aan den Tagnone. 3440 mw. (9:0) in de gem.)
Ireeesino, mvl. in Italie, peon. Genua, circ. Spezia, 3 1/y
U. 0. Levante, mand.hfdpl. 3300 (met de gem.) — -diCrostolo is eon gem. in Z.-Italie, prov. Reggio-di-Calabria. 3360 mw,
Vezze-Portis,mvi. in Ital., prov. en circ. Genoa. 890 mw.
Via, sic Minim 1 I
Viadagola, gem. in Ital., pony. en circ. Bologna. 4514 inw.
Viadana, mvl. in N.-Italie, prov. Cremona, 6 u. ZW.
Mantua, aan den Po, 1. 0. 5900 in..
Wine, gem. in Griekenland, dep. Laconie. 4200 inw.
Viagrande, st. op Sicilie, 2 u. NO. Catania, aan de
0.1ijke helling van den Etna. 3000 mw.
Viahong, st. in Tonkin, aan den Sangkoi. 6000 mw. (?)
Viola-do-Tarn, fr gem. en d., Aveyron, arr. en 3 U.
W. Milieu. 1700 mw. — Vialas, id., Lozere, arr. en 5 u.
0. Florae. 230 1 in w.
diepe bergkloof van Zwitserland, kanton
Grauwbunderland, langs den Bovenrijn, tusschen Chur en
den Splugen.
Viana, Vianna, 1) versterkte port. at. en zeeh., prov.
Minho, comarca-hfdpl., aan den mood der Lima, 111/ 2 U.
N. Oporto. Zij is door wallen met torens omsloten en
heeft eene door batterijen verdedigde haven, een levendigen
kusthandel, visscherij en eon groote jaarmarkt in Augustus. 6200 mw. Ii.) gaf zich aan Sir Ch. Napier over, bij
gelegenheid van de omwenteling, die Dom Miguel onttroonde. — 2) sp. at., prov. Navarra, bij den Ebro, 13 u.
ZW. Pamplona; met eon and kasteel. 3146 mw. — 3) -deAllemtejo, port. vl., prov. Alemtejo; 4 , /2 u. ZW. Evora.
1550 mw. — 4) -del-Hollo, sp. vi ., prov. Galicie, 12 u.
OZO. Orense, part.hfdp1 1000 mw. — 5) vi. in Brazilie,
pony. Maranham, aan den Maracu ; met katoenbouw.
Vianden, (fr. Vienne of Vienne-en-Ardennes, hoogd. Veien of Vey enthal ), gem. en stadje in
't gr.hertd. Luxemburg, 1 3/4 u. NNO. Diekirch, aan de Our,
die haar in de Oude- en Nieuwe-at. verdeelt. Zij heeft de
bonwvallen van een merkwaardig oud kasteel, eon bezienswaardige kerk, looierijen, zeemtouwerijen en brouwerijen.
1450 Mw. Ii) was de hfdpl. van 't voorm. gm . Vianden,
dat in 1795 word opgeheven.
Viane, 1) belg. gem. en d., pony. 0.-Vlaanderen, arr. en
5 n. OZO. Oudenaarden; met ran schoon slot, de overblijfsels van een sterk kasteel, dat eons de graaf van Egmond bewoonde, on linnenweverijen. 1800 mow. — 2) fr.
gem. en stadje, Tarn, arr. en 13/4 n. ONO. Castres. 2200 mow.
Viemen, 1) 5de kant. van het arr. Tiel, hof Arnhem.
— 2) gem. en plattelandst., hfdpl. van gen. kant., aan den
I. o. der Lek, die bier een achipbrug draagt. Be seer onde
at. voor 't onde L e v te fan um gehouden, ligt op eenige
minutes afstands van de riv.( zij heeft een groote en fraaie
geref. kerk, met eon prachtige tombe van Reinond van
Brederode (t 1556), wiens gealacht bier vroeger sijn verblijf hield, een r. kath. kerk en een synagoge; een goed
stadhnis op de schoone en seer breede Voorstraat; een
leerlooierij, een tonwelagerb, een lijmfabr., eon fabr. van
rijtnigsmeer voor de spw. en veel klonipenmakerijen, een
paardenmarkt en op de begraatplaats het graf en een Useren monument ter core van den waterbonwkundige Jan
Blanken. Aan de 0.sijde der atad ligt de alnis, die nit de
Lek toegang geeft tot het Zederik-kanaal. Met het gab.
Helsdingen heeft de gem. 3499 mw., die deb behalve op
gen. takken van nijverheid toeleggen op landbouw, veeteelt
en visscherij. — 3 ) b. in de prov. N.-Brabant, gem. Beers,
bij Cnyk. 160 low. — 4) b. in de prov. Z....land, gem.
Onwerkerk, op Duiveland, aan het Seeten. 110 Mw. 5)
buitenwijk van de at. Willemstad, op 't eil. Curacao.
Visa.), gem. en d. in Italie, prov. en circ. Reggio-di
Calabria. 2500 mw.
Viareggits, at. en web. van Midden-Italie, Toscane, 4
tt. W. Lucca, distr.hfdpl., ass de Midden. zee. Zij heeft

Viariggi
eene door een fort verdedigde haven, en drijft uitvoerhandel in beeldhouwera-marmer. 11,400 mw.
Viariggi, gem. en d. in N.-Italie, Piemont, prov. Alessandria. 4 u. ZZW. Casale. 2700 low.
Vias, fr gem. en vi., dep. Reranlt, arr. en 3 U. OZO.
Beziera, aan 't "Canal-du-Midi": 1800 mw.
Viatka, Vitamin& en Viazniki, zie Wiatka, Wiazimut en Wiazniki.
Viboldone, gem. v. Italie, prov. en circ. Mil.n. 3990 mw.
Vibonati, d. in Italie, prov. Salerno, circ. Sala-Consilina. 2739 mw.
Viborg, zie %Viborg.
Vibraye, fr. gem. en at., Sarthe, kant.hfdpl.,. arr. en 3 U.
N. St.-Calais, aan de Braye. 3000 inw. ( 1500 in de St.)
Vic, 1) vroeger ook Vic-sur-Seille, st in het Duitsehe rijkaland Elsas-Lotharingen, aan de Seille, 1 U. ZO.
Chateau-Salins ; met pleister- en steenzoutgroeven en handel in koren en wijn. 2061 mw. — 2) -Dessos, fr gem. en
vl., dep. Ariege, kant.hfdpl., arr. en 4 U. ZW. Foix. 850
inw. — 3) -en-Bigorre, fr. gem. en at., dep. Hautes-Pyrendes, arr. en 3 u. N. Tarbes, aan den Lechez, r. o. 3860
inw. — 4) -Fesenzac, id., dep. Gera, kant.hfdpl., arr. en
41/2 u. NW. Auch, aan de Lose, I. o. ; met !mei handel.
3940 inw. (2903 in de at) — 5) -le-Cotnte of -our-Allier,
id., dep. Puy-de-Ddme, kant.hfdpl., arr. en 31/2 u. ZO.
Clermont-Ferrand. 2730 mw. 12100 in de at. ) — 6 ) -ourAisne, fr. gem. en d., dep. Aisne, kant.hfdpl., arr. en 3
U. W. Soissons. aan de Aisne, r. o. 700 mw. — 7 ) -tourCA.-. of -en-Carladez, fr gem. en at., dep. Cantal,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. ONO. Aurillac, bij de Cere ;
met we' bezochte warme baden. :0,700 mw. (2,00 in de st.)
Viettive, vi. in Italie, prov. Caserta, circ. Sora. 1860 inw.
Vicarello, [Wiens Aurelii], d. in Midden-Italie, aan
de N.zijde van 't meet Bracciana ; met ruinen van een keizerlijke villa uit den tijd van Trajanus en minerale wateren (de oude Thermw A ur el i
Vicari, St. op 't eil. Sicilie, prov. Palermo, circ. Termini. 4481 inw.
Vicchio, gem. en at. van Italie, prov. en circ. Florence.
0,300 inw. (1127 in de st. )
Vicenza, ( fr. V ic en ce 1, [Vicentia], st. van N.-Italie, Venetie, aan den Bacchiglione, 111/2 u. W.t.N. Venetie,
waarmede zij door den spw. van Milaan en Verona gemeenschap heeft. Zij is door grachten en wallen omsloten
en prijkt met een menigte schoone gebouwen en paleizen,
het week van den beroemden Palladio, een inboorling dezer
stad. De merkwaardigste onder hare openbare gebouwen
zijn de kathedraal en veel andere schoone kerken, vooral
Santa-Corona, San-Sebastianoen San-Pietro; het bissch. paleis, het stadhuis of "Palazzo della Ragione", "Palazzo publico" en ail Capitanale", oil Trissino enz.; het olympisch
theater, naar een grieksch model gebouwd ; de poort aan
den Campo-Martin, die men den triumfboog van Palladio
noemt ; het paleis Valmarano, met een tuin ; de "loggia-di
San-Vicenzio"; de schoone bong over de poort "del-Monte",
het lyceum, bissch. seminarie, het weeshuis, vele hospitalen
en.. Zij heeft een openbare bibl. van 50,000 boekdeelen,
twee gymnasien, ten genootschap Van landbouw, eene "academia Olympicorum" vele inricntingen van weldadigheid,
fabr. van zijden, woden en linnen stoffen, hoeden, papier,
porselein en aardewerk, leder, gond- en zilverwaren enz.,
en levendigen handel, vooral in tuingewassen en slachtvee.
Een overheerlijk gezicht heeft men van het klooster "della-Madonna-del-Monte" en van de villa "Salvi". In 't naburig d. Cavaz al e ligt het paleis Cricoli, en bij de st.
de "Villa-Rotonda". het meesterstuk van Palladio geheeten, de "Grotta-di-Castrozza" en de villa's tier voorsteden.
37,830 mw. (26,980 in de at. — V., on achtereenvolgend
door Alarik, Attila, de Lombarden en keizer Frederik II.
11236 geplunderd te zijn, kwam in 1404 in 't bezit der
Venetianen, die haar behielden tot op den val hunner republiek 1796). Onder de fransche heerschappij was zij de
hfdpl. van 'tdep. Bacchiglione en kwam in 1814 aan Oostenrijk.
Vich, Vicque, [A usona, Ansa, Views Ausonensis],

1) sp. at. en bissch.zetel, prov. en 101/2 U. NNO. Barcelona, part.hfdp1 Zij heeft een kathedraal, die in de 10de
eeuw de metropolitaan-kerk van Catalonie was, en fabr.
van linnen, gedrukt katoen en grove wollen stoffen. Zij
is vermaard om hare saucijzen. 13,400 inw. De Franschen
sloegen hier de Spanjaarden in 1810 en 1823. — 2 ) d. in
Zwitserland. kant. Waadt, distr. Neuss of Nyon. 280 mw.
Vichada, riv. van de V.S. van Columbia, vloeit 0. door
de groote N.lijke vlakte van Z.-Amerika, en valt in den
Orinoco, 4 u. Z. Maypures, na een loop van 75 u.
Vichten, d. in 't gr.hertd. Luxemburg. arr. Diekirch,
kant. en 2 u. NO. Redingen. 700 inw. (met 2 onderh. geh.)
Het vormt met het d. Michelbuch en 2 geh. de g e m.
Vichte n, die 800 inw. telt.
Vichy of Mouliers-les-Bains, [Aquae Calidae], fr.
gem. en stadje, dep. Allier, arr. en 4 u. ZW. La Palisse,
aan den Allier, r. o. Zij heeft minerale bronnen en wel
bezochte baden (jaarl. 25,000 gasten), prachtige hotels en
logementen. De baden waren reeds ten tijde van de Romeinen bekend. 6500 mw.
Vicksburg, at. der VS., Missisippi, hfdpl. van 't gra.
Warren, aan den Missisippi, 1. o., 10 1 /2 u. WNW. Jackson.
Zij bezit 5 of 6 kerken, verscheiden scholen, veel zaagmolens en steenbakkerijen. Zij heeft geregelde stoombootgemeenschap met New-Orleans, werwaarts zij jaarlijks duizenden balen katoen uitvoert. Hen spw. verbindt hear met
-Jackson en Brandon. 12,400 inw. Be at. weed belegerd door
de geconfedereerden onder generaal Grant, 4 Juli 1863.
Vico, 1) vi. in Z.-Italie, pros. Foggia, bij den berg
Gargano, 4 u. W. Vieati ; met fabr. van wollen stoffen en
waskaarsen, en handel in wijn, olijven en saffraan. 7800
mw. — 21 id., Midden-Italie, 21/., U. N. Frosinone. 3200
mw. — 3; fr. gem. en atadje, dep. Corsica, kant.hfdpl.,
arr. en 5 u. N Ajaccio. 19183 mw. — 4 ) -di-Mondovi.
[Augusta Vagiennorum), vl. in N.-Italie, Piemont,
prov. Coni, 1/2 u. ZO. Mondovi, mand.hfdpl. 250 mw. (met
de gem.) — 5 ) -Equense of -di-Sorrento, nt. en bleach.-
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zetel in Z.-Italie, prov. en 41/2 u. ZO. Napels, kant.hfdpl.,
op een rotsige landpunt in de golf van Napels. 11,500 mw.
(1200 in de at. ) — 6 -Marino, vl. in Midd.-Italie, Parma.
41/2 U. WZW. Piacenza, aan de Siena ( bijriv. van de n Po),
5150 low. — 7) -Morcote, d. in Zwitserland, kant. Teasib, distr. Lugano. 143 mw. — 8 ) -Pisano, vi. in Midden-Italie, prov. en 2 , /2 u. 0. Pisa. 2200 inw. — 9 ) (Sta.Maria-a.), d. in Z.-Italle, prov. Terra-di-Lavoro, distr.
Nola. 4900 mw. — Het Meer-van-Vico ligt 2./2 u.
Z. Viterbo, onmiddellijk W. Ronciglione. Het is 3/4U. lang,
door wooden omgeven, en ontlast zijn overtollig water in
den Tiber. Waarschijnlijk is 't de krater van een uitgebluschten vulkaan.
Vicoforte, d. in Italie, prov. Coni of Cuneo, circ. Mondovi. 2780 mw.
Vicolungo, d. in Italie, prov. en circ. Novara. 1250 mw.
Iliconago, Ital. gem., prov. Como, c(rc. Varese. 1080 inw.
Wicosoprono, d. in Zwitserland, kaut. Grauwbunderland, distr. Maloja. 350 mw.
Vicovaro, [Varia], vl. in Midden-Italie, prov. en rice.
Roma, 2 u. NO. Tivoli; met een oud kasteel. 1450 mw.
Vicq, I) -sur-Gartempe, fr. gem. en d., Haute-Vienne,
arr. en 31/2 u. 20. St.-Yrieix. 2.00 mw. — 2) -sur-Nahon,
id., dep. Indre, arr. en 6 u. NW. Chateauroux. 1560 mw.
Victor (St..), 1 ) fr gem. en d., dep. Ardeche, arr. en
2 u. WNW. Tournon. 2019 mw. — 2 ) id., dep. Loire, arr.
en 3 u. W. Roanne. 1345 mw. — 3 ) id., dep. Puy-de-DOme,
arr. en 11/2 U. NNO. Thiers. 1450 mw. — 4 ) -de-Reno,
id., Orne, arr. en 2 u. OZO. Mortagne. 920 inw. — 5) -ourLoire, id., Loire, arr. en 2 u. W. St.-Etienne. i 175 inw.
Victor, gem. der V.S., Stt. New-York, gm. Ontario, 314 2
U.NWCandigu2430mw.
Victoria, 1) Britsch koloniaal gebied in 't ZO. van Australie's vastland, vroeger Australia-Felix ("Gelukkig
Australie") en Port-Phillip geheeten, of ook wel
Z.-district-van-N.-Zuid-Wales, van welke
kolonie het een deel was tot 1 Juli 1851, toen het tot een
zelfstandige kolonie weed verklaard. Zij ligt ten Z. van de
Murray-rivier, tuaschen 34 en 39° Z.B., 141 en 150c 0.L.,
bepaald ten NO. door Nieuw-Zuid-Wales, ten W. door de
kolonie Z.-Australie en ten Z. door den oceaan en de Bassstraat, die 't van Van-Diemens-Land of Tasmania scheidt.
Be grootte wordt op ruim 4,160 0 m. geschat, d. i verreweg het kleinste der zusterkolonien en slechts 3./ o van het
geheele vaste land omvattend; de bevolking; die in 1840 10,291
zielen bedroeg en in 1850 reeds tot 60,000 geklommen was,
beliep in Dec. 1878 ruim 876,400, d. i. meer dan in een
der andere kolonien enbijna de helft der bevolking van heel
Nieuw-Holland. Deze ongehoorde toeneming van bevolking
was 't gevolg van de gouddelving, die in 1951 begonnen,
gedurende de eerste 25 jaren reeds een waarde verteg,nwoordigde van meer dan 200 millioen gld. Omstreeks het midden
der kustlinie ligt de schoone baai Port-Phillip ; ook vindt
men er Western-Port, Oorner-Inlet, Lake-King, Port-Fairy
en Portland-bay, die meest allen goeden ankergrond en
aan hunne oevers opkomende steden hebben. De grond is
meest heuvelachtig of vlak, en wordt door heuvelketens in
verscheiden rivierbekkens verdeeld. In 't 0. scheiden de
Warragong-bergen of Australische-Alpen het vruchtbare en
woudrijke zeedistr. Gippsland van 't overige der koionic, en de berg Kosciuszko verheft zich daar tot ongeveer 2000 meters. In 't W. stem de Australische-Pyreneen en de Grampians, met vele gasoleerde hoog,ten. De
voorn. rivieren zijn de Murray, Hume, Hovell, ten N. van
de bergen ; de rechtstreeks naar zee vloeiende wateren
zijn ellen klein en bijna onbevaarbaar; maar 't land is
daar Iva besproeid en bevat vele aanzienlijke zoutrneren,
onder welke 't meer Corangamite in 't W. mete dan
25 u. in omtrek heeft. 't Klimaat is vochtig, minder heet
des zorners dan in Nieuw-Zuid-Wales, en niet zoo koud
des winters als in Tasmanie. De jaarstemperatuur houdt
zich te Port-Phillip tu.sschen 32 en 90°, en mag gemiddeld op 61° Fahr. gerekend worden. De bodem is over
't geheel vruchtbaarder dan in Nieuw-Zuid-Wales, ofschoon
er langs de grenzen aanzienlijke streken dor land liggen.
De kolonie belooft een bloeienden landbouw en reeds
meer dan 1/20 van den bodem is thaus bebouwd, hoofdzakelijk met tarws. Intusschen zijn veeteelt en schapenfokkerij ook bier, als in Nieuw-Zuid-Wales, de hoofdbezig,heden der bevolking. In 1847 werd het getal der schapen op 4,397,600, dat van 't hoornvee op 344,300, dat der
paarden op 14,160 geschat ; in 1880 waren deze cijfers respectievelijk tot 10.355,282, 1,285,613 en 275,446 geklommen.
In laatstgen. jaar bedroeg de opbrengat in de goudvelden,
waar 35,568 gravers arbeidden, omstreeks 40 millioen gld.
Andere hoofdvoortbrengselen zijn tarwe, gerst, haver, aardappelen, lout uit de meren, wijn, puimsteen, lava e. a. in
't W. overvloedige vulkanische producten. Bij de kust zijn
eenige steenkooladers, ook koper-. lood- en mangaanerta
ontdekt. De uitvoer bepaalde zich in 1880 hoofdzakelijk tot
goud, koren, wol, huiden, vellen, talk, ossen- en varkengvleesch, timmerhout, mimosa-bast en enkele andere artikelen, tot een gezamenlijke waarde van ongeveer 161 mill.
gld., terwijl de invoer in hetzelfde jaar 150 mill. gld. beliep. Be voorn. plaatsen zijn Melbourne, Geelong, Ballarat (in 1852 gesticht, doch thans reeds 75,0 . 0 mw. tellende), Sandhurst, Castlemaine, Beechworth. Portland,
Kyneton en andere. — Eerst omstreeks 1834 werd zij
door de Engelschen gekoloniseerd. Vergelijk verder de artikelen Nieuvv-Holland en Australia. — 2; gra. van
W. Nieuw-Holland, meeat tusschen 31 0 en 31 0 30' Z.B., 116
en 117° 0.L., hebbende N. het grs. Glenelg, O. Durham,
Z. York en W. Twiss. De voorn. nederzettingen zijn B ejoordong en Toodyo y, aan de Toodyoy-riv. Nog
een aantal hoogten en andere plaatsen in de kolonien van
Nieuw-Holland dragen dien naam. — 3 ) kolonie in N.
Nieuw-Holland. zie Port-Essington. — 41 afdeeling der
Haap-kolonie, Z.-Afrika, aan de Ogress, tusschen de GrooteVisch-rivier en de Keiskama, door welke laatste zij van
Britsch-Kafferland wordt gescheiden. Men verdeelt haar in
0.- en W.-Victoria en vindt er de steden Alice-town
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met de forten Peddie, Fitzroy en Albert. De geheele afd.
bevat rnim 20,000 mw. 5) et. der britsche kolonie HongKong, China, in 1842 door de Engelschen gesticht. Zij strekt
zich nicer dan 1 U. langs de N.kust der kolonie nit en
heeft r. kath. e. a. kapellen, chin. scbolen, een aantal magazijnen en europeesche woningen. 102,000 mw. — 6) gem.
en vl. van Tejas, h(dpl. van 't grs. V ict or i a, aan de
rivier Guadalonpe en La-Bracca-baai, 32 u. ZZO. Austin ;
met handel op Mejico. 4860 mw. — 7) of La-V., et. in
Venezuela. prov. en 10 n. ZW. Caracas, 6500 mw. — 8)
zeest. van Brazilie, hfdst. der prov. Espiritu-Santo, in de
baai van Espiritu-Santo, 77 u. NO. Rio-de-Janeiro. Zij ligt
aan de W.zijde van een dl , 4 u. in omtrek, is net gebonwd in den onden port. atij1, en heeft een hotel des gouverneurs en eene door verscheiden forten verdedigde haven. Hare nabuurschap brengt 'tat, maniok, .iker en
Isananen voort, in welk art. de at. een levendigen kusthandel drijft. Fregatten kunnen tot aan de at. opzeilen. 5800
mw. 20° 18' 12" Z.B., 44 0 41' 4" W.L. — 9) of Nieuvv-V.
nederl. fort op 't Molnksche eil. Amboina. — 10) fort in
Britsch Indie, pres. en 20 u. ZZO. Bombay. — 11) nieuwe
naam van M a h 6, de hfdat. der Seychellen. — 12) hfdst.
van Van-Couvers-eil.. W.kust van N.-Amerika, aan de Juande-Fuca-straat. 700a mw. — 13) room. haven op het dl.
Laboean, W.kust van Borneo. — 15) at. in de Argentijnache republiek, prov. Entre-Rios. 4650 mw.
Victoria-Land, 1) naam, gegeven aan 't (veronderstelde) vasteland der Zuidpool, door Sir James Ross in 1841
ontdekt. De kusten van dat land werden gezien en ten
deele verkend van 70 tot 79° Z.B. Bij het N.einde, op 168°
12' 0.L., ligt de Erebus, een werkzame vulkaan van 3780
met. hoogte. Kapitein Ross nam ook de plaats der magnetische Zuidpool waar op 75° 5' Z.B., 154° 8 O.L. — 2)
naam eener landstreek van Britsch N.-Amerika, gelegen
tusschen 103 en 108° W.L. en tusschen 68° N.B., en eene
straat van de N.lijke IJszee; door Simpson ontdekt.
Victoria-Meer, 1) of V.-Nyanza. grout meer in Centraal Afrika, 0.1ijk gedeelte, onder de linie, ontdekt in 1858
door den cog. kapt. Speke, omgevaren en nader onderzocht
in 1875 door Stanley ; 4168 eng. voet boven den zeespiegel.
— 21 of Alexandrina-Meer, nicer in Z.-Nienw-Holland,
tusschen 35° 6' en 35° 35' &B., 139° en 139° 45' 0.L.,
lengte en breedte elk omtrent 81 ,2 n. Het heeft Z.waarts
door een smal kanaal gemeenschap met de Encounter-baai,
en ontvangt aan de NW.zijde de Murray-riv., van welke 't
eene verbreeding is; ook neemt het de riv. Bremer, Angus
en Finnis op, hangt ZO.waarts samen met het meer A 1bert door een straat van 11/2 U. lengte en bevat Hindmarsh en eenige andere eil. meer van Centr.-Azie,
in het tafelland van Pamir, op 4700 meter boven de oppervlakte der zee.
Wietoria-Rivier, 1) rivier in N.-Nieuw-Holland, valt in
den Ind. oceaan door den wijden mood Queen's-Channel,
0. de golf van Cambridge, op 14. 46' Z.B., 129° 21' 0.L.,
zijnde die mond tusschen de kapen Turtle en Pearce, 71/ 2
130 0 52' O.L. nagegaan, en daar beyond men haar nog
steeds van ZO. tot NW. vloeiende. Tegenover haren mood
liggen verscheiden ell.; hare oevers zijn hoog en vaak steil.
Men wil, dat zij voor schepen van grooten diepgang tot op
17 a 18 u. van haren mood bevaarbaar is. — 2) riv. van
NO.-Nieuw-Holland, in 1846 ontdekt door Sir T. Mitchell,
die ze op 24° 14' Z.B., 144° 34' O.L. W.waarts vloeiend
vond. — Vietoria-vallen, beroemde waterval in de Zamberi-rivier, ZO. Afrika.
Victory, plaats in de V.S., New-York, 6 u. N. Auburn.
Vid [Atus], ria. van Ear. Turkije, Bulgarije, ontspringt
in den Balkan bij de bronnen van de Joker, Maritza, Kara.
nod en Stroema, vloeit NNO. en volt na een loop van 37
u. in den Donau. tegenover 'slat., 21/2 u. W. Nicopolis.
Vidauban, fr gem. en d., dep. Var, arr. en u. ZZW.
Draguignan. 2880 mw. (2200 in het d. )
Vide-Poehe, zie Carondelet.
Vidigateira, port. Davi., prov. Alemtejo, 4 u. NO. Beja.
3020 low.
Vidigulfo, gem. van Italie (bevattende verscheiden dorpen), prov. en circ. Pavia. 1760 mw.
Vidor, Ital. d., prov.Treviso, circ.Valdobbiadene. 1750 mw.
Vidourle, fr. riv., dep. Gard en Wraith, ontspringt bij
La Cadiere (Gard), besproeit St.-Hippolyte, St.-Sauve,
Quissac, Sommieres en Massillargues en valt in de lagnne
otetang") Maugnio, 3 n. 0. Montpellier.
Vidojayapour, (eng. Vijayapoo r), at. van Nepaul
37 n. ZO. Khatmandoe.
'Vie, 11 fr. riv., dep. Vendee, ontspr. Z. Belleville en
vat in den Atlant. oceaan te St.-Gilles, no een loop van
9 n. — 2} id., dep. Orne en Calvados, vloeit omtrent 9 u.
NW. en valt in de Dive bij
Vieelitaeb, 1) of Unter-V., mvl. van Neder-Beieren,
hfdpl. van een landgericht, aan den Schwarzen-Regen, 6 u.
NNO. Stranbing; met 3 kerken„ bierbrouwerij en weverij.
1300 mw. — 2) (Ober-), mvl. in Opperpalts-en-Regensburg, hfdpl. van een landgericht, 8 u. 0. Amberg; met 2
kapellen en vlasbouw. 1300 low.
Vieille-Aure, fr gem. en d., dep. Hantes-Pyreneee,
kant.hfdpl., arr. en 6 u. ZO. Bagneres. 410 inw.
Vieille-Montagne, ale Altenburg 2;.
Vieille-Vigne, fr gem. en vl., dep. Neder-Loire, arr.
en 5 n. ZZO. Nantes, aan den Ognon, 1. o. 3550 low.
Vial, geh. in de Ned. prov. Limburg, gem. Bingelrode,
kant. Sittard, arr. Maastricht. to low.
Viella, 1) sp. vi ., prov. Lerida, hfdpl. der vallei van
Aron, in de Pyreneen, aan de Garonne, bij hare bron. 930
mow. — 2 ) fr. gem. en vl., dep. Gera, arr. en 7 , /s u. NNW.
Mirande. 1550 mw.
Wielmur, fr. gem. en d., dep. Tarn, kant.hfdpl., arr. en
2 n. W. Castres, aan den Agout. 1155 jaw.
belg. gem. en vi., prov. Luxemburg, kant.hfdpl., arr. en 8 tt. ONO. Manche; met dike groeven van
lei- en altipsteenen. 2600 mw. In de nabijheid het geh.
Salm-Chateau.
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Vielverge gem. en d. van Frankrijk, dep. Cote-d'Or,
6 inw.
arr. Dyon. 121
Vienna, 11 gem. der V. S., New-York. gm . Oneida, 1 n.
NW. Utica. 3181 inw. — 2 d. in New-York, aan den Auburnand-Rocheater-spw. 1600 mw. — 3) d. en havenpl. in Maryland, aan den Nanticoke, 16 u. ZO. Annapolis. — 4) hfdpl.
van 't gm. Johnson in Illinois, 11 u. NO. den Ohio-mood.
Vienne, 1) [Vigenna], fr. riv., ontspr. in 't N. van 't
dep. Cone., besproeit St.-Leonard, Limoges, Confolens,
ChAtellerault (hier bevaarbaar), Chinon en volt 1. in de
Loire te Candes na een N.- en NW.lijken loop van 55 u.
— 2 ) dep. in 't NW.
van Frankrijk, tusschen 46° 2' en 47c
'
5' N.B., gevormd sit een gtedeelte der voorm. prov. Poitou,
omgeven door de dep. Maine-et-Loire, Deux-Sevres, Charente, Haute-Vienne, Indre en Indre-et-Loire ; grout 126 1 /2
0 m., met 330,960 mw. ( 1876). Hfdst. Poitiers. Het ligt
bijna geheel in 't stroomgebied der Loire en wordt door
hare bijrivieren Dive en Loire. en door de Clain, Creuse
en Gartempe, bijriv. der Vienne ., en door de Charente besproeid. De meest vlakke en met hooge g,rond is slechts
hier en daar vruchtbaar ; de nog weinig gevorderde landbouw levert overvloed van granen, middelmatige wijnen,
hennep, hooi, voederplanten, vruchten. Men teelt er veel
muilezels, schapen, varkens en bijen; ook is er veel gevogelte. De voorn. minerale prod. zijn ijzer, lithographische
ateenen, eenig marmer en potteklei. Te Roche-Pozay
zijn vrij wel bezochte zwavelbronnen. De aanzienlijkste
tak der fabr.industrie is die van messewerk en blanke wapens te Che.tellerault. Het dep. wordt verdeeld in 5 arr.
( ChAtellerault, Civray, Loudun, Montmorillon en Poitiers).
Het is begrepen in 't reason t van 't hooge gerechtahof se
Poitiers en behoort tot de 5de I? ) milit. divisie. — 3)
[Vienna, V. Allebrognin], fr gem. en at., dep. Isere,
arr.hfdpl., 13 u. WNW. Grenoble, aan den Rhone, 1. o., en
aan den spw. van Lyon naar Avignon. Be at. ligt tusschen
den Rhone en de bergen besloten, en wordt van de Gere
doorstroomd. Zij heeft een nude, scboone goth. kathedraal
met belangrijke monumenten en een prachtig altaar; de
kerk St.-Andre, vele rom. overblijfsels, waaronder de tempel van Augustus en Livia, no dat van Nimes het best
bewaard geblevene van dien aard in Frankrijk en 't welk
nu tot een museum van oudheden dient ; de overblijfsels
van een amphitheater, van een schouwburg, van 3 waterleidingen exit.; een gem.collegie, een openbare bibl. van
6500 boekdeelen, een handelstribunaal, een schouwburg,
een korenbeurs, een voorbeeldig hospitaal, een oudemannenhuis, een nieuwe kade van 1280 met. lengte en 9 tot 12
met. hove enz., en gewichtige fabr. van laken. lion.,
katoen, zijde, papier, gegoten ijzer en hood enz. In hare
nabuurschap zijn hood- en zilvermijnen en in 't bijgelegen
A mpu is wordt de beroemde wijn ',Me-Rode" gemaakt..
Stoombooten varen dagelijks van hier op Condrieu, Boeuf,
Serrieres, Andance, St.-Vallier en Valence, en stroomopwaarts naar Lyon. 26,000 mw. (21,000 in de st.) — V.
was de hfdst. der Allobrogen, en de Romeinen maakten cc
tot hfdst. van V iennensis of La Viennaise. In 1311
werd hier het 16de cekumenische concilie gehouden waarbij
de orde der Tempeliers weed opgeheven. — 4) 'Vienne
= Weenen, tie aldaar.
Vienne (Haute-) of Opper-Vienne, dep. in 't NW.
van Frankrijk, tusschen 45° 35' en 46° 22' N.B., gevormd
nit gedeelten der oude prov. Limousin en omgeven door
de dep. Indre, Vienne, Charente Dordogne, Correze en
0 0 mw. (1876); — hfdpl.
Creuse ; gr. 100,19 0 m., met 336,0
Limoges. Het ligt bijna geheel in 't stroomgebied der Loire,
en wordt door de Vienne en hare bijrivieren Gartempe,
Thorion en Briance besproeid ; in 't Z. heeft het de bronnen van de Tardonere en den Bondiat, die tot de Charente, en van de Dronne, Isle en Vezere, die tot de Dordogne behooren. De bergachtige grond is over 't geheel
weinig vrnchtbaar; de achterlijke landbouw levert ontoereikend graan, veel aardappelen, hennep, hooi, zeer geringen wijn en appelen en peren voor cider ; ook zijn er
veel kastanjeboomen, welker vrucht den geringen man tot
voedsel dient. Er worden ner vele en schoone paarden,
runderen en schapen geteeld. Tot de voorn. mineralen behooren Ozer, hood, tin, spieselans, porphyr, marmer, serpentijn porselein- en pottebakkersaarde. De fabr.industrie
bepaalt' such meest tot porselein, messewerk, grove lakens
e. a. wollen stoffen en papier. Het dep. wordt verdeeld in
4 arr. (Bellac, Ltmoges, Rochechonart en St.-Yrieix) Het
is begrepen in 't resort van 't booge gerechtahof te Limoges en behoort tot de I5de (?) militaire divisie.
Vienne-le-Chateau, fr. gem. en vi., dep. Marne, arr.
en 134 u. N. Ste.-Menehould. 1700 inw. — Fanbourgde-Vienne heet een d., dat een voorst. van Blois is.
Wieque of Crab-Island, tie Krabben-eiland.
Vierakker, d. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Warnsveld, kant. en arr. Zutphen. 540 mw.
Vieravvonr, tie Parkur.
Vier-en-tvamatig-rivieren, 24 kl. beretroomen in de
Z.-Afrik. Kaap-kolonie, welke zich, vereemgd tot Bergrivier, ontlasten in de St.-Helena-baai.
Wier-Oemalen tie Gemaoade.
Vierboekje Nieerhoekje, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. en kant.
'
Ou, arr. 's Hertogenbosch. 150 mw.
Wierbontee, Vierbolten, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Ermeloo, kant. Harderwijk, arr. Zwolle.
200 mw.
Vierbnizen, 1) Ned. d., prov. en arr. Groningen, kant.
en 4 u. W.t.N. Onderdendam; gem. Ulrum. 260 mw. —2)
geh. in de prov. Groningen, gem. Sloehteren. — 31 id.,
Id., gem. Biernm, onder het d. Spijk. — 4) id., prov. Friesland, gem. Gaasterland, onder het d. Onde-Mirdum. —
Id., id., gem. Rauwerderhem, onder het d. hansom. — 6)
of Vierbsaia, id., id., gem. Wonseradeel. — 7), of Vierhats, id., id., gem. Schoterland, aan het Tjenkemeer.
Vierlande, 4 kleine, gemeenschappelijk aan Hamburg.'
en Lilbeck behoorende Elbe-eilanden Curslack, AltenGamm, Neuen-Gamm en Kirchwarder; zij zijn ingedijkt,
ner vruchtbaar en tellen samen 13,500 mw.

Villach

Vierlingsbeek
Wierlingabeek, fraai d. in de Ned. prov. N.-Brabant,
arr. 's Hertogenbosch, kant. en I1/ ZZO. Boxmeer, bij
de Maas, waarover hier een gierpontveer is ; met een r.
kath. en een geref. kerk en een israeL bedehuis, een raadhuts en levendige industrie. 760 mw. Met het nabtigelegen d. Gr o enin ge n, dat ruim 500 mw. telt, en 't geh.
V or tu m, aan de Maas (met een veer op Afferden en
Limburg), vormt het de g e m. V ierlingsb ee k, die
1326 mw. telt.
Vierpolders of 't Nieuwland, gem. in de Ned. prov.
Z.-Holland, kant. Bridle, arr. Rotterdam; bevattende het
d. Nieuwland en 768 mw.
Vierraden,pr. stadje, prov. Brandenburg, regdst. Potsdam, aan de Welse, 7 U. ZZW. Stettin. 1932 mw.
Viersen, pr. st., Rijnprov., regdst. en 5 u. W. Dusseldorf, bij de Niers; met veel weverijen. 21,000 inw.
Wier-Waldstattersee, zie Lucern 1).
"Vierzon, 1) of V.-Ville, fr gem. en st., dep. Cher,
kant.hfdpl., arr. en 51/2 u. NW. Bourges, aan de Yevre,
bij hare samenvloeiing met den Cher, en aan den spw.
Centre", die hier een zijtak over Bourges op Lyon heeft ;
met een schoone kathedraal, een porseleinfabr., pottebakkerijen, smederijen enz. 8300 mw. — 2) Vier z on - V i 11 age Is een d. en voorst. van V.-Ville, met. gewichtige
ijzer- en staalfabrieken.
Vierzuilen-eiland, op Duitsche kaarten Vie r -P he i1 er -Ins e 1, eil. in de N. IJszee, aan de NO.kust van.
Siberie, tegenover de monding der Kolyma-riv., op nagenoeg 71° N.B. 't Is het 0.1ijkste der Ber en - eil an d e
en bestaat volgens de beschrijving van prof. Nordenskjold,
die dit eil. op zijn ,,Vegavaart" ni 1880 bezocht, grootendeels uit plutonisch gesteente, waarvan het bovenste gedeelte verweerd is, doch waarvan reusachtige, geheel op
zich zelf staande zuilen zijn overgebleven. Aan vier dergelijke zuilen die den vreemdeling op 't eerste gezicht aan
de ruInen van een voormalige stad doen denken, ontleent
het eil. zijn naana.
Viesly, gem. en d. in Frankrijk, dep. Nord, are Cambray. 3117 inw. (3O in het d.)
Viesti, [Apenestze? Merinum?], at. in Z.-Italie,
prov. Foggia, kant.hfdpl., aan de Adriat. zee, aan den 0.lijken voet van Monte-Gargano, 61/4 u. NO. Monfredonia.
Zij is door muren ornaloten, en heeft een kasteel, een kathedraal, kloosters en een bissch. paleis. 6595 inw.
Wietri, 1) mv1. in Z.-Italie, prov., circ. en 1/, u. W.
Salerno. 2700 mw. 2) id., prov. en 41/2 U. WZW. Potenza. 3100 mw.
Viet., st. in Pruisen, prov. Brandenburg, regdst. Frankfort. 3060 mw.
Wieux-Berquin, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 2
U. OZO. Hazebrouck. 3300 inw. — Vieux-Bourg, id., dep.
Cotes-du-Nord, arr. en 31/2 u. ZO. St.-Brieux. i500 mw.
— Vieux-Conde, id, Nord, arr. en 21/2 u. N. Valenciennes, bij de Schelde; met eene in 1853 gestichte protest. kerk en een schoone boomkweekerij. 516) mw. —
Vieux-fort (Le), tie Maria-Galante. — Vieux-Marche (Le), fr gem. en d., dep. Cotes-du-Nord. 2510 mw.
'Srif, fr. gem. en vi., dep. Isere, kant.hfdpl., arr. en 2 u.
Z. Grenoble, aan de Greze, r. o. 2506 inw.
Wigan (Le), 1) fr gem. en st., dep. Gard, arr.hfdpl.,
12 tt. NNW. Nimes, tan de Arre, bijriv. der Herault. Zij
heeft een gem.collegie, een protest. consistoriale kerk, een
maatschappij van landbouw, en fabr. van zijden en katoenen kousen, katoengaren, leder, papier en gins. 5900
mw, (3920 in de st.) — 2) fr gem. en vi., dep. Lot, arr.
en 1 u. 0. Gourdon. 1700 mw.
Viganello, vi. in Zwitserland, kant. Tessino, distr.
Lugano. :,52 inw.
Vigasio, gem. in Italie, prov. Verona. circ. Isola-dellaScala. 2360 inw.
Vigatto, vi. en gem.in Italie, prov. en circ.Parma. 4775 mw.
Vigean (Le), fr gem. en d., dep. Vienne, arr. en 5 u.
ZW. Montmorillon. 1735 inw.
Vigen (Le), gem. van Frankrijk, dep. Haute-Vienne,
arr. Limoges. 2030 mw.
Vigeois, fr. gem. en mvl., dep. Correze, kant.hfdpl., arr.
en 5 u. N. Brives, aan de Vezere. 2385 mw.
Vigevano, gem. en st. in N.-Italie, prov. Novara, circ.
Lomellina, mand.hfdpl., can de Mora, bij den Ticino (Tessin), 41/2 u. ZOO. Novara. Zij heeft een kathedraal, een
bissch. paleis, een seminarie, een tolkantoor en fabr. van
zijden stoffen, hoeden, zeep en macaroni. 18,500 inw. (14,000
in de at.)
Viggianello, mv1. in Z.-Italie, prov. Potenza, 6 u. ZO.
Lagonero. 5 , )50 mw.
Viggiano, mv1. in Z.-Italie, prov. Potenza, 2 1 /2 u. ZO.
Marsico-Nuevo ; met fabr. van wollen stoffen, seep en waskaarsen. 5300 inw.
Viggiu, gem. v. Italie, prov. Como, tire. Vareze. 228) mw.
Vighizzolo, vi. in Ital., pros. Padua, distr. Este. 1450 mw.
Vigia, at. van Brazilie, prov. en 14 u. N. Para, can den
mood der riv. Para ; met uitvoerhandel in schoone koffle,
die in de omstreken wast. 10,000 mw.
Vigliano-Biellese, d. in Italie, prov. Novara, circ.
Biella. 1675 mw.
Vignacourt, gem. en at. in Frankrijk, dep. Somme, arr.
Amiens. 3440 mw.
Vignale mvl. in Italie, Piemont, prov. Alessandria, circ.
en 3 u. Z. Casale,
mand.hfdpl. 3120 mw. (met de gem.)
'
Vignarello, vi. in Midden-Italie, prov. Rome, 21/ 2 u,
OZO. Viterbo. 3525 mw.
Vignate, d. in Italie, prov. en circ. Milaan. 1402 mw.
Vignemale, sic PyreneZn.
Vigneulles fr. gem. en d., dep. Maas, kant.hfipl., arr.
en 5 u. NNO.'Commercy. 1050 inw.
Vignola, 1) st. in Z.-Italie, prov. en 11/2 U. ZW. Potenza. 5840 mw. — 2) vi, in Midden-Italie, prov. Modena,
aan den Panaro, 3 u. ZZO. Modena. 39,10 mw. — Vignole,
gem. V. Italie, prov. Alessandria, circ. Novi-Ligure. 1120 mw.
Vignone, d. in Midden-Italie, Toscane, pros. Siena,
u. ZW. Pienza, met steal- en zwavelbaden.
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Vignory, fr gem. en d., dep. Haute-Marne, kant.hfdpl.,
arr. en 31(2 u. N. Chaumont, aan de Marne, 1. o. 750 mw.
Vigo 1) [Vieux, Spacorum], sp. st. en zeeh., pros,.
en 4 u. ZZW.
Pontevedra, part.hfdpl. Zij is door wallen en
'
een gracht omsloten en heeft eene uitmuntende haven met
diep water tot dicht aan den wal. Men vindt er een lazaret en cane vesting, en zij drijft uitvoerhandel in wijn,
eieren, spek en mais, alsmede seer drukke sardijnenvisscherij,
zoodat jaarlijks 5 mill. kilo's sardijnen worden uitgevoerd.
Zij heeft een station voor den telegraafdienst tusschen Engeland en Gibraltar. 4167 mw. (1845). — De B a ai-v an V i g o, ten Z. van die van Poutevedra, is ongeveer 6 u.
lang en can haren mood 11/2 u. breed. Zij bevat de eil.
Bapona en Est ela s. — 21 grs. der VS., Indiana ;
met 53,)00 inw. (14,693 in 1850, 12,076 in 184 )) ; hfdpl,
T err e - h a u t e. — 3 ) vl., id., grs. Knox. 2426 mw.
4) d. in Italie, prov. Belluno, circ. Auronzo. 2023 mw.
Vigolzone, d. in N.-Ital., prov. en circ. Piacenza. 3200 inw.
A/1;mm, gem. en mvl. in Italie, prov. Turijn, circ. en
1149 u. OZO. Pinerolo, mand.hfdpl. 6400 inw.
Vigonovo, gem. en d. in Ital., Venetie, circ. Polo. 2600 inw.
✓ iguzzolo, gem. en d. in Italie, prov. Alessandria, circ.
en 1 u. NO. Tortona, mand.hfdpl. 2450 mw.
Wig's', fr. gem. en d., dep. Moselle, kant.hfdpl., arr. en
2 u. NNO. Metz. 1000 mw.
Vihiers, fr gem. en d., dep. Maine-et-Loire, kant.lifdpl.,
arr. en 61/2 0. WZW. Saumur. 1740 mw.
Vihar, zie Beyar.
Vijayanagara, zie Bidsjanagur.
✓ ijf-Havens, zie Cinque-Ports.
Wijfheerenlanden, naam eener landstreek

in Z.-Holland, tusschen de Lek en de Linge, zoo geheeten soar de 5
heeren, die weleer gezag voerden over de daarin gelegen landen van Arkel, Vianen, Hagestein, Everdingen en Leerdam.
Vijf-lEleuvelen-kaap,Vijf-Vingers-kaap enz.z.Five.
Vijfhoeven naam van twee polders in de Ned. pros.
Utrecht, gem. 'Laag-Nieuwkoop 230 H.A. groot ) en gem.
Jaarsveld (101 HA.)
geh. in de Ned. pros. Friesland, gem. Wijmbritseradeel, onder het d. Wolsum. 60 inw. — Vijfhui.
zen , 1) geh. in de Ned. pros. N. Brabant, gem. Alphen.
— 2) id., prov. Friesland, gem. Franeker. — 3 ) id., id.,
gem. Ferwerderadeel, onder het d. Helium. — 4) id., pros.
Utrecht, gem. Zuylen. — 5) id., pros. N.-Holland, gem.
Haarlemmermeer. — 61 id, N.-Brabant, gem. Til , ..em. Schalkwijk. — 8) id.,
burg. — 7) id. pros. Utrecht
pros. Friesland,
6 under het d. Ureterp.
' gem. Opsterland,
Vijlen, Wijhlen, Vielen, d. in de Ned. prov. Limburg, arr. Maaskant en 1112 u. ZO. Gulpen, gem. Vaals,
met een fraaie, oude kerk. 400 mw.
Vikkur, vi. van Scinde, aan eeu tak van den Indus in
diens delta, 13 u. ZW. Tattah. 1'200 mw. met de nahijgelegen dorpen).
Wilafames, sp. at., pros. en 2 u. NNO. Castellon-de-laPlana ; met een schoone kerk. 1900 mw.
Vilagagnon, Wilganhon zie Rio-de-Janeiro.
mvl. (weleer at.) in ZO.-Hongarije, COM. en
4 1 12 u. NO. Arad; met wijnbouw. Einde der Hongaarsche
revolutie in 1849. 68,0 mw.
Vilaine, [Herius Vicinovia]. fr riv., ontspr. bij Atvigne (Mayenne), vloeit W.waarts langs Vitre tot Rennes,
wear zij de Ille oh het N. opneemt en van daar een ZZW.lijken loop heeft voorbij Redon en La-Roche-Bernard tot
aan den Atlant. oceaan te Penerf, dep. Morbihan. Haar
geheele loop bedraagt 36 u., waarvan zij de laatste 23 bevaarbaar is. Be vloed stijgt er tot Redon op, alwaar zij
de Oust ontvangt. Behalve de Ille en Oust nit het N. en
W., neemt zij nog den Cher, Don en Isac uit het 0., op
en geeft met de tile haren scam aan het dep., waarin hear
voornaamste loop ligt.
Vilalta, St. in Mejico, dep. Oojaca; met zilvermijnen.
Vilaseen. sp. vi ., pros. en 2 u. ZW. Tarragona, nabij de
Middell. zee. 3364 inw.
Vilbel, mvl. in Hessen-Darmstadt, pros. Opperhessen,
aan de Nidda, 11/., U. NO. Frankfort; zuurbron. 3360 mw.
Vileabamba, Yucay of Quilabarnba, riv. van Opper-Peru, vloeit NO., en salt in den Apurimak, oat den
Ucayale te vormen. Aan een harer bijrivieren ligt de st.
V il c a b amb a, 17 u. NW. Cuzco.
Vileanota, 1) riv. van Peru, die zich in den Ucayale
werpt. — 2) groote bergknoop der Andes, bij 14° 30 Z.B.,
op welken eeuwige sneeuw ligt ter hoogte van 4820 met.
V ache. , sp. vl., pros. en 9 u. NNO. Jaen. Zij heeft een
nod kasteel, mijnen en steengroeven. 2700 iuw.
Vildersteeg, b. in de Ned. pros. Z.-Holland, gem. Charlois kant. Ridderkerk, arr. Dordrecht.
Wileiki, Vilia enz., tie onder W.
Vilheide (De), b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Mill, kant. Boxmeer, arr. 's Hertogenbosch. 200 mw.
Villa, vooropgaand woord bij tal van plaatsnamen in
Italie, Spanje, Portugal, Midden- en Z.-Amerika, waarvan
de voornaamste hieronder volgen.
Villa, 1) vl. in Zwitserland, kant. Grauwbunderland,
distr. Glenner. 285 mw. — id., id., Tessino, distr. Lugano. 216 mw.
Willa-Alfonsina, vl. in Z.-Italie, pros. Chieti, 2q2 rt.
NW. Il-Vasto. 1100 mw.
Villa-Alpando, op. vi ., 9 u. NO. Zamora. 2460 inw.
Willa-Blanez, sp. vl., pros. en 21/2 u. ONO. Valladolid.
Villa-Bartolomea, vl. in Italie, gouv. Venetie, deleg.
Verona, can de Adige, r. o., 1 u. ZO. Legnago ; met veel
rijabouw in den omtrek. 4500 mow.
Villa-Bianca, st. op Sicilie, pros. en 4 u. WZW. Palermo, bij de Tyrrhenische zee. 2600 inw.
Villa-Boa-de-Santa-Anna, zie Goyaz 2).
Villa-Canas, sp. vl., pros. en 12 u. ZO. Toledo. 5500
mw.
Villa-Carillo, id., pros. en 12 u. NO. Jaen, tutsschen den Guadalquivir en Guadalimar. 6000 inw. — VillaCarlo., zie Carlos (San.), — 4) Willa-Castin, id.,
pros. en 6 U. WZW. Segovia. 1500 mw.
Willach, ( illyr. B elak ), it. van Oostenrijk-Hongarije,

4058 Villa-Cidro
prov. Karinthie, kr.hfdpl.„15 a. NW. Laybach, aan de Drau,
bij de invloeiing der Gail. Zij wordt door een sterk kaateel verdedigd en is de voorm stapelplaata voor de prod.
der Karinthische mijndistricten, heeft talrijke marmergroeven, koper- en loodmijnen, en een levendigen transito-bandel tuaschen Duitschland en Italia. Ten behoeve van dit
verkeer weed onlanga in het Boven-Tagliamento-dal de
reitsachtige ePonteba-Pontafel-baan" geopend, can weg die
voor Villach en Udine is wat de Brenner-baan voor Manthen en Venetie, de Gothard-weg voor Bezel en Milaan, of
die van den M.-Cenis voor Lyon en Turijn is. 4600 mw.
Villa-Cidro, gem. en vi. op 't eil. Sardinie, prov. en
e. NW. Cagliari, mand.hfdpl. 6000 mw.
Villa-Clara of Sauta-Clara, at. op het eil. Cuba,
Gr. Antillen. 10,600 mw.
Villa-Cupello, vi. in Z.-Italie, prov. Chieti, 1/2 u. ZW.
11-Vasto. 1300 mw.
ViHada, sp. mvl., prov. en 8 n. NW. Palencia, aan de
SegniIla; met groote veemarkten. 2950 mw.
Willa-da-Praya, port. at. op 't Azorische eil. Terceira;
met een haven. 3000 mw. Don-Miguelo vloot werd bier in
1829 vernield.
Villa-da-Princeza, bra.. vi., prov. San-Paulo, aan de
W.kust van 't ell. San-Sebastian; met uitvoer van suiker
en tabak naar Rio-de-Janeiro. 4600 mw.
Willa-del-Ebro, sp. vi., prov. Logrolio, niet verre van
den Ebro; met linnenweverij. 2000 mw.
Willa-del-Fuerte. at. in Mejico, dep. en 22 u. N. Sinaloa, aan den Rio-de-Fuerte. Ofschoon slecht gelegen, is
zij de stapelplaats your de goederen, die near Guaymas
gaan en van daar komen, en is de zetel der voornaamste
autoriteiten van het dep. of den staat. 8000 mw.
Villa-del-Pilar, handelshaven van de republiek Paraguay, Z.-Amerika, aan den ZO. van de riv. Paraguay, 24
u. ZW. Asuncion.
Villa of Santa-Maria) -del-Principe, aanzienlijke
at. van Cuba, 40 u. ZW. Santjago-de-Cuba. 30,000 mw.
Villa-del-Rio. op. vi., prov. en 8 u. ONO. Cordova.
3500 mw. — Villa-Diego, id., prov. en 41/2 u. NW. Burgos. 940 mw.
Villa-de-Welaz, tie George (St..), c] I.
Willa-di-Villa, vi. in Italie, Venetia, circ. Padua, 1 a.
ZO. Este. 2400 inw.
Villa-do-Conde, port at. en zeeki., prov. Minho, aan
den mood van den Rio-d'Este, 41h u. N. Oporto. Hier
wordt veel kust- en grooter vaartuig gebouwd en de St.
drioft visscherij en kusthandel. 4290 mw.
Willa-do-Ecuador, zie Chaves 2).
Villa-do-Forte.

zie Fortaleza.

Villa-do-Principe, 1) nu Serro, st. in Brazilie, prov.
Minas-Geraes, comarca-hfdpl., 37 u. NNO. Ouro-Petro.
4000 mw. — 2) vl. in Brazilie, prov. San-Paulo, 17 u.
ZW. Curytiba.
Villa-do-Porto, st. op de Azorische eil., eil. SantaMaria. 2540 tow.
11,Mo-do-Rio-Pardo, vi. in Brazilie, prov. Rio-Grandedo-Sul, aan den Jacny, bij de invloeiing van den Pardo, 23
U. W. Porto-Alegre. 6400 tow. (met gebied ).
Willa-Dose, lomb. venet. d., deleg. en 11/ 2 u. 0. Rovigo,
aan den Adigetto; met vee- en zijdehandel. 2000 inw.
Villa-Faletto, Bard. gem. en vi., Piemont, prov. en 3
0. N. Coni, mand.hfdpl., aan de Maria. 3900 tow.
Villa-Feliche, sp. vi ., prov. Zaragoza, 41;2 u. ZO. Cala; met buskruid- en porselein-fabrieken.
Vilia-Flor, 11 port. mvl., prov. Tras-os-Montes. 3 U.
NW. Torre-de-Moncorvo. 't Is door muren met 4 poorten
omsloten en geheel omringd door amandelboschjes. 3550
low. — 2) id., prov. Alemtejo, 9 u. NW. Portalegre, aan
den Tang, 1. 0. — 3) bra.. vl., prov. Rio-Grande-do-Norte,
81/2 U. ZO. Natal. 2500 inw.
Villa-Forte, tie Alisaunipcao 2).
Villa-Franca, 1) sp. vi ., Navarra, prov. en 10 u. ZW.
Pamplona, aan den Aragon. 2940 tow. — 21 id., prov. Teruel, aan den Jiloca, 9 u. Z. Daroca. — 31 sp. mvl., prov.
en 8 u. W. Avila. — 4) id., prov. Guipuzcoa, 6 u. ZW.
San-Sebastian Het is door muren met 4 poorten omsloten
en heeft een groote jaarmarkt. — 5) id., prov. Castellonde-la-Plana, ZW. Morella; met wolleweverij en zeepfabr.
2600 mow. — 6) vi. in N.-Italie, Venetia, 21/, U. ZW. Verona, distr.hfdpl., aan den Tartaro, 1. o.; met een schoon
kasteel nit de 14de eeuw. — 7) St. en zeeh. in N.-Italie,
prov. en 1/2 U. 0. Nina, mand.hfdp1.; met een goede haven en scbeepstimmerwerven, levendige tonijn-visscherij en
handel in oranjeappelen, citroenen, zijde, wijn, koren en
hennep. 3600 mw. (met de gem.) — 8) vi. op Sicilia, prov.
en 7 u. NW. Girgenti. 2600 low. — 9) at. op de Z.kust
van 't en. St.-Michael, Azoren, 4 u. 0. Ponte-Delgado. 3000
tow. — 10) et. in Brasilia, prov. Para, bij den Amazonenstroom, 6 u. ZW. Santarem. 4000 mw. — 11) -de-la-MaAram*, sp. vi., prov. en 4 1 /2 U. Z. Sevilla. 4200 tow. —
12) -de-laa-Abuja. of -de-Cordova, id., prov. en 31/2
U. ONO. Cordova, aan den Guadalquivir. 4350 mw. — 13)
-de-loos-111arroa, id., Badajoz, 6 u. SW. Merida. 5900 mw.
— 14) -de-loa-Caballeroa, id., prov. Toledo, 2 1 /2 u. NW.
Alcazar-de-San-Juan ; met salpeterziederij. 3090 low. — 15)
-Jel-Vierzo of -del-Buzzo, sp. at., prov. Leon, 21/2 U.
WNW. Ponferrada, aan de Burbia; met een Franciskanerklooster. een hoogere school en bandel in wijn. 3100 haw.
— 16) -de-Montes-de-Oca, sp. vi., prey. en 6 u. 0. Burgos, aan den ZO.lijken soot van de Sierra-Oca. — 17) -deranadea, _.[Antiatiausa], sp. at., prov. en 8 u. NO. Tarragona en W. Barcelona. Zia is ommuurd en heeft fahr.
van katoenen atoffen, leder en brandewijn. 6280 mw. —
18) -de-Xira. port. vl., prov. Estremadura, aan den Tang,
r. o., 6 u. NNO. Lissabon. 't Is de reeid. van eon mutt.
gonverneur en heeft zoutwerken en algemeenen handel.
3800 low. Het werd in 1160 door eng. kolonisten gesticht
en toen C or nualla (Cornwall) geheeten. — 19) -diPiemonte, at. in Italie, pros. en 6 u. ZZW.
mand.hfdpl., aan den Po, 1. o. 8100 low. (met de gem.)
Zie ook Ville-Franche.

Villanueva
Village, gem. van Italie, prov. Vicenza, tire. Barbarano. 1885 low.
Villa-Garcia, I) op. vi ., prov. Pontevedro, 6 U. N. Vigo,
aan de heal van Arosa, waaraan 't een kleine haven heeft.
1890 mw. — 21 id., prov. Badajoz, I u. N. Llerena. 2003
inw. — 3) id., prov. Cuenca. 2 u. ONO. Tarazona. — 4)
id., pray. en 81/2 u. WNW. Valladolid. 1859 tow.
Villagarda, 1) -de-Cabriel, sp. vi., prov. en 14 U.
Albacete, aan den
ZO. Cuenca. — 2) -de-Jucar, id,
Juca, 11/2 U. ZW. Tarazona. 1442' tow. (1845) — Willagram', id. prov. Lerida, 2 u. W. Cervera.
Willa-Heemosa, 1) sp. vl., prov. en )7 u. OZO. Ciudad2) id., prov. en NW. Castellon-de-laReal. 3160 maw.
) st. in Mejico,
Plana; met wolleweverij. 1800 tow.
Stt. Tabasco, zie San-Juan b] 6).
Willaines-la-Juhel, fr gem. en vi., Mayenne, kant.hfdpl., arr. en 6 u. 0. Mayenne. 2830 tow.
Willajoyosa, sp. zeest., pros. en 6 u. NO. Alicante, aan
de Midden . zee, waaraan zij een haven en eeni , scheepstimmerwerven heeft; visscherij en kusthandel. '7966 tow.
Willalatina, Ital. gem., pros. Caserta, circ. Sora. 1590 inw.
Villalba, verscheiden sp. mvl., 't voorn. in de pros. en
7 u. ZO. Badajoz. 2295 low.
Villalon, sp. vi ., pros. en 9 u. NW. Valladolid ; met 3
parochie-kerken en 4930 tow., die muildrijvers zijn of we]
kegs maken, die te Madrid gezocht is.
Villalpandos, 1) sp. vl., pros. en 81/2 u. NO. Zamora.
2460 tow. Zij was weleer een belangrijke St. — 2) rijke
miju van Mejico, grenzende aan Guanajuato. — Villa,pardo. sp. vi ., pros. en bij Cuenca. 900 tow.
Willa-Magna, vi. in Z.-Italie, prov. en 30. bij Chieti.
2000 inw.
Willamanrique, 1) sp. vl. pros. en 5 u. ZW. Sevilla.
2228 tow. — 2) id., pros. Ciudad-Real, 4 U. Z. Villanuevade-los-Infantes. 1175 tow. — 3) -de-Tajo, id., pros. Madrid, aan den Taag, 6 U. NO. Ocaiia.
d. op 't eil. Sardinie, pros. Cagliari. 1790 tow.
Willa-Marchesana, d. in Italie, pros. Rovigo, the.
Polesella. 1816 tow.
Villa-Maria, bras. vl., pros. Matto-Grosso, aan den
Paraguay, 30 U. WZW. Cayaba. 1000 tow.
Villa-Martin, sp. vl., pros. en 12 u. ZO. Sevilla, aan
de samenvloeiing van den Guadalete en Serrecin. 4200 tow.
Villa-Mayor, 1) -de-Calatrava. sp vl., pros. en ZZW.
Ciudad-Real. )400 tow. — 2) -de-Santjago, id., pros. en
13 u. W. Cuenca. 3400 tow.
Villamblard, fr. gem. en d., dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 4 u. N. Bergerac. 1325 tow.
Villa-Mediana, 1) sp. vl., pros. en bij Logrolio; met
weverij en branderij. 1200 mw. — 2) id., pros. en Z. Palencia; met weverijen. 1230 mw.
at. in Italie, pros. en circ. Reggionell'-Emilia. 5)00 tow.
Villannieoglio. d. en gem. in Italie, pros. Alessandria,
circ. Casale-Monferrato. 1500 tow.
Villandraut, Villandrade, fr gem. en vl.. Gironde,
kant.hfdpl., 2 u. W. Bazas. 1104 tow. Geb.pl. van Clemens V.
Villanova, 1) gem. en d. op Sardinie, div. en 41/, u.
ZZO. Sassari, mand.hfdpl. 4010 mw. — 2) -da-Cervoira,
port. vl., pros. Minho, 11/2 u. ZW. Valence, aan den Minho,
I. o.; eene grensvesting tegenover Galicid. 1200 tow. — 3)
-da-Princeza, braz. at., pros. Rio-Grande-do-Norte, aan
den Rio-dos-Paranhas, I. o., 7 u. van diens mood in den
oceaan ; met zoutwerken. — 4 I -da-Rainha, a) port vi.,
pros. Estremadura, bij den Taag, 11/2 u. 0. Alemquer; —
b) bras. vi ., pros. Para, aan de samenvloeiing van den
Martha en de Canoma met den Arnazonen-stroom, in een
rijke streek. — 5) -del-Rey, braz. vi ., pros. Para, ZZO.
Kaap-Tigioca, in een baai des oceaans, op 0° 42' 30" Z.B.,
520 32' 26" W.L. — 6) -de-Milfonters, port. vi ., pros.
Alemtejo, aan de Barra-de- Odemira, bij haren mood in den
Atlant. oceaan, 9 u. NW. Ourique. 1850 mw. — 7) -dePortimao, id., pros. Alg,arves. 3 U. ONO. Lagos ; met een
haven aan den mond der Silves, waar in 1853 o. a. 10 nederlandsche schepen zijn aangekomen. 560) tow. — 8) -dePorto, id., pros. Minho, aan den Douro, tegenover Oporto,
waarvan 't een voorst. is. Het heeft drukken acheepsbouw,
en magazijnen voor de near Engeland bestemde Port-wt jnen. — 9) -de-San-Antonio, brat. at., pros. Sergipe,
aan den San-Francisco, r. o.. 6 u. N. van den Atlant.
oceaan. 4000 tow. — 10) -de-Souza, id., pros. en 8.) u. W.
Parahiba. 4800 mw. — 11 ) -do-Principe. bra.. vi., pros.
Bahia, 14 U. WZW. Rio-de-Contas. 200 1 tow. — 12) gem. der
V.S., New-York, grs.Chantauque, 6 u. NO. Maysville. 2100 mw.
Villanterio, mvl. in N.-Italie, pros. en 3 u. ONO. Pavia,
aan den Lambro ,• Parmezaan-kaasbereiding. 2900 mw.
Villanueva. 1) vi. in Z.-Italie, pros. Otranto. aan de
Adriat. zee, ruim 1 u. N. Ostuni. — 2) -d'Asti, vl. in
N.-Italie, pros. Alessandria, circ. en 4 U. WNW. Asti,
mand.hfdpl. 3600 low. (met de gem.) — 3) -de-Cabellesy.la-Geltru sp. vi. en ze,eh. pros. en 7 U. ZW. Barceboa, aan de Middell.
zee; met fabr.
van hoeden, kant, seep
'
'
en papier en brandewijnstokerijen 10,300 inw. (met 1 a Geltru). — 4 -de-Cordova of -de-la-Jara, id., pros.
en 111/2 u. NNO. Cordova, aan de Z.helling der SierraMorena; met handel in runderen en varkens. 6500 mw.
5) -de-Grallogo, id., pros. en 2 th N. Zaragoza, aan den
Gallego. Geb.pl. van Servetus in 1509. — 6) -de-la-Fuente,
id., pros. en 16 u. OZO. Ciudad-Real. 2100 low. — 7)
-de-la-Jara, id., pros. en 12 U. ZZO. Cuenca. 2600 low.;
ale ook hoven 41. — 8) -de-la-Rena of -de-Andujar.
id., pros. en 4 it. NW. Jaen, *an den Guadalquivir. 1800
mw. — 9) -del-Arzobispo, id., pros. en 14 u. ONO. Jaen,
turn den. Guadalquivir. 30 tow — 10) -de-la-Serena,
sp. at., pros. en 5 u. Badajor., bij de Guadiana. 9200 low.
111 -de-la-Vera, sp. vi., pros. Caceres, 12 U. 0. Planacia. 1940 maw. — -del-Campo, sp. mv1., pros. en 21/, at.
W. Leon; met een gr. jaarmarkt. 2400 mw. — 13) delCardete, id., pros. en 18 u. OZO. Toledo. 2200 mw. —
14) -del-Fresno, id., pros. en 81/2 U. ZZW. Badajoz, bij
de grens van Portugal. 2330 mw. — 15) -de-loa-Castille-

Villa-Occidental
id. prov. en 6 u. NW. Huelva; met handel op Po,
tugal. 3000
' mw. — 16) -de-los-Infantes. sp st., prov. en
141/2 U. OZO. Ciudad-Real, bij den Jabalon. Zij is bevelhg gelegen, heeft verscheiden fonteinen en een hospitaal,
en ni de nabijheid verscheiden bronnen en kopermijnen.
5000 mw. — 17) -de-Mondovi, at. in N.-Italie, prov. Coni
of Cuneo, 11/ U. ZW. Mondovi, mand.hfdpl. 3800 mw. —
18) -de-San-Marcos, sp. vi , prov. Granada, 4 u. NO. Antequera, aan den Jenil. 5400 mw.
Villa-Occidental, at. in de republ. Paraguay, Z.-Amerika, aan de Paraguay-rivier, 4 u. NO. Asuncion.
Villa-Palacios, sp. vi ., ZW. bij Alcaraz. 1150 mw.
Villa-Pourcon, d. en gem. in Frankrijk, dep. Nievre,
2550 mow. (2230 in 't d.)
Villa-Puzzu, gem. en my!. op Sardinie, prov. en s1/ 2
U.NOCaglir,mndhfp.2540w
Villar, 1) -Robbio vi. in Italie, prov. Turijn, circ.
en 3 u. ZW. Pinerolo. 1580
mw. — 2) -de-Bonaduf, sp.
'
mei., prov. en 8 1 12 U. NW. Valencia. 2170 mow. — 3) .del.
Ray, id., prov. en 6 u. N. Badajoz. 20)10 mw. — 4) -Focchiardo, vl. in Italie, prov. Turijn, circ. en 21/2 U. 0.
Suse, aan de Dora-Riparia. 2400 mow. — 5) -Luengo, sp.
mei., prov. en 10 u. NO. Teruel. 1500 mw. — 6) -Perosa,
id., pros. en 11/2 U. NW. Pinerolo. 1200 mow. — 7). SanCostanzo, id., div., prov. en 3 u. NW. Coni. 2450 mw.
— 81 -Seceo-de-Lamba, port. vi ., prov. Tras-os-Montea, aan de sp. grens. 2000 mw.
Villaraboud, vi. in Zwitserland, kant. Freiburg, distr.
Glane. 308 mow. — 2) Willarimboud, id., id. 378 inw.
Willarasniel, sp. mei., prov. Palencia, bij den Sequillo,
8 U. N. Valladolid.
Willard-de-Lana, fr gem. en vi., Isere, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. ZW. Grenoble, bij de Bourne. 1950 inn.
Villa-Real, 1) sp. st., prov. en 11/2 u. ZZW. Castellon-de-la-Plana, aan den Mijares, ruim 1 u. van de Middell.
zee. Zij is omgeven door bouwvallige muren met 4 poor.
ten. en heeft fabr. van wollen stoffen en band en brandewijnstokerijen. 8680 mw. — 2 ) sp. vi ., prov. en 21/2 u.
NNO. Vitoria. 600 mw. — 3) port. at., prov. Tras-os-Montes, comarca-hfdpl., aan den Corgo, 4 u. N. Lamego. 4500
mw. — 4) -da-Conceicao, at. in Brazilie, prov. MattoGrosso, aan den Paraguay, 1. o. — 5) -de-Concepcion,
at. in Paraguay, 37 u.NNO. Asuncion aan den Paraguay.
Zij is de stapelpl., werwaarts de yerbl-mate of Paraguay.
thee gevoerd wordt nit de 0.waarts gelegen bosschen in
transito near Asuncion. 4000 mw. — 6) -de-San-Anionio,
port. at.. prov. Algarves, 3 u. NO. Tavira, aan den mood
van de Guadiana. Zij is aan de zeezijde versterkt. 1750
inw. In 1744 door den markies van Pomba' gesticht. —
Zie oak under Ciudad-de-lao-Caeas.
Villarejo, 1) -de-Fuentes, sp. vi., prov. en 101/2 u.
Z. Cuenca. 2400 inw. — 2) -de-Salvanes, id., peon. en
7y2 u. ZO. Madrid, tuaschen den Tang en de Tajulia ; met
fabr. van biezenwaren en handel in wijn. 2990 mw.
Villarepos, [R, upertswy 1], vi. in Zwitserland, kant.
Freiburg, distr. See of Lac. 300 inw.
Villarfocchiardo, d. in Italie, prov. Turijn, circ. Susa.
2462 mw.
Villargordo, verscheiden sp. vi . en d., waarvan de
voorn. zijn: 1) pray. en 31/2 u. NO. Jaen, aan den Guadalquivir. — 2 I -de-Jucar, prov. Cuenca, aan den Jucar, r.
o., 2 u. WZW. Tarazona.
Villa-Rica, 1) braz. at., zie Ouro-Petro. — 2) at. in
Paraguay, 18 u. ZW. Asuncion, waarmede zij door een spw.
verbonden is.
Villari eca, Ital. gem., prov. Napels, circ.Casovia. 2590 inw.
Villariao, sp. d., prov. en 111/2 U. WNW. Salamanca,
aan de samenvloeiing van den Douro en Tormes.
Villarios-Mataainas, d. op 't ell. Sardinie, prov. Cagliari, circ. Iglesias. 2620 inw.
Villa-Rosa, vi. op Sicilie, intend. en 31/2 u. NO. Caltanisetta. 6800 mw.
Villa-Roya, 11 -de-la-Sierra, sp vi., prov. en 15 u.
W. Saragoza ; met weverijen. 1300 mw. — 21 -de-losPinares, id., prov. en 6 u. NO. Teruel. 1250 inw.
Villarrobledo, sp. vi ., pray. en 20 u. ONO. CiudadReal; met veel fabr. van kruiken en potten. 6570 mw.
Villarrubia, 1) -di-Ocaiia, sp. vi ., prov. en 10 u. ONO.
Toledo. 2600 mw. — 2) -de-los-Ojos-de-Guadiana, id.,
prov. en 6 u. ONO Ciudad-Real; met een paleis en handel
in dine wijnen. 5640 mw.
Villars, gem. en d. in Frankrijk, dep. Ain, arr. Tedvoux. 1470 mw.
Villars-Burquin. 1) vi. in Zwitserland, kant. Waadt,
distr. Grandson. 298 mw. — 2) -Brainard, id., id., distr.
Payerne of Peterlingen. 18O mw. — 3 ) -d'Avry, id., id.,
kant. Freiburg, distr. Gruyere. 120 mw.
Villarsel-leGibloux, [Villarsel-am-Gibel], id., id., distr.
Saane. 201 inw. — Villarsel-sur-Marly, id., id., id. 94
inw. — Villarsiviriaux, id., id., distr. Glans. 208 mw.
— Villars-le-Comte, id., kant. Waadt, distr. Moudon of
Milden. 237 inw. — Villars-le-Grand, id., id., distr.
d'Avenches of Wifflisburg. 334 mw. — Villars-le-Moine,
zie Miinchweiler. — Villars-le-Terroir, id., id., distr.
d'Echallens. 541 mw. — Villars-Mendraz, id., id., distr.
Moudon. 141 mw. — Villars-St.-Croix, id., id., distr.
Morges of Morsee. 140 inw. — Villars-sous-Yens, id.,
id., id. 312 mw. — I/Mara-sous-Mont, id., id., kant.
Freiburg, distr. Gruyere. 100 mw. — Villars-sur-Glane,
[le-Terroir], id., id., distr. Saane. 477 inw. — VinareTiercelin, id., id., kant. Waadt, distr. d'Echallens. 234 mw.
Villarvolard, gem. in Zwitserland, kant. Freiburg,
distr. Gruyere. 247 mw.
Villarrel, gem. in Zwitserland, kant. Waadt, distr. Peterlingen [Payerne]. 297 mw.
d. op 't eil. Sardinie, prov. en circ. Cagliari. 1650 inw.
Villa-San-Fiorano, gem. van Italie, prov. Milaan,
circ. Monza. 1600 low.
Villa-San-Giovanni, at. in Z.-Italie, prov. en tire.
Reggio-di-Calabria, aan de Straat van Messina; veel bejos,
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zocht om hear heilzaam klimaat. Veel zijde-induetrie. 4380
inw. — Villa-Santa-Maria, vl. in Z.-Italie, prov. Chieti,
3'/2 11. NW. Trivento. 2960 mw.
Willasavary, fr. gem. en d., dep. Aude arr. en 2 u.
ZZO. Castelnaudary, aan den M6zuran. 1870' mw.
d. op 't eil. Sardinie, prov. en tire. Cagliari. 1300 mw.
Villasor, d. op 't eil. Sardinie, die. en 4 u. NW. Cagliari, mand.hfdpl. 1950 inw.
Villata, gem. van Italie, prov. Novara. 2035 mw.
Villatobas, sp vl., pray. en 10 u. OZO. Toledo. 2880 mw.
d. in Italie, prov. Aquila-degli- Abruzzi,
tire. Cittaducale. 1673 mw.
Willa-Velha dezelfde als Espiritu-Santo 2)
Villaverde,
braz. vi ., prov. Bahia, ban de Burahnen,
6 u. W. Porto-Seguro ; met uitvoer van timmerhout en
katoen. — 2 ) mei. van 't eil. Ferro, Canarische eil., aan
de NO.kust. — 3) -de-Leganes, sp vl., prov. en 41/, o.
Z. Badajoz. 2040 mw. — 4) -doa-Francos, port. vl., pent,
Estremadura, NNO. Lissabon. 175.) mw.
Villa verla, Ital. d., prov. Vicenza, distr. Thiene. 5955 inw.
Villaviciosa, 1) sp. vl., prov. en S u. WNW. Cordova.
2410 mw. — 2) id., prov. en 8 u. ONO. Oviedo, part.hfdpl.,
aan den mond der Arta, in de golf von Gascogne. 1000 mw.
— 3)
-de-Odon, id., prov. Guadalajara, 15 u. NO. Madrid.
856 inw. Hier viel in 1710 de veldslag voor, die een einde
maakte aan den successie-oorlog en Philips V. op den spaanschen troon vestigde. — Zie ook Ciudad-de-las-Casas.
Villa-Vicosa, 1
port. at., pray. Alemtejo comarcahfdpl., 4142 u. Z. Elves Zij is door em n gracht' omsloten
en wordt door een nod kasteel verdedigd, drijft levendigen
handel in olie en wijn, en heeft in de nabijheid em n kon.
jachtslot en °Toot park. 3750 mw. — 2) braz. vl . prov.
'
en 43 u. W. Ceara,
'
tusschen boschjes van cacao-palmen,
5005 mw. — 3) andere naam van de at. Camet a, z. aid.
Villavieja 1) of Heredia, St. in Centr. Amerika, Stt.
2)
sp.
vl.,
Costa-Rica, 2 u. W. San-Jose. 7500 mw. —
prov. en u. ZZW. Caetellon-de-la-Plana ; met minerale
bronnen en baden. 2080 inw. Nog andere minbeduidende
sp plaatsen dragen dien naam.
Villaz-St.-Pierre, [Villa-St.-Peter], gem. in Z witserland, kant. Freiburg, distr. Glane. 360 mw.
Ville of Willer, zie Weiler. — Ville, 1) -en-Tardenois fr. gem. en d., dep. Marne. kant.hfdpl., arr. en 11/ 2
'
525 mw. — 2) -sur-Tourbe, id., zelfde dep., U.ZWReims.
kant.hfdpl., arr. en 2 u. NW. Sainte-Menehould. 550 mw.
Willebois, fr. gem. en vi., dep. Ain, arr. en 10 u. NW.
Belly, aan den Rhone, r. o. 1700 inw.
Villebrumier, fr gem. en d., Tarn-et-Garonne, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ZO. Montauban, aan den Tarn. 800 mw.'
Villecomtal, fr. gem. en stadje, dep. Aveyron, arr. en
3 u. tV. Espalion, aan den Dourdon. 1100 mw.
Villedieu, 1) fr gem. en d., lndre, arr. en 2 u. WNW.
Chitteauroux, aan de Tregouze. 2300 mw. — 2) -en-Beauce,
fr gem. en vl., dep. Loir-et-Cher, arr. en 6 u. WZW. YendOme. 130 mw. — 31 -lea-Poeles, id., dep. Kanaal
(Manche), kant.hfdpl., arr. en 3 1 /2 u. NO. Avranches; met
ijzer- en kopergieterijen en velerlei fabrieken. 3500 inw.
— 4)
(La), fr gem. en d., dep. Vienne, kant.hfdpl., arr.
en 2 1 /2 u. ZZO. Poitiers. 350 mw.
Villefagnan, fr. gem. en vl. dep. Charente, kant.hfdpl.,
arr. en 13/4 u. WZW. Ruffec. 1450
mw.
'
Villefort, fr. gem. en stadje, dep. Lozere, kant.hfdpl.,
arr. en 61/2 U. OZO. Mende •' met metaalgieterijen en in
den omtrek
zilver- en kopermijnen. 1560 mw.
Villefranche, I ) fr zeeh., prov. en 1/2 U. 0. Nice, aan
een ruime, fraaie baai, waar
m de grootste schepen kunnen ankeren. Zij is de aanlegplaats van een Russ. stoomvaartmaatschappij. 2100 mw. — 2) fr. gem. en d., dep.
Tarn, kant.hfdpl., arr. en 3 u. 0. Albi. 1550 inw. — 3) -deDelves fr. gem. en stadje, dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 6
' u. ZW. Sarlat. 1640 mw. — 4) -de-Contlent,
id., dep. 0.-Pyreneen, arr. en 1 u. ZW. Prades, aan de Tet,
C. o. Zij is versterkt en heeft een citadel, marmergroeven
en een zwavelbron. 950 mw. — 51 -de-Lauragais, id.,
dep. Haute-Garonne, arr.hfdpl., 6 u. ZO. Toulouse, bij 't
, ,Canal-du-Midi" en aan den Hers. 2630 mw. — 6)
-deLonchapt, fr gem. en d., dep. Dordogne, kant.hfdpl.,
arr. en 7 u. WNW. Bergerac. 1150 mw. — 7) -de-Panat,
id., dep. Aveyron, arr. Millau, kant. Salles-Curan. 1604
mw. — 8) -de-Rouergue of d'Aveyron, fr gem. en at.,
dep. Aveyron, arr.hfdpl., 71/1 u. W. Rhode., aan den Aveyron en Alion ; met een gem.collegie, openbare bibl. van
7000 boekdeelen, kabinet van natuurkunde, maatschappij
van landbouw, koper- en ijzergieterijen lomerijen en hanid., dep.
del. 9600 mw. — 9) -sur-Saone of -du-Rhane,
'
Rhone, arr.hfdpl., 5 tt. NNW. Lyon, awn den Morgon, bij
den r. o. der Saone en wan den spw. van Lyon naar Parijs.
Zij heeft een handels-tribunaal, een gem.collegie, dep. normaal-school, maatschappij van landbouw en fabrieken van
geweven atoffen, leder enz. en handel in lijnwaad, vee en
wijnen. 8200 inw.
Villejuif, fr gem. en vi., dep. Seine, kant.hfdpl., arr.
en 2/3 u. ONO. Sceaux, 1 u. Z. Park* 1920 mw.
Villemomble, fr gem. en d., dep. Seine, arr. en 4 u.
NO. Sceaux ; met een station wan den spw. van Parijs naar
Straatsburg. 700 mw.
Villeniur-sur-le-Tarn, fr. gem. en at., dep. Haute.
Garonne, kant.hfdpl., arr. en 51/2 U. N. Toulouse, aan den
Tarn, r. o.; met gieterijen en een oliefabriek. 4510 mw.
Villena, (Turbula '?), sp. st., pray. en 9 u. NW. Alicante. Zij ligt bij den voet van den berg St.-Cristoval,
op welken een no bouwvallig kasteel staat. Zij heeft een
mtgestrekte moderne voorst., een etadhuis, paleia, hospitaal, kazernen, een zeepfabr. en branderijen. 8300 mw.
Villenauxe, fr. gem. en at., dep. Aube, kant.hfdpl., arr.
en 2 u. NNO Nogent-sur Seine. 1360 inw. (2320 in de st.I
Villenave-d'Ornon, fr. gem. en d., dep. Gironde, arr.
en 13/4 u. ZO. Bordeaux. 2200 mw.
Villeneuve, 1 ) fr. gem. en at., dep. Aveyron, kant.hfdpl.,
arr. en 13/4 u. N. Villefranche. 3200 mw. — 2) of W.

4060 Villens-la-Bouillet —
de-Marsan, id., dep. Landed, kant.hfdpl., arr. en 3 n. 0.
Mont-de-Marsan, aan den Midon, 1. o. 21V mw. — 3) -deBerg, id., dep. Ardeche kant.hfdpl., arr. en 4 n. ZZW.
Privas, aan de Able. 2400
'
mw. — 4) -de-Riviere, fr.
gem. en d., dep. Haute-Garonne, arr. en 1 n. W. St.-Gandem. 1650 mw. — 5) -1a-Ginyare, fr. gem. en st. dep.
Yonne, arr. en 4 u. NW. Sens, aan de Yonne. 2000 1mw.
— 61 -l'Areheveque of -sur-Vanne, L. dep. Yonne
kant.hfdpl., arr. en 3 1 /2 U. 0. Sens, aan de Vanne. 1840
mw. — 7) -le-Roi of -our-Yonne, id., dep. Yonne, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NNW. Joigny aan de Yonne, r. o.
6000 mw. — 8) -le.-Avignon of -d'Avignon, id., dep.
Gard, kant.hfdpl., arr. en 5 n. 0. Uzes, bij den Rhone,
r. o., tegenover Avignon ; met merkwaardige ondheden,
een bibl. en zijdefabr. 2700 inw. — 9 -les-Beziers of
-la-Cremade, id. dep. Herault, arr. en 11/3 u. ZO. Beziers, aan.iden Orb 'en 't ”Canal-du-Midi". 2200 mow. — 10)
-les-Maguelonne of -Angouleme, fr gem. en vi., dep.
Herault, arr. en 2 n. Z. Montpellier, aan den uetang" of
de lagune van Magnelonne. 1250 low. — 11) -sur-Lot of
-d'Agen fr. gem. en at., dep. Lot-et-Garonne, arr.hfdpl.,
41 /2 NRO. Ages, aan den Lot, 1. o. Zij heeft een handels-tribunaal, gem.collegie, openbare bibl., landbouw-genootschap, opvoedingsgestichten, baden, fabr. van lijnwaad
en tafellinnen, leder, aardewerk, enz.. ververijen, ateen- en
pottebakkerijen en handel in pruimen, granen en wijnen.
13,700 mw. (8i01) in de at.) — 12) -St,-Georges, id., dep.
Seine-et-Oise, arr. en 3 u. N. Corbeil, aan de Seine, r. o.,
wear de Yeres invloeit ; met een prachtig kasteel 1120 mw.
— 12) ( hoogd. Neust ad t), zwit. stadje. kant. Waadt,
aan 't 0.einde van 't meer van Geneve, 5 u. OZO. Lausanne;
met wijnbouw, marmergroeven in de nabijheid en levendige stoombootvaart. — 14) id., id., kant. Freiburg, distr.
Broye. 3i2 mw.
Villens-la-Bouillet, gem. in Belgie. prov. Luik. 2240 inw.
Villequier„ fr gem. en vl., dep. Beneden-Seine, arr.
Yvetot, 1 a. ZW. Caudebec, aan de Seine, r. o. 9i0 mw. —
Villequiers, id., Cher, arr. en 7 u. 0. Bourges. 1000 mw.
Villereal, fr gem. en d., dep. Lot-et-Garonne, arr. en
5 n. N. Villeneuve. aan den Dropt, 1. o. 1650 mw.
Villeret, gem. in Zwitserland, kant. Bern, distr. Courtelary. 1465 mw.
Valero 1) -Bocage, fr. gem. en d., dep. Calvados,
kant.hfdpi., arr. en 4 U. ZZW. Caen. 1440 mw. — 2) -Bocage, id., dep. Somme, kant.hfdpl., arr. en 21/2 U. N.
Amiens. 1250 inw. — 3) -Bretonneux, id., dep. Somme,
arr. en 3 u. 0. Amiens; met fabr. van wollen stoffen en
fiend. 4961 mw. — 4) -Cotterets, fr gem. en at., dep.
Aisne, kant.hfdpl„ arr. en 4 u. ZW. Soissons; met een
bedelaars,sticht voor 't dep. Seine in een door Frans I.
gebouwd 'kasteel, en fabr. van houtwaren. 3110 inw. — 5)
-Farlay, fr. gem. en d., dep. Jura, kant.hfdpl., arr. en 3 1 /,
11. N. Poligny. 950 maw. — 6) -Guislain, id., dep. Nord,
arr. en 3 u. ZZW. Cambrai (Kamerijk ). 2150 mw. — 7)
-Outreau, id., zelfde dep., arr. en 3 u. ZO. Cambrai. 2900
mw. — Nog yen l andere minbeduidende plaatsen in Frankrijk dragen then naam. Oak een menigte belg. gem. en
d., waaronder: 8) -devant-Orval, prov. Luxemburg, arr.
Arlon, kant. Florenville, met hoogovens en smederijen. 950
mw. — 9) -St.-Amand, prov. Henegouwen, arr. Mons
Bergen), kant. Chievres. 1010 mw. — Voorts nog 4 andere
in Luxemburg, 6 in Henegouwen, 3 in Name'', 6 in Lnik,
in Brabant enz., alien van weinig beteekenis.
Villersexel, fr gem. en st., Haute-Satme, kant.hfdpl., arr.
en 3 u. Z. Lure, aan den Oignon en Marcour. 1140 mw.
Ville-sous-Laferte, gem. en d. in Frankrijk, dep. Aube,
arr. Ben-sur-Aube. 2770 inw.
Ifilletta-Barrea, mvl. in Italie, prov. Aquila-degliAbruzzi. circ. Solmona. 1110 mw.
Willett. 1) (La), Grande et Petit e. fr gem. en
d., dep. Seine, arr. en 3/4 n. ZO. St.-Denis, grenzende aan
een der N.lijkste barrieres van Parijs, aan 't einde van den
fanbourg St.-Germain, op den weg naar Belgie en aan 't
kanaal van den Ourcq, dat er een schoon bassin vormt,
waaruit de kanalen St.-Martin en St.-Denis ontataan. Er
Is velerlei industrie, o. a. pottebakkerijen, azijnmakerijen,
zeepziederijen, suikerraffinaderijen, fabr. van stoommachines, hoeden, chemicalien, enz. en een menigte magazijnen.
13,600 mw. — 2) gem. in Zwitserland, kant. Waadt, distr.
de-Lavaux. 304 mw.
Villeurbanne, fr. gem. en d., dep. Isere, arr. en 5 u.
N. Vienne; met fabr. van chemicalien. 7100 Mw.
Villeve-que, fr gem. en d., dep. Maine-et-Loire, arr. en
21/. o. NO. Angers. 1660 inw.
Villiers. 1) gas. in de britsche kolonie Victoria, NienwHolland. Het heeft veel kleine meren, en de baai P ortFair y. — 2) -le-Bel, fr. gem. en d., dep. Seine-et-Oise,
arr. en 5 u. 0. Pontoise. 980 mw. — 31 id., dep. Maineet-Loire, arr. Sanmur. 1530 mow. — 4) -St.-Georges, id.,
dep. Seine-et-Marne, kant.hfdpl., arr. en 2 1 /2 U. NO. Provim, 450 mw. — 5) gem. in Zwitserland, kant Neuchatel,
distr. Rudolfsthal. 377 mw.
Villigen, gem. in Zwitserland, kant. Aargau, distr.
Brugg. 694 mw.
Villimpenta. gem. van Italie, prov. Mantua, circ. Ostiglia. 2550 mw.
Villingen, at. in Baden, seekr., ambtahfdpl., aan de
grans van den Schwarzwald, 12 u. NW. Constant; met een
voorm. Benedictijner abdij e. a. voorm. kloosters, een rijk
hospitaal, 70 schoone fonteinen, yea bierbronwerij, weverij,
looierij, kanon- en klokgieterij en levendigen graanhandel,
Zij was weleer versterkt. 6005 low.
ale Rime.
mvl. in Prniaen, prov. Hessen-Nassau, aan de
Lahn 2'j U. ZW. Weiburg; met weverij en steengroe'
ven. 1900
inw.
Villmergen, gem. in Zwitserland, kant. Aargau, distr.
Brestgarten, 1723 inw.
Viltnacberen, gem. in Zwitserland, kant. Aargau, dintr.
Brugg. 475 mw.
Villorba, Ital. gem. en d., pros. en circ. Treviso. 3800 mw.

Vincent
Villoslada, ap. mvl., prov. en 8 u. Z. Logroito ; met
fabr. van wollen stoffen. 1512 inw.
Vilminore, mvl. en d. in Italie, prov. Bergamo, circ.
Clnsone. 1049 mw.
Vilna, zie Wilna.
Vile, 1) beier. riv., kr. Opper- en Nederbeieren, ontstaat
nit de vereeniging der Groote- en Kleine-Vils
bij Rutting en valt in den Donau te Vilshofen, na een
ONO.lijken loop van 20 u. — 2) id., ontspr. bij V ilsec k,
landgericht Amberg, en valt na een Z.lijken loop van 15 u.
in den Nab, 6 n. Z. Amberg. — 3) stadje in Tyrol, aan
de beier. grens en aan de Vila (bijriviertje van den Lech),
ruim 1 n. ZW. Nissen. 1103 mw. — 4 I zie Fils.
Vilsbiburg, mvl. in Nederbeieren, hfdpl. van een landgericht, aan de Groote-Vils, 3 u. OZO. Landshut. 2020 inw.
Vilseck, beier. stadje, kr. Opperpalts-en-Regensburg,
aan de Vile. 3 u. NNW. Amberg. 1147 mw.
Vilshofen, beier. st., kr. Nederbeieren, hfdpl. van een
landgericht, Ran den mood der Vils in den Donau, 4 u.
WNW. Passau; met veel bierbrouwerij, granen- en linnenhandel. 3320 mw.
Willsteren, d. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Ommen
(ambt), kant. Ommen, arr. Zwolle ; met een fraaie r. kath.
kerk en boschrijke omstreken. 150 mw.
of Welt, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Berg
C. a., kant. Gulpen, arr. Maastricht. 210 inw.
Vilters, gem. in Zwitserland, kant. St.-Gallen, distr.
Sargans. 1693 mw.
Vilvestre, verscheiden sp. mvl., 't voorn. in de pray.
en 13 n. WNW. Salamanca, bij de port. grens. 4400 mw.
Vilvorde, (nederl. Vilvoor den), belg. gem. en
oude at., prov. Brabant, kant.hfdpl., arr. en 2 u. NNO.
Brussel, aan de Senne, met een station aan den spw. op
Antwerpen. Haar oud kasteel is in 1776 door Maria Theresia vervangen door een verbeterhuis. Zij heeft een schoone
parochie-kerk en is door bevallige buitenplaatsen omgeven.
7300 mw. Hier onderging Tindal, die den bijbel het eerst
in 't Engelsch vertaalde, den marteldood als ketter in 1536.
Vimereato, (Wiens ItlartiusJ, vi. in N.-Italie, pro,
en 4 u. NO. Milaan. 4500 mw.
Vimieiro, port. stadje, prov. Estremadura, bij de kust,
2 u. N. Torres-Vedras, vermaard door de nederlaag, die
Wellington bier de Franschen onder Junot toebracht op 21
Aug. 1808. 1800 mw.
Vimiero, port d., prov. Alemtejo, 6 u. N. Evora.
Vimiose, versterkt port. stadje, prov. Tras-on-Montes,
bij de sp. grens, 4 u. ZO. Braganza. 1280 mw.
Vimodrone, Ital. vl., prov. Milaan, circ. Monza. 1420 mw.
Vimoutiers, fr gem. en at., Orne, kant.hfdpl., arr. en
5 U. NO. Argentan, aan de Vire ; met een handels-tribunaal en linnenfabrieken (,toiles de Cretonne" t, welke zoo
hier als in den omtrek 2),030 menschen bezig houden. 3800
inw. (2700 in het d.)
Vimy, fr. gem. en d., dep. Pas-de-Calais. kant.hfdpl.,
arr. en 2 u. N. Arras (Atrecht). 1250 mw.
Vinadio, gem. en vi. in N.-Italie, prov. en 6 U. WZW.
Coni, aan de Stura, 1. o., mand.hfdp1.; met warme bronnen en gezochte baden. 3400 mw.
Vinal-Haven, gem. der V.S., Maine, aan den mood der
Penobscot-baai, 31/2 u. ZO. Camden. Tot de gem. behooren
de Fox-eilanden. 1300 mw.
Vinaroz, sp at., prov. en 13 u. NO. Castellon-de-1aPlana, bij de monden van den Ebro en dicht bij de Middell. zee. Zij is door ten deele in puin gezonken wallen
omringd, maar heeft een schoone parochie-kerk, een hospitaal, scheepstimmerwerf, kusthandel en levendige viascherijen. 9750 mw.
Vinay, [Ventia], fr gem. en at., dep. Isere kant.hfdpl.,
arr. en 13/4 u. NO. St.-Marcelin. 2990 mw. (1620 in de at.)
Winca. fr. gem. en at., dep. 0.-Pyreneen, kant.hfdpl.,
arr. en 13/4 tt. ONO. Prades, bij de Tet, r. o. In de nabijheid
zijn minerale wateren en baden (te Noss a). 2100 inw.
Vincennes, 1) [Ad Vicenas], ft gem. en vi., dep.
Seine, kant.hfdpl., arr. en 2 u. ONO. Sceanx en 1 n. 0.
Parijs, met vestingwerken, een artillerie-school en -park,
branderijen, salpeterziederij, azijnmakerij exit. Zeer merkwaardig is het lmeteel of de citadel, in 1337 te midden
van een bosch gebouwd; het diende eerst tot kon. residentie, later werd een van de hoogste torens mile donjon. geheeten, vaak tot staatsgevangenis gebrnikt, o. a. voor den
grooten Conde, Diderot, Mirabeau, Peyronnet, Chantelauze
en Polignac, en in een der droge grachten ward op 21
Maart 1804 de hertog van Enghien op last van Napoleon
I. doodgeschoten; een granieten znil, door een treurwilg
overschaduwd, wijst de plek aan, wear dat offer der onbeschaamdste dwingelandij is gevallen. In dit kasteel stieryen Lodewijk I. Karel IV., Karel V., Karel IX., de kardinaal Mazarin. Het heeft een schoone wapenzaal, en een
artillerie-dep6t, dat in 1815 door de manhaftige verdediging van den generaal Danmesnil voor Frankrijk bewaard
bleef. Het bosch van V. is een geliefd verlustigingsoord
der Parijzenaars. 18,600 Mw. — 2) gem. en at. der V.S.,
Indiana, hfdpl. van 't gm. Knox, aan de Wabash, die hier
210 met. breed is, S NO. Palmyra. Zij is de ondste nederzetting in den Stt., heeft breeds, elkander rechthoekig
snijdende straten, voortreffelijke scholen, een schoone openbare bibl., katoen- e. a. fabrieken en veel handel. Een
spw. verbindt hear met Cincinnati en St.-Louis. 5440 mw.
Vincent, gem. en d. der V.S., Pennsylvanie, 81/2 u. NW.
Philadelphia. 2426 mw. (18401.
Vincent (St..). a] 1) britsch W.-Ind. eil., Antillen,
Windward-groep. 15 0 23' N.B., 61 0 13' W.L., 6 u. Z. St.Lucia en 26 n. W. Barbados; gr. 6 0 m., met 35,600 Mw.
In 't bergachtig midnen 'tat de Souffriere, een uitgedoofde
vnlkaan tot rnim 900 meter boven de zee. Er zijn veel
vruchtbare valleien, en langs de gansche kust ligt een rijke
strook laagland; 2/5 der oppervlakte dienen voor de sulker
cultnur; andere hfd.prod. zijn arrowroot, cacao en verfh De coons. plaatsen zijn Kingstown (de hfdst.), CalHague, Georgetown en Princes-Town. — 2) of San-Vicente, een van de Kaap-Verdische-eil., Atlant. oceaan, ZO.
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San-Antonio, op 15° 54' N.B., 29° 44' W.L., lang 4 u. br.
tot 21/2 U. De bergachtige grond levert katoen, orseille en
middelmatig vee. Koren en vruchten worden voor de dunne
bevolking nicest nit San-Antonio aangevoerd. P or t oGr and e, de hfdpl., heeft een der grootste en veiligste
baaien van dem eilanden. — 3) (Golf.), golf van ZuidNieuw-Holland, tusschen 34° en 35° 40' Z.B., ongeveer op
138° 0.L., bepaald ten 0. door Sturt-land en ten W. door
achiereil. Yorke, dat haar van de Spencer-golf scheidt ;
lang 26 u., breed aan den ingang 10 U. Zij ontvangt de
Torrens, Gawler e. a. Hy.. en heeft door de Investigatorstraat gemeenschap met de Spencer-golf, en door Backstair's-Passage met de Encounter-haai. Kaap-Jervis vormt
hare Z.grens. en aan hare 0.zijde ligg,•en Poe t-Gawler
en Port Adelaide. — 4) (Kaap.), (San-Vicente). [Sacrum Promontorium], ZW.lijkat einde van
Portugal, prov. Algarvie, op 37° 2' 9" N.B., 9° 0' 0" W.L.
naam van een menigte fr gem. en
Vincent (St..).
d., waarvan de voorn. zijn : 1) d'Ardentes. dep. Indre,
kant.hfdpl., aan de Indre, 21/2 U. ZO. Chateauroux. 1000
mw. — 2) -de-Paul, (vroeger Pony of Poy-en-Ch aloes e), dep. Landes, arr. en 1/3 u. N. Dax. 900 inn. Geb.01. van den voortreffelijken St.-Vincent-de-Paul (t 1660) —
3) -des-Pres, dep. Sarthe, arr. en 1/4 U. ZZO. Mamers.
950 inw. — 4) -de-Tyrosse, dep. Landes, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. WZW. Dax. 70.) paw.
Vinchiaturo, vl. in Z.-Italie, prov. Molise, circ. en
U. ZZW. Campobasso. 3800 mw.
Vincilio, gem. en vi. in Italie, prov. en circ. Alessandria. 1384 inw.
Vinci, (rem. en vi. in Midden-Italie, prov. en 5 u. W.
Florence. 'Geb.pl. van Leonard da Vinci. 6530 inn.
Vincou, zie Gartempe.
Windau, zie Windau.
Vindhya-Bergen, hergrij in Indië , die zich tusschen
22 en 24° N.B. 74 en SO° O.L. uitstrekt in Indore, Gwalior en Bhopaul, alsook in 't ZW. van 't pees. Bengalen,
scheidende het stroon,ebied van den Ganges van dat der
Nerboedda ; hoop; van '6 0 tot SOO meters.
Vindicari, [Naustasmus], vi. op Sicilie, prov. en 2
U. ZZO. Noto; met een haven.
Vinci., [F S n i 1], gem. in Zwitserland, kant. Bern,
distr, Erlach. 437 inw. — Vingelz, [V igneule a], id.,
id., distr. Biel. 195 mw.
Vingorla, at. van Britsch Indie, pres. Bombay, distr.
Z.-Concan, ass de W.kust, 81/2 u. NNW. Goa. Zi.) heeft
een bazar en een fort, en op ongeveer 7 u. afstands liggen he Vingorla-ei 1. in den Ind. oceaan.
Arinhaes, port. vl., prov. Tras-os-Montes, 4 U. W. Braganza ; met een oud fort.
Vinicza, Vinitza, vl. in Oostenr.-Hong., prove CroatieSlavonie, com. en 2 u. NW. Warasdin '• met een ond kasteel.
Wink, 1) b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Kerkrade,
kant. Heerlen, arr. Maastricht. 220 mw. — 2 ) id., gem.
Wijnandsrade, zelfde kant. en arr. als 't voorgaande. — 3 )
uitspanning onder de Z.-Hollandsche gem. Voorschoten,
aan den Rijn, bij Leiden.
Vinkega, tie Finkega.
Winkel, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, deels in de gem.
Heesch, deels in die van Nuland, aan het riviertje de Vinkel. 600 mw.
Vinkenbroek, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, eta.
Roosendaal, kant. Bergen-op-Zoom, arr. Breda. 120 inw.
Vinkeveen, ned. d., prov. en arr. Utrecht, kant. Beenkelen-Nijenrode, 11/2 u. W. Loenen ; met een geref. en een
r. kath. kerk. 820 mw. Het vormt met Waverveen en de
b. Demmerik de gem. Vinkeveen-en-Waverveen. 3234 mw.
geh. in de Ned. prov. Groningen, gem.
Hoogkerk, kant. Zuidhorn.
Vinkoveze, Vinkovicz, mvl. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Croatie-Slavonie, hfdpl. van 't com. Brood, schilderachtig gelegen aan den Boszut, 6 u. ZO. Esseck; met griekache en r. kath. kerken, een r. kath. collegie, een hoogere
school en een hoogd. normaal-school. 4010 mw.
Vinksvijk, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Bergh,
kant. Terborgh, arr. Arnhem. 200 mw.
Ninovo, gem. en d. in Italie, prov. en 21/2 u. Z. Turijn. 3200 inw.
Ilrinsobrea, fr gem. en d., dep. Drome, arr. en 11.13 u.
ZW. Nyons. 1650
Vintimiglia of Ventimiglia, 1) (fr. Vintimille),
[Albino) Intemelium], versterkte at. in Italie, prov.
Porto-Maurizio, circ. San-Remo, 5 u. OZO. Nina, aan de
-Midden. zee, aan den mond der Roya. Zij heeft een kathedraal, een bissch. paleis, 2 kloosters, een geestelijk seminarie, een hospitaal en een kasteel. 7240 mow. Hare door
de fr vernielde vestingwerken zijn in 1831 en 1832 weder
hersteld. De omstreek is vruchtbaar in olie, wijn en fruit.
— 2) -di-Sicilia, gem. en d. op Sicilie, prov. Palermo,
Termini-Imerese. 4750 mw.
Winton, 1) gra. der VS., Ohio; met 15,600 mw. — 2)
gem. in Ohio, grs. Gallia, 96 U. Z.t.O. Columbus. — 3)
at. in Yowa, grs. Benton. 2460 mw.
Vinuesa, [Viscontium), sp. vl., prov. en 41/2 u. NW.
Soria, aan de Vinueaa en den Lacrar, aan den voet der SierraAmeros. 722 mw. Hier zijn sporen van een corn. straatweg.
Vinzaglio gem. en vi. in N.-Italie, prov. Novara, 1
U. 0. Vercelli
. 1600 mw.
Win zel,gem. in Zwitserl., kant.Waadt, distr. Rolle. 165 mw.
Viola, vl. in N.-Ital., prov. Cuneo, rim Mondovi. 1390 mw.
Violay, gem. van Frankrijk, dep. Loire. 2092 inw.
Violet, gem. der VS., Ohio, gra. Fairfield. 2060 mw.
Winne, gem. V. Italie, prov. Brescia, circ. Breno. 1250 mw.
"Vionnaz, gem. in Zwitserland, kant. Wallis, distr. Martigny. 74S mw.
Viquez, (NV ix), gem. in Zwitserland, kant Bern, distr.
Delsberg of Delemont. 554 mw.
Virac, zie Catanduanes.
Vira-Gambarogno, gem. in Zwitserland, kant. Tesaino, distr. Locarno. 596 mw.

Visan

1061

Wiramgaon, at. in Indie pres. Bombay. 19,700 mw.
Viraniljehr, verwoeste al. van Kl. Azie, Anatolie, 17
U. 0. Kaisarieh. Hare overblijfsels bestaan uit een vierkante ommuurde ruimte met 4 poorten.
Wirantsjipoera, (cog. Viranchipura1, of Brinjeveram, at. van Britsch Indie, pres. Madras, distr. N.Arcot, bij Vellore ; weleer van belting.
Wirapelly, at. van Britsch Indie, pres Madras, gebied
en 21/2 u. NO. Cochin.
Wire, 1 I [Viria], fr. riv., dep. Kanaal (Manche) en
Calvador, valt na em n N.lijken loop van 17 a 18 u. in 't
Kanaal, 4 U. N. St.-L6. — 2) [Viria, Castrum Viriense],
fr gem. en oude at., dep. Calvados, arr.hfdpl., 10 u. ZW.
Caen, aan de Vire, r. o. Zij heeft een laandels-tribunaal,
gem.collegie, openbare bibl. van 10,0.0 boekdeelen, talrijke
fabr. van lakens, papier, sergie, fijn linnen, touw, leder cut.,
branderijen, ververijen en gieterijen, en in de nabijheid ijzermijnen. De heuvelen, die haar omringen, vormen de ,Vaux
de Vire", beroemd ota hunne schoone vrouwen. 6780 inw.
Virey, gem. en d. in Frankrijk, dep. Manche (Kanaal),
2 u. ZW. Mortain. 1370 mw.
'Virgil, gem. der V.S.. New-York, gm. en 21/2 u. Z.
Cortland, aan den Black-Creek. 1890 inw.
Virgin-Gorda, eil. in 't W. van de Maagden- of Virginische-Eilanden, Britsch W.-Indie, op 18° 30' N.B., 64°
14' W.L., onregelmatig van gedaante ; lang 21/2 u., breed
gemiddeld 1 u. Het heeft eenige havertbaaien met goeden
ankergrond en belangrijke kopertnijnen. Eene aardbeving
in 1830 deed er veel schade.
Virginii, „ Virginia, 1) een der V.S., op én na de N.lijkste van de zoogenoemde Z.lijke staten, tusschen 36° 33'
en 40° 43' N.B., 75. 25' en 83° 40' W.L.. bepaald ten N.
door Pennsylvanie, ten NO. door de riv. Potomac, die hem
van Maryland scheidt, ten 0. door de wateren der Chesspeake-baai en den Atlant. oceaan, ten Z. door N.-Carolina
en een deel van Tennessee, ten W. door Kentucky en ten
NW. door Ohio. Over grootte, bevolking ma., zie de Tabel aan 't begin der V.S. — Virginie, dat zijn naam draagt
naar de amaagdelijke" koningin Elizabeth van Engeland
(lat. Virgo = ,mute") en als crest gekoloniseerd ook
wel the Old Dominion" of ti't Oude Gelded" genoemd wordt,
is in zijn midden-gedeelte bedekt door verscheiden rijen
der Alleghanies, die zich in enkele pieken tot meer dan
1800 meter boven den oceaan verheffen en de James- en
Roanoko-rivieren, welke in de Chesapeake-baai ten 0. vallen, afscheiden van de bijrivieren des Ohio's en Tennessee's,
die het W.lijk gedeelte bevochtigen, De Ohio, die bier
den uit N.-Carolina komenden Grooten-Kenhawa, alsook
den Kleinen-Kenhawa opneemt. vormt de gansche NW.grens, gelijk de Potomac de NO.grens. Tot op 26 a 30 u.
van de kust is de grond vlak en op vele plaatsen moerassig ; maar verder landwaartsin zijn de valleien hoogst vruchtbaar ; het W.lijk gedeelte van den Stt. heeft overvloed van
wouden. — In de vorige eeuw was V. de aanzienlijkste
onder de 13 eerste kolonien, maar sedert eene halve meow
is zij, ondanks hare voordeelige ligging, haar meestal gezond klimaat, harm n vruchtbaren bodem, haren schier cmuitputtelijken mineralen rijkdom en hare talrijke bevaarbare stroomen,
. door vele naburige staten overvleugeld.
Vooral heeft geleden aan de moreele kwaal der slavernij,
en haar helderste hoofdeu legden zich meer op staatkunde
dan op akkerbouw, industrie en handel toe. Hadde V. in
ontwikkeling gelijken tred met New-York gehouden, dan
sanest het no 6 a 7 mill. inw. tellen. Eerst last en hangtaam is het begonnen met de N.lijke staten in hunne verbeteringen na te streven; maar thans is het rustig aan 't
werk om zijn atlantisch gedeelte met den Ohio in verbinding te brengen. Tal van spw. en kanalen zijn in de last.
ate jaren your dit doel aangelegd. En aan producten ontbreekt het V. minder dan eenigen anderen staat. Net is
rijk aan tarweland, verbouwt veel main en nog meer tabak
(tot v66r korten tijd nog 1(3 van de gansche tabaksopbrengst der Unie), heeft bout in overvloed en daarbij goud,
koper, loud, ijzer, tout, steenkolen, kalk, aluin, graniet
en marmer ; ook is er de veeteelt aanzienlijk en de wol is
er zoowel overvloedig als van uitmuntende qualiteit. Hen
niet geeing gedeelte des bodems is door den onafgebroken
bouw van den uitmergelenden tabak en verder door slechte
behandeling diep verarmd ; maar vlijtige Duitschers en Engelschen herscheppen thans deze wildernis in welige dreven. Geen ander land is, wat klimaat betreft, beter geschikt voor de zijdeteelt; de tabaksbouw learnt nog altijd
millioenen ponden. Bovendien heeft V. fabrieken van katoes, leder, wol, zijde, vlas, hennep, zeep, hoeden, buskruid, papier, rijtuigen enz. — De voorn. stolen en havens zijn Richmond ( de hfdpl. Norfolk, Petersburg,
Fredericksburg, Alexandria, York-Town, East-River, Tappahannock enz. Vergel. verder het art. W.S. — V. nam op
den 25sten Juni 1788 de staatsregeling der Unie met 89
tegen 79 stemmen aan. — 2) d. in Iceland, Ulster gm. en
4 U. ZO. Cavan. 790 inw. — 3) at. in de VS., Stt.
Ne'
vada, gm. Story. 7100 mw.
Virginische-Eilanden, (eng. Virgin-Islands),
zie Maagden-Eilanden.
Viriat, gem. en d. in Franke., dep.Ain, arr.Bonrg. 2600 inw.
Virieu, 1) fr. gem. en vl., dep. Isere. kant.hfdpl., arr.
en 2 u. Z. La Tour-du-Pin, aan de Bourbre. 1130 invr. —
2 ) -le-Grand, id. dep. Ain, kant.hfdpl., arr. en 2 u.
NNW. Belley. 2440' inw.
Wiriville, fr gem. en d., dep. Isere, arr. en 4 u. NNW.
St.-Marcellin. 2100 mw.
Virle-Piemonte, d. in Italie, prov. Turijn, circ. Pinerolo. 1724 mw.
vl. in Hessen-Darmstadt, prov. Starkenburg,
3 u. van Hoppenheim. 3500 mw.
IVirOflilly, fr gem. en A., dep. Seine-et-Oise, arr. en 3/4
0. 0. Versailles; met een stoeterij. 1200 mw.
Virton, belg. gem. en oude at., prov. Luxemburg, kant.hfdpl., arr. en 51/2 u. Z. Neufchatel; veeteelt. 2120 mw.
%j•an, fr gem. en d., dep, Vaucluse. arr. en 41/ 2 U.
NO. Orange. 2200 mw.
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Viscardo

Viscardo (Kaap.), N.punt van 't lonisch eil. Cephalonia, op 38 0 28' 5" N.B., 200 33 0.L.
Viseh-Saai, 1) (eng. F is h-Ba y), baai van Afrika's
Z.-bust, Kaap-kolonie, door Kaap-Blaise geseheiden van de
Mosselbaai, ten W. van Plettenberga-baai. —
2 ) (Grootel, baai van den Atlant. oceaan, aan Afrika's
ZW.kust, op 160 30' 2" Z.B., 11° 47 0.L,
Vischbuurt, Visimurt, b. in de Ned. pros. Friesland,
gem. Westdongeradeel, onder het d. Ternaard. 115 mw.
Vische, gem. V. Italie, pros. Turijn, circ. Ivrea. 2230 Mw.
Vischegrad, zie Vissegrad, 2).
Visch-eiland, fie Poelo-Een.
Vischnapoera zie Missunpoer,
Vischnoe-IP'rayaga s bedevaartsplaats der Hindows, in
N.-Hindoatan, aan de aamenvloeiing van twee bronrivieren
van den Ganges, op 300 34' N.B., 79° 4' O.L.
Visch-Rivier (Groote.), (cog. Great-Fiah-River), 1) aanzienlijke riv. van Z.-Afrika, Kaap-Kolonie,
ontspr. in 't Sneeuwgebergte, vloeit bochtig ZZO.waarts
door de distr. Somerset, Albany enz., en salt in den Ind.
°mum op ongeveer 33° 25' Z.B., 27° 0.L., na een loop
van 60 tot 70 ii. Zij neemt de Groote-Braak of Brak, de
Tarka, de Kleine-Visch-riv. of Kinky op. Eene bank aan
haren mond maakt haar alleen voor klein vaartnig toegankelijk. — 2) (T hle w-ee-Cho h), riv. van Britsch N.Amerika, onstaat uit het meer Sussex, aan de NO.zijde
van 't Groote-Slaven-meer en valt na een bochtigen NO.waartschen loop in een baai van de IJszee, op 67 0 7' 31"
N.B., 94° 39' 45" W.L.
Viseiano, d. in Italie, pros. Caserta, circ. Nola. 1780 mw.
Vise, (Nederd. Weae t), belg. gem. en d., pros., arr. en
21/2 U. NNO, Luik, aan de Maas, r. o. ; met weverijen,
zeepziederij en scheepsbouw ; vroeger versterkt. 2640 mw,
Viseu, Wizen, Viseo, [Vernrium of Wiens Aquarius], port. at., pros. Beira, comarca-hfdpl., 13 u. NNO.
Coimbra. Zij is slecht gebouwd en morsig, maar hare kathedraal bevat enkele goede kunstgewrochten, en zij heeft
een voorbereidend collegie tot de universiteit van Coimbra,
een groot hospitaal, veel moorsche en goth. gebouwen,
mm. oudheden en een groote jaarmarkt. 6850 inw.
Vishera, riv. van Rusland, zie Wisjera.
Visignano. gem. van Oostenrijk-Hongarije, pros. Dalmatie. 2800 mow.
Visinada, gem. v. Oostr.-Hong., pros. Kustland. 2650 mw.
Visk, gem. van Hongarije, gm. Marmaros. 3620 mw.
%lona, at. in Pole's. tie Wisna.
Viso, 1) -del-Alcor, sp. vl., prov. en 4 u. ONO. Sevilla. 5220 mw. — 2) -del-Marques, id., pros. en 8 u. ZO.
Ciudad-Real, aan den voet der Sierra-Morena. 3140 mow. —
3) -de-los-Pedroches, id., pros. en 10 u. NNW. Cordova, aan den met der Sierra-Morena. 3200 inw. — Monte-Viso, [Vesulus mons, o. a. bij Plin., Hist. Nat. III.
1173, aanzienlijke berg san den samenloop der Cottiacheen Zee-Alpen, 12 u. ZW. Turijn ; hoog 3963 v. a. 4151)
meter. De Po neemt er zijn oorsprong. Een schoone weg
leidt er over.
Visoka, st. in Eur. Turkije, Bosnie, aan de Bonus, 5
U. NW. Bosna-Serai met ijzermijnen en geneeskraehtige
bronnen in de nabijheid. 2000 mw.
Visone. Ital. d., pros. Alessandria, circ. Acqui. 1840 mw.
Wisp, (fr. Vieg e), twit. d., kant. Wallis, distr. Visp,
aan de riv. van denzelfden naam, 2 u. WZW. Brieg. 816
Mw. Rechts in de hoogte ligt het d. V is p er-Terb in e n, met 660 mow. Door eene aardbeving in 1855 heeft
Visp zeer geleden.
Wisschersburen, geh. in de Ned. pros. Friesland, gem.
Wijmbritseradeel, onder het d. Gaastmeer.
Visschersdijk. Visschedijk. b. in de Ned. pros. Overijsel, gem. Almeloo Ambt- I. 540 Mw.
Vissehers-eilanden, z. Penganten en ook Phenghou.
Visscherweert, Visserweert, Vissersweert, b. in
de Ned. pros. Limburg, gem. Roosteren, kant. Sitteren,
arr. Maastricht. 90 mw.
Vissegrad, 1) (hoogd. Plint en bur g), bong. mvl.,
corn. en 6 u. NNW. Pesth, aan den Donau, r. o.; met
merkwaardige rufnen van een kasteel, welter de resid.
van Matthias Corvinns. 4100 Mw. — 2) of Vischegrad,
vi. in Bosnie, aan de Drin, 12 u. ONO. Boana-Serai ; met
een venterkt kasteel.
Vissem, zie Vessem.
Viso°, 1) St. in Midden-Italie, pros. Macerata, cite. Camerino. 5800 maw. — 2) -Also, gem. in Hongarije, grs.
Marmaros. 2559 mw.
'Whitritz, [Erigonl, riv. van Enc. Turkije, Macedonie,
salt na ten J40.. en ZO.lijken loop van 24 u. voorbij Cailari, Ostrovo en Vodine in den Vardar, nabij diens mood
in de golf van Salonica.
Vistula, Vistule, tie Weichsel.
Visnrgis, zit Weser.
Visvliet, ned. d., pros. en arr. Groningen, gem. Grijpskerk, kant. en 2 n. WNW. Zuid horn, can de Lanwers. 450 mw.
Visaoki, gem. in Hongarije, gee. Trentschin. 3510 Mw.
Vita, at. op Sicilie, pros. Trapani, tire. Alcamo. 4465 Mw.
Vitchegda, riv. in Rwsland, nit Wytsjegdsa.
Viterbo, [Fanusa- Valtumsse], at. van Midd.-Italie„
can den voet van den Monte-Cimino, in de Campagna-diBoma, 12 U. NNW. Rome. Zij is door wallen, met tonne
bezet, omaloten en over 't geheel goed gebouwd van vulkanischen tufsteen. Zij heeft veal achoone gebouwen en
openbare fonteinen. In hare kathedraal, die de graven van
4 pausen bevat, werd prina Hendrik van Engeland, neef
van Hendrik HI., vermoord door Guy van Montfort, en 't
was op het plein van deze !gad, dat keizer Frederik Barbaroan nick vernederde voor pans Adriaan IV. (Wit. Breakspear). Verscheiden kerken zijn rijk in kunstgewrochten,
o. a. vindt men in tent daarvan een meesteratuk van Sebastian-del-Piombo. Het biasch. paleis en het stadhnia zijn
schoone gebouwen en het laatate bevat, even als 't museum der akademie, een aantal etrurische ondheden. De
industrie van V. is niet zeer belangrijk. In de nabunrschap worden aluin, vitriool en zwavel, ook veal genees-

Vivero
krachtige bronnen aangetroffen. 20,609 maw. — V. weed,
zoo men meent, door Desiderius, den laatsten lombardischen koning gebouwd. Zij was een der eerste in 't Etrurisch verbowl en in de muldeleenwen de hfdst. van 't ”Patrimonium Petri" of erfdeel van Petrns, 't welk de gravin
Mathilda in 1077 can de pansen schonk.
Vial
kaap, tie Castellamare 5 1.
Vkicuaa, vi. en gem. in Italie, pros. Caserta, cite.
Son. 2000 low.
nit
Vitigudino, sp vi., pros. en 10 U. ZW. Salamanca,
part.hfdpl. 1000 mw.
Who (San ), 11 mvl. in N.-Italie, Venetie, 6 u. ZW.
Udine. 7600 inw. — 2) mvl. in Z.-Italie. pros. Chieti, op
ten heuvel bij de Adriat. zee, 11/2 u. ZZO. Ortona. 4000
Mw. — 3) id., pros. Catanzaro, 2 u. ZW. Squillace. 2700
mw. -- 4 -d'Asia, d. in Italie, pros. Udine, circ. Spilimbergo. 2314 Mw. — 5) -degli-Schiavi, mvl. in Z.-Italie,
pros. Lecce, 41/2 u. W. Brindisi. 66(.0 mw. Het werd door
een slavische volksplanting gesticht : van daar de naam. —
K aa p an to -Vit o is een voorgeb. op de N.kust
van Sicilie, intend. Trapani, 41/2 u. ZW. Castel-a-Mare.
%kolas°, vi. in Z.-Italie, pros. Chieti, NW. bij Avellino; met looierij en weverij. 6000 mw. — Vitorchiano,
vi. in Midden-Italie, pros. Rome, circ. Viterbo, 2 u. OZO.
Montefiascone, aan de Vezza. 1950 mw.
Vitoria, sp. at., hfdpl. der pros. Alava, 9 u. ZZW. Bil
boa, aan de route van Madrid naar Bayonne, met welke
steden zij door een spw. ( over de Pancorbo-pas, tusschen
haar en Burgos) verbonden is. Zij bestaat nit een nude en
nieuwe at., die samen een sterk contrast maken. Zij heeft
een ruim marktplein, vencheiden kerken, een stadhuis,
tolhuis, weeshuis, algemeen hospitaal, openbare bibl. en
museum van oudheden. Hare fabr. leveren koper- en ijzerwaren, aardewerk, ebbenhouten artikelen, kaarsen, tafellinnen en leder ; ook is zij ten belangrijke stapelplaats
tusschen 't binnenland van Spanje, Navaro en Bilbao, in
zonderheid voor mw en bewerkt ijzer, chocolaad, confituen, wollen en zijden stoffen, :schoenen en hoeden. 18,700t
mw. — Te V. behaalde de Engelschen op 21 Juni 1813 ten
schitterende overwinning op de Franschen, waarbij de Prins
von Oranje (later koning Willem II.) zich onderscheidde.
Vitt* fr gem. en at., dep. Ille-et-Vilaine, arr.hfdpl.,
aan de Vilaine, 5 U. 0. Rennes, tan den spw. Zij heeft oude
vestingwerken, een met zware torens bezet kasteel, ten
gem.collegie, ten oud Benedictijner klooster, nu de zetel
der onder-prefectuur, fabr. van kousen, zeildoek, hoeden
ens., veel looierijen en handel in was, honig en vooral in
spaansche vliegen, die in den omtrek bij verbazende menigten gevangen worden, en 22 jaarmarkten. 8700 mw. 17300
in de at.) Bij de at. ligt een minerale bron, die veel bezoek heeft, en 1/, u. Z. ligt het kaateel ',des Rochers", weleer 't verblijf van Mad. Sevigne. Geb.pl. can Savary.
Vitrey, fr gem. en d., dep. Haute-Sa6ne, kant.hfdpl.,
arr. en 61/2 n. WNW. Vesoul. 980 Mw.
Vitry, 1) of W.-en-Artois, [Victoriacum], fr. gem.
en d., dep. Pas-de-Calais, kant.hfdpl., arr. en 3 u. ONO.
Arras; met een station aan den Noorder-spw. 2600 mw. —
2) -en-Perthois of -le-Brule, fr. gem. en vi., dep. Marne,
arr. en 3/, u. NO. Vitry-le-Francais, aan de Saulx, r. o.,
met ten station tan den spw. van Parijs naar Straatsburg;
weleer een belangrijke at., die in 1144 door Lodewijk VII.
geplunderd en uitgemoord en in 1544 door Karel V. geheel
't ondenteboven werd gekeerd. SOO inw. 3 ) -le-Francais, (beter - le-Frangois) of -sur-Marne, fr. gem.
en at., dep. Marne, arr.hfdpl., 51/2 u. ZZO. Chalons-surMarne, tan de Marne, r. o., met eel]. station tan den spw.
van Parijs naar Straatsburg. Zij heeft verdedigingswerken,
een gem.collegie, fa br. van hoeden, kousen, katoengaren,
olie, leder enz. en levendigen handel. 7170 mw. Due at.
werd in 1545 door Frans I. gebouwd, om de Mw. van het
verbrande V.-en-Perthois (a. boven) te ontvangen. In 1814
werd zij door de Geallieerden ingenomen. — 4) -sur-Seine,
fr. gem. en vl., dep. Seine, arr. en 11/2 u. NO. Sceaux en
even vet ZO. Parija, tan de Seine, 1. o.; met een schoon
kasteel, waarin Hendrik I. stierf. 3760 mw. (3430 in 't vi.)
Witteaux, fr. gem. en stadje, dep. COto-d'Or. kant.hfdpl., arr. en 4 n. ZO. Semur, aan de Brenne. 1650 mw.
Ken orkaan in 1842 heeft deze plaats ontzettend geteisterd.
VitteiNessr, gem. en d. in Frankrijk, dep. Seine-Inf6rieure, 4 u. NNW. Yvetot. 1270 Mw.
Witte', fr. gem. en vl., dep, Vogesen ( Vosges), kant.hfdpl., arr. en 4 n. ZW. Mirecourt. 1370 mw.
Vittoria, 1) at. op Sicilie, pros. Syracuse, circ. en 4 n.
WNW. Modica, bij de Carmerina; met handel in honig en
zijde. 17,600 Mw. — 2) dezelfde als Nuevo-Santa nd e r In. aid.) — Zie ook Vitoria en Victoria.
'Vittorio, gem. en at. in Italie, pros. Treviso. 16,00 )
Mw. ( 10,500 in de at.)
Vittoriosa, stark beveatigd d., voorst. van La Valetta,
Malta, aan de ZO.zijde van hare groote haven.
Vitulano, gem. in Italie, pros. Benevento, 6 u. NW.
Avellino; met fabr. van wollen en zijden stoffen en geneten van, fraai geklenrd marmer. 2680 inw.
Vituone, d. in Italie, prov. Milaan, tire. Abbiategrasao.
1765 Mw.
Vitusholt (St.-), b. in de Ned. pros. Groningen, onder
Winachoten.
Witsnau, d. in Zwitserl., kant. en distr. Lncern. 698 inw.
Win, gem. en vl. in Italie, pros. en 6 u. NW. Turijn,
mand.hfdpl., aan den Chiara (bijriv. der Stura). 3320 mw.
Vins-en-Snllaz, gem. en d. in Frankrijk, dep. HauteSavoie. 2540 mow. (1850 in 't d.)
Vivara, zie Prepaid*.
Vivarais, mad fr. diem in de voorm. prov. Languedoc,
no verdeeld tusachen de dep. Ardeche en Haute-Loire.
Vivaro, 1) ell. van Z.-Italie, tnaschen Procida en Ischia,
tan den ingang van de golf van Napels. — 2) gem. in N.Italie, prov. Udine, tire. Maniago. 1540 mw.
Wivero, sp. at., prov. en 13 u. N. Lugo, atm den more)
der Landrova in de golf van Biscaye ; met een seminarie

Viverols
en hospitaal, een gouvern.wapenfabriek en fabr. van linnen
en aardewerk. De haven heeft eene zandbank aan haren
mond. 4606 mw.
Viverols, fr. gem. en vi., dep. Puy-de-Dome, kant.hfdpl.,
arr. en 3 IL ZO. Ambert; met een kantfabr. 1100 mw.
Vizerone, gem. en d. in Italie, prov. Novara, circ.
Biella. 1640 inw.
prov.
Vive - St. - Eloi of Eloys - Viwe, belg. gem. en d
W.-Vlaanderen, arr. en 4 u. NO. Kortrijk. 1600 mw.
Vivien (St.-), fr gem. en d., dep. Gironde, kant.hfdpl., arr. en 3 u. NNW. Lesparre, aan de Gironde, 1. o.;
met een haven. In de nabijheid wordt verbazend veel zout
uit de moerassen gewonnen. 1228 inw.
Viviers, [Albangusta, Alba - Helviornm], fr. gem.
en at., dep. Ardechi, kaut.hfdpl., arr. en 5 U. ZZO. Privas. Zij heeft een groote kathedraal, een observatorium,
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3 rechterlijke arr. (Gent, Oudenaarden en Dendermonde ),
in 33 kantons en omstreeks 30) gemeenten. — Onder de fr.
overheersching vormde zij 't dep. Schelde (Escaut), waarvan 38 gem. afgenomen werden, die aan de nederl. prov.
Zeeland kwamen. (Zie verder Belgie.)
Vlaanderen (West - ), (fr. Flandre - Occide nt a 1 e), W.lijkste prov. van Belgie, bepaald ten N. door
de N.zee, ten 0. door 0.-Vlaanderen. ten Z. door Hene-

gouwen en 't fr. dep. Nord, en ten W. door 't zelfde dep.
en de N.zee ; groat 58,2, 0 m. of 323,449 bundera, met
682,921 mw.; hfdst. Brugge. Be lage en vlakke grand, die
alleen in 't Z. en 0. eemge heuvels heeft en ten N. en W.
langs de N.zee met zandduinen omzoomd is, brengt voort
granen, groenten, verschillende vruchten, oTooten overvloed
van vlas en tabak, ook hop, haver, gerst: allerlei voederplanten en oliezaden. meekrap, hennep, cichorei eon. De
veeteelt wordt ook bier met tiver en goed gevolg beharzijdespinnerij en zeer rijke kalksteengroeven. Zij was weltigd. De prov. wordt besproeid door de rivieren de Schelde,
eer de hfdst. van Le Vivarais. 2900 mw. ( 2800 in de wt.)
Lys, Yser, Yperlee, Lieve e. a., alsmede door verscheiden
Gemiddelde temp. in Jan. 36°,9; in Juli 72°,2 Fahr.
kanalen, nl die van Brugge naar Gent, van Brugge naar
Viziez, fr gem. en at., dep. Aveyron, arr. Villefranche.
2200 mw.
Ostende, van Ostende naar Nieuwpoort, van Nieuwpoort
zie Wevay 1).
naar Veurne, van Veurne naar Duinkerken, van Veurne
Vivodina, gem. in Hongarije, prov. Croatie-Slavonie,
naar Bergues, van Nieuwpoort naar Plasschendaele en van
grs. Ag,ram. 2360 mw.
Brugge naar Sluis. De voorn. voortbrengselen van de zeer
Wiwonne. fr. gem. en at., dep. Vienne, kant.hfdpl., arr.
levendige industrie zijn linnen, kant, katoenen en wollen
en 3 u. ZZ W. Poitiers, aan den spw. op Bordeaux en aan
stoffen, brandewijn, out, zeep eat. — W.-VI. wordt vetde samenvloeiing van den Clain en de Voune. 2290 inw.
deeld in 4 rechterlijke arr. (Brugge, Kortrijk, Yperen en
%iv, fr. gem. en d., dep. Vend6e, arr. en 21/, u. ZZW.
Veurne), in 36 kantons en omstr. 25 0 gemeenten, waarFontenay-le-Comte ; met hennep- en vlasteelt. 2470 mw.
onder 15 stedelijke. — Onder de fr. overheersching vormde
St.
van
Europ.
Turkije,
Rumili,
Viza. Wyza, [Byza],
zij het dep. Lys. (Zie courts Belgie.)
sandsj.hfdpl., 2) u. NW. Constantinopel, aan den weg naar
Vlaardingen, 1 ) Ned. gem. en st., prov. Z.-Holland,
Kirk-Kilissia. Zij heeft een bouwvallige citadel. Vroeger
kant. Schiedam, arr. en 13/4 u. W. Rotterdam, 10 minutes
was zij de hfdst. der thracische koningen. 6000 mw.
van den r. o. der Nieuwe-Maas, aan welke riv. zij een mime
Vizagapatain, 1) zeedistr. van Britsch Indie, pres. Mahaven heeft. Be open st. heeft een fraaie geref. kerk, met
dras ; grout 267 C) m., met 2,160,000 mw. — 2 ) hfdst. van
een marmeren monument van den voorm. baljuw Pieter
dat distr., op de kust van Coromandel, 16 1 /2 u. 0. GolReaal en de graven van den luitenant admiraal Gerard
conda. Zij heeft een gerechtshof, kazernen en veel goede
Callenbergh en den hier geboren dichter Arnold Hoogvliet;
europ. woningen, mane hare ongezondheid heeft de meeste
een r. kath. kerk (even buiten de st.), ten chr. geref. kerk,
britsche arnbtenaren hunne woonplaats in 't naburig d.
een synagoge, ten deftig raadhuis, een waag, vleeschhal,
Waltier doen kiezen. ?5,090 inw. ( ?)
vischmarkt, een weeshms en verscheiden scholen. De inVizella, port. d., prov. Minho, 11/2 u. ZO. Guimaraens,
dustrie der at. bepaalt zich meest tot die vakken, welke
in een schilderachtig dal. 't Wordt druk bezocht om zijn
met de vaart en visscherij (vooral de haringvisscherij ) in
-warme zwavelbaden, reeds bij de Romeinen bekend.
verband staan, als kuipen, scheepstimmeren, zeilmaken,
Vizianagenni. st. van Britsch Indie, pres. Madras,
enz.; want in de haringvisscherij neemt V. nog altijd era
distr. en 7 U. NO. Vizagapatam. Zij is groat, mane slecht
aanzienlijke plaats in en de dag, waarop de haringvloot
gebouwd, heeft een steenen fort met het pains van den
uitzeilt, de zoogenaamde Buisjesda g. worth bier door
radsja, en in de nabijheid militaire kantonnementen. 18°
ten plechtigen bedestond gevierd. In 1880 liepen 63 bui7' N.B., 83° 28' O.L.
zen ter haringvangst nit. Ook voor de kleine visscherij
Vizia(leoeg, st en zeeh. van Britsch Indie, pres. en 47
of de kabeljauwvangat warden bier een aantal vaartuigen
U. Z. Bombay, distr. Z.-Concan ; met een der beste havens
gebezigd, terwijl men tevens een vrij levendigen buitenop de kust van Malabar.
landschen handel drijft. In 1878 werden 104 schepen inViziapoer, dezelfde als Bed sjapoer (a. aid.)
en 78 uitgeklaard. 't Aantal mw., dat in den loop dezer
fr. gem. en vi., dep. Isere, kant.hfdpl., arr. en
eeuw wisselde tusschen 5000 en 9000, bedroeg in 1881 9847
21/2 u. ZZO. Grenoble, aan de Romanche, r. o. 2920 mw.
(8100 in '55, 7610 in '40, 6800 in '30, 5700 in '20). — 2)
Vizzini, at. op Sicilie, pray. en ruim 8 u. ZW. Catania ;
0.-Ind. st., zie Makassar 2).
met can gymnasium en kerken, die fraaie schilderij-n beVlaardinger - Ambacht, Ned. gem. in de prov. Z.-Holvatten. 13,900 mw.
land, kant. Schiedam, arr. Rotterdam, aan de NieuweVlaamsehe-Eilanden, tie Azoren.
Maas. 1076 inw.
Vlaamsehe-Moofd, zie Zwijndreeht 2 '.
Vistas, geh. in de Ned. prov. Limburg,, gem. Neer, kant.
Vlaanderen, (fr. Flan de e, eng. Flanders, hoogd.
en arr. Roermond. 55 inw.
Flandere n), aanzienlijke landstreek en vaorm. g,raafVladi - Kavkas, Wladi - Kawkas, d. 1. ubeheerscheres
schap van Midden-Europa, begrepen tusschen de Nice, de
van den Kaukasus", st en fort in Cis-Kaukasie, even ten
Neder-Schelde, Antwerpen, Brabant, Henegouwen en ArN. van het Kaukasus-geb., aan den grooten weg over den
tois. Nadat het geslacht der eerste vorsten was uitgestorDarielpas, die van Stavropol naar Tiflis voert, 131/2 u. ZZO.
ven, kwam dit gra. in verschillende handen. mast vooral
Mozdok. Gesticht in 1785, ter bescherming van genoemin die van 't Bourgondische huis, uit welke het met Maria
den bergpas. 8950 mw.
van Bourgondie in 't Oostenrijksche huis °verging. Deze
Vladimir, zie Wladimir.
landstreek, die door nijverheid en handel tot weergalooVladivostok, Wladiwostok, d. 1. 'beheerscheres van
Zen rijkdom en bloei was gestegen, had ontzettend veel te
het Oosten", belangrijke krijga- en handelshaven van Aziat.
lijden door de oorlogen, die Spanje achtereenvolgens tegen
Rusland, in de in 1861 verworven Kus:provincie, op de
de Nederlanden en Frankrijk voerde. Bij den Munsterschen
grens van Mores en Mandsjoerije. Zij heeft een belangrijk
vrede kwam een groat gedeelte van het zoogen. Staatshandelsverkeer, dock is van November tot Maart door het
VI aan dere 5, dat toes tot de Generaliteitslanden beijs gesloten. 43° 15' N.B.. 132° O.L.
hoorde, aan de Vereenigde-Provincien. Lodewijk XIV. verVladsloo, belg. gem. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr.
overde er later ten ander gedeelte van, dat hij under
Veurne, kant. Dixmuyden. 2300 mw. — Vlanaertinghe,
den naam van Flandre-Francaise of Franschid., zelfde prov., arr. en kant. Yperen. 2900 mw.
V laand eren als prov. aan zijn rijk hechtte en welks
Vlagtwedde, Vlachtwedde, ned. d., prov. Groningen,
hfdst. Lille (Rijssel ) was. (Deze voorm. fr. prov. is nu
arr., kant. en 23/., u. Z.t.O. Winschoten, Ran de Ruiten-A ;
verdeeld tusschen de dep. Nord en Ardennes). Het overige
met veel doortocht. 950 mw. Met de d. Sellingen, Terbleef, under oostenrijksche heerschappij, ten integreerend
Apel en Bourtange, benevens verscheiden geh. en b. vormt
deel van het Duitsche rijk, totdat de Franschen in 1792 sigh
het de gem. VI a gtwedd e, die 4513 mw. telt.
van geheel Belgie meester maakten en van V. de beide
Vlake, b. in de Ned. prov. Zeeland, gem. Schore-endepart. Lys en Schelde vormden. Ten gevolge van NapoleVlake, kant. Goes, arr. Middelburg. 150
on's vat kwam geheel Belgie aan het Koninkrijk der Neder%las, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant. gem. Someren.
landen, en de beide gen. depart. werden nu de provincien
— Vlashoek is eene b. in dezelfde prov., gem. Oss ; met
W.- en 0.-Vlaanderen, terwijl het vroegere Staats-V. bij de
125 mw. — Vinonleer, b. in die zelfde prov., gem Vucht ;
prov. Zeeland weed gevoegd, waarom het dan ook veelal
150 mw. — Vlasrood, Vlasstraat, b. in de prov. LimZeeuwsch-Vlaanderen wordt geheeten. Na de
burg, gem. Heithuizen. (60 iuw.
omwenteling van 1831 bleven de beide gen. prov. aan Belgie.
Vla.enica, vi. in Ear. Turkije, Bosnia, kr. Zwornik.
Vlaanderen (Oost.), (fr. Flandre - Orientale),
1640 mw.
prov. van Belgie bepaald ten N. door de Nederl. prov.
Vledder, d. in de Ned. prov. Drente, arr. Asses, kant.
Zeeland (Zeeuwscl-Vlaanderen ), ten 0. door Antwerpen
en omtrent 4 u. N. Meppel. Met 2 buurteu en het grootst
en Brabant, ten Z. door Henegouwen en ten W. door W.gedeelte der kolonie Frederiksoord vormt het de g e m.
Vlaanderen ; groat 543/5 D m. of 299,787 bunder, met 854,366
Vledde r, die 2397 mw. telt.
inw.. hfdst. Gent. De grand is over 't geheel vlak, vooral
Vlesenbeke, belg. gem. en d., pray. Brabant, arr. Brasin W., hier zandachtig, daar kleiachtig, en brengt tarwe,
se, kant. Lennick. 1459 low.
rogge, gerst, boekweit, haver, aardappelen, visa, hennep,
Vlenten, d. in de Ned. prov. Utrecht, kant. Woerden,
koolzaad, hop en meekrap voort. Hij wordt besproeid door
arr. Utrecht, 3/4 u. Z. Maarssen ; met een geref. en een
de rivieren de Schelde, Lys, Dender, Deurne en Lieve, be- • r. kath. kerk. Met het d. de Meets vormt het de ge m.
nevens door vele kanalen, waaronder dat van Gent naar
VI eut e n, met 1275 mw.
Brugge, dat van Sas-van-Gent en van Moervaart de voorn.
%lied, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Oss. 265 mw.
zijn. Ofschoon de bodem op vele plaatsen zeer schraal is,
Vliedorp, b. in de Ned. prov. Groningen gem. Ulrum,
vertoont hij allerwege, door de vlijt en kunde der vlaamwaarschijnlijk ter plaatse, waar aan den °mien Vliestroom
sche landbouwers, die voor de beste van Belgie doorgaan,
die uit het Flevo-meer naar de N.zee stroomde, het Roeen zoo rijke als schoone cultuur ; de weilanden zijn er
meinsche Castellum-Flevum stond. Rom. oudheden heeft
voortreffelijk ; het vet is er talnjk en goed, en de landmen bier meermalen in den omtrek gevonden. 125 mw.
streek, die men 't Land van Waes noemt, is een ware lastVlieghnis, geh. in de Ned. prov. Drente, gem. Roehot. De belangrijkste industrie der prov. is de linnenfavorden. 30 mw.
brikatie, welke er duizenden handen bezig houdt ; voorts
Vineland. eil. in de Ned. prov. N.-Holland, code den
levert zij katoenen stoffen, kant, talk, zeep, olie, tabak,
ingang der Zuiderzee, tusschen Texel en Ter-Schelling, van
geraffineerde suiker, zout enz. De pray. wordt verdeeld in
welke het door 't Oude-Vlie en de Oost-Vlielander-zeegaten
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wordt gescheiden. Het heeft zonder de buitengronden een
lengte van 2 u., bi,j een breedte van ruim 1/4 u., wordt
door duinen tegen de zee beschermd en bestaat geheel nit
sandgrond. Men vindt er reel geiten, seer weimg runderen en paarden, en geen schapen. In 't N. ligt het armoedig d. Oost-Vlieland ( zoo gebeeten ter onderacheiding van het sinds lang weprpoelde d. W.-Vlieland),
dat eene geref. kerk, een medium, eene zeevaartkundige
school, die in 1872 rnim 40 leerlingen telde. en een armhula heeft. Ile inw maken met de overige van 't eil. de
g e in. Vlieland nit, die tot het kant. Helder, arr.
Alkmaar behoort en 730 mw. telt. Behalve een kwalichttoren en em n monument ter aanwijsing van Krayenhoffs
driehoeksmeting, is er weinig merkwaardigs.
Vlierd, Ned. b., prov. N.-Brabant, gem. Vught. 140 mw.
Vlierden, gem. en d. in de Ned. prov. N.-Brabant,
kant. Helmond, arr. Roermand, 1 u. N.t.O. Asten; met
jaarmarkten. 562 mw. (met een 6ta1 geh.)
Vliernaael, belg. gem. en d., prov. Limburg, arr. Ton.
germ, kant. Loos. 1400 mw. — Vlierzele, id., prov. 0.Vlaanderen arr. Dendermonde, kant. Aelst. 1600 mw.
Whet, lc of Itatelsvliet, b. in de Ned. prov. Z.-Holland. gem. Haastrecht; v66r 1846 een zelfstandige gem. —
2 ) (De), geh. in dezelfde prov., gem. Zoeterwoude. 80 mw.
— 3) (Het), worst. van Leeuwarden, prov. langs
het water van dien naam. — 4) (Het), geh. in de prov.
Friesland, gem. Wonseradeel, onder het d. Witmarsum.
Vlijnsen, d. in de Ned. prov. N.-Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. en 21/4 u. 0.t.N. Waalwijk ; met een r.
kath. en een geref. kerk en 3 jaarmarkten. Met een gedeelte van het 1/2 u. NW. van hier gelegen geh. of d.
de Haarsteeg (met 601 inw.) vormt het de g e rn
V 1 ij m e n, die 3400 mw. telt.
Vliko, zie Itlaura (Santa.).
Vlissingen, 1) kant. der Ned. prov. Zeeland, eil. Walcheren arr. Middelbarg, hof 's Gravenhage. 2) ( eng.
Flushin g, fr. Flessingue ), ned. gem., sterk bevestigde at. en zeeh., hfdpl. van gen. kant., can de Z.zijde
van 't eil. Walcheren en aan den mond der Wester-Schelde
of Honte, over welken riviermond, die hier ruim 1 u.
breedte bij 20 meter diepte heat, een stoombootveer op
Breskens en Ter-Neuzen is. Zij heeft een uitmuntende haven, die abide hare vernieuwing in 1867-1876 (waaraan
een kapitaal van 10 millioen gulden werd ten koste gelegd) een der beste van W.-Europa mag genoemd worden,
fraaie constructie- en uitrustingswerven, een kapitaal droog
dok, aanzienlijke ankersmedernen, seer uitgebreide stapelen constructie-magazijnen; verscheiden marktpleinen, waaronder de Oude-markt, de Groote-markt, het Oranj.e-plein
en Rnyters-plein ; een goed stadhuis ; een beurs, hi) welke
sedert 1841 het metalen standbeeld van den bier in lti07
geboren zeeheld de Ruyter prijkt ; een schouwburg; verschillende kazernen, buskruitmagazijnen, kazematten e. a.
militaire gebouwen. Onder hare 7 kerken gereform.,
1 luthersche, 1 doopsgezinde, 1 chr. gereform., 1 r. kathol.
en 1 Israel.) onderscheidt zich de Groote- of St.-Jakobskerk der geref , die een fraaien toren met klokkespel heeft
en in welke twee bezienswaardige monumenten zijn. De at.
telt vele inrichtingen van liefdadigheid, een zeer beroemde
en veel nut stichtende Vrijmetselaarsloge en verschillende
zoo openbare ale bijzondere scholen ; ook eenige fabrieken,
o. a. bierbrouwerijen, zeepziederijen, chocoladefabr., fabr.
van brandspuiten enz. Scheepvaart en handel vormden te
allen tijde de room. bronnen van bestaan te V.; vooral is
dit het geval sedert de voltooiing der bovengen. havenwerken en de oprichting der stoomv.-maatschappij //Zeeland" (in 18751, die hier eon geregeld dagelijka verkeer op
Engeland onderhondt. In 1830 werden door deze maatsch.
vervoerd van Vlissingen naar Queenboro 29,368 personen,
van Queenboro naar Vlissingen 29,560, tezamen 59,423 reizigers. Door den aanleg van den spw. Vlissingen-Rosendeal is doze stoomvaart vooral voor den transito-handel
op Duitachland van veel belting geworden. Het aantal in w.
beliep in 1881 10,432. (10,056 in '79, 9489 in '69, 10,923 in
'59, 9926 in '49, 8981 . in '40, 8029 in '301. 5i° 26' 40" N.B.,
30 24 0.L. — V. is overrijk eon historische herinneringen
en heeft het leven geschonken aan eon lenge rij zeehelden
(M. Az. de Rnyter, de Evertaens. de Bankerts ens.), alsook aan den dichter Bellamy en de dichteres E. Wolf-Bekker. In 1807 werd doze Scheldesleutel door het tractaat vna
Fontainebleau bij 't franache keizerrijk ingelijfd, in 1808
door eon vernielende overatrooming getroffen en in 1809
op eon allervreeselijkste wijte door de Engelschen gebombardeerd, waarbij het schoone raadhuis, 3 kerken, eon groot
gedeelte der et. en 300 menschenlevens verloren gingen.
Whist of Vlist-en-Bourepas, gem. in de Ned. prov.
Z.-Holland, kant. en bij Schoonhoven, arr. Rotterdam, aan
het water de Vlis t, dat van Schoonhoven tot in den
Usel bij Haastrecht vloeit; met het geh. Bonrep as of
Boenderpas 428 mw.
Vlotlorp, Vlodrop, ned. gem. en d., prov. Limburg, arr.
kant. en l'a/s tt. ZO.oermond, bij de Baer, aan de penis.
grens; met eon kasteel. 950 low. (met het gob. Etaberg.)
Vloed, Ned. geh., prov. N.-Brab., gem. Princenhage. 80 mw.
Vloeiellad, 1) b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Deurne. 100 mw. — 2) of Vloeiendseinde, id., id., gem.
Bongo- en Lage-Mierde. 150 mw.
Vlolchoven, b. in de Ned. prov. N.-Brab., gem. Woensel, kant. Eindhoven, an. 'a Hertogenbosch. 48) mw.
Viotti°, pr. at., prov. Westphalen, regdat. en 2 1 /2 u. ZZW.
Minden, man de Weser; met fabr. van cichorei, tabak, verfstoftbn, seep, papier, enz. 3316 mw.
invL in Italie, prov. Padua, distr. Este. 2690 mw.
Voistarno, vi. in Italie, prov. Brescia, circ. Salo, aan
den Chime. 1970 hew.
Visektelso, zie Foehteloo.
Vooklabratek of Bratsk, at. in Opper-Oostenrijk,
Hausruckkr., aan de samenvloeiing der Agger en Vockla,
6 U. ZW. Wale; met katoenfabr. en garenmarkten. 1570
mw. — Vbeklansarkt, vi. aan de VOckla, 2112 u. W.
VOgklabrtick. 2750 mw.

Volano
Vanua, Vodena, [Edeasa), St. in Europ. Turkije,
sandsj. en 13 u. NW. Salonica, aan de Vistritza ;
met weverijen. 12,000 mw. (?) — Edessa was v66r Pella
de Mast. van Macedonie.
Voila, gem. en d. in Italie, prov. Belluno, distr. Pievedi-Cadore. 1960 mw.
Voederheil, ned. b., prov. N.-Brab., gem. Zeeland. 140 ins,
Voerenbach, d. in Baden, kr. Villingen. 1384 mw.
Voerendasl, ned. d., prov.Limburg, arr. Maastricht, kant.
en $/4 u. W. Heerlen, aan de Geleen. 400 mw. Met een 7tal
geh. vormt het de g e m. Voerendaa I, met 1842
Voerla, 'Warta, [Chazomense], havenst. van Eur. Turkije, Anatolie, aan de golf van Smyrna, 6 n. WNW.
Smyrna. 5000 mw. —Clazomen ze was de geb.pl . van
Anaxagoras.
Wofotsi, (ap st., eil. Niphon, tan de straat van Korea.
Vogel-Eiland, lie Kniper-Eiland.
Vogel-Eilanden, 1) ale Aver. 1). — 2) eil.groep onder
de 'mat van Spitsbergen, niet ver van Smeerenburg ; bij de
Roll. walviachvaarders der 17de eeuw bekend om de menigte meeuwen- en eendeneieren, welke men hier vond. —
3 ) oil. aan de 0.kust van Patagonie, waar de Holl. expeditie van Le Maire en Schouten (1616) .66veel vogels vond
mlat men zonder van zijn pleats te gaan met de hand in
45 neaten te gelijk kon reiken". — 4 ) Zie ook Bird-Island, Chaos en MacArthur-EH.
Vogelenzang, d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Bloemendaal; met fraaie omstreken en een stat. aan den
Hollandschen spw. 580 mw.
Vogelnest-Eilandjes, ale karimata.
Vogelsberg, 11 b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Maarheeze, kant. Weert, arr. Roermond. 130 mw. — 2) of
Vogelsgebirge, berg,rij in Hessen-Kassel en Hessen-Darmstadt, tusschen het stroomgebied des Mains en dat des Weser.. De hoogste toppen, die niet boven 740 meter gaan,
zijn de Taufstein, Gieselstein en Billstein. Zij hangt semen
met de Rhein, den Westerwald en de Rohe of Taunus en
is van vulkanischen aard, zooals nit de talrijke kegelvormen en nude lavabeddingen duidelijk te zien is. Hare omstreken sun wel schoon, maar zeer onvruchtbaar dentienen beukenwouden, afgewisseld met moerassen en schrale
aardappelen-, boekweit- en roggevelden is 't meeste wat
men ziet.
Vogelshoek, Ned. geh., prov. N.-Brabant, gem. Escharen.
Vogelswerf, geh. in de Ned. pro.. Z.-Holland, gem.
Heukelum. 100 mw.
Vogelzang, 1) geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Lieshout. 2) id., prey. Z.-Holland, gem. Reeuwijk. — 3
of In-den-Vogelzang, id., prov. Limburg, gem. Wittem.
Vogeaen, ( fr. Vosges, hoogd. Was gau of V o g es e n), [Vosegns Mons, veelal verkeerdelijk Vogesus
geschreven; zie o. a. Plin. Nat. Hist. XVI. 197], bergketen op de grens van Frankrijk en Duitschland, samenhangende met verscheiden andere takken der W.lijke middelgebergten, ale ten ZW. met de bergen van Cote-d'Or, die
tot de Cevennes voortloopen, ten Z. met de Jura-bergen
en ten W. met de Ardennen. De bergen hebben bier yank
een ronden vorm, waarom zij uballons" geheeten worden.
De hoogste toppen zi,jn de Ballon-de-Gnebviller (1466, v. a.
1429 met.), de Ballon-d'Alsace (1428. v. a. 1250 met.) en
de Ballon-de-Survance (1400 met. Met het oog op hunne
wording worden zij tot de secundaire en primaire formaden gebracht. Hunne kruinen zijn met uitgestrekte dennenwouden bedekt, en zij bevatten zilver, koper, ijzer, loud,
steenkolen en vooral zout, ook marmer en minerale bronnen. In deze bergen ontspringen de Moen], Sarre, Menrthe, Ill, Lauter, Maas, Memo en Saone. — Het near dat
gebergte benoemde fransche departement, zie Vosges.
Voghera, [Wiens Iriae of Ira], st. en gem. in N.Italie, prov. Pavia, 51/s u. ONO. Aleasandria, circ. en mand.hfdpl., aan de tars; met wollen en zijdefabr. 12,000 mw.
Vogogns, gem. en mvl. in N.-Italie, prov. Novara, aan
de Toga, 21/2 U. Z. Domo-d'Ossola. 1600 hew.
Vogorno, gem. in Zwitserland, kant. Tessin°, distr.
Locarno. 562 mw.
Vohburg, beier. mvl., hr. Opperbeieren, landgericht en
21/1 n. 0. Ingolstadt, aan den Donau. 151(1 tow.
Vohemare, zie Wo6anar.
Vold, gem. in Prnisen, prov. Hessen-Nassau, in eon afgesonderd distr. bij de Eder, S n. NNO. Marburg. 700 mw.
— V6hrenbatela of Fehrenbach, stadje in Baden, Seekr.,
aan de Brege, 21/, u. W. Villingen. 1262 mw.
Valtringen, 1) pr st., in Hohenzollern-Sigmaringen,
U. N. Sigmaringen, aan de Lauchert ; met burgrulnen. 850
mw. — 2 wurt. d., Schwarzwaldkr., distr. en 1/ 2 U. ZO.
Sul.. 1600 mw.
Void, fr. gem. en vl., dep. Maas, kant.hfdpl., arr. en
11/s n. Z. Commercy, aan de Meholle. 1240 mw.
Voigtland, [Variscia], gebied van 't onde Dnitsche
rijk, bevattende een gedeelte van 't kon. Saksen (de voorm.
kreita Voigthind, nu in de kr.dir. Zwickau begrepen), deelen van de gr. hertd. Saksen-Weimar en Saksen-Gotha,
den kr. Ziegenruck in 't pr. regdst. Erfurt en de voratendommen Reuss.
Vsihron, fr. gem. en at., dep. Isere, kant.hfdpl., arr. en
4 n. NNW. Grenoble, aan de Morge ; met belangrijke weverijen (otailes de Voiron"), fabr. van ijzer en staalwaren, atroohoeden, papier, handschoenen, ens. 10,300 mw.
` (7500 in de at.)
We:teem, fr. gem. en d., dep. Jura, kr.hfdpl., arr. en
U. NO. Lons-le-Saulnier, aan de Stifle, r. o. 1050 mw.
Voitaberg, at. in Stiermarken, hr. en 4 u. W. Gratz,
aan de Sabath ( bijriv. der Mar)- met papierfabr. en in
de nalitheid aanzienlijke steenkoolgroeven. 2100 mw.
Vols... (La), sic Vaneomalears.
Vekluus of iVselsain, at. van Centr. Azie, in Vrij-Tatarije, in den Bolor-Tagh, aan den Birlagoel (bijriv. van
den Boedoeksjan), op 38° 20' N.B., 70° 34' 0.L.
Volans, mvl. van Midden-Italie, prov. Rome. circ. Ferrara, 21/a U. NNO. Commachio, aan den Po-di-Volano, bij
liens mood in de Adriat. zee.

V olax
Wotan, gem. in Griekenland, prof. Messenie. 2940 inw.
Volcan-de-Agua, V.-de-Fuego en V.-de-PacaTs,
drie merkwaardige vulkanen van ntr. Amerika, Stt. en
7 tot 9 n. van Guatemala.
Voleiano, gem. van Italie, prov. Brescia, circ. Salo.
Volconda, at. van Britsch Indie, pres. Madras, diatr. en
10 u. NO. Trichinopoli.
Volendana, d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem. en
11/2 U. Z.t.W. Edam, aan de Zuiderzee; met een r. kath.
en een herv. heck. 1450 mw.
Volgeren, b. in de Ned. prov. Friesland, gem. Smallingerland, onder Dragten; met ruim 100 mw.
VolhyniE, (poolsch Wolhyns k), gouv. Russ. Polen,
tusschen 49° 25' en 52° 10' N.B., 23° 30' en 29° 12' 0.L.,
hebbende ten Z. Galicie, ten W. het kon. Polen en aan de
andere zijden de gouv. Grodno, Minsk, Kjev en Podolie,
groot l296 1 / 0 m., met 1,700,000 inw., meest van de
grieksch-getinieerde kerk. De oppervlakte is golvend of
vlak, in 't N. moerassig. De Bog vormt de W.grens; andere hoofdriv. zijn de Styr en Gorin. De bodem is vruchtbaar, en under de landbouwende rum. prov. is deze gewis
de voornaamste. Er west veel meer koren dan eigen verbruik vereische, ook levert zij groote hoeveelheden hennep
en vies. De weilanden zijn goed, de kudden talrijk, de
wouden uitgestrekt. Be visscherij is mede van eenig belang. Onder de minerale prod. behooren moerasijzer, molensteenen, potteklei, aalpeter en vuursteen. De volkeindustrie levert op vele plaatsen leder, glas, aardewerk, papier,
potasch, teer en houtskool. Uitgevoerd worden voornamelijk koren, rundvee en huiden. De handel is er meest in
handen der Joden, van welke men er ongeveer 40,000 vindt.
Het gouv. wordt in 12 distr. verdeeld. De voorn. plaatsen
zijn Jitomir (de hfdpl. ), Kremenetz. Rovno, Staro-Konstantinov, Doebna, Radzivilov en Berditsjev.
Volk, tie Felk.
Volkach, beier. st ., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg,
hfdpl. van een landgericht, aan den Main, 1. o., 41/2 u.
NO. WUrzburg. 1981 mw. Tegenover ligt het d. Asthei m.
Volkel, d. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Uden,
kant. Veghel, arr. 's Hertogenbosch. 1300 mw.
Volkermarkt, stadje in Oostenr.-Hongarije, prov. Karinthie, gouv. Laibach, kr. en 4 u. ONO. Klagenfurt, aan
de Drau ; met groote veemarkten. 2250 mw.
Volkershausen, d. in Saksen-Weimar, vorstd. Eisenach,
11/2 U. ZO. Vacha. 1200 mw.
Volketsweil, gem. in Zwitserland, kant. Zurich, diem
Phaffikon. 1706 mw.
Volklingen, d. en gem. in Pruisen, Rijnprov., regdst.
Trier. 3200 mw.
Volkmarsen, Volkmarsheim, pr at., prov. HessenNassau, 5 U. NNW. Kassel; met weverijen, looierijen en
4 jaarmarkten. 2350 mw.
Volkrak, Volkerak, ned. vaarwater, tusschen 't NW.
der prov. N.-Brabant en 't Land-van-Overflakkee. Het wordt
W.waarts door het Krammer en de Grevelingen voortgezet
en vereenigt zich NO.waarts met het Hollandsch-Diep.
Volkstedt, d. in het Duitsche vorstend. SchwarzburgRudolstadt, nabij de hfdpl. Rudolstadt, aan de Saale. Hier
schreef Schiller zijn bekend werk ItAbfall der Niederlande".
Vollega, beter Follega, d. in de Ned. prov. Friesland,
arr. Sneek, kant. en 11/4 u. N.t.O. Lemmer, gem. Lemsterland, bij het Tjeukemeer. 250 in",
Vollege, gem. in Zwitserland, kant. Wallis, distr. Entremont. 965 mw.
Vollenhove, 1) gem. en plattelandst. in de Ned. prov.
Overijsel, kant., arr. en 4 u. NNW. Zwolle. Het open
stadje heeft een bezienswaard stadhuis, 2 geref. en 1 r.
kath. kerk, de bouwval van 't oude, historisch vermaarde
slot (sedert Dec. 1853 door het domeinbestuur verkocht),
bokkingrookerijen, visscherij en veeteelt, een calicot-fabr.
en in den omtrek verscheiden adelijke landgoederen. 1628
mw. — 2) (Ambt.), gem., meest om de st. V. gelegen,
bevattende de b. Leeuwte, Barsbeek (beide kerkelijk onder de Stad-Vollenhove behoorende), Kuinderdijk-en-Baarlo
( kerkelijk under Blokzijl ). 2228 mw.
Vollezeele, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr. Brussel, kant. Lennick-St.-Quentin. 1400 mw.
Vollore-Ville, fr gem. en at., dep. Puy-de-D6me, arr.
en 11/2 U. ZZO. Thiers. 2450 inw.
Volnay, fr gem. en mvl., dep. Cete-d'Or, arr. en 1 u.
ZW. Beaune. In de nabuurschap wassen eenige der fljnste
Champagne-wijnen. 620 mw.
Volney, 1) gem. der VS., New-York, gra. Oswego. 6310
mw. in 1.450 I met Fulton). — 2) (Itaap)-, voorgeb. op
N.-Holland, W.kaap Otway (Victoria), in 1802 door een fr.
expeditie genoemd naar een fr. geleerde Coma. Francois
de Chasseboeuf, Comte de Volney (1757-18201. Een kusteiland van denzelfden naam ligt in de nabijheid.
Vol° of Golan, [Pagases ?], at. van Griekenland (v66r
1881 Eur. Turkije), Thessalie, aan de N.zijde der gelijkn.
golf; met een goede haven en een druk yerkeer. Men heeft
er een station van den telegraafdienst op de Levant. 2500
mw. ( waaronder veel Joden). — De Golf-v an- V olo
[Sinus Pelasgicus] is een baai van de Ageische zee, uitmakende een gedeelte der g,rens tusschen Turkije en Griekenland, bepaald ten 0. door 't schiereil. Zagora, en Z.waarts uitkomende in 't kanaal van Trikeri, lang en breed
elk 6 u. In haar ligt het eil. Trik cr 1.
Vologda, sic Wologda.
Vologne, zie Moesel.
Volongo, d. in Italie, prov. en circ. Cremona. 1110 mw.
Volonne, fr. gem. en vl., Neder-Alpen, kant.hfdpl., arr.
en 11/2 u. ZZO. Sisteron, bij de Durance, 1. o. 1300 mw.
Volosco, Volnska, ord. in Oostenr.-Hong., prov. Bust land, aan de golf van Quarnero; met een haven. 900 mw.
Volpago, d. in Italie, prov. Treviso, circ. Montebelluno.
5000 in w.
Volpedo, gem. in Italie, prov. Alessandria, circ. Tortons. 1350 mw.
Volpiano, at. in N.-Italie, pro,. en 31/2 U. NNO. Torein, circ.hfdpl. 4500 mw.
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Volpino, gem. en d. in Italie, pro, Bergamo, circ.
Clusone. 1628 mw.
Volta, 1) gem. en at. in N.-Italie, prov. en 2 u. NNW.
Mantua, bij den Mincio. 4200 mw. — 2) Atrovada of Adiri,
Afrik. riv., Opper-Guinea, Goudkust, ontspr. op het Honiggeb., vloeit ZO. en Z. door het 0.1ijk gedeelte van 't Asjanti-gebied en valt in de golf van Guinea te Addah, op
50 45 N.B., 0° 40' 0.L., on een loop van ruim 100 u. Zij
begrenst ten W. de nederl. bezittingen aan de golf. •
Voltaggio, gem. van Italie, prov. Alessandria, circ.
Casale-Monferrato. 2400 mw.
Voltago, d. in Italie, prov. Belluno, circ. Agorda. 1002 mw.
Voltaire (Kaapl, voorgeb. van NW. Nieuw-Holland,
bepalende de Admiraliteits-golf ten W., op 14° 15' Z.B.,
125° 40' O.L. — Ook een Raai-Voltaire vindt men op
de Z.kust van Australie, in de Golf-Bonaparte ( SpencerGolf). Beide werden door een fransche expeditie van 1803
genoemd naar den beroemden fr dichter van dien naam.
voorgeb. van Z.-Afrika, in 't Britsche
Voltas
gebied, ten Z. van den mond der Oranje-riv. in den Atlant.
oceaan, op 28° 44' Z.B., 16° 32' O.L.
Volterra, [Volaterrae, Welitrae], at. in Midd.-Italie,
Toacane, prov. en 9 u. ZO. Pisa. Zij ligt op een hooge
rots, heeft muren van etrurische stichting, een citadel,
waarvan het oude gedeelte no tot een straf-werkhuis is ingericht, een kathedraal e. a. kerken met schoone schilderstukken, een piaristen-collegie, klassikaal geminarie, hospitaal, weeshnis en eenige schoone privaat-paleizen. De at.
is echter vooral merkwaardig om hare etrurische oudheden,
haar nekropolis, warme baden, amphitheater en 't etrurisch
museum op het stadhuis. Eenige albast-fabr. ontvangen
hare grondstof nit de groeven te Ulignano en St.-Anastasio ; er zijn kopermijnen te Monte-Catini in de nabijheid,
en aan de oevers der Cecina zoutwerken en zilte bronnen.
5800 in w.
Volthe, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Weerseloo,
kant. en arr. Almelo. 500 mw.
Voltore, tie Apennijnen.
Voltri, at. en kl. zeeh. in N.-Italie, aan de Riviera-diPonente, prov. en 21/ 2 U. W. Genua, waarmede het in 1856
door een spw. verbonden is. Het heeft eenigen scheepsbouw, papierfabrikatie en aanzienlijken handel. 5900 mw.
Volturara, 1) at. in Z.-Italie, prov. Avellino, tire. en
4 u. WZW. San-Angelo-di-Lombardi 4900 mw. — 2) id.,
prov., circ. en 7 u. W. Foggia. 2300 mw.
Voltnrino, d. in Italie, prov. en circ. Foggia. 2960 mw.
Volturno, [Volturnus], riv. van Z.-Italie, ontspr. in
de prov. Molise, vloeit meest ZO., scheidende die prov. van
Terra-di-Lavoro, tot aan hare vereeniging met den Calore,
waarna zij W.waarts voorbij Capua vloeit en na een loop
van 26 u. in de Middell. zee valt, 6 u. ZO. Gaeta.
Volvera,d. in Italie, prov. Turijn, tire. Pinerolo. 2200 mw.
Volyie, fr. gem. en vl., Puy-de-DOme, arr. en ilk u .
WZW. Riom; met eene school voor de bouwkunst. 3500
Mw. (2200 in de at.) Hier zijn uitgestrekte lavagroeven,
die de bouwsteenen voor Clermont, Riom, enz., alsmede
voor de ”trottoirs" of voetpaden van Parijs leveren.
Woman°, riv. van Z.-Italie, prov. Teramo, valt na een
0.1ijken loop van 14 b. 15 u. in de Adriat. zee, 5 u. NNW.
Pescara.
"Come*, d. in Griekenl., dep. Phthiotia en Phocis. 3100 mw.
Vonitza, Vonizza, [Anactorium], at. in Griekenland,
gouv. Acarnanie, aan een inham van de golf van Arta, 2 1 /2
u. ZO. Prevesa ; met een versterkt slot. 1650 Mw. — De
Baai- v a n-Vonitza heeft goeden ankergrond in 12
tot 14 vadem water.
Woorburg, gem. en aanzienlijk d. in de Ned. prov. &Holland, langs den W.oever van de Vliet, kant., arr. en 11/4
0. 0. 's Gravenhage, aan den weg van Delft naar Leiden;
met een flinke hoofdstraat ( de Heerenstraat), een fraaie
hervormde, een fransche en een r. kath. heck, verschil.
lende goede scholen en eenige industrie ; verscheiden oudadelijke en ridderlijke hofsteden en bekoorlijke buitengoederen (zooals Arentsburg [Forum Adrianum], Binckhorat,
Weave, Leeuwenstein, Rusthof, Hofwijk, Sionslust,
Door de laan van Nieuw-Oosteinde is het d. met het Haagache bosch vereenigd. Al vindt men in deze plants ook
niet (wat velen beweren) het Forum Adrianum der
Romeinen terug, toch is zij in elk geval van hooge oudheid, daar zij als itTorenburg" reeds in de 10de eeuw vermeld wordt.
Voordeldonk of Vareldonk, b. in de Ned. prov. N.Brabant, gem. Asten, kant. Helmond, arr. Roermond. 450 mw.
Voorde-lez-Ninove, belg. gem. en d., 0.-Vlaanderen,
arr. Oudenaarden, kant. Grammont (Geertsbergen). 950 mw.
Voordijk, Ned. b., prov. Z.-Holl., gem. Oost-Barendrecht.
Voordt-les-Looz, belg. gem. en d., prov. Limburg, arr.
Tongeren, kant. Loon.
Vooreind, b. in de Ned. prov. N.-Brab., gem. Hooge- en
Lage-Mierde, kant. Oirschot, arr. 's Hertogenbosch. 110 mw.
Voorhout, gem. en d. in de Ned. prov. Z.-Holland,
kant. Leiden, arr. 's Gravenhage, 1/2 u. OZO. Noordwijk,
aan den spw. en de Leidsche trekvaart; met eene kerk, die
gemeenschappelijk door de Geref. en R. Kath. gebruikt
wordt ; eene afdeeling van 't r. kath. seminarie te Warmond
(op 't voorm. buiten Schoonoord), en de bouwvallen van
't slot Teylingen (tot het buiten Bergdaal behoorende). 1107
mw. Geb.pl. van Boerhaave
Voorland, geh. in de Ned. prov. Z.-Roll., gem. GrooteLindt, kant. en arr. Dordrecht.
Vornaezeele, belg. gem. en d., W.-Vlaanderen, arr. en
kant. Yperen. 1150 Mw.
Voorne, 1) of Landen-van-Voorne, voorm. heerlijkheid in 't Z. der Ned. prov. Z.-Holland, verdeeld in 0.Voorne, no doorgaans 't La n d-• a n-Voorn e geheeten,
zijnde het W.lijkste en grootste gedeelte van 't eil. Voorneen-Putten, ten W. van de Bornisse; in W.-Voorne of 't
Land-van-Goedereede, en in Z.-Voorne of Overflakkee (sic
Goedereede). — 2) (Kaaaal-van-), belangrijk gegi'avV,

ZW.lijke richting van 't geh. Nieuwe-Sluis aan de Nieuwe-
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Maas tot bij de vesting Hellevoetaluis aan 't Haringvliet,
omtrent ter lengte van 2 ii. — Voorae-en-Putten (Landvan-), eil. in 't ZW. der prov. Z.-Holland, omgeven door
de N.zee, de Nieuwe- en Oude-Maas, het Spui en 't Haringvliet, groot 33/4 0 m., met ongeveer 19,000 mw.
Voorsehooten, gem. en d. in de Ned. prov. Z.-Holland,
ten W. van de Viet, kant. en ongeveer 1 U. ZW. Leiden,
arr. 'a Gravenhage, met em n 'station aan den Hollandschen
spw. tueschen Leiden en Delft. Het d. heeft veel schoone
gebouwen, een geref. en een r. kath. kerk, kalkovens, veel
doortocht, een belangrijke paardenmarkt en in de nabijheid verscheiden schoone buitenplaatsen, als Duivenvoorde,
te Horst, Adegeeat, enz. 2202 mw., die meest bestaan van
veeteelt, zuivelbereiding, land- en tuinbouw.
Voorst, d. in de Ned. prov. Gelderland, kant. en 223
U. OZO. Apeldoorn, arr. Zutphen ; met een geref. en een
r. kath. kerk, een gewichtigen kopermolen en bnitenplaat'en. 670 tow. — Met de d. Nybroek, Terwolde, Twello en
Wilp, benevens eenige geh. en b. vormt het de g e m.
Voors t, die 8946 mw. telt. — onder de Overijs.
gem. Zwollerkerspel, arr., kant. en 1/2 u. NW. Zwolle ; met
een echool. 300 mw. — 3) b. in de Geld. gem. Gendringen. 450 mw.
Voorstonden, b. in de Ned.prov.Gelderl., gem. Brummen;
met een uitgestrekt landgoed en fraaie omstreken. 300 Mw.
Vooratraten geh. in de Ned. prov. N.-Brab. gem. Made.
Voort (De), b.
' in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Hilvarenbeek. 210 mow.
Woorthuizen, d. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Barneveld, 13/4 u. ZO. Nijkerk, kant. Amersfoort, arr. Utrecht.
580 mw. ( met 3 onderhoorige geh. 1403 inw.)
Voorvveg, 1) b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Zoetermeer. 600 inw. — 2) id., id., gem. Hazerswoude. 50 mw.
Vorarlberg, Oostenr. kr ., aan 't W.einde van Tyrol,
waartoe het administratief behoort (zie Tyrol).
Vorau, vi. in Oostenr.-Hong., prov. Stiermarken, kr. en
9 u. NO. Gratz; met ijzermijnen en vlasbouw. 900 mw.
Woreano„ zie Ithome.
Worehhelm, zie Forehheim.
Vorehten,zie Vorgten.
Vordate, N.lijkst eil. van de Timor-Laut-groep, in den

0.-Ind. archipel ; met de d. Aweer, Ewenaar, Romian,
Adodo, Sebiano.
Vordemwald, gem. van Zwitserland, kant. Aargau, distr.
Zofingen. 1147 tow.
Vorden, gem. en d. in de Ned. prov. Gelderland, kant.
en arr. Zutphen, l3/ U. ZW. Lochem, aan den straatweg
van Zutphen naar Pruisen en aan de Vordensche-beek (die
1114 U. Z. Zutphen in den Usel vat); Binds 1878 ook tan
den Neder1.-Westph. spw., Zutphen-Winterswijk-Pruia. grenzen. Het fraaie d., dat een geref. en een r. kath. kerk
bezit, heeft ongeveer 800 inw. en vormt met 4 buurten,
waaronder Delden en Linde, de g em. Vorde n, tot welke
een menigte buitengoederen behooren en die 2798 mw. telt.
Op het in 1837 aangelegde kerkhof van V. ligt de Gelder.
ache dichter A. C. W. Starincr van den Wildenborch (I- 1840)
' kernachtige regelen herinbegraven, tan wiens poeziede
neren, die men op het hek aan den ingang van het kerkhof vindt
nacht rijst morgenrood,
Net leven nit den dood".
Worden, 1) mvl. en ambtszetel in Pruisen, prov. Hannover, landdr. en 4 u. NO. Osnabruck. 800 mw. — '2) id., prov.
Westphalen regdst. Minden. 21/2 u. NW. Hoxter. 700 mw.
Vorderniserg, mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Stiermarken, kr. en 4 u. WNW. BrUck ; met ijzermijnen, hoogovens en men merkwaardig landgoed van den aartshertog
Johann. 2500 tow.
Vordingborg, deen. zeostadje op de Z.kust van 't dl.
Seeland, tegenover Falster, aan den GrOnsund. 2700 Me/.
Vorenseinde, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Ruephen ; voor 1810 een zelfstandige gem. 150 mw.
Voreppe, fr gem. en d., dep. Iaere, arr. en 21/2 u. NW.
Grenoble, tan de Roise. 2000 Mw.
Vorey, fr gem. en d., dep. Haute-Loire, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. N. Le Puy, tan de Loire r. o. 2300 Mw.
Worgten, Vorehten, d. in de Ned. prov. Gelderland,
gem. Ereerle, 33/4 u. OZO. Elburg, bij den IJsel, 1. o. 300
mw. (met de b. Werven).
Voronej, zie Woroneseh.
Vorsfelde, mei. en ambtszetel in 't hertd. Brrmswijk,
51(2 u, NO. de et. Brunswijk, tan de Aller ; met branderijen, looierijen en handel in tabak, vies en hennep. 1675
inw. Daarbij ligt het vischrijke meer Wipperteic h.
Vorsselaer, belg. gem. en d., prov. Antwerpen, arr. en
1/2 u. WZW. Turnhout. 1600 Mw.
Worst, 1) belg. gem. en d„. prov. Antwerpen, arr. Turnbout, kant. Westerloo. 2200 mw. — 2) pr. d., Rijnprov.,
regdst. Dusseldorf, 2 u. ZZO. Kempen. 5200 mw. — 3) b.
in de Ned. prov. Limburg, gem. Arcen-en-Veiden. 160 Mw.
— 4) (Be) of Voorst, id., id., gem. Posterholt. 170 mw.
Vorstenboseh, d. in de Ned. prov. N.-Brabant, arr. en
31/2 n. OZO. 's Hertogenbosch, deels in de gem. Nistelrode,
deels in die van Dinther. Men heeft er sinds 1850 een r.
kath. kerk. 470 mw.
Vortum, d. in de Ned. prom. N.-Brabant, gem. Vierlingsbeek, aan de Maas; met men r. kath. kerk en 169 mw.
Weisberg, Ned. b., prov. Limburg, gem. Heiden. 160 mw.
Vosges, dep. in 't NO. van Frankrijk, gevormd nit het
Z. der voorm. proe. Lotharingen, tussehen 47° 45' en 48°
35' N.B., omgeven door de dep. Menrthe-et-Moselle, Meuse,
Haute-Marne, Haute-Saone en den Mae ; groot 106 0 m.,
met 407,082 mw. (1876); — hfdpl. Epinal. De bijna geheel
bergachtige oppervlakte heeft in 't 0. 't Vogesiach geb. en
in 't Z. de Fancille-bergen. De voorn. riv., die 't besproeien,
Ain de Moezel (Moselle) met de Meurthe en Vologne, de
Maas met den Monzon en de Vaire, de Brusche, en in 't Z.
de Saone met den Coney. Bijna de helft der oppervlakte
is met wonden bedekt. De vlakte in 't W. en NW. is
vruchtbaar in tarwe, rogge, gerst, haver, male, vlass, hennep, aardappelen, hop, kernvruchten en.. Er worden veel

Vrank
runderen en varkens geteeld, en het dep. is rijk aan ijzer,
mangaan, spiesglans, steenkolen, graniet, marmer, molensteenen, potteklei enz. Er zijn een menigte minerale bronnen„ under welke die van Blaine, Plombieres, Contrexeville
en Bussang tot de best bezochte in 't rijk behooren. De
fabr.induetrie levert bier voornamelijk ijzer- en staalwaren,
glas- en aardewerk, brandewijn en kirschwasser, papier,
katoenen stoffen, kant en blondes, muziek-instrtmienten,
em. Het dep. wordt verdeeld in 5 arr. (Epinal, Mirecourt,
Nenfchateau, Remiremont en St.-Die) en is begrepen in 't
hooge gerechtshof van Nancy.
Voskuil, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Oldebroek.
Vosmaer, zie Vossemeer.
Vosmaers-Baais schoone en veilige baai op de 0.kust
van Celebes, bij 't eil. Wowonie, ten N. bepaald door HoekNips, en gedekt door 't ei)andje Nambo.
Vossebelt, Vosbelt (De), b. in de Ned. prov. Drente
gem. Dalen ; met mini 100 mw.
Vossebrink, Vossenbrink, b. in de Ned. prov. OverUse), gem. Stad-Delden. 140 inw.
Vosselaer, belg. gem. en d., Antwerpen, arr. en kant.
Turnhout. 650 inw'. — Voaselaere, id., 0.-Vlaanderen,
arr. Gent, kant. Neiele. 900 mw.
Vossemeer of Vosuneer, Vo•maer, 1) (Nieuvv.),
gem. en d. in de Ned. prov. N.-Brabant. kant. en ruim 2
n. NNW. Bergen-op-Zoom, arr. Breda, bij de Eendracht,
waarover hier een pontveer op Oad-Vossemeer in Zeeland
voert ; met een geref. en een r. kath. kerk. 1129 tow. (met
enkele geh.) — 2) (Dud.), d. it de Ned. prov. Zeeland,
kant. en 3/‘ u. N.t.W. Tholen, arr. Zierikzee ; met een kl.
haven aan de Eendracht, men schoon raadhuis, een g,eref.
en men r. kath. kerk. Met 2 b. en 1 geh. vormt het de
gem. Oud-Vossemeer, die 1934 mw. telt.
Vossenberg (De), b. in de Ned. prov. N.-Brabant,
gem. Gilze-en-Rijen, onderscheiden en Hooge- en Lage-Vossenberg. 140 mw.
Vossenberg of Vossenburg, geh. in de Ned. prov.
Groningen, gem. Hoogezand, onder het d. Windeweer. 40(0w.
11Vossen-Eilanden of 1Lisii
of Kavvalani, 0.1ijkste
afdeeling van de . Aleoetische eil., tot welke Oenimak, Oenalaschka, Oemnak, Tsjoegoella, Amoeschta, Amlia, Atsja,
Segoean e. a. ?...erekend worden.
Vossen-rivier, aim Fox-river.
Vostitza, Bostitza, UEgium3, st. en zeeh. van Griekenland, Morea, gouv. Achaia, tan de Korinthische golf,
5 u. OZO. Patras. Zij is slecht gebouwd en ongezond, maar
heeft een goede haven en levendigen handel in krenten en
pijnboomhout. 3980 mw. De pleats is met hare omstreken bij herhaling door vreeselijke aardbevingen geteisterd,
het laatst in 1861, 26 December.
Vou-chang, zie Woe-tsjang.
Vouga, port. riv., prov. Beira, ontspr. NO. van Viseu
en valt in een bocht van den Atlant. oceaan, 11/2 u. N.
Aveiro, na een WZW.lijken loop van 17 u.
Vouille, 1) fr. gem. en mvl., dep. Vienne, kant.hfdpl.,
arr. en 3 u. WNW. Poitiers, aan de Auzance. 1600 mw. —
2) fr. gem. en d., dep. Deux-Sevrea, arr. en 1 u. Z. Niort.
1400 inw. — 3) -les-Marais, id., dep. Vendee, arr. en 3
U. WZW. Fontenay-le-Comte. 1550 mw.
Voulte (11,a), fr gem. en vi., dep. Ardeche, kant.hfdpl.,
arr. en 3 n. ONO. Privas, aan den Rhone. r. o. 3200 Mw.
Vouneuil-sur-Vienne, fr gem. en d., dep. Vienne,
kant.hfdpl., arr. en 2 u. Z. Chatellerault, aan de Vienne,
1. o. 1400 mw. — Woute-Chilhae, (La), id., dep. Haute.
Loire, kant.hfdpl., arr. en 21/2 U. Z. Brioude, aan den Allier. 761 mw. — Voutezae. id ., dep. Correze, arr. en 3
U. NNW. Brives-en-Julliac. 2450 mw.
Vouvray, fr gem. en vl., dep. Indre-et-Loire, kant.hfdpl., arr. en 2 n. 0. Tours, tan de Loire, r. o., en tan
den spw. near Orleans. 2200 mw. (1080 in de st.)
Vouvry, gem. in Zwitserland, kant. Wallis, distr. Martigny. 1319 mw.
Vouziers, fr. gem. en at., dep. Ardennen, arr.hfdpl., 7
U. Z. Mezieres, aan de Aisne, 1. o. 3050 mw.
Vouzon, fr. gem. en mvl., dep. Loir-et-Cher, arr. en
U. NO. Romoranten. 1450 (ow.
'Fovea, fr. gem. en mei., dep. Ettre-et-Loir,
arr. en 31/2 U. ZZO. Chartres. 1845 mw.
Voy (St.-) of St.-Voy-de-Bonas, fr gem. en d., dep.
Haute-Loire, arr. en 2 u. ZO. Yssingeaux ; met men pref.
consistoriale kerk. 2500 in*.
Voyaval of Boiavad, at. in El. Azie, Anatolie, sandsj.
Kastamoeni, aan den Kara-soe, 10 u. 0. Tasch-Eioepri, aan
den voet eener hoogte, waarop men vesting staat.
Voyoessa, Voyussa, [Anus), riv. van Ear. Turkije,
Albanie, ontspr. bij Mezzovo en valt na een W.lijken loop
van 37 u. in de Adriat. zee, 4 u. N. Avlona Zij neemt de
Deropoeli en Desvitza op.
Vraeene, beig. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, arr. en
4 u. NNO. Dendermonde, kant. St.-Gilles-Waes. 3590 mw.
Vraebori, [Triehonium], at. van Griekenland, hfdpl.
van 't gone. Atolie, 7 U. NW. Lepante. Op 11/2 u. afstands
ZO. ligt het meer Vrachori [Trichoni], ongeveer 2 n. lang en 11/4 u. breed.
Vragender, d. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Lichtenvoorde. 500 mw.
Vraggelen, Vragebelen, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Oosterhont. 350 sow.
Vraita, [Fevus], riv. in NAtaie, ontspr. in de ZeeAlpen, ZW. Monte-Viso, vloeit 0. tot Castiglione, dan N.
en valt na een loop van 14 u. r. in den Po.
Vrana, 1 ) St. van Tnrkije, weleer aan Servie onderhoorig, 12 U. 0. Pristine. 3000 Mw. (1) In de nabijheid
sun ijzermijnen. — 2) d. en vervallen sterkte. van Dalmatie, km. en 6 u. ZO. Zara, aan 't meer van Vrana, lang
en breed elk 21/2 a. Hier was weleer een residentie van
den grootmeester der Tempeliers. — 3) d. en klooster in
Griekenland, gone. Attica, 6 u. NO. Athenen.
Vrandoek, at. in Bosnie, aan de Bogue, 8 u. NO. Travnik.
Vrank, geh. in de Ned. prov. Limburg. gem. Heerlen. 45 mw.

Vrecourt
Vreeourt, fr gem. en d., dep. Vosges, arr. en 31/2 U.
Z. Neufeh&teati, aan den Motmon. 750 mw.
Vreden, pr. d., prov. Westphalen, regdat. Munster, man
den Berkel, niet ver van de Ned. grens. 1850 mw.
Vredenburg, Ned. fort op Celebes, O. van Mangkassar
of Makassar. Aan de andere zi,jde der stad ligt het fort
Rotterdam.
Vredeveld, b. in de Ned. prov. Drente, gem. Amen,
man den straatweg naar Rolde. 60 mow.
'Vreeland, gem. en d. in de Ned. prov. Utrecht, kant.
Breukelen-Nijenrode, arr. Utrecht, 1/2 u. N. Loenen, man de
Vecht ; met een station van den Rijnepw. in de nabijheld,
een schoon raadhuis, een bevallige openhare wandeldreef
en veel doorvaart. 826 mw.
Vreeswijk, gezegd de Vaart, Ned. gem. en d., prov.,
arr, en kant. Utrecht, 1 u. ZO. Uselstein, man den r. o.
der Lek, die van bier, door middel van zware sluizen en
't gegraven kanaal de V aar t, gemeenschap heeft met
'Utrecht, waardoor dit d. aim de haven dier stad kan beschouwd worden. Het heeft een geref. en een r. kath.
kerk, en is bijzonder levendig, zoo door den onophoudelijken doortocht van rijtuigen en schepen als door de aankomst en 't vertrek van verschillende stoombooten. Een
weinig beneden het d. voert eene schipbrug over de Lek
naar Vianen. 1359 inw.
Vrekwijk, Vreeksvijk, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Deurne. 30) mw.
Vressel, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. St.Oedenrode. 280 mw.
Wriendschaps-Eilanden, of ook wel de l'rienden of
de Vriendelijke.Eilanden, (eng. Friendly - Islands),
verzameling van wel i5() eil in den Stillen of Grooten oceman, bestaande hoofdzakelijk uit de Tonga- en F i d sj i groepen (zie aldaar ), tusschen 13 en 25° Z.B., 172° W. en
177° O.L. Zij werden in 1643 door Tasman ontdekt, maar
kregen hun collectieven naam van Cook.
Vrieze, gem. en d. in de Ned. prov. Drente, arr.
kant. en 2 U. N. Amen. 2340 mw. (met verscheiden geh. )
Vriescheloo, Vriesscheloo, Friesscbeloo, d. in de
Ned. prov. Groningen, gem. Bellingewolde, kant., arr. en
13/4 U. ZO. Winschoten. 870 inw.
Vriesekoop, Vriezekoop, b. in de Ned. prov. Z.Holland, gem. Leimuiden. 300 mw.
Vrieswijk, Frieswijk, Vriezewijk, b. in de Ned.
prov. Overijsel, gem. Diepenveen. 110 mw.
'Vriezeveen, Wriezenveen, Wriesenveen, Ned. gem.
en d., prov. Overijsel, arr., kant. en 11/2 u. N.t.O. Almeloo ;
met een geref., een r. kath. kerk en een bedehuis der afgescheidenen. 3637 maw. (met het geh. Bruinebaar).
Vrignes - aux.Hois, fr gem. en d., dep. Ardennen, arr.
en 11/2 u. WNW. Sedan ; met ijzerwerken. 2200 inw.
1Wrilburg, 1 ) qrustplaats", fibuitenzorg", een Oud-Hollandsch slot, door prins Maurits van Nassau in 1637 bij
Pernambuco (Brazilie) gebouwd. — 2) of Mooi.rivier, zie
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Croatie-Slavonie, hfdpl. van 't com. Syrmie, aan den Donau, r. o., bi,j de invloeiing der V u k a, die haar van 't
Neu-Vukovar (1000 inw.) scheidt, 7u. ZO. Esneck. Zij is de zetel van een griekschen potopapas en heeft
verscheiden g,rieksche kerken, em n Franciskaner klooster
en een r. kath. hoogere school, visscherij zijdeteelt, en
bandel. 6390 inw.
Vulcan (Pas), zie Karpathen.
Vulcano of Volcano,
Vulcania, Therasia,
Thermessa, ( zie Plin., Hint. Nat. III. 93)1, 1( het Z.
lijkste der Liparische eil., Middell. zee, 3 , 12 u. N. de kust
van Sicilie, op 38° 22' N.B., 14° 55' 15" 0.L., lang 2 u.,
breed 1 u. 't Is bergachtig en heeft bij zijn midden een
krater, die voortdurend dampen, met zwavel, aluin, vitriool en ammoniak beladen, uitwerpt. Het eil. heeft 2 havens, Porto-Ponente en Porto-Levante. Het
binnenste is bijna geheel en dor, maar de Z.kust levert
druiven, vim, fruit en uitmuntend koren. Bij de N.kust
ligt het eilandje Vulcanell o, met Volcano vereenigd
door eene lage, van zijn eigen lava gevormde rots ; het heeft
2 kraters, waarvan een bestendig rook uitwerpt. — 2 ) Japansch ell., ten Z. van Kioesioe, met 2 steile toppen. —
3 ) ell. van de Austral. Santa-Cruz-archipel, in 1595 door
den op. zeevaarder Mendana ontdekt. — 4) een der koningin
Charlotta-eil., op de W.kust van N.-Amerika, met een werkenden vulkaan. — Vulkan en - Bassi (B a y-o f-Vulc an o 8), baai aan den Z.kant van 't Tap. eil. Jean, genoemd
naar de 3 vulkanen, welke men daar vindt. — Vulkanen.Eilanden, (sp. Los-V ul can o s), eil.groep uit
3 vulkanen bestaande, ten NW. van de Marianen, Mikronesie, in 1543 ontdekt door den sp. zeevaarder Torres.
Vulik, geh. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Diepenveen. 90 low.
d. in Zwitserland, Waadt, distr. Oron. 465 mw.
d. in Zwitserland, Waadt, distr. Morsee
(Morges). 503 mw.
Vuoxen, zie 'Woven.
Vuren, gem. en d. in de Ned. peon. Gelderland, kant.
Gorinchem, arr. Dordrecht, ruim 3 u. WZW. Geldermalsen„
aan de Waal, r. o. ; met het adelijk huh Kasteel-van-Vuren, een glasblazerij en em n steenbakkerij. 1458 mw. ( met
het d. Dalem ).
Vurla, air Voerla.
Vurt, zie Weurt.
Vuur.Eiland, zie Poelo.Api.
Vnurland, zie Tierra-del-Fuego.
Vuursche (de), d. in de Ned. prov. Utrecht, gem. Baarn,
kant. en 2 U. WNW. Amersfoort, arr. Utrecht ; met schoone
landgoederen en oudheden. 330 mw. (met het geh. de HoogeVuursche). Voor 1.357 een zelfstandige gemeente.
Wynekt, brig. gem. en d., 0.-Vlaanderen, arr. Gent,
kant. Deynze. 2100 low.

Trans.Vaal - gebied.
Vrijenban - en.Riesland, Ned. gem., Z.-Holland, arr.
's Gravenhage, kant. en bij Delft; met de geh. Delfgaauw
en Klein-Delfgaauw en de b. Koningsveld 1824 mw.
Vrilhoeven.Capelle, ned. gem. en geh., N.-Brabant,
arr. 's Hertogenbosch, kant. en 1 u. ZW. Waalwijk. 462 ins,
Vrilkhoven, ned.b., prov. N.Brab., gem.Liempde. 180 mw.
Wrijinetselaars - Eilanden, zie Chandeleur.Saai.
Vroelen, Vroulen, geh. in de Ned. prov. Limburg,
gem. Noorbeek. 70 mw.
Vroenbout, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Roosendaal. 259 mw.
Vroenhoven, 1) belg. gem. en d., prov. Limburg, arr.
Tongeren, bij Maastricht. — ) (Dud.). gem. in de Ned.
prov. Limburg, arr., kant. en W. bij Maastricht, man de
Maas; met het dorp Wilre of Trichtwiller (920
inw.), 't kastee1 van Canne en enkele geh., waaronder het
levendige Smeermaa s, dat voor een gedeelte tot Belgisch Limburg, gem. Lanaken, behoort en de grenskantoren der bride koninkrijken bevat.
Wrownshoop, Ned. geh., prov. Overijsel, gem. Den-Ham.
Wronwe.akker, Vrouwen.akker, 'eh. in de Ned.
prov. N. - Holland, gem. Uithoorn, aan de Drecht. 80 mw.
Vrouwepolder, Vrouwenpolder, d. en gem. in de Ned.
prov. Zeeland, arr., kant. en 1374 u. N. Middelburg. 931 mw.
Vuadens, (duitsch Wuadingen I, gem. in Zwitserland, kant. Freiburg, distr. Gruyere. 1201 mw.
Wucherens, vi. in Zwitserland, kant. Waadt, distr. Milden ( Moudon). 340 mw.
Vufflens - la - Wille, (duitsch W o 1 fl inge n), d. in
Zwitserland, kant. Waadt, distr. Cossonay. 321 inw. — %inf.
flens.le.Chateau, hl., distr. Morsee ( Morgues(. 278 mw.
Vugelles.la .Motke, vi. in Zwitserland, kant. Waadt,
distr. Iverdun (Herten(. 360 invt.
Vught, Wucht, Vugt, d. in de Ned. prov. N.-Brabant,
arr., kant. en 1/2 U. Z. 's Hertogenbosch, bij den Pommel,
I. o. en aan den straatweg van 's Hertogenbosch. die zich
bier splitst om ZW.waarts name Tilburg en ZZO.waarts
naar Eindhoven te loopen; met een geref. en een r. kath.
kerk, veel schoone landgoederen en heerenhuizen, drukken
doortocht en 5 jaarrnarkten. Met verscheiden geh. en b.,
benevens een groot deel der Vughtsche-heide (gr.
800 bund.) vormt het de g e m. Vugh t. die 3541 meest
r. katb. mw . telt. — Vucht is ook de naam eener brig.
gem., kant. Mechelen, arr. Tongeren.
Vuilly.le.Haut, 1) (Ober-Wistenlach), vi. in
Zwitserland, kant. Freiburg, distr. See (Lac). 685 mw.
- le - Bas, (Unter-Wistenlach), id, id 999 mw.
Vuippens. (W ippinge n), d. in Zwitserland, kant.
Freiburg, distr. Gruyere. 226 mw.
Vuisaens, Zwits. d., kant. Freiburg, distr. Broye. 261 low.
Vuisternens - devant - Romont, (V. - bei - Remund),
vi. in Zwitserland, kant. Freiburg, distr. Glane. 345 mw.
— 2) -en-Ogoa, (Welsch-Winterlingen), id.,
id., distr. Saane. 535 mw.
Vuitteboeuf, Zwits. d., Waadland, distr. Orbe. 457 mw.
Wukovar of Alt.V., St. in Oostenrijk-Hongarije, prov.

NB. Men zoeke de bier Diet voorkomende woorden op V.
of Waad, (fr. Pays - deVaud (*), Vaud of Leman), ook Fran sch-Z w i tser land geheeten, kanton in 't ZW. van Zwitserland,
bepaald ten Z. door 't meer van Geneve, ten W. door Frankrijk en verder door de kantons Waliserland, Bern, Freiburg, Neufchatel en Geneve ; grout 533/4 0 m., met 235,434
meest fransch sprekende low. (1800), waaronder meer dan
206,000 Geref. en slechts 18,090 R. Kath. Be grond is in
't ZO. overdekt door takken van de Alpen en in 't NW.
door de Jura-keten ; elders is hij golvend. De voorn. riv.
zijn de Boven-RhOne, de Venoge, Orbe en Broye; het meer
Joux en vele kleinere behooren geheel, de meren Neufchatel en Murten (Morat) ten deele tot het kanton, en van
't meer van Geneve bedraagt de lengte des Waadlandachen
Waadland, Waadt

(*) Land der Walen (hoogd. Walschen, d. i. vreemdelingen ) noemden de aan de Aar gevestigde Bourgondiers
van Duitschen stam het vreemdeling,enland man het meer
Leman, waar men nog de romeinsche taal hoorde spreken.
Nagenoeg op dezelfde wijs als den Duitscher de Italiaan,
den 'flaming de Waal, den Angelsaks de Normandier, den bewooer van Germaanscb Zwitserland de landgenoot van Franache afkomst langen tijd een vreeradeling was. aLe nom de
V aux a Ate depuis longtemps, man sujet de debat entre
lea etymologistes. Les uns l'ont fait deriver de l'allemand
w a 1 d, sans autre raison que relic de la ressemblance des
noms. La scale etymologie probable eat relic de w a 1 d,
nom par lequel on designait l'etranger dans les anciennes
langues barbares. Depuis l'invasion des Burgondes, peuplade germanique, dans l'Helvetie allemande ou us fixerent
leurs principaux etablissements, lea habitants de l'Helvetie
occidentale, dont le language etait one modification de la
langue romaine, devinrent des &rangers, wale s, pour
lea nouveaux venus. De la les noms modifies de G a 11,
Walle s, Waelsch; etymologie d'autant plus probable qu'elle recoit son application aux pays places dans des
circonstances analogues. Ainsi, les Flamands qui parlent
la langue romane, soot devenus des Walons pour les
Flamands de langue allemande ; les Italiens soot devenus
des W elche 5 pour les Allemands, et les Celtes de is
Grande-Bretagne, des Galls on Wales pour les conquerants anglo-saxons". (Martignier-Crousaz, D i c t. V a nd;
aangehaald bij Egli, Nomina Geographic a, in
voce Waad t.'

Waag

Waes

oevers 12 U. De hfd.takken der indnstrie zijn de korenen wijnbouw, alsmede de veeteelt; de beste widngaarden
van Zwitserland liggen in dit kanton, dat men om One
fraaie natuur en groote vruchtbaarheid wel eens ',den Win
van Zwitserland" noemt. Rijk en nienigvuldig zijn de delfstoffelijke producten; daartoe behooren mod, marmer, sanden molensteenen, tufsteen, klipzont en matt nit de bronnen van Bex zwavel, kristallen, ook steen- en brninkolen.
Het fabrielayezen levert zakuurwerken, leder- en wollewaran. De transito-handel naar Frs.mkrijk en Duitachland is
levendig. De voorn. plaataen Z011 Lausanne (de bidet.),
Vevey, }forges, Nyon en Avenches. Het kanton bekleedt
de 19de plants in 't Zwitesesch Eedgenootschap. 1 ,66r 1798
behoorde het als ',Pays de Vaud" aan 't kant. Bern, maar
rnkte sick op Frankrijks aandrijven in dat jaar daarvan
los, om voortaan een aftonderlijk kanton te vormen.
Illitsaj, (hong. Vag h), (Cneue, Vague], riv. van W.Hongar, ontataat in 't corn. Liptau nit de vereeniging
van de Witte- en Zwarte-Waag, die in de Karpathen ontspringen, besproeit Smut-Miklos, Trentsin, Neustadt, Leopoldstadt, en valt na een W.lijken en Llijken loop van 60
U. met de Neutra in den Donau te Komorn. Haar voorn.
bijriv. is de Area.
Waal, 111Vaay, He Waye, gels. in de Ned. prov. Limburg, gem. Neer. 85 mw.
Waal, 1) (fr. Vaha 1), [Valhi, Vahalie, Vaealue],
naam, dien de Z.lijke Rijnarm in de Nederlanden van Pannerden tot Gorinchem draagt. Hij stroomt in meestal W.lijke richting voorbij Nijmegen, Tiel en Bommel en vereenigt zich beneden het fort Loeveetein met de Maas, om
met deze onder den naam van Merwe (tie ald.) naar
Dordrecht te vloeien. Op haren loop heeft zij met de Maas
ook gemeenschap bij het fort Nieuw-St.-Andriers door middel van het Gat-van-St.-Andries of het Schansg a t. — 2) beier mvl., kr. Zwaben-en-Neuburg, landgericht
Buchloe (mvl. tan de Gennach, met 850 mw.) ; met
een slot, de gewone residentie der vorrsten von der Leyen.
900 mw. — 3) (de), Ned. d., gem. en eil. Texel, prov. N.Holland, 1 /2 U. NO. den Burg. — 180 mw. — 4) ('t), Ned.
d., prov. Utrecht, gem. Tull-en-'t Waal, kant. en 3 U. W.t.N.
Wijk-bij-Duurstede, aan de Lek. 280 inw.
Waalre, gem. en d. in de Ned. pray. N.-Brabant, kant.
en 11/4 tt. ZZW. Eindhovt a, arr. 's Hertogenbosch. 821 law.
(met eenige geh. en b.,
Waalwijk, 1) kant. der Ned. prov. N.-Brabant, arr.
en hof 's Hertogenbosch. — 2) gem. en vi., hfdpl. van gen.
kant, 3 u. W. 'a Hertogenbosch., Het fraaie vi. is door een
lenge haven met het Oude-Maasje verbonden, en heeft 1
r. kath. en 2 geref. kerken, een korenbeurs, velerlei indnstrie, vooral leerlooier(jen, brouwerijen en schoenmakerijen, drukken doortocht, een sterk bezochte weekmarkt en
6 drnkke jaarmarkten, levendigen handel en beurtschepen
op de voorn. holl. steden. 2124 low. — 3) geh. in de Ned.
prov. N.-Brabant, gem. Riethoven.
Waanserburen, b. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Menaldamadeel, onder het d. Menaldum. 160 mw.
Wear (Set), d. in de Ned. prov. Groningen, under de
gemeenten Scheemda en Nieuwolda. 450 mw.
Waarde„ d. in de Ned. prov. Zeeland, kant. en 3 u.
ZO. Goes, arr. Middelburg, bij de Westerschelde. 440 mw.
Het vormt de heerlijkheid Valkenisse de gem. Waarde,
die 783 (ow. telt.
Waardenhurg, d. in de Ned. prov. Gelderland, kant.
en 1114 U. ZZW. Geldermalsen arr. Tiel, bij de Waal, r.
0.; met het kasteel W., het all
elijk huis Schuilkerk en 2
jaarmarkten. 740 mw. Met het d. Neer-IJnen vormt het
de gem. Wear den burg, die 1218 inw. telt.
Waarder, Ned. gem. en d., 5.-Boll., kant. en 1 u. ZW.
Woerden, arr. Utrecht. 776 mw. (met de geh. Driebrugge
en Korte-Waarder en een gedeelte van de b. Nieuwerbrug.)
Wastrellsuieen, 1) d. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Emmikhoven en Waardhuizen. 150 mw. — 2) of Sondembeep, geh. in de prov. N.-Holl., gem. Ouderkerk a/d Amstel.
101Vaard1and of Waardpolder, polder in de Ned. prov.
N.-Holland, gem. Harenkarspel.
Iliffaattzen, ale VIVaitzen.
Wstatskansr, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Nederweert. 130 mw.
Wasizerse, 1) d. in de Ned. prov. Friesland, gem W.Dongeradeel, kant. Dokkum, arr. Leeuwarden, 1/2 n. ZZO.
Holwerd. 76 mw. — 2) id., gem. Hennaarderadeel, kant.
en 1 U. N.t.O. Bolsward, arr. Leeuwarden. 90 (ow.
bij de Indianen = ',beer", 1) riv. der VS.,
ontapr. in 't NW. van Ohio, vloeit W. en Z. door Indiana,
echenlende dien staat van Illinois en valt na een loop van
120 n. omtrent 31/2 n. NNO. Shawnee-town in den Ohio.
Zit) is voor stoombooten bevaarbaar tot La-Fayette, wa,arbij
het kanaal begint, dat haar met het meer Erie verbindt.
Be White-riv. is hear voorn. bijriv. — 2) grs. in Illinois,
groot 9 0 m., met 5100 inw.- hfdpl. Mount-Carmel.
— 3) gre- in Indiana, grout 20 0 m., met 21,300 mw.
(2756 in 1840); hfdpl. Wabash.
11111falsaeltaw, grs. der VS.. Minesota. 15,800 low.
Wabanneee, gra. der V.S., Arkansas. 3365 (ow.
Walser . d. in Prnisen, prov. Hessen-Nassau„ 2de stai
tion van Kassel
near Frankfort; met een keurvorstl. lustslot en een stoeterfj. 1100 low.
Waist., ale Warms.
Wacemas,
ss
sv ray. der V.S., in N.- en Z.-Caroli na, valt
na een Z.lijken loop van 30 u. in den mood van den Grootea-Pedro, tegenover George-town, 3 a. van den All. oceaan.
Wasebbaele, wurt. d., Jaxtkr., 1 u. Z. Mergentheim ;
met eon slot en eynagoge. 1260 mw
Wassbeadhoins, mvl. in Rijnbeieren, 4 u. NW. Spier.;
met de ralnen van een burg en veel wijnbouw. 2450 (ow.
Waeln•eko, Waushock, stadje in Polen, 7 n. ZZIN.
Random, aan de Hamienna (bijriv. der Weichael). zoo low.
11111/seltaolions, d. in Zwitserland, kant. Bern, distr.
Than. 352 mw.
liWaelsetedt, pr. d. prey. Sakien, regdst. Erfurt, 3 n.
NW. MiihMansen. 16i0 inw.

Waeitt (Do) b. in de Ned. prov. 1.-Boll., gem. 's Gravendee', aan de Dordtsche kil. 230 mw.
Waebtebeke, belg. gem. en d., 0.-Vlaanderen, arr. en
3 U. NNO. Gent, aan de Moervaart. 3800 mw.
Waebtendonk, pr. mvl., Rijnprov., regdst. en 7 u.
NW. Dasseldorf, aan de Niel.. ; met weverijen. 2560 mw.
Waebterebach, stadje in Pruisen, proy. Hessen-Nassau, regdst. Kassel, 11/3 U. W. Salmilnater; met een gravelijk residalot. 1225 mow.
Waebtum. Wagtum, b. in de Ned. prov. Drente,
gem. Dalen. 240 low.
Waekon, belg. gem. en d., W..Vlaanderen, arr. en 3
U. NNO. Kortrijk, aan de Mandelbeke, 1. o. 2500 mw.
Waco, vi. in de V.S., Tejas, grs. Mc.-Lennan. 3008 mw.
1DVaenlla, gm. der V.S., in 't midden van Florida, aan
de Appalachee-baai.
landstreek in Midden-Afrika, ten 0. van het
Tsad-meer, ingesloten door Kanem, Bagirmi en Darfoer,
groot rnim 8000 0 m. en bevolkt met 2,600,000 Mw. (volgens Nachtigall, 1879); — hfdpl. Ware.
Wadbourough, cog. d., grs. en 11/2 u. ZO. Worcester; met een station aan den Birmingham-and-Bristol-spw.
INaddae, zit Bedsit.
Waddeedon, kersp. en vi. in Engeland, g,rs. Bucks,
11/$ a. NW. Aylesbury. 1900 mw.
Watddingham, kerap. van Engeland, grs. Lincoln, 11/ 2
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Lincoln. 860 mw. — Hen ander Waddington ligt in
de V.S., New-York, grs. St.-Lawrence. 2600 Mw.
Waddinztreen, Waddingsveen, gem. in de Ned.
prov. Z.-Holland, kant. en ongeveer 1 u. NW. Gouda, arr.
Rotterdam, gevormd in 1870 door de vereeniging der gem.
N..Waddinxveen, Z.-Waddinxveen en Broek C. a.; met een
herv., remonstr. en een r. kath. kerk. 4177 mw., die hun
bestaan vinden in landbou.w, veeteelt, zuivelbereiding en
eenige andere industrie.
Waden, zie El-Uoden.
Wadenoijen, d. in de Ned. pray. Gelderland, kant.,
arr. en 1 u. WZW. Tiel, aan de Linge, I. o., met het
schoone landgoed het Huis-Wadenoijen. Het vormt met
het d. Drumpt en 't geh. Passewaay de gem. Wadenoijen,
die 1563 mw. telt.
Wadensehwij1, Whidenswijl, zwit. mv1.. kant. en
31/.2 u. ZZO. Zurich, aan de Z.zijde van 't ZUricher-meer ;
met veel weverijen en looierijen, een slot en bad. 2606 Mw.
Wadereloh, gem. van Pruisen, prov. Westphalen, regdst.
Munster. 4130 mw.
11/Wadesboro', 1) hfdpl. van 't grs. Anson in N.-Carolina, V.S., 20 u. W. Fayette-Ville. 2370 mow. — 2) hfdpl.
van 't grs. Callaway in Kentucky, 72 u. ZW. Frankfort.
Wadhurst, kersp. en mvl. van Engeland, grs. Sussex,
11/2 n. ZO. Tunbridgewells. 3200 mw.
Wadjier of Wodgier, eil. der Arroe-groep, Molukken;
met een gelijkn. d. aan de W.zijde van 't eiland.
Wadjoe, Wajo, Toadjo, rijk op Celebes, aan de W.zijde der haat van Boni en ten N. van het rijk Boni. De
hfdst. is Tesor a, seer verstrooid gebouwd.
Wadmalaw-leland, at. der VS., N..Carolina, gra.
Charleston. 3840 inw.
Wador, st. van Afghanistan, 5 u. W. Dera-Ghazie-Khan,
op den weg naar Candahar. 2000 low.
Wadowiee of Wadete, at. van Oostenrijk-Hongarije,
prov. Galicie. kr.hfdpl., aan de Skawa. 6 1 /2 u. WZW. Krakau. 3900 inn-.
Wadway, VIVadwaai, Wadweide, d. in de Ned.
prov. N.-Holland, gem. Wognnm, kant., arr. en 12/3 u. NW.
Hoorn. 125 mw.
Wady, in 't arab. meen dal"; veelal echter weinig meer
dan een drog,e rivierbedding, die alleen tijdelijk, in het regenseisoen, water bevat (*); vooropgaand wooed bij de usmen van een groot aantal plaataen in 't Oosten en in Afrika.
1) 11,17.-Stmjeut of Donjons, st in de Sahara, aan de
grens van Tripoli, met de overblijfsels eener mom. vesting
nit den tijd van Septimius Severna. 2) W.-el-Arieeb,
vallei in Steenachtig Arable, die de hoogvlakte T y h (tint
Tih") tussehen Akaba en Hebron (de woestijn, waar de
Israelieten zich ophielden v66r de inbezitneming van Kansan) doorenijdt en onmiddellijk tot de Middell. zee loopt.
— 3) d. in Nnbie, aan den Nij1, r. 0., die hier
een waterval vormt, 60 u. ZW. Assoean ; met oudheden en
handel. — 4) W.-hawse, of de oase Bilma hfd.zetel der Tibboes, op den karavanenweg van Fezzan naar 't
meer Tsjad, 14 u. Z. Moerzoek; met veel zoutmeren, die
een groot deel van Soedan en N.-Afrika van aunt voorzien.
De hfd.stapelplaats van dat zont is in de hfdst. Bilma. De
sultan der Tibboes resideert in Dirki of Dirk e, N. en
bij Bilma. — 5) W.-Modenyn of W.-Medina, et. in
Nubie, Sennaar, aan den Blanwen-Nijl, 1. o., tusachen Sennaar en Kortum; met een kazerne, hospitaal, magazijnen
en groote markt. WOO low. — 6) W.-Moeast, uDal van
Mazes"), vallei van Steenachtig Arabie, die zich W.waarts
opent in de W. -E 1-G h o r, de groote indieping tuesehen
de Roode-zee en de golf van Akaba. (Een menigte andere
merkwaardige Wady's vindt men vermeld in van Senden,
't Heilige Land. inz. Deal I., blz. 14 en volg., blz. 191-192.)
lillhaeregkena, belg. gem. en d., W.-Vlsanderen, arr. en
2//2 it. NO. Kortrijk; met veel handel in granen en lijnwand. 6680 low. — Waerseboot, id., 0.-Vlaanderen,
kant.hfdpl., arr. en 21/2 u. NW. Gent ; met veel ververiden. 5700 low.
Woes (Land-van-), of Wasteland, belg. landstreek
tueschen Antwerpen en Gent in 0.-Vlaanderen. Zij beetaat
meeat nit polderland, is een der best belbouwde en vrnehtbaarate dreven des rijks en tevena een der dichtst bevolkte
streken van Europa (gemiddeld meer dan 16,000 zielen per
0 m.), telt een menigte door landbonw en fabrieken welvarende plaatsen (St.-Nikolaas, Hamme. Lokeren., Beveren
ens.) en wordt van een spw. tusschen 't Vlaamsehe.Hoofd
en Gent doorsneden.
(*) Vergelijk boven het art. Quebrada.

Weasmunster
Waestaturtster, belg. gem. en d., 0.-Vlaanderen, arr .
en 11/4 u. N. Dendermonde; met veel weverijen. 5460 inw.
Waetoue of Waton, belg. gem. en d., W.-Vlaanderen,
arr. en 314 U. Z. Venrne. 2900 inw.
Waga, rum. riv., gottv. Wologda en Archangel, valt I.
in de Dwina na een N.lijken loop van ruim 70 u. Zij
neemt o. a. nit het 0. de Oeste en Koksjenga op.
VVagai, riv. in Siberie. gouv. Tobolsk, valt na een
N.lijken loop van 45 u. in den 'nisch, 10 a. ZO. Tobolsk.
VVagenberg, ned. d., prov. N.-Brabant, arr., kant. en
U. N. Breda, gem. Terheyden; bierbrouwerij. 900 inw.
Wagenborgen, Ned. d., Groningen, arr. Winsehoten,
kant. en 2 U. NNO. Zuidbroek„ gem. Termunten. 700 inw.
Wagendrfissel, mvl. in Opper-Hongarije, corn. Zips,
4 u. Z. Leutschau, aan de Glidnitz; ijzermijnen. 3200 sow.
Wegenfeld, vi. in Pruisen., prov. Hannover, 21/2 u. Z.
Diepholz ; met het slot Auburg; tabakafabrieken en linnenhandel. 2800 low.
Wagenhausen, vi. in Zwitserland, kant. Thurgau,
distr. Steckborn. 1102 mw.
Wageningen, ) kant der Ned. prov. Gelderland, arr.
en hof Arnhem. — 2) gem. en at., hfdpl. van 't gen. kant.,
31/4 5, W. Arnhem, bij den Rijn, r. o., over welke rivier
hier een pontveer is. Be zeer oude at., weleer een vesting,
heeft '2 havens, verscheiden aanzienlijke huizen, een geref.
kerk, een nieuwe r kath. kerk en een synagoge. een goed
stadhuis en vele scholen, waaronder een hoog,ere burger.. de rijks-landbouwschool. Op weinige minuten afstands
ligt de Wageningsche-Berg, met fraaie buitens, een hotel
en alleraangenaamste wandelingen, die de schoonste en
rijkste gezichten opleveren over den Rijn en in de Betuwe.
Ook zijn er wandelingen om de stad en een fraai plant.
men ter plastic van de vroegere wallen. De industrie der
gem. bepaalt zich meest tot den landbouw en de tabaksteelt ; ook vindt men er steen-, potten- en pannenbakkerijen, touwslagerij, leerlooierij en zoutziederij. Er worden
veel jaarlijksche veemarkten gehouden. 64s2 inw. (met de
b. Kortenburg, het Lekskensveer, Wolfwaardsche veer en
Mannenswaardsche veer.)
Wager, tie Guianeco-Eilanden.
Wager-River. breede riviermond of inham van Britsch
N.-Amerika, W. Southampton-eil., 66 0 N.B., 90° W.L.
Wagga-Wagga, d. inAustralie,Nieuw- Z . Wales. 1900 inw.
Waggithal Minter. en Vorder-), twee d. in Zwitserland, kant. Schwyz, Bezirk March; het eerste met 330,
net laatste met 691 low.
Waggoner, vl. in de V.S. van N.-Amerika. W.-Virginie. 3400 mw.
Waghen of Wat.ene, kerap. en vl. in Engeland, grs.
York, 0.-Riding, 1 u. OZO. Beverley. 450 mw.
Wagram of Deutsch-W., d. in Neder-Oostenrijk,
aan den Rossbach, 1. o., 3 u. NO. Weenen. 800 inw. Napoleon I. bevocht er een achitterende overwinning op de
Oostenrijkers, 5 en 6 Jun 1809, welke door het tractaat
van Schembrunn gevolgd werd.
Wagstadt. IBilo W e Si, st. van Oostenrijk-Hongarije, prov. Silezie, 4 u. ZW. Troppau; met weverij en een
slot. 4100 mw.
Wahabiten, Mohamm. secte in Arabie, gesticht in het
midden der vorige eeuw door een hervormer van de Mohamm. godsdienst, Abdoel Wahab. Zij gelooven aan den
eenigen God, maar bewijzen diens middelaar Mohammed
geen goddelijke eer en verwerpen alle tradities, behalve den
koran. Met goed gevolg verbreidden zij zich over bijna 't
geheele schiereiland, totdat ze door den onderkoning van
Egypte, tegen wiens gezag zij zich ook kantten, tot 't binnenland beperkt werden.
Wahl, gem. en d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 184 u. Redingen. 400 low. Het
vormt met de d. Buschrodt en Rindschleiden benevens
eenige geh. de g e m. W a h 1, die 1300 inw. telt.
Wahlern, gem. in Zwitserland, kant. Bern, distr.
Schwarzenburg. 5154 mw.
Wahlershausen, id in de pr. pron. Hessen-Nassau,
1 u. W. Kassel; met het kasteel W ilhelm s ha he
• tie Kassel). 1359 mw.
Wahlhousen, Wallhausen, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 2 it ZO. Clerff. gem. Hosingen. 200 mw. — Wahlvviller, ned. d., Limburg, arr.
Maastricht, 1 u. OZO. Gulpen, gem. Wittem. 200 mow.
Wahlstatt, tie Liegnitz.
Wahrenbrfick, pr stadje, prov. Saksen, regdat Merseburg, aan de Zwarte-Elster, 4 u. 0. Turgau. 800 mw.
Wahring, Waring. gr. en achoon d. in Oostenrijk,
voorstad van Weenen ; met een merkwaardig gesticht ter
vorming van buisvrouwen, veel industrie en herbergen.
4),135 Mw. (26)0 in 18.50, 5100 in 18571.
Waianiwaniwa, d. i tregenboogwater", benaming,
die de Maori's van Australie geven aan een waterval.
Waiblingen, wurt. d., Neckarkr., opperambtshfdpl.,
can de Rems, 2 u. NO. Stuttgart. 4100 mw. her was weleer een slot der Hohenstaufen, wier bijnaam van Ghibellijnen men nit een ital. verminking van den naam deter
St. wil afteiden. Eenigen echter willen, dat de Hohenstaufen dies naam dragen naar het badensch d. W ieb 1 i ng e n of We i b lin ge n, bij Heidelberg.
Waibstadt, st. in Baden, Nederrijnkr., 7 u. ZO. Mannheim; met weverij en looierij. 1960 mw.
Waida, havenst. van Dahomeh, W.-Afrika.
Waidhofen. 11 [Baierisch-J, at. in Neder-Oostenrijk,
kr. en 12 u. WZW. St.-Peolten ; middelpunt der ijzerfabrikatie in Neder-Oostenrijk. 4500 mw. Daarbij ligt de S o nt a gaber g, een desk bezochte bedevaartsplaats. — 2)
Bohntiech-), id., kr. en 9 U. NW. Krems, aan de Thaya;
met weverijen. 2200 mw.
Waigatz, eil. van Rusland, in de N.lijke Uszee, gouv,
Archangel, van 't vasteland door de Ju go r-S tr a a t en
van Nova-Zembla door Str a a t -Wai gat z, de K a r
se he- S tr aat of Karskie-Vorota (rues. = yKarischePoort) gescheiden ; lang 7 u., breed 10 u. De N.punt op
700 25' N.B., 69° 1. 1 O.L. 't Is rijk aan visch, strandvo-

Wald

1069

gels en pelswild, maar rotsig en onherbergzaam. Be naam
is ontleend aan den russ. ontdekker Iwan Waigatz, 16de
eeuw. Vergelijk Nordenskjold, Vaart der Vega, nederl. bewerking door prof. Kan, blz. 159.
Waigioe, Waigeeuw, Wagen, 0.-Ind. eil., ten NW.
van Nieuw-Guinea, waarvan het door een breede straat
gescheiden is. Het maakt een deel der Papoesche-eilanden
uit, is in 't midden bergachtig, aan de kusten moerassig,
maar toch van goede havens en baaien voorzien. De T ofa hak - of 0 f f a k - baai aan de N.kust ligt op 0° l'
8" Z.B., 130° 43' 0.L., en is, even als de W.waarts gelegene Plapi b a a i, voor schepen van grooten diepgang
toegankelijk en veilig. De kleine haven Boni ligt aan
de N.kust ten 0. Be C habr olsbaa i , vroeger Re e rn
of Ta bilo-ba a i, aan de Z.kust, verdeelt het in een
0.- en W.lijk schiereiland. 100,000 mw. ?)
Waiho tie Thames 4 , .
Waihoe, tie Paasch-Eiland.
Waikato. Ouaikato, voorn. riv. van Nieuw-Zeelands
Ndijke eil., ontspr. in 't meer Taupo, vloeit N. en valt
na een loop van 40 u. in den oceaan te W a i k at o-h av e n. op de W.kust, 10 u. Z. Auckland. Haar voorn. bijriv. is de W aip a.
Wainfleet, eng mvl., grs. Lincoln, 41/2 u. NO. Boston. 2400 inw. 't Was weleer veel grouter.
Wairau en Wairoa, twee riv. van Nieuw-Zeeland:
de eerste, op 't Midden-eil., valt in de C loud y - b a a i,
de laatste, op 't N.-eil. outlast rich in K a ip ar a- h av e n, 16 U. NW. Auckland.
VVairikaori. tie Chatham.
Waisehenfeld, Weischenfeld, beier. stadje, kr. Opperfranken, 3 1/s u. ZW. Baireuth, tan Ic Wiesent. 86 1 inw.
Waitoetake, Whytootake of Ainontake. kl. groep
in de Harvey-eil., waarvan 't grootste denzelfden naam
draagt en op 18° 58' Z.B. ligt.
Wakefield, gem. der VS., Vermont, grs. Washington,
51/2 u. ZW. Montpelier. 1220 mw.
Waitzen, Waatzen, tV aez ), st. in Midden-Hong,
rije, corn. en 6 u. N. Pesth, aan den Donau, 1. o. Zij is
de zetel van een bisschop en heeft een schoone kathedraal,
bissch. paleis en lyceum, een piaristen-collegie, een militaire school, een doofstommen 7 instituut, papiermolens,
druk bezochte veemarkten en w,.nhandel 13,200 iow.
Wakanda, vi. in de VS., Missouri. gm . Carroll. ô 0mw.
Wakarusa, vi. in de VS., Kansas, gm. Douglas. 2400 mw.
Wakayama. St. in Japan. 600 inw,
Wake, grs. der VS., in 't midden van Carolina ; groot
54 D m., met 35,000 inw. in 1881 (21,118 in 1840, 24,000
in 18501; hfdpl. R al e i 0. h.
Wakefield, 1) eng. St., grs. York, W.-Riding, aan den
Lancashire-and-Yorkshire-spw. 21/2 u. Z. Leeds, aan de
Calder. Zij is goed gebouwd,'heeft verscheiden fraaie kerken, een aierlijke kapel, latijnsche, industrie- e. a. scholen,
een bibliotheek, korenbeurs, vele liefdadige gestichten, geleerde genootschappen, een schouwburg ens., en was vroeger beroemd om hare laken- en garenfabrieken, die seer
vervallen zijn. Zij drijft handel in vee, wol en koren, heeft
steenkoolmijnen en voert veel steenkolen sit. 21,100 Mw.
— 2) gem. der V'
.S. New-Hampshire, eTs. Carroll, aan
den spw. van Great-Fa lls naar Conway, 14u.
' NO. Concord.
Wakenitz, sic Trave.
Wakh, sib. riv., gouv. Jenisei en Tobolsk. valt r. in den
Obi, 30 U. 0. Soergoet, na een W.lijken loop van 10 , 0.
Wakkerstroom, hfdpl. van een gelijkn. distr. in de
Transvaal of Z -Afrik. republiek, in 't geoied der Drakenbergen, op ongeveer 27° Z.B.; met veel handel in wol, huiden, boter, host en koren, aan welke artikelen 't district
zeer rijk is. Ook heeft men in de laatste jaren steenkoolmijnen gevonden.
Wal (De), b in de Ned. prov. Friesland, gem. Tietjerksteradeel, onder het d. Oostermeer. 45) Mw.
Waladia (El.), zeest. van Marokko, met een haven ass
den mond eener riv. in den Atlant. oceaan. 30 u. NW.
Marokko. — Waladi, Qualadi, is een plaats in Nigritie,
ZZO. Timboektoe, aan de Dsjoliba.
Waladejanagur, gr. st. van Britsch Indit, pres. en
181/. u. WZW. Madras. distr. N.-Arcot, aan den Palaur.
Qualan, Strong, z.Ulalan, under Carolinen.
Walbeck, pr. mvl., prov. Saksen, regdat. Maagdenburg,
kr. en 7 u. ZW. Gardelegen. 1200 mw.
Walehen-See, meer van Opper-Beieren, Z. den Kochelsee, bij Tyrol ; lang 11/3 u., breed 1 u.
Walcheren, Ned. eil., het W.lijkste der prov. Zeeland
en tevens van 't koninkrijk der Nederlanden, omgeven door
de N.zee, de Schelde-monden, het Veergat en het Sloe,
welk laatste water in 1871 gedeeltelijk gedempt is ten behoeve van den spw. Middelburg—Goes—Bergen-op-Zoom.
De grootte bedraagt bijna 4 CD m., waarop een bevolking
van ruim 40.000 mw., verdeeld in 4 stedelijke (Middelburg,
Vlissingen, Vere en Arnemuiden) en 17 plattelandsgemeenten. Het wordt tegen 't geweld der zee steels door duinen,
deels door dijken (waaronder de zware Westkappelsche
dijk ) beschut, is van goede wegen doorsneden, telt vele
fraaie buitengoederen en heeft over 't geheel ten vruchtbaren bodem met goede weiden en voortreffelijk bouwland en aan de N.m.j.de met veel geboomte. Walchersche
erwten en boonen zijn een bekend landbouwartikel.
Walchwil, gem. in Zwitserland, kant. Zug; met 1056 inw.
Waleot, 11 kersp. van Engeland, gm. Somerset, bij
Bath. 25,0:10 mw. — 21 d., gra. Lincoln, kersp. Billinghay,
2 u. NO. Sleaford. 610 inw
Waleourt, belg. gem. en vi,, prov. Names, kanthfdpl.,
arr. en 61/2 u. W. Dinant, aan den Sambre-en-Marta-spw.
Er is een heck met een beeld der Maagd, dat cal van bezoekers krijgt. 135 11 inw.
Wald, 1) zwit. d, en kersp., kant. en 5)( 2 me OZO. Zurich; met katoenspinnerij en ijzerwerken. 6048 mw. — II
id., kant. Appenzell-Ausserrhoden. 1510 inw. — :4) pr. at.,
of eigenlijk eene uit verscheiden dorpen en get, beataande
burgerlijke gemeente (”Biirgermeisterei",, die den naam
draagt naar het sleclats 600 inw. tellende dorpje W a 1 d,
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Rkjnprov., regdat. en 7 U. 0. Dasseldorf; met veel fabricken. 8700 mw.
Waldai, ruse. st ., gouv. en 23 n. ZO. Novgorod, distr.
hfdpl., aan 't kleine meer Vt'aldai en bij den spw. van Petersburg op Moakou ; met zeepziederkjen, looierijen, enz.
3700 inw. — De near gen. atad geheeten Walda i-h e ttv e 1 8, beataan alt een reeke plateaux die zich uitstrekken tusschen 't Z.einde van 't meer Peipoes
en de riv.
'
Dtlna, bij een gemiddelde hoogte van 250 met., en de waterscheiding vormen tusachen de rivieren, welke naar de
Oostzee, en die, welke naar de Kaapische zee vloeien
Waldan, gem. in Pruisen, pray. Silezie, regdst. Liegnitz. 2565 mow.
Waldbach, d. in het Steinthal, Vogezen ; woonplaats
van den peed. en opvoedk. Oberlin (1740-1826 ).
Waldbillig, [Billiacum ?I, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en I3/ a. WZW. Echternach.
625 inw. Met de d. Christnach en Hollen benevens 2 geh.
vormt het de gem. Waldbilli g, die 1500 jaw. telt.
Waldhiackelheim, pr. my!., Rijnprov., regdst. Coblenz,
2 u. W. Kreuznach. 4200 jaw.
Waldbredinans, d. in 't. gr.hertd. en arr. Luxemburg,
kant. en 1 n. W. Remich. 360 inw. Met het d. Trintingen
en 3 geh. vormt het de gem Waldbredimu s. 850 mw.
Waldeck. I, Woudhoek ", 1) of W.-Pyrunont, vorstd.
van Duitschland, bevattende het eigenlijke vorstd. Waldeck
en 't grs. Pyrmont. Het eerste ligt tusschen 51° en 51° 30'
N.B., 8° 30. en 9° 11' 0.L., en is omsloten door de pruis.
prov. Westphalen en Hessen-Nassau, gr. 2 r,17 m. met
rde
ruim 50,0 #0 inw.; terwijl het daarvan geheel afgezonde
Pyrmont S u. nicer N.waarts ligt, tusschen 't gebied
van de pr. prov. Hannover, Lippe-Dettnold en Brunswijk,
gr. 1,5 m., met nagenoeg 6000 mw.; zoodat het ganache vorstd. 21,67 0 m. beslaat ; met een bevolking van
56,528 zielen (Dec. 1880), meest Lutherschen (met ongeveer
1000 It. Kath. en Joden ), die zich sedert 1821 met de Gereformeerden tot eerie evangelisch-christelijke Berk vereenigd hebben. De grond is in 't W. hoog, bergachtig en
niet zeer vruchtbaar. Beide gebiedsdeelen liggen in 't
stroomgebied van de Weser, en worden besproeid door de
Eder (met de Werbe), de Diemel met de Twiste en de
Emmer. Er wordt genoeg graan voor eigen verbruik gebouwd. ook aardappelen, vruchten en viii. De veeteelt en
de productie van timmerhout zijn van hoog belang; bijna
1/3 der oppervlakte beataat nit wouden. Tot de minerale
prod. behooren ijzer, zout, albast, marmer en lei; en emn
aanzienlijk gedi rite van 's vorsten inkomen wordt door den
uitvoer der minerale wateren van Pyrmont opgeleverd. De
hoofdbronnen van bestaan zijn akkerbouw, veeteelt, mijnbouw, garenspinnerij en konsenbreien, welk laatste in 't
gm. Pyrmont men aanzienlijke tak van nijverheid is. De
hfd.art. des handels zijn koren, yea, fijne wol, honig, ijzer,
minerale wateren. De hfdst. is Arolsen, de geb.pl . van
onze tegenwoordige koning,in. Zie ook Pyrmont. ) 2)
stadje in gen. vorstd. 22/, u. OZO. Korbach, bij den Eder;
met het nude slot W., dat een bezetting beeft en no tot
tuchthuis dient, 510 mw.
Waldegrave, ell. van Z.-Nieuw-Holland, aan de Z.zijde
van Anxious-Bay, Eyre-Land, en NO. Flindera-eiland, op
30° 35' Z.B., 134° 37' O.L.
Waldenbuch, wont. at., Neckarkr., 3 u. ZZW. Stuttgart;
met eene glashut. 2020 mw. Geb.pl. van Danneker.
Waldenburg, 1 , pr at., prov. Siiezie, regdst. en 12 u.
ZW. Breslau, kr.hfdpl., aan de Polsnitz ; met linnenhandel
en in de nabijheid steenkoolmijnen. 12,400 mw. — 2) saks.
at., kr.dir. Zwickau, aan de Mulde, 4 u. W. Chemnitz,
resid. des vorsten van Scheonburg-W.; met een grunt slot,
ruinen van ems ouden keizerl. burg en weverijen. 106 mw.
Dicht bij de at. liggen de d. Alt walden bur g, A 1 tstadt en Eichleit e, die als voorsteden van W. kunnen beschouwd worden. — 3 ) wont. at., Jaxtkr., 8 u. NW.
Ellwangen ; met men oud slot. 130) mw. — 4 ) zwit. vi .,
kant. Bazel. 2 u. Z. Liesthal. 87! mw.
Waldheim, 1) salts. at., kr.dir. en 9112 u. ZO. Leipzig,
aan de Zschopau; met weverijen en men tuchthuis in 't
nude slot. 7500 mw. — 2) boh. d., kr. en 12 u. W. Pilsen,
met glaefabrikatie.
Wirldi, gem. in Zwitserland, kant. Thurgau. distr.
Kreuzlingen. 890 mow.
Waldkappel, at. in Pruisen, prov. Hessen-Nassau, 6
u. ZO. Kassel; met een gymnasium. 1200 mw.
Waldkirch, at. en ambtazetel in Baden, Bovenrijnkr.,
can de Elz, 21./2 u. NO. Freiburg; met men gr. katoenfabr.
en granaatslijperijen. 3475 mw. — 2) gem. in Zwitserland,
kant. St.-Gallen. 2614 ins.
Waldkirchen, 1) mill. in Nederbeieren, 4 u. NO. Passau. 900 jaw. — 2) saks. d., kr.dir. Zwickau, 2 u. ZO.
Chemnitz ; met een blauwverffabr. 120.) mw.
Waldmohr, d. in Rijnbeieren, aan de Glan, 3 u. N.
Tweebruggen; met steenkoolmijnen. 1100 ins.
Waldnaiinchen, beier. at., kr. Opperpalts-en-Regensburg, hfdpl. van een landgericht, can de Schwarzach, 11
U. NO. Regensburg; met weverijen. 2950 mw.
Waldneukirchen, gem. in 0o8tenrijk-Hongarije, pray.
Opper-Oostenrijk. 2500 mw.
Waldo 1) crrs. der VS., Maine; met 40,000 ins.;
— agem. in Maine, grs. Waldo, 2 .
hfdpl
Bliellf:sr 910 i
liValdoboro', vi. en invoerhaven der VS., Maine, grs.
Lincoln, aan beide zijden der riv. Muscongus, 9 u. ZO.
Augusta. 4200 mw.
Waldridge„ vi. in Engeland, gnu. en 1 U. N. Durham,
kersp. Cheater-le-Street. 900 inw.
Waldron, kersp. van Engeland, grs. Sussex, 1 tt. OZO.
Uckfleld. 250 mw.
liValdsamben, beier. mvl., kr. Opperpalts-en-Regensburg,
hfdpl. van een landgericht, aan de Eger, 9 u. ONO. Baireuth ; met een bedevaartskerk en fabrieken. 1850 low.
Waldsee, wart. at. en ambtszetel, Donaukr., 9 u. ZZW.
Ulm: met een bedevaartskerk en slot. 2775 mw.
Waldshut, at. in Baden, Bovenrijnkr., aan den Rijn

Wallachije
en den Ow., 6 u. WZW. Schaffhausen. 2473 in w. Zij is
een der 4 zoogen. eVialdstadte" [Urbes sylvestres], ziande
de andere het 4 u. van W. gelegen stadje Sackingen en
de beide mit. steden Laufenburg en Rheinfelden. Ont.
leent aim n naam aan den Duitachen keizer Rudolf Habsburg, die het stichtte als een aWaldeshut", ter bescherming van het Schwarzwald of Zwarte woud.
Waldstatt, gem. in Zwitserland, kant. Appenzell-Ausserrhoden. 1368 inw.
Waldetatten, Waldstetten, beier. mvl., kr. Zwabenen-Neuburg, I u. Z. Gainzburg ; met 2 sloten. 850 inw. —
Waldstetten, wont. mvl. Jaxtkr., opperambt Gmiind.
Waldtburn, beier. mvl., kr. Opperpalts-en-Regensburg,
8 u. NO. Amberg ; met men slot en glashut. 900 inw.
Walena of Walen, b. in de Ned. prov. Limburg, deels
tot de gem. Schin-op-Geulle, deels tot die van Klimmen
behoorende. 180 inw.
Walenhoek, geh. in de Ned. prov. Zeeland. gem. Ossenisse. kant. Hoist, arr. Middelburg. 50 mw.
stadje in Wallachije, 12 u. N.
Waleni of Valeni
dding Slanikoel.
Bucharest; met de zontbe
Wale., 1) en. vorstd., zie Wallis. — 2) gem. der
V.S., Massachusetts, grs. Hampden 21/2 u. ZO. Palmer.
SOO inw. — 3) id., New-York. grs. Erie, aan Seneca-Creek,
5 u. ZO. Buffalo. 1416 mw. — 4 ) kersp. van Engeland.
grs. York, 1l/2 u. ZO. Rotherham. 1360 mw. — 5 I (NewSouth-), zie
Walet, Qualet, at. in Afrika, W.-Soedan, hfdpl. van
den staat Biroe, 75 u. WZW. Timbuktoe.
Walferdingen (fr. W al v er dange), d. in 't gr.hertd.
Luxemburg, arr., kant.
'
en 1 u. N. Luxemburg, gem. Steinsel,
aan de Alzette ; met een paleis van den honing, gr.bertog.
Walfsden, zie Todmorden.
Walik, 1) b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Heithuizen, kant. Weert, arr. Roermond. 15e inw. — 2) of Walk,
geh. in de prov. N.-Brabant, gem. Riethoven, kant. Eindhoven, arr. 's Hertogenbosch. 1 i5 mw.
Walincourt, fr. gem. en d., dep. Nord, arr. en 21/2 u.
ZO. Cambray (Kamerkjk). 2500 low.
Waljevao, versterkte at. in Servie, aan de Kolubara.
13 u. N.t.W. Oesjitz ; met drukke markten. 3100 ins.
Walk, russ. at., gouv. Lijfland, distr.hfdpl., 26 u. NO.
Riga. 56S0 mow.
Walkenried, mvl. en ambtszetel van Brunswijk, distr.
en 6 u. ZW. Blankenberg, aan de Wieda ; met schoone
ruinen eener Cistercienser-abdij. 600 inw.
Walker, 1) grs. der VS., in 't NW. van Georgie ; gr.
33 0 m., met 9900 inw. 16572 in 184)); hfdpl. La Fa ye t t e. — 2; id., in 't NW. van Alabama; gr. 70 0 m.,
met 6500 mw. (4032 in 1840); hfdpl. Jasper. — 3, id.,
Tejas, met 9750 inw.; hfdpl. Huntsvill e. — 4) gem.
in Pennsylvanie. grs. Huntingdon. 1500 mw. ) id., in
Missouri, grs. Moniteau. 3500 mw. — 6 ) at. in Engeland,
grs. Northumberland, kersp. Longbenton, aan de Tyne. 1R2

u.0New-Castl9m.
Walkerburn, d. in Schotland, grs. Peebles, kersp. Innerleithen. 800 mw.
Walkeringham, kersp. van Engeland, grs. Nottini,rham, 1 u. NW. Gainsborough. 750 mw.
u.
Walkern, kersp. van Engeland. grs. Hertford,
ONO. Stevenage. 800 mw.
Walker's-Creek, vi. in de VS., Virginie, grs. Rockbridge. 2467 ins.
Walkhampton, kersp. van Engeland, grs. Devon, 1 u.
ZO. Davistock. 630 mw.
Walki, ruse. at., gouv. en 8 u. WZW. Kharkov, distr.hfdpl., aan de Mosja ( bijriv. der Donetz). 10,000 mw.
Walkington, kersp. van Engeland, grs. York, 0.-Riding, 1/2 u. ZW. Beverley. 661 mw.
Walkringen, gem. in Zwitserl., kant. Bern. 2100 inw.
Wallace, grs. van Nieuw-Z.-Wallis, in 0.-Nieuw-Holl.,
grenzende aan Victoria, omgeven door de grs. Wellisley,
Beresford, Buccleugh en Selwyn, van het laatste gescheiden door de Austral. Alpen. De streek is bergachtig, goudrijk en wordt besproeid door bronrivieren der Murray.
Wallace town, moderne en volkrijke voorst. van Ayr,
Schotland, onmiddellijk W. Newton, aan de riv. Ayr.
Wallachije, Walaehije, (wall. Tzara-Roeman eaka, turksch Ak-Iflak, fr. Valachie of Valaq u i e), een der vroegere Donau-vorstendommen, tusschen
0
43 43 en 45° 42' N.B., 22° 25' en 28° 5' 0.L., bepaald ten
ZO., Z. en ZW. door den Donau, die 't van Bulgarije
scheidt, en ten N. door Moldavie en de Oostenr. monarchic; — hfdst. Bucharest, dat tevens de residentie is van
't nieuwe (sedert Maart 1881) kon. Rumenie, wean men
zie. De growl is bergachtig in 't N., laag en moerassig in
't Z., en wordt besproeid door den Donau en diens bijrivieren de Aloeta, de Schyl, de Ardsjisch met de Dumbovit., de Jalomnitza en de Sereth met den Bone°. Over
't geheel is de bodem zeer vruchtbaar. Het klimaat is en
beet en vochtig des zomers en zeer koud des winters. De
voorn. prod. ZijII tarwe, gerst, rogge, hennep en tabak.
Main is 't hoofdvoedsel der mw. De wijnstok wil en wel
gedijen; de wooden zijn er uitgestrekt en de weilanden
voortreffelijk. Runderen en schapen worden en allerwege
geteeld, en fine wol is men art. van uitvoer. De bevolking
bestaat nicest uit Wallachijers of Walachen, die !deb zelven Roemoeji, (d. aRomeinen'') noemen, met een mengsel van Heidens (Zigeuners), Joden, Armeniers, Serviers
en Grieken, die ems verbasterd latijn spreken. Geographisch
splitst zich bet land in 2 ongelijke deeden, die door de
Aloeta gescheideu worden Groot -W. ten O. en Klei nW. ten W. — Wall. vormde weleer een gedeelte van Dade en wel van Daci a- T raja n a. 't Kwam later under
de heerschappij van de Gothen en Hunnen en maakte in
1290 een afzonderlijk koninkrijk uit. In 1479 wend het door
Mohammed II. veroverd, herkreeg nog eena voor een korten tijd mime onafhankelijkheid en vormde later eene prov.
van het Ottomaansche rijk, die door de verdragen van Koetajoek-Kanardsji (24 Juli 1774), van Jassy (9 Jan. 1792), van
Bucharest (18 Mei 1812) en door den vrede van Adrianopel
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Walladsjabad
( 14 Sept. 18 .22) met Moldavie onder de bescherming der
Rumen weed gesteld. Gelijk boven is gezegd weed het, verbonden met Moldavie, in Maart 1881 tot een koninkrijk
Rumenie uitgeroepen. — Mora•isc h -Wallach ij e
(hoogd. Marische Wallachei) is de naam van 't
NO.lijk deel van den kreits Hradisch in 't 0. van Moravie. Daarin liggen o. a. de steden Holleschau, WisowItz,
Waeten en Wallachisch Meseritz.
Walladrjabad, (eng. W a I 1 aj a b ad), st. van Britsch
Indie, pres. Madras, distr. en 4 u. NW. Tsjinglepoet ; met

eenige uitgestrekte militaire cantonnementen.
Wallamette of Willamette, riv. van de VS., Oregon, valt na een N.lijken loop van 60 u. in de Columbia-riv.,
tegenover Fort-Vancouver en 20 U. van den Stillen oceaan.
Wallarobba, d. van Nieuw-Z.-Wallis, 0.-Nieuw-Holl.,
sea. Durham, 3 1 /2 u. NW. Clarence.
Wallasey, kersp. en at van Engeland, gra. Chester,
1/2 u. NNW. Birkenhead. 17,500 mw. (15,000 in de at.)
Walla - Walla, grs. in de VS., Washington. 5300 inw.
Wallbach, gem. in Zwitserland, kant. Aargau, distr.
Rheinfelden. 652 mw.
Wall - Bottle, vl. in Engeland, grs. Northumberland,
kersp. Newborn, 1 u. WNW. New-Castle-u-Tyne. 1060 inw.
Walidorf, d. in Saksen-Meiningen, vorstd. en 1 u. N.
Meiningen, aan de Werra. 1600 tow.
Walltharn of Walthfirn. st. in Baden, Nederrijnkr.,
8 u. NO. Heidelberg, in een woeste streek. 3135 tow.
'Wallendorf, I bong. Olaszy), vl. of st. in N.-Hongarije, een der zoogen. 16 Zipser-Kroonsteden, aan den Hernad, 31/2 U. ZO. Leutschau. 2940 tow.
Wallenfels of 'IValdenfels, beier mvl., hr. Opperfranken, 2 u. ONO. Krouach ; net een burgruine. 1600 jaw.
Wallenstadt, meer en stadje in 't zwit. kant. St.-Gallen. Het meer, 3 u. lang en mien 1 /2 u. breed, is door het
Linth-kanaal met het Zuricher-meer, 3 u. ONO., verbonden,
ligt 421 met. boven de zee, is gemiddeld 150 met. diep,
neemt de rivieren Linth en Sect op, en biedt schilderachtige natuurtooneelen aan. Het stadje lig,t aan 't 0.einde,
is een stapelplaats voor den transito-handel tusschen
Duitschland en Italie en telt 2530 inw.
Wallerfangen, pr. d., Rijnprov., regdst. Trier, aan de
Saar; met een fayence-fabr. 1930 tow.
Waller., (W o 1 a ry), vi. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Bohemen, kr. Prachin, 81/2 u. ZZW. Pisek. 2700 mw.
Wailers, fr. gem. en d., dep. Nord, arr. en 2 u. W.
Valenciennes, aan den spw. 3400 inw.
Wallerstein, beier. mvl., kr. Zwaben-en-Neuburg, 81/2
U. ZZW. Anspach; met een resid.slot der vorsten van CEttingen-Wallerstein. 1420 mow.
Wallhausen, 1) pr. mvl., prov. Saksen, regdst. Merseburg, aan de Helme, 1 u. W. Sangershaunen. i400 inw.
— 21 pr. d., regdst. Coblentz, kr. Kreuznach. 800 mw.
Wallinehbirken, d. in Oostenr.-Hongarije, peon. Bohemen. 2200 mw.
Wallingford, 1) eng. at en kersp., g,rs. Berks, Ran de
Theems, r. o., 31)2 u. NW. Reading. Zij heeft 3 kerken,
verschillende kapellen en scholen, een markthuis, gevangenis, handel in mout, koren, meel, en staat door kanalen
in gemeenschap met Bath, Bristol enz. Een u. W. de at.
ligt het Wallingford-Raad-station van den Great-Westernspw. 8000 mow. — 2) gem. der VS., Connecticut, gra. en
4 u. New-Haven; met New-Haven-village en 't
kleine fabr.d. Yaleville. 3700 mw. — 3; id., Vermont, gra.
en 3 u. Z.t 0. Rutland, aan de Otter-Creek en aan den
Boaton-and-Rutland-spw. 2100 mw.
Wallis, a] (cog. W a 1 e 8, fr. G a 1 1 e a, [Britannia
secunda, later Cambria], landstreek van Engeland, met
den titel van vorstendom I',principality") en in officielen
still steeds afzonderlijk genoemd, gelegen aan de W.kust,
tusschen Bristol en Liverpool of tusschen 51° 23' en 53 0
0 41' en 5° 17' W.L., hebbende ten 26'N.B,entusch
0. de cog. gnu. Chester, Salop, Hereford en Monmouth en
aan de andere zijden de kanalen van Bristol en St.-George
en de Iersche zee. Het wordt in N.- en Z.-Wallis verdeeld,
die elk 6 gra bevatten, als
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". Radnorshire, .
. Montgomeryshire,
.
-,?-', Flintshire,
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.
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;Li

792
974
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675
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426

397,859
115,710
91,993
73,441
59,901

039

67,623
76,312
105,102
46,598
106,121
51,040

244
633
663
544
271

25,430

Llandaff.
Carmarthen.
Pembroke.
Cardigan.
Brecon.
New-Radnor.
Montgomery.
St.-Asaph.
Denbigh.
Bala.
Carnarvon.
Beaumaris.

1,217,135
7425
11•1
(*)
of nagenoeg 350 0 geogr. m. ( de cog. a ni. =
(a )
0,04709763 geogr. )
(11 De (ongste telling, Maart 1831, leverde een totaal
op voor geheel Wallis van 1,359,895.
Totaal.

Behalve 't cit. Anglesey, dat vlak of golvend is, heeft
bijna geheel Wallis, vooral het N., een bergachtigen grond ;
de Snowdon in Carnarvonshire verheft zich tot 1085 met.;
de Cader-Idvis in Merionethshire is bijna even hoog. De
room. riv. zijn de Dee, Severn, Wye, Usk, Towy, Teify,
Dovy, Conway en Clwyd; onder de meertjes is dat van
Bala het grootste. Tot de aanzienlijkste baaien behooren

die van Carnarvon, Cardigan, St.-Bride, Milford, Carmarthen Swansea, Beaumaris en Holyhead. De landbouw is er
achterlijk en levert meest gerst, haver, aardappelen en rapen ; belangrijker is de veeteelt, en bijzonder gewichtig de

mijnbouw, die ijzer, koper, lood, zilver, lei, kalkateen en
veel ateenkolen oplevert. De katoenfabrikatie heeft zich

in sommige der N.lijke grs uitgebreid, en duizenden van
handen zijn dagelijks bezig met de vervaardiging van katoenen, wollen, linnen en zijden stoffen. De voorn. havens

zijn Swansea, Newport, Cardiff, Carnarvon, Beaumaris en
Holyhead. De wegen zijn over 't geheel goed, en in 't Z.
liggen verscheiden ijzerbanen. (Zie vender de artikelen der
bijzondere gra.)
Wallis, b), of "Walliserland, (fr. V ala i s, ital.
Valles e), kanton in 't ZO. van Zwitserland, bestaande
nit de bovenvallei van den Rh6ne vandaar de naam), ten
N. en Z. door twee hooge Alpenketens gescheiden van 't
kant. Bern en van Savoye, hebbende aan 't 0.einde de kantons Tessin en Uri, en ten W. Waadt ; grout 78,38 E
met 10 1,216 mw. (1380 ; tegen 96,837 in 1870, en 81,527 in
1850), waaronder 39,316 R. Kath. en slechts 366 Gereform.
Twee derden der bevolking spreken fransch. Men heeft
W. beschreven als een verbazend groote trog van 20 u.
lengte, ongeveer 1 /2 u. diepte en ruim 1/2 U. breedte aan
den bodem; de bergen aan iedere zijde behooren tot de
hoogste in Europa, en men telt op de 0.- Z.- en W.zijde
23 bergpassen, welke echter alien, uitgenomen die over den
Simplon, den grooten Bernhard en die bij St.-Maurice, des
winters gesloten of althans teen moeielijk bruikbaar zijn.
Groot is ook 't getal der gletschers in de Walliser-Alpen.
Er zijn ook veel kleine meren en minera.le bronnen. Het
kant. ligt aan geduchte stormen en alvernielende sneeuwvallen bloot. De veeteelt is de hfdtak der industrie, de akkerbouw is gering, en fabrieken zijn en niet of weinig aanwezig ; daarentegen is de transito-handel aanzienlijk. De
voorn. plaatsen zijn Sion of Sitten, en Martigny. — W.
wend in 1804 van Zwitserland gescheiden en vormde eene
republiek onder bescherming van Frankrijk, waarbij het
in 1310 wend ingelijfd als dep. Simplon. In 1915 kwam
het weder bij Zwitsersch eedgenootschap, waarin het de
23ste plaats bekleedt. Dv burgeroorlogen van 1844 en 1847
hebben het zwaar geteisterd.
Wallis, c] 1) cit. in den Stillen of Grooten oceaan, behoorende tot een kleine groep, in 1767 door kapt. Wallis
ontdekt, ten AV. der Samoan-eil. (tie aid.) — ) eil. van
Nieuw-Zuid-Wallis, grs. Northumberland, in Port-Hunter,
tegenover Fullarton-Cove, op 11° 51' Z.B., 142 0 4 O.L. — 3 ,
4) meerriv.an'tpsge ,di rv.Hunteal—
in Nieuw-Z.-Wallis, grs. Gloucester. lang 3 u., br. u.
Wallischbirken, ( bob. Wlachobrezy). vi. in
Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen, kr. Prachlin, 5 u.
ZZW. Pisek. 2300 mw.
Wallisellen, gem. in Zwitserland, kant. Zurich, distr.
Billach. 740 mw.
Wallisland, tie Georgian - Islands.
Wallisvvyl, 1) gem. in Zwitserland, kant. Bern, bij
Wangen. 537 inw. — 2) id., id., bij Niederbipp. 217 inw.
Wallkill. gem. der V.S., New-York, gnu. Orange, aan
de riv. Wallkill, 5 u. W. Newburg. 9470 tow.
Wallop, twee kerspels van Engeland, gra. Hants, op
ruim 1 u. afstands van Stockbridge, onderscheiden in Ne ther - W. met 954 inw. en Over - W. met 550 inw.
Walls en Flotta, kersp. van Schotland, grs. Orkney,
bevattende de Z.helft van 't eil. Hoy met de cit. Flotta
en Pharay. 1530 mw. — Ook een schotsch kern,. in 't gra.
Shetland, omvattende de eil. Foula, Linga, PapaeStour en
Vaila, draagt den naam Walls.
Wallsend, kersp. en at. in Engeland, grs. Northumberland, tan de Tyne, 1 u. ONO. Newcastle. 10,500 mw.
(4151 in de st.)
Wallstadt (Groot. en Klein.), twee bijeengelegen
mvl. in Beieren, hr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, aan
den Main, 10 u. WNW. Wtirzburg. 1355 en 1900 mw.
Wallthfirn, zie Walldfirn.
Wallyford, d. in Schotland, grs. Edinburgh, kersp.
Inverness. 560 mw.
Walmer, cog. kersp., gra. Kent, bij Deal, met ded.
Upper- en Lower- AV. en tegenover Downs W. Cas tl e, no ingericht ten gebruike van den Lord-Warden
der Cinque-ports. 3816 mw.
Walney, cit. bij Engeland, gm. Lancaster, met een
vuurtoren aan 't Z.einde, op 51° 2' 9" N.B., 3 0 10' 5" W.L.
Walnut, 1) gem. der V.S., Ohio, grs. Fairfield, aan 't
Ohio-Kanaal 2070 inw. — 21 id., zelfden Stt.. g,rs. Picksway, aan den Scioto. 1640 mw. — 51 - Creek, id., gra.
Holmes. 910 mw.
Walo, zie Jolofs.
Valuiki, russ. st., gouv. en 33 u. ZZW.
tr.hfdpl., aan den Oskol, die bier de WaWoronesch, dis
loet opneemt. 4600 mw.
Walperswyl, gem. in Zwitserland, kant. Bern, distr.
Nidau. 593 tow.
Walpole, 1) gem. en d. der V.S., New-Hampshire, gra.
Cheshire, 12 u. WZW. Concord. aan den Connecticut, die
bier zijn breedte van 106 meters op eens vernauwt tot 5
meters en de Bellows-Falls vormt, waarbij het dorp
Drewsvil 1 e ligt. 1330 mw. — 2 ) id., Massachusetts,
grs. Norfolk. 2000 inw. — 3m cit. in den Stillen ocean), ten
0. van Nieuw-Caledonie, op 22. 40' Z.B., 169° 2' O.L.
Wats, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Gendringen ; met ruins 100 mw.
Walsall, eng. st en kersp., grs. Stafford, aan den Tame
en een tak van den London-and-North-Western-spw., 2 1 /2
u. NNW. Birmingham , met een schoone nieuwe kerk en
verschillende kapellen, een latijnsche e. a. scholen, koperen ijzerg,ieterijen, handel in ijzerwaren en mout en uitgestrekte steenkoolmijnen en kalkgroeven. 46,000 mw.
Walseheid, fr. gem. en d., dep. Meurthe, arr. en 2 u.
ZZO. Sarrebourg ; met papierfabr. 1300 mw. — Walseheidt, pr. d., Rijnprov., regdst. Trier. kr en u. N.
SaarbrUck.
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Wallah (lliaap-), tie Geelvisekbaai, onder Papoea.
Walsham, 1) (North.), eng. savl. en kersp., gra. Norfolk, bij de riv. Ant, 4 U. NNO. Norwich. 3200 mw. —
2) (South-), d. en distr., 3 ii. WNW. Yarmouth. 820 Low.
Walsingbam, 1) kaap van Britsch N.-Amerika, 0.1ijkste punt van Cumberland. — 2) (Little- of New.), cog.
mv1. en kersp., gra. Norfolk, 11/2 n. ZO. Wells. 1600 low.
Walsoorde of Welsoorden, b. in de Ned. prov. Zeeland, gem. Hontenisse, am n de Weeter-Schelde; met een
veer op Hansweert. 120 low.
Wahared., pr. st., prov. Hannover, 12 n. ZW. LUneburg, aan de 13ohne; met eenige industrie. 2130 mw.
VIValtalingen, gem. in Zwitserl., kant. Ztirich. 661 Mw.
Waltenberg of Zillennsarki, Zilah, mrl. in Oostenr.-Hongarije, petty. Zevenbergen, hfdpl. van 't corn. Midden-Szolnok, 11 U. NW. Klausenburg; met een gymnasium
en wijnbouw. 9600 law.
Waltensburg, d. in Zwitserland, kant. Granwbunderland, distr. Glenner. 413 mw.
NATaltensvvijI, IV*Itensehweil, d. in Zwitserland,
kant. Aargau, distr. Mari. 593 mw.
Walterborough, tie Colleton.
Walterselorf, 1) saks. d., kr.dir. Bautzen, aan de boh.
grens, 2 n. W. Zittan; met aanzienlijke weverij. 1900 low.
— 2) id., kr.dir. Zwickau, Z. Freiburg. 1000 inw. — 3)
pr. d., prov. Silezie, regdst. en 111/ u. ZW. Breslau. 1500
mw. — 4) id., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam, 11 n.
Z. Berlijn. Nog een menigte onbeduidende dorpen dragen
dien naam.
Waltershausen, at. in Saksen-Coburg-Gotha, vorstd.
en 2 u. WNW. Gotha, can 't Bodewasser; met veel brouwerij en weverij. 24 Oct 1865 door een zware brand geteisterd. 4931 low. Een half u. van bier ligt het in 1875 opgerichte Salzmannsche opvoedingsgesticht Sc h nep fenth a 1.
Walterswil en Mothacker, gem. in Zwitserl., kant.
Solothurn. 425 Mw. — Walterswyl, id., kant.Bern. 795 Low.
Waltham, 1) gem. en vi. der VS., Massachusetts, grs.
Middlesex, 21/,-, U. W.t.N. Boston, aan den Fitchburgerspw.; beroemd door tune borlogie-fabrieken, waarom het
we) eens 't eAmerikaansche Geneve" of eLe Lode" geheeten wordt. — 2) -Abbey of Holy-Cross, eng. mvl. en
kersp., grs. Essex, aan de Lea, 4 u. NNO. Londen; met
buskruid, koren- en zijdemolens en ten speldenfabr. 5200
low. — (Bishop's-), id., grs. en 4 U. ONO. Southampton.
2600 mw. — Nog vele andere plaatsen in Engeland en de
V.S. drap..,en denzelfden naam.
Walthamstow, eng. kersp. en d., grs. Essex, aan de
Lea, 2 u. NNO. Londen ; bewoond door vele rijke kooplieden van de hfdst. 11,900 Mw. (in 't kersp.)
Wahine, zeed. van Britsch Indie, pre.. Madras, distr.
en 1 u. van Vizagapatam.
Walton, 1) grs. der V.S., Georgie; gr. 15 0 m., met
11,000 Mw.; hfdpl. M onr o e. — 2) id., in 't W. van Florida; gr. 75 1/2 0 m., met 310 inw. ; hfdpl. Euc h eeA n n a. — 3) gem. in New-York, grs. Delaware, aan de
Delaware. 4 u. ZW. Delhi. 3200 mw. — Ook de naam van
een menigte kerspels in Engeland, o. a.: — 4 , -on-theHill, grs. Lancaster, 1 u. NO. Liverpool; met veel katoenfabr. en een aantal buitengoederen der Liverpoolsche kooplieden. 151,00) mw. — 5) -upon-Thames, gra. Surrey,
aan de Teems en tan den London-and-South-Western-spw.;
met vele sierlijke villa's en landgoederen en het d. H e r eh a m, waar de sterrekundige Lilly in 1901 stierf. 6000 mw.
Waltrop. pr gem., prov. Westfalen, regdst. Munster.
2900 mow.
Walvischbaai, 1) havenbaai van W.-Afrika, die zich
Mugs de W.kust over een lengte van ongeveer 6 u. uitstrekt, eindigende ten Z. bij Kaap-Pelikaan, op 22° 52' 5"
Z.B., 14° 27' O.L. — 2) baai van Groenlands NW.kuat,
door Ross ontdekt. — Walvisch-Eiland, 0.-Ind. dl..
aan Borneo's NW.kust, op 4° 10' N.B.
Walwortb, 1) grs. der VS., in 't Z. van Wisconsin;
gr. 32 0 m., met 25,600 mw. (2611 in 1840); hfdpl. E 1 kh o r n. — 2) gem. en vl. in New-York, get. Wayne, 5 u.
NW. Lyons. 2280 mw. — 3) eng. kapelgena. (echapelry"),
grs. Surrey, een voorst. van Londen, 3/2 u. Z. St.-Paul's.
Walrenbansen, gem. in Zwiteerland, kant. Appenzell-Ausserrhoden, Vorderland. 2754 low.
Warns', at. in Oostr.-Hong., prov. Bnkowina. 2780 low.
Waraberg, mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen,
kr. KOnniggretz, 3/4 n. O. Kosteletz, aan de Stiebnitz;
met kantfabr. 24e0 Mw.
Wambreehies, fr. gem. en vl., dep. Nord, arr. en 1
u. N. Lille (Mesa). 3700 mow.
Wamel, d. in de Ned. prov. Gelderland, kant. en 2 u.
W. Drnten, arr. Tiel; aan den 1. o. der Waal, over welke
riv. hier een gierpont voert; met een r. kath. en een geref.
kerk, en 3 jaarlijksche veemarkten. 1850 mw., die grootendeels bun beets.in vinden in den tabaks- en ooftbonw.
Het vormt met het d. Leeuwen de gem. Warne 1„ die
4800 law. telt. Dikwijle heeft deze gem. van overstroomingen te lijden. Mn den vloed van 1861 herinnert een gedenkteeken, te Leenwen opgerieht uit dankbaarbeid voor
de door kon. Willem III. bij die gelegenheid beweeen hulp.
Wamkrove, Quanskrove, at. in Senegambie, kfdst.
der Jolofs, ZO. St.-Lorna. 15° 19' N.B., 16° 42' W.L.
Warman, tie Arroe.
liVaawasert, geh. in de Ned. prov. Friesland, onder het
d. Oosterlittens, gem. Baarderadeel. 50 mw.
Wanspaeh of Wansbaeh (Ober- en Wieder.), twee
4. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 2 n.
NW. en WNW. Wilt.. 280 en 230 mw. Zij vormen met
de d. Allerborn en Brachtenbach benevens eenige geh. de
g e m. Wampac h, die eene loodmijn heeft en 1200 mw.
telt. — Weis-Wanspaels is een d. in 't zelfde arr., kart.
en 2 u. N.t.O. Clerff, en dat met de d. Beller, Binsfeld
en Holles benevens een 7tal geh. de g em. W e W a m•
pa c h vormt, die 1500 Mw. telt.
Wass of Van (Pasjalik-), gebied van Turkech Arms.
nit, tusachen 37° en 39° 30' N.B., 41 0 en 44° 30' 0.L.,
grenzende ten 0. aan Perzie en zijnde verder omgeven door

de pasj. Kars, Erzeroem, Diarbekir en Motwel. Het bestaat hoofdzakelijk sit een hoog bekken, omgeven door
steile bergen, en welks midden beslagen wordt door het
Mee r-Wa n of A r d sj is c h [Arsissa Palms], welks
grootte op 50 tot 60 0 m. wordt geschat. Tot het pasjailk behooren echter nog eenige buitenliggende distr., zooals de eandsjaks Bagazidt en N., Moesch ten W., Bitlia en
Dsjoelamerk ten Z., zijnde hunne gelijkn. hfd.plaatsen
met de at. Wan de voorn. steden in 't gebied. 't Klimaat
is heat in de vlakten, en op de hooglanden minder streng
dan in 't pasj. Erzeroem. Koren wordt niet toereikend
veor eigen verbraik gebonwd ; de room. prod. zijn vruchten, wijn, via% tabak, katoen, timmerhont, galnoten, manna
en honig. De weilanden zijn voortreffelijk, en er worden
tel van runderen uitgevoerd. Be bevolking bestaat in het
N. limiest nit Armenische Chriatenen, in 't midden nit Mohainsedanen, in 't Z. nit stammen van Koerden. — 2)
(tnrksch Sjahm ira m), [Artemita], versterkte hfdst.
van gen. 'mei., aan den 0.oever van 't meer Wan, 42 u.
ZO. Erzeroem. Zij is door een dubbele lithe van wallen
omsloten, liggende ten Z. van een gelsoleerde rots, op
welke hare citadel stmt. Zij is slecht gebouwd, maar heeft
verscheiden groote armenische kerken, moskeeen, baden,
karavanserais coo., bazars, ruim voorzien van de prod. des
omtreks, en eenige massieve. merkwaardige oudheden, die
men aan Semiramis toesehrijft De katoenfabr. houdt er
omtrent 503 weefstoelen bezig. De bevolking wordt zeer
uiteenloopend van 12-, tot 40,000, opgegeven.
Wanajassa of Wanijasa, voorm. hfdpl. der resid.
Krawang, Java, in 't Z. dier residentie.
Wanborough, kersp. van Engeland, grs. Wilts, 1 u.
OZO. Swindon. 985 Mw.
Wandersleben, pr mvl., prov. Saksen, regdst. en 3 u.
ZW. Erfurt, hfdpl. van een klein, door Saksen-Gotha omgeven distr. 1100 mw.
Wandipoer. Quandipoer, st. in Boetan, N.-Hindostan, 5 u. O. Tassisoedon, op een gelsoleerde rots, aan de
samenvloeiing van den Taan-tsjoe en Maatsjoe.
Wandiwash, st. van Britsch Indie, pres. en 16 U. ZW.
Madras, distr. Z.-Arcot. her werden in 1760 de Franschen
door de Engelschen geslagen.
Wandre, belg. gem. en d., prov., arr. en 1 u. ONO.
Luik. 3200 mow.
Wandsbeek, st. in Pruisen. prov. Sleeswijk-Holstein,
3/4 0. NO. Hamburg; met gewichtige fabr., katoendyukkerij, wasbleeken een slot met thin en park enz., :Aarmarkten en kande'. 16,138 low. De dichter Claudius, die
hier leefde en in 1815 stierf, gaf en sedert 1771 een druk
gelezen tijdschrift van blijvende waarde rater Wandsbecker
Bote", nit.
Wandsworth, cog. kersp. en groot d., grs. Surrey, aan
de Wandle, bij de Teems, aan den South-Western-spw.„
11/2 u. ZW. Londen ; met veel industrie. 19,740 mw.
Vt'anfereee-Baulet, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. en 2 1 /2 u. NO. Charleroi. 3950 mw.
Wangawi, Quangaoui, riv. van Nieuw-Zeeland, N.lijk eil., valt ni den oceaan anti de W.kust, 17 u. ZO.
New-Plymouth. Ann hear ligt het d. Pet r e.
Wangari, Wan garoeroe en Wangaroa (of Quan gen..), 3 baaien van Nieuw-Zeeland, aan de 0.kust van 't
N.lijk eil., respect. 91/s. 32 en 40 n. NNW. Auckland. —
Wangen, 1) wurt. at., (weleer rijksst.), Donaukr., opperambtshfdpl., aan de dber-Aagen, 14 u. ZW. Ulm. 2873
mw. — 2) zwit. at., kant. Bern, aan de Aar, r. o. lih U.
W. Aarwangen ; met een slot. 1285 low. — 3) id., kant.
Schwyz. 1575 mw. 4) id., kant. Solothurn. 1001 mw. —
5) id., kant. Zurich. 880 mw. — Wangenriecl is een d.
in Zwitserland, kant. Bern; met 398 mw.
Wangerin, pr. St., prov. Pommeren, regdst. Stettin, 7
u. NO. Stargard. 2688 mw.
Wangeroog, Wangeroge, eil. van 't gr.hertd. Oldenburg, in de Nice, hi) de monden der Jande en Weser,
3/, u. lang en ruim 1 /4n. hr.; met het kerkd. Seelan d,.
een veebadinriehting en een vuurtoren op 53° 47' 6" N.B.,
70 51' 5" O.L. 400 mw., die zich door spraak, zeden en
levenswijs onderscheiden.
NMangford, kersp. van Engeland, gra. Suffolk, 1/2 u.
NW. Sonthwold. 800 Mw.
Wane, Wengi, gem. in Zwitserland, kant. Thurgau,
distr. Manchweiler. 1526 low.
Wangi-Wangi, 1) zeeengte in de Moluksche zee, tooschen de eil. Toekang-Besi en Boetan; het N. op 5° 14'
30" Z.B., 123° 33' 16" O.L. — 2) eil.groep ten Z. van Celebes, in de Zee-van-Floris.
Wang, (Quangl_ Kiang, st. in China, prov. NganHeel, ZW. bij Ngan-King. — Wang-Koa, st. in Korea,
prov. Teuen-Lo, ZZW. van Han-Yang.
Wasslcanier, et. in Indie, Baroda-gebied, schiereil.
Guzerate, 20 n. NNO. Dejoenagur.
Wanioek-Mead, schot. d., grs. Dumfries, 1 /2 n. ONO.
Sanguhar; met rifte zilverhondende loodmijnen en een voortreffelijke bibl. voor den mijnbouw. 800 Mw.
Wan- (Qua...) Men, st. in China, prov. Kiang-si, 0.
bij Nan-tajang.
Wanneperveen, ned. gem. en d., prov. °vetted, 214
0.t.N. Vollenhove, kant. Steenwijk, arr. Heerenveen ;
met veenderijen. 1447 mw. (met verscheiden buurten).
Wannfried, at. in Pruisen, prov. Hessen, aan de Werra,
11/2 n. 0. Eschwege. 2039 mw.
Wanroy, Wanrooy, ned. gem. en d. prov. N.-Brabant, kant. en 2 n.W.t.N. Boxmeer, arr. 's Hertogenbosch..
'
1025 Mw. (met gehuchten en bunrten).
Wancien, pr. at. prov. Silezie, regdst. en 61/2 u. OZO.
Breslau, aan de OW:6. 2346 Mw.
Weeasseams, ned. d., Limburg, 2 n. N.t.O. Horst, bij de
Maas, kant. Yenloo, arr. Roermond. 460 Low. Met het d.
Geysteren vormt het de gem. Wansen m, met 718 Mw.
Wanstesell, kersp. en st. in Engeland, gra. Essex, aan
de Boding, 11/2 n. NO. St.•Paulakathedraal. 5120 low.
Wanswerd, d. in de Ned. prov. Friesland. gem. Ferwerderadeel; met ruim 600 low.
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Wantage
Wantage, 1) eng. ard. en kersp., grs. Berko, 6 U.
WNW. Reading. 4200 mw. Geb.pl. van Alfred den Gr. —
2 / gem. en vi. der VS., New-Jersey, grs. Sussex, aan de
N.grens van den staat. 3640 mw.
Wan-Tai, Bt. in China, prov. Kiang-si, WZW. van
Nan-Tsjang. — Wantoeng (Noord- en Zuid.), twee
eil. in de Canton-riv., China, tusschen de eil. Anunghoy
en Ty-cock-Tow. — Wad-tsjoe-an, at. in Korea, prov.
Kiang-Yoean.
Wantronsv, ale Manipa.
Virantzenan (La), gem. en d. in het Duitsche rijksland Elzas-Lotharmgen. Beneden-Elzas, 2 u. NNO. Streetsburg, aan den Rijn en Ill. 2400 mw.
Wanville, d. op Kisser, een der Zuidooster-eil. van
Banda, resid. van den radsja ; met een nette kerk.
Wan-Wei. Quan-Quei, St. in Korea, prov. King-Ki,
ZZW. van Han-Yang.
Wan-Y en Wan-Yan, 2 st. in Korea, prov. King-Ki,
de eene Z., de andere ZZW. van Han-Yang.
IPVanzleben, pr St., prov. Saksen, regdst. en 3 u. ZW.
Wapakoneta, St. in deV.S., Ohio, gm. Auglaize. 2150 mw.
Wapello, 11 nieuw gm. der VS., in 't ZO. van Iowa ;
met 22,500 mw. (6500 in 1850); hfdpl. 0 t tum w a. — 21
net gebonwde hfdpl. van 't grs. Louisa, in Iowa.
Wapenvelde, d. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Heerde, kant. Apeldoorn, arr. Zutphen. 1150 mw.
Wappenham, kersp. van Engeland, gm. Northampton,
1 n. WZW. Towcester. 706 mw.
Wapping, eng. kersp. en voorst. van Londen, aan de
Teems, I. o., 1/2 u. OZO. St.-Paul's. 3500 mw.
Wapee, Wabse, b. in de Ned. prov. Drente, gem.
Diever. 350 mw.
Wapserveen, Wapsterveen, Ned. d., Drente, arr.
Assen, kant. en 3 u. N. Meppel, gem. Havelte. 632 mw.
War, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem. Franeker.
Wara, Qnara, st. in Centr. Afrika. staat Wadai, in
de gelijkn. oase, 70 u. WZW. Kobbe. 15° 30' Z.B., 21° 30' O.L.
Warangol, Warangoel, at. van Voor-Indie. Dekan,
gebied van den Nizam, 25 u. NO. Hyderabad.
Warasdin, (hong. V ar a sd), versterkte St. van Oostenr.-Hongarije, Croat:6, com.hfdpl., bij de Drell, S u. NNO.
Agram. Zij heeft een oud versterkt slot, 9 r. kath. kerken, een collegiaal-stift, een Ursulinen-klooster, een r.
kath. gymnasium, fabr. van steengoed, zijden stoffen en
tabak en uitgebreide voorsteden. 10,60.) mw. In de nabuurschap zijn veel wijngaarden en zwavelbaden, de laatsten o. a. te T Oplic z a (z. aid.) en te R ado bo j. Het
bad Warasdin-Toplicza werd in 1981 door 2936
vreemdelingen bezocht.
Warberg, st. en haven in Zweden, aan 't Kattegat,
prov. Halland, 9 u. NW. Helmstedt. 2400 mw.
Warbleton, kersp. van Engeland, grs. Sussex, 1 u.
NNO. Hailsham. 1499 mw.
Warblington en Emssvorth, kersp. van Engeland,
grs. Hants, 1/4 n. ZO. Havant. 2450 mw.
Warborough, kersp. v. Engeland, grs. Oxford. 740 mw.
Warboys, kersp. van Engeland, grs. Huntingdon, 1 n.
ZZO. Ramsey. 1880 mw.
Warburg, pr. St., prov. Westphalen, regdst. en 16 u. ZZO.
Minden, kr.hfdpl., aan de Diemel, in de vruchtbare landstreek Warburger-BOrde; met em n bedevaartskapel, een
progymnaainm en fabr. van linnen en tabak. 4539 mw.
Wareop, kersp. van Engeland, grs. Westmoreland, 1 u.
ZO. Appleby. 815 mw.
Wardelmus zie Wardoe.
Wardein, 1) (Grosz.), ( hong. Nagy-V a rad), hong.
at. en biasch.zetel, hfdpl. van 't corn. Bihar, aan den KOrOs, 39 u. OZO. Buda. Zij bestaat uit de eigenlijke St.
( weleer vesting ) en 8 hoofdsteden, heeft een prachtig bissch. paieis, een heerlijke kathedraal, en 15 andere r. kath.
kerken, 1 grieksch getinieerde, 2 grieksche niet-getinieerde,
1 luth. en 2 geref. kerken, een kon. akademie of gymnasium, em n arehigymnasium, een theol. seminarie, een nationale en een grieksche school, een klooster der Bermhartige-broeders, een Ursulinen-klooster, veel induatrie,
vooral pottebakkerij, wijnbouw, veeteelt en in 't naburig
d. H oj o warme baden. 19,000 mw. — 2) (Klein.),
thong. K is- V ara d), d. van N.-Hongarije, con, Szaboles, 4 u. NO. Batka.
Warden. kersp. in Engeland, gm. Northumberland, 1/ 2
U.NWIlexham,ndsvoeigaN.-n
Tyne. 3900 mw.
Wardenburg, 1) d. in Oldenburg, 11,2 u. Z. Oldenburg,
2100 mw. — 2) eil.groep in Auatralie, tot de Papoes-eil.
behoorende, bij de Kwaalbergsbocht, ten Z. van NieuwGuinea. 't Voornaamste daarvan is Wes a el s-eilan d.
Warder, Waarden, Ned. gem. en d. prov. N.-Holl.,
kant. en 1 , /2 U. NO. Purmerende, arr. Haarlem. 440 inw.
Wardington, cog. kapelgem. (ichapelry"), grs. Oxford,
kersp. Cropredy, 1 u. NO. Banbury. 751 inw.
Wardlevvorth, vl. in Engeland, grs. Lancaster, bij
Rochdale. 19,300 mw.
Wardee, eil. bij 't 0.1ijkst deel van Finrnarken. Noorwegen; met W ardehuu s, de N.lijkste vesting van Europa.
Wardour, vl. in Engeland, grs. Wilts, kersp. Tisbury,
n, W. Wilton. (179 mw.
Wardshorough, gem. der V.S.. Vermont, gm. Windham. 6 u. NO. Bennington. 1225 mw.
Ware, 1) eng. mvl. en kersp., grs. en 2/2 u. ONO. Hertford, aan den Enfield-tak van den East-counties-spw. en
aan de Lea, 1. o. 5490 mw. — 2 I gra. der VS., in 't Z.
van Georgie; gr. 164 0 m., met 2280 nw.; hfdpl. War e sborough. — Het bevat Okefinokee-Swamp,
een moeras van omtrent 80 0. omtrek. — 3 ) gem. en vi.
der V.S.. Massachusetts, grs. Hampshire, aan de riv. Ware,
11/2 u. NW. het Warren-depot van den Western-apw., 21
U. W.t.Z. Boston. 4265 inw.
Wareham, 1) eng. at., grs. Dorset, tusschen de riv.
Frome en Diddle, bij hares mond in Poole-harbour, met
een station aan den South-Western-spw. Zij is geregeld
gebouwd, heeft een oude kerk, een nnie-werkhuis, fabrie-
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ken en uitvoer van pijpeklei. Haar handel is verminderd
door 't ondieper-worden der haven. 2549 mw. — 2 ) gem.
der VS., Massachusetts, gm. Plymouth, aan de Buzzard'sbaai, 13 u. ZZO. Boston ; met veel industrie, vooral ijzerfabrikatie, een goede haven en 6 dorpen (the Narrows, Centre, Agawam, Tihonet, Washington en Poles). 3100 mw.
VVarehorne, kersp. van Engeland, gra. Kent, 1./2 n.
ZZW. Ashford. 500 inw.
Waremme, belg. gem. en vl., prov., arr. en 3 u. W.
Luik, kant.hfdpl., aan de Jaer en aan den spw. van Mechelen op Keulen; met bereiding eener zeer gezochte soort
van peperkoek en aanzienlijken graanhandel. 2010 mow. Het
vi. was weleer een vrij aanzienlijke St. en hfdpl. van de
hoogst vruchtbare landstreek, die nog la H es baie heet
en waartoe •al het land tusschen Luik, Herstal, Tongeren,
St.-Truyen, Landen, Hannut en Huy behoorde.
Warms, EVirunum], st en ambtszetel in MecklenburgSchwerin, hertd. en 51/2 u. OZO. Schwerin, aan "t meer
Mtiritz ; met weverijen, branderijen enz. 6388 mw.
Warendorf, pr St., prov. Westphalen, regdst. en 4 U.
0. Mtinster, kr.hfdpl., aan de Ems ; met een lat. school,
een krankzinnigenhuis en veel weverij. 4750 mw.
Warffum, Warfum, (oudtijds W ar f he m, van
w ar f = werf, hoogte, en h e m = heim, huis), Ned.
d., pros. en arr. Groningen, kant. en 1./2 u. N.t.W. Onderdendam, aan de Warfumer-vaart; met een in 1868 opgerichte Rijks hoogere burgerschool van 3jarigen cursus
en een Keret en een afgesch. kerk. Het vormt met het
d. de Breede, het eil. Rottumeroog en verscheiden gels. de
gem. Warfum, die 2260 mow. telt.
Warfhnizen, Werfhuizen. d. in de Ned. prov. Groningen, gem. Leens, ruim 2 u. W. Onderdendam, aan het
Trekdiep. 1000 mw. (met onderh. geh. )
Warfield, kersp. van Engeland. gra. Berks, 1 u. ONO.
Wokingham. 1620 mw.
Warfstermolen, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Hollumerland under het d. Bierum ; ruim 100 mw.
%Varga, Warrega, d. in de Ned. prov. Friesland, arr.
en kant. Leeuwarden, gem. Idaarderadeel ; met een geref.,
een menu. en een r. kath. kerk. 1250 inw. (met onderh. geh.)
Hier leefde en werkte de schoolopziener en opvoedkundige
Job. Henr. Nieuwold ( t 1812 ).
Was-.'la, oase in de Algerijnsche Sahara, 32° N.B., 6°
0.L., vereenigingspunt van tal van karavanenwegen, als
uit El-Golea. Ghadames, enz. naar Algiers en Tunis.
Wargrave, kerap. van Engeland, grs. Berks, ruim 1
u. NO. Reading. 1785 mw.
Warhem, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 2 u. ZO.
Duinkerken. 2400 mw.
Wan i of Oewer, Usver, st. in Opper-Guinea, rijk
van Benin, zetel eens cijnsbaren konings. 5009 mw.
Warin, St. en ambtszetel in Mecklenburg-Schwerin, aan
een gelijkn. meertje, 31/2 u. ZO. Wismar. 1895 mw.
Waringen, (Kotta.), d. op Borneo's Z.kust, resid.
Banjermassing ; verblijf van een posthouder. — W ar in g
is een d. op Java, resid. Djokjokarta.
Waringatown, mvl. in Ierland, grs. Down, 11/2 u. 0.
Portadown. 670 mw.
Warieoulx, bele. gem. en d., prov. en arr. Namen,
kant. Eghezee. 2200 mw.
Mark, kersp. en vl. in Engeland, gnu. Northumberland, aan de N.-Tyne, 21(2 U. NNW. Hexham. 795 mw.
(500 in 't vl.)
Warka, 1) st. in Rusland, Polen, gouv. en n U. Z.
Warschau, aan de Pilica, 1. o. 3545 mw. — 2) in puin liggende st. van Mesopotamie, waarschijnlijk het Er ech der
H. S., de 2de st. van Nimrod, of het Orcho e der Chaldeen. De been Kennet Loftus, de late Europeaan, die ze
bezocht (1850), heeft er belangrijke ontdekkingen van verschillende voorwerpen gedaan. Zij bestaan vooral uit op
elkander gestapelde doodkisten van gebakken aarde, ter
hoogte van 45 voet. W. is blijkbaar de groote begraafpleats der chaldeeuwsche geslachten geweest.
Warken, ned. b., prov. Gelded., gem. Warnsveld. 420 inw.
VVarksvorth, 1 eng. kersp. en d., gm. Northumberland, aan de Coquet, bij de N.zee, met een station aan den
Newcastle-and-Berwick-spw., 2 u. ZO. Alnwick. 5109 mw.
— 21 id., grs. Northampton, 1 (2U. ONO. Banbury. 1900 mw.
Warley (Groot.), 1) kerap. van Engeland, gra. Essex,
1 u. Z. Brentwood. 1429 mw. — 2) (Klein.), id., id., 1 n.
ZZO. Brentwood. 1370 mw. — 3) d., gnu. Worcester, kersp.
Halesowen. 1196 inw. — 4 ) St., grs. York, West-Riding,
kersp. en 1/2 n. W. Halifax. 3340 mw.
Warlingham, kersp. van Engeland, grs. Surrey, 1 u.
ZZO. Croydon. 773 mw.
Warloy-Baillon, fr gem. en d., dep. Somme, arr. en
4 u. NO. Amiens. 2150 mw.
Warm, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Gendringen. 215 mw.
Wairm-Bokkeveld, zie Breede-Rivier.
Warmbrunn, pr. stt., prov. Silezie, regdst. en 9 u. ZW.
Liegnitz, aan den Zacken en 't Reuzengeb. ; met een beroemd warm zwavelbad, een schoon grafelijk resid.slot met
een groote bibl., em n schouwburg en linnenfabr. 2880 mw.
Warme, zie Zierenberg.
Warmenhnizen, gem. en d. in de Ned. prov. N.-Holland, kant. en 11/2 u. ZZW. Schagen, arr. Alkmaar ; met
een geref. en een r. kath. kerk. 1335 mw. (met de b. Krabbendam en een deel van Schoorldam.)
Warmeriville, gem. van Frankrrijk, dep. Marne, arr.
Reims. 2148 mw.
Warmfield, mtg.. kersp., gm. York, W.-Riding. 1741 inw.
Warmie, zie Ermelaiad.

Warmingham, kersp. en vl. van Engeland, grs. Chester, 1 u. W. Sandbach. 129) mw. — Warmington, id.,
id., gm. Northampton, 1 u. NO. Oundle. 700 mw.
Warminster, eng. mv1. en kersp., gra. Wilts, 6 u. WNW.
Salisbury ; met vervallen wolfabr. 6000 mw. ( in 't kersp. )
Warmond, gem. en d. in de Ned. prov. Z.-Holland, 1
n. ZO. Noordwijk, kant. Leiden, arr. 's Gravenhage; met
een stet. aan den Holl. spw., een geref. en em n r. kath.
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kerk, een r. kath. aeminarie met pen achoone kapel en bibl.,
acheepatimmerij en boomkweekerij. 1364 mw. Het bleach.
seminarie van Warmond, dagteekenende van 1799, telt een
60 a 70 studenten.
Warmsdorf, d. in Anhalt-COthen, 11/3 u. W. Benburg,
aan de Wipper; met een ten deele gealoopt slot. 1100 mw.
Warm-Springs, a.warme bronnen",
in de Alleghenies van W.-Virgune, V.S. In de nabuhe!d ervan de
Hotsprtngs, welker wateren tot 102° Fehr. stugen. — Ook
in den Stt. Oregon ligt een badpl. van dezen naam.
Warnambool, zie Normamby.
Warnavin, ruse. vl., gouv. en 47 u. OZO. Kostroma,
distr.hfdpl., aan de Betloega. 1600 mow.
Warnemiinde, vi. en zeeh. van Mecklenburg-Schwerin,
aan den mood der Warnow of Warne in de 0.zee, ruim
2 u. NNW. Rostock, van welke koopst. zij de bnitenhaven
is; met een drnk bezochte zeebadinrichting en scheepsbAw. 1800 mw.
Warner., gem. en vi. der V.S., New-Hampshire, grs.
Merrimac, 4 1 k u. WNW. Concord. 1667 inw.
11/Warneton, (vlaamsch Wa este n), belg. gem. en st.,
prov. W.-Vlaanderen, arr. en 2 n. ZO. Yperen, aan de Lye,
I. o.;. met fabr. van chocolaad en stijfsel, brouwerijen en
zontztederijen. 3220 mw. In 1715 werd zij een der Barriere-steden.
Warniabuisen, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Utingeradeel, onder het d. Oldeboorn.
Warns, d. in de Ned. prov. Friesland, rr
Hemelumer- Oldephaert-en-Noordwolde, 13/3 U. Z. Hindeloopen ;
met een geref. en een menu. kerk. 660 inw.
Warnsdorf of Akitwarnodorf. een der grootste d.
Tan Boheme, kr. Leitmeritz bij Homburg. Het bestaat
eigenlijk uit de samenhangende dorpen, A 1 t - en N e u Warnsdorf, Carladorf, Alt- en Neu-Franzenthal en Floriansdorf, en heeft veel linnenen katoenfabrieken. 15,000 mw.
Warnsveld, ned. d., Gelderl., arr., knot. en 3/4 u. 0.
Zutphen, aan de Berkel. 660 inw. Met een 6tal buurten
vormt het de g e m. War n sv el d, die 2572 mw. telt.
Waroc, zie Kambangan.
Warqnignies, zie Mona 1).
Warragongbergen, zie Victoria 1).
.Warrega, zie Wargo.
Warren, 1)(rre. der V.S. in 't NO. van New-York ;
gr. 43 0 m., met' 22,592 inw. (13,4
22 in 1840); hfdpl. C a 1 dw e 11. — 2) id,
aan de Delaware; gr. 1 6 1 /2
m., met 34,383'inw. (20,366 in 1841); hfdpl. Belvidere.
— 3) id., in 't NW. van Pennsylvanie; gr. 40 0 m., met

23,870 mw. (9278 in 18401; hfdpl. Warren. — 4) id., in
't N. van Virginie; gr. 9 1 /s 0 m., met 5716 inw. ,5627 in
1840); hfdpl. Front-Royal.— 5) id., in 't N. van N.Carolina ; gr. 181/, 0 m., met 7,77) mw. (10,929 in 1840);
hfdpl. Warrenton. — 6) id.. in 't O. van Georgie; gr.
7 0 m., met 10,610 mw. (9789 in 1840); hfdpl. W a rrent o n. — I) id., Stt. Mississippi, Z.lijk distr.: gr. 29 0
m., met 26,700 mw. ( 15,823 in 184.)1; hfdpl. Vicksburg.
— 8) id., bij 't midden van Tennessee ; gr. 46 0 m.,. met
12,714 inw. (10,803 in 1840); hfdpl. Mac-31 in v e.
— 9) id., in 't ZW. van Kentucky ; gr. 29 0 m., met
21,715 inw. (15,466 in 1840); hfdpl. Bowl in ggr ee n.
— 10) id., in 't Z. van Ohio ; gr. 10 0 m. , met 26,7,10
inw. (23,141 in 1840); hfdpl. Lebanon.
11 ) id., in 't
W. van Indiana; gr. 16 , /2 0 m., met 10,220 mw. (5656 in
1840); hfdpl. W 'Ilia msp or t. — 12) id., in 't W. van
Illinois; gr. 43 0 m., met 23,175 mw. (6736 in 1840);
hfdpl. Mo nm o u t h. — 13) id. Stt. Missouri, aan de
riv. Missouri; gr. 16 112 0 m., met 9506
'
inw. (4253 in 1840);
hfdpl. Warren to U. — 14) id., Stt. Iowa; met 1100
mw.; hfdpl. Indian ol a. — Ook de naam van vele gem.
der VS., als: 15) Stt. Maine, een der hfdpl. van 't gm.
Lincoln, aan weerszijden der George-re., 9 u. ZO. Augusta.
1975 inw. (3420 in 1850). — 161 Stt. Massachusetts, grs.
Worcester, aan den spw. van Worcester naar Springfield,
19 U. WZW. Boston. 2700 mw. — 17) Stt. Rhode-Island,
gra. Bristol, 4 u. ZO. Providence, aan de 0.zijde der baai
van Narraganset; met een veilige en gemakkelijke haven
voor achepen tot 300 ton, en veel scheepsbouw. 3009 low.

— 18) Stt. New•York, grs. en 311, u. Z. Herkimer. 1500
mw. (2600 in 1850). — 19 ) Stt. New-Jersey, 078. Somerset,
2 u. NO. Somerville. 2740 mw. — 20) Stt.Pentusylvanie,
'

gra. Bradford, 5 u. NO. Towanda. 1600 low. — 21) Stt.
Ohio, hfdpl. van 't grs. Trumbull, aan de Mahoning-riv.
en 't kanaal van Pennsylvanie en Ohio. 1148 inw. — 22)

selfden Stt., grs. Belmont. 4000 mw. (1914 in 1850). — 23)
zelfden Stt., gra. Jefferson. 1918 inw. — 24) zelfden Stt.,
gm. Tuscarawas. 1100 low. — 25) Stt. Indiana, gm. Marion. 1309 mw. — 26) zelfden Stt. gm. Putnam. 1050 mw.
— 27) Stt. Connecticut, gm. Licht
field, 11 u. W. Hart-

ford. 900 mw. — 28) Sat. Arkansas, hfdpl. van 't grs. Bradley. — 29) Stt. New-Hampshire. gra. Grafton, 18 n. N.t.W.
Concord. 1000 mw. — 30) Stt. Vermont, grs. Washington,
61/2 u. ZW. Montpellier.
Warrenpoint, iersch mvl. en kersp., gm. Down, aan
den mond der Newry in Lough-Carlingford; druk bezocht
om de zeebaden. 2150 mw. (1800 in 't v1.)
Warrensburg, 1) gem. der VS., New-York,. grs. Warren, aan den Hudson, 20 n. N. Albany. 1970 mw. — 2)
ale onder Johnson 5). — Warrenstown, baronie van
Ierland. King's-Co. 2200 mw. — Warrenton, 11 id.,
. Virginie,
Alabama, hfdpl. van 't gm. Marshall. — 2 1 id,
hfdpL van 't gm. Fanquier. — 3) z. ond. Warren5) 6) en 13):
Warrick, gra., V.S., in 't ZW. van Indiana. 17,600 init.
Warrie, Quary, st. van Opper-Guinea, in 't Negerdelta, 16 , /, U. Z. Benin. 5. 22' N.B., 5° 28 O.L.
Warrington, cog. at. en kersp., gra. Lancaster, 11/2
U. Z. Newton, aan de Mersey, door den North-Westernspw. en zijne takken verbonden met Liverpool, Stockport,
Manchester en Preston; met een kerk van sake. ooraprong,
'reel kapellen der Dissenters, een markthnis, verscheiden
lakenhallen, een achonwburg, een lat. school. een aantal
katoenmolens, fabr. van katoenen e. a. etoffen, van nil.

doek glaawaren, ijzerwaren, vijlen en 'feel andere gereedschappen van de beste kwaliteit en verscheidene beroemde
ale-brouwerijen. 32,930 inw.
Warrior-Mark, gem. der V.S., Pennsylvanie, aan BaldEagle-Creek, 31 u. W. Harrisburg 1720 mw.
Warrior-Stand, gem. der V.5 , Alabama, gm. Macon.

2200 mw.

Warrnambool, nieuwe meek. in Victoria, Australie,
Villiers, 40 U. W. Melbourne. 12,500 mw. in 't distr.
Wisrsow, 1) gem. der V.S., New-York, hfdpl. van 't
gra. Wyoming, bij 't meer Erie. 3153 mw. — 2) id., Illinois, aan den Mississippi, 32 n. WNW. Springfield. — )
at. in Indiana, gm. Kosciusko. 2210 inw. — 4) gem. in
Alabama, gra. Sumter. 2010 mw.
Warscban, Warschonw, (poolsch War z a vv a, eng.
Wareaw, fr. Varsovie, ital. Tar, an i a. sp. Ira rso v l a1, at. van Rusland, hfdst. van 't kon. Polen, aan
den 1. o. der Weichsel, over welke riv. zij door een vaste
ijseren brug gemeenschap heeft met hare insgelijks versterkte voorst. Praga of met de haven Novogeorgiewski, 180
0. ZZW. Petersburg, met welke st zij door een spw. verbonden is, terwijl zij tevens door een spw. over Petrikau
en Czentochau met Krakau en de oostenr. spw.linien gemeenschap heeft en ook in recbtstreeksche spw.verbinding
met Moskou ataat. Tan hare 12 voorsteden, onder welke
Krakau en de N euw e-We r e 1 d de schoonste zijn,
ligt alleen die van Wola buiten de wallen. Zij heeft van
de N.- en 0.zijde een schoon voorkomen, maar levert inwendig treffende contrasten van weelde en behoeftigheid
op. De st is in verscheiden policie-distr. verdeeld en telt
ruim 3000 huizen, waarvan nog bijna de helft van hout
gebouwd skin; voorts 26 r. kath. kerken met )8 kloosters,
1 grieksche kerk met 2 kapellen, 1 kerk der grieksch-geuniderden, 1 luth. en 1 geref. kerk, armenische en engelsche kapellen, benevens verscheiden synagogen. Men vindt
em 15 openbare pleinen, onder welke het paradeplein Starzow, waarop 101,000 man kunnen exerceeren, het grootste
is ; van de andere verdienen het Saksisch plein, Krasinski,
dat der Bank, des Schouwburgs en Zygmund vermelding;
zij prijken met vele standbeelden, under welke dat van
Sigismund III. en de ruiterg,roep van Poniatowski de voorn.
zijn. Tot de voorn. gebouwen, waarvan velen in de voorsteden staan, behooren aZamek", een groot paleis der
voorm. koningen van Polen ; nu een keizerlijke residentie,
met de zaal van den poolschen rijksdag en de archieven
des koninkrijks ; het zoogenaamde Saksische paleis, waaraan schoone, voor 't publiek geopende tuinen verbonden
zijn ; het gouvernements-paleis Namiestnicz, bevattende den
nationalen schouwburg, het tolhuis. de hooge tribunalen
en de gouvern.bureaux, doch waarvan bet hoofdgebouw in
Maart 1852 geheel in de asch gelegd is; het Casimir-paleis, met een standbeeld van Copernicus en 't lokaal der
universiteit; bet moderne paleis van den minister van
financien; het Marieville-gebouw, een inrichting, naar 't
Palais-royal te Parijs gelijkende, met veel honderden winkels ; de nieuwe bears ; de paleizen Briihl en Radziwil ;
het post-, het muntgebouw, het tuighuis, de kazernen ; de
citadel, van 1833 tot 1835 gebouwd ; verscheiden kolossale
kerken, waaronder de r. kath. kathedraal van St.-Johannes, de kerk van 't Heilige-kruis, de Augnstijner-, de Kapucijner-. de Alexander-, de Borromeo-kerk e. a. W. heeft
seeder 6 hospitalen, 5 schouwburgen, een artillerie-school,
twee collegien in de plaats van hare universiteit (die in
1832 is opgeheven, terwijl de daartoe behoorende bibl. van
150,000 boekdeelen naar St.-Petersburg werd verplaatst),
een theol. seminarie, een rabbijnsch collegie, een observatorium, een kruidtuin, een conservatorium der toonkunst,
twee gymnasien, een school der kunsten, een aantal rum.
scholen, boekerijen en geleerde genootschappen. Men vindt
bier eenige der schoonste wandeldreven, die Europa kan
aanwijzen, en in de onmiddellijke nabijheid ligt een landgoed, weleer 't verblijf van Stanislans Augustus, bevattende
heerlijke schilderijen en omgeven door openbare lustwaranden, in welke een rniterstandbeeld van Job. Sobieski
staat. Eene lean van 1696 meter voert naar het lustoord

Lasienki, dat met het schoonst geboomte prijkt, en het
bosch van Lasienki bevat eene cavallerie-kazerne, een onoverdekt amphitheater en een overdekt schouwtooneel. W.
heeft fabr. van wollen en linnen stoffen, kousen, hoeden,
good- en zilverwaren, zadelwerk, papier, tabak, chemicalien elm, katoendrukkerijen, een menigte brouwerijen, een
gewichtige wolmarkt, belangrijke wekelijksche paardenmarkt in de voorst. Mur an o r, en groote jaarmarkten
in Mei en September, die door kooplieden zoowel uit
Azie ale nit Europa bezocht worden. Zij is het middelpunt van de indnstrie, den handel en de letterkunde des
koninkrijks, de zetel der nationale bank, de residentie van
den stadhouder en van den aartsbieschop, primaat van Polee. Zij telde in 1878 ruim 308,000 mw. ( tegen 157,800 in
1853). Het observatorium staat op 52° 13' 5" N.B., 21 0 2'
9" O.L. De gemiddelde jaarstemperatuur is 40°,1; winter
9; zomer 83°,2 Fehr. — W. volgde Krakan am s hfdat.
van Polen op in • 1566. Zij werd in 1703 door Karel XII.,
in 1794 door Snwarov ingenomen. BO de daarop volgende
deeling verviel zij aan Pruisen. De Franschen onder Murat rnkten em op 30 Nov. 1806 binnen. Van 1807 tot 1815
was zij de bidet. van het door Napoleon I. opgerichte
groothertogdom W. In 1815 weed zij den Rumen afgestaan
en was minds dien tijd weder de hfdst. van 't kon. Polen.
In Nov. 1830 barstte em een geduchte opstand uit, die Polen voor eenige maanden van 't ruse. juk verloste ; maar
ondanka den roemrijken veldtocht der Polen tegen Die.
bitsch, moest W. zich op 8 Sept. 1331 aan Paskewitsch
overgeven en 't land zich wader onderwerpen. Een vernienwde opstand in 1848 had ten gevolge, dat de et. gebombardeerd en ingenomen werd.
Warsop, kersp. en et. van Engeland, grs. Nottingham,
1 n. NNO. Mansfield. 1500 mw.
Waratoin, pr. et., pros. Westphalen, regdet. en 1 n.
0. Arnaberg; met een papiermolen. 2659 inw.
Warstiens, Warnstiens, dorpje in de Ned. pros.

Warta
Friesland, kant. en arr. Leeuwarden, ruim 2 U. NO. Rauwerd, gem. Idaarderadeel. 50 mw.
Warta, 1 ) of Wardle, riv. van Rusland (Po1en1 en
Duitschland. welker stroomgebied tusschen dat der Oder
en dat der Weichael ligt. Zij ontspringt bij Kromolov, 10
U. NW. Krakau, vloeit N. en W. door een vlakke en vaak
moerassige landatreek in Russ. en Pr. Polen, en volt r. in
de Oder bij Ktistrin, prov. Brandenburg, na een loop van
130 ii. Hare voorn. bijriv. zijn de Prosna, Ner, Obra, Widarka en Netze. Door de laatstgen. en het Bromberger
kanaal is zij met de Weichsel verbonden. — 2) at. in Polen,
gouv. Warschan, 7 U. 0. Kaliscb, aan de Warta. 5200 mw.
Wartau, geh. in Zwitserland, kant. St.-Gallen, distr.
Werdenberg. 2871 inw. (meest Protest.)
Wartberg, (S. empc z mv1. in Neder-Hongarije,
com. en 41/2 u. ONO. Presburg ; met druk bezochte veemarkten en wijnbouw. 2200 inw.
Wartburg, fraai gelegen bergslot in Thuringen, 1/ 2 (1,
van Eisenach ; bekend door 't verblijf van Luther, 1521,
en door 't Octoberfeest van 1817.
Wartena, Wartna, d. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Idaarderadeel, ruim 2 U. NO.t.O. Rauwerd, kant. en
arr. Leeuwarden. 580 mw. Eens in de nabijheid van de
Middelzee gelegen, was het een stadje met niet onbelangrijken handel en scheepvaart. Met Warrega en Warnstiens
vormt het eene Herv. gem., die in het laatst der vorige
eenw den bekenden opvoedkundige Job. Henr. Nieuwold
tot predikant had.
Wartenberg, 1) beier. mv1., kr. Opperbeieren, 2 u.
NNO. Erding; met 4 kerken, een gezondheidsbron en een
oud slot. 800 mw. — 2) of Polnisch-W. (poolsch S z yC h o w), pr st., prov. Silezie, regdst. en 9 u. ONO. Breslau,
kr.hfdpl. en tevens hfdpl. der gelijkn. heerlijkheid ; met
een schoon slot en lakenweverij. 2300 inw. — 3) of DeutschW., id., zelfde prov., regdst. Liegnitz, be. en 3 u. ZO.
GrOnberg, aan de Ochel; met ens slot. 930 low.
Wartenburg, 1 ) pr st., pros. Pruisen, regdst. en 17
U. Z. Konigsberg; met een slot, een voorm. Bernhardijnerklooster, dat nu tot een strafinrichting wordt gebezigd, en
garen- en linnenhandel. 4500 inw. Daarbij ligt ten W.
het d. A 1 t - W., met 350 low. — 2) of Gartenberg„
pr d., pros. Saksen, regdst. Merseburg, 2 u. OZO. Wittenberg, bij de Elbe, I. o. De Franschen werden hier op 3
Oct. 1813 geslagen.
VVarter, kersp. van Engeland, gm. York, 0.-Riding, 1
U. ONO. Pocklington. 6105 low.
Wartha, pr stadje, pros. Silezie, regdst. en 12 u. ZZW.
Breslau, aan de Neisse; met een bedevaartskerk. 1155 low.
Warthe, tie Warta.
Warding, kersp. van Engeland, grs. Sussex, 1 u. OZO.
Hailsham. 850 inw.
Wartna, zie Wartena.
Warton, kersp. van Engeland., grs. Lancaster. 3400 low.
Warud, tie Arroe.
VVarven (De), geh. in de Ned. pros. Groningen, gem.
Delfzijl, onder het d. Oterdum; met circa 50 mw.
Warwaschau, gem. in Oostenrijk-Hongarije, pros.
Bohemen. 4260 mw.
Warwick 1) (Graafschap.), Of Warwickshire,

eng. grs. in 't midden des lands, omsloten door de grs.
Stafford:Leicester, Northampton Oxford, Glo'ster en Worcester; gr. 423/4 m., met 634,90
0 low. De grond is hoog,
heeft in 't N. wooden, heidevelden en moerassen, is in 't
Z. vruchtbaar en over 't geheel wel bebonwd, wordende
besproeid door den Avon en :tine bijrivieren in 't Z. en
0., en door de Tame in 't N. Akkerbouw, veeteelt en industrie houden bier ongeveer gelijke krachten bezig ; de
laatste levert ijzerwaren en wapens (vooral te Birmingham), zijden stoffen en lint, horlogien en byouterien,
vischhaken en naalden (te Alcester), hoeden (te Atherstone),
horenwaren (te Kenilworth) enz. Het grs. wordt dooraneden van veel kanalen ; ook loopen er de North-Westernspw. en verschillende takken van den Midland- en den
Great-Western-spw. door. Het wordt verdeeld in 4 //hundreds" en 250 //parishes". De room. plaatsen zijn Warwick, Birmingham, Coventry, Alcester, Nuneaton, Rugby,
Leamington en Stratford-upon-Avon. — 2) hfdst. van gen.
gm ., aan den Avon, r. o., en aan kanalen, die haar met
Birmingham en Napton verbinden, 6 n. ZO. Birmingham. Zij is regelmatig aangelegd, heeft 2 parochie-kerken
en verschillende kapellen, een gevangenis en tuchthuis,
een markthuis met het museum der nat. historic van Warwickshire en het arclueologisch genootschap, een openbare
bibl.i een latijnsche e. a. scholen, hospitalen, verscheiden
banken, een hoedenfabriek, ijzergieterij, zijdemolen, ens.
11,000 mw. — 3) grs. der VS., Indiana; met 9D00 mw.
(6321 in 1540) ; hfdpl. Warwick. — 4) id, Virginie;
met 1680 low. (1456 in 1840); hfdpl. War wi c k. — 5)
gem. der V.S., Rhode-Island, grs. Kent, aan de Narraganset-baai, 3 u. ZZW. Providence ; met veel fabr.industrie,
scheepsbouw, visscherij en kusthandel. Hiertoe behoort
het levendige d. A p p onaug en een deel van 't schoone
P a w tuck et 8000 mw. 6) id., New-York, grs. Orange,
7 0. ZW. Newburg. 500(1 mw. — 7) id., Pennsylvanie, gm.
Bucks, 6 u. N. Philadelphia. 1350 mw. — 8) id., zelfden
Stt., grs. en 21/2 u. N. Lancaster. 3800 mw. — 9) id., Massachusetts, grs. Franklin 22 u. WNW. Boston. 1300 mw.
Wasa, (in den laatsten tijd ook Nicolaistad geheeten, schoon tegen den tin Finnen), st. en tech. van Finland, hfdst. van 't gelijkn. lan of gouvern., „aan een kleine
baai van de Bothnische golf, 53 u. N. Abo. Zij weed
in 1611 door Karel IX. aangelegd en heeft een haven, die
teem verzand is, scheepswerven en handel. 3629 inw. 63°
4' 3" N.B., 21° 42' 0.L.
Wasagy, een der Papoesc'ne cit., ten W. van Waigiou.
Wasberg, Waesberg, b. in de Ned. pros. N.-Brabant,
gem. Deurne, kant. Helmond, arr. Roermond. 300 inw.
Wasehka. zie Mezen 1).
Waschkolk (De), klein meertje in de Ned. pros. Gelderland, aan den voet der Woldbergen, gem. Ermeloo.
Wasenberg tie, Wassenberg.
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Wasgau, zie Wogesen.
Wash, 1) baai aan Engelands 0.kust, tusschen de grs.
Norfolk en Lincoln, 6 u. lang en 41/2 u. breed, en waarin
de riv. Witham, Welland, Ouse, Nuen en Nar zich ontlasten. Er thin laatstelijk maatregelen genomen om ze in te
dijken en droog te makes. — I ) of Gwash. eng. riv.,
nicest in 't grs. Rutland, salt bij Stamford in de Welland,
na een 0.1ijken loop van 7 u,
Washacummov, tie Clearwater.
'Washington, a] hfdst. der VS., zetel van de regeering des lands, in 't bondsdistr. Columbia, aan den Potomac, die bier de Anacootia opneemt, 10 u. ZW. Baltimore.
Zij is met volkomen regelmaat en op een grootsche schaal
ontworpen. De voornaamste straten hebben een breedte
van 40 tot 50 meters, en op de punten waar zij elkander
snijden, zijn openbare gebouwen opgetrokken, die tot de
prachtigste der Unie behooren. 't Aanzienlijkste van allen
is het Kapitool, de zetel van de wetgeving der VS., op
een heuvel, 23 met. boven den Potomac bij hoog water ;
't is van hardsteen gebouwd, lang van N. tot Z. zonder de
twee marmeren vleugelgebouwen, die en nog aan toegevoegd worden, 106 met., diep van 0. tot W. 37 met. Aan
den 0.gevel in een prachtige uitatekende galerij aangebracht van omtrent 50 met. breedte, met 22 hooge korinthische zuilen, en aan den W.gevel is een tweede uitstek
van 23 met. breedte, prijkende met een galerij van 10 koninth. zuilen. Tusschen deze beide galerijen is de Rotunda,
een groote cirkelvormige zaal van 30 met. in doorsnede
en even zoo hoog. Pit gebouw bevat de zalen van den
Senaat en 't Huis der Vertegenwoordigers, de bibliotheek
van 't Congres, waarvan op 24 Dec. 1852 door men toeval
een aanzienlijk gedeelte (35,000 boekdeelen met handschriften, kaarten en schilderstukken) is verbrand, en 't opperst
gerechtshof der V.S. In 't geheel bevat het, zonder de
zalen der wetgeving, 101 kamers, allen met baksteenen gewelfd en volkomeu brandvrij gemaakt. Omtrent 20 minuten NW. het kapitool staat op een hoogte //the White
house", 't verbliji van den President, een teen schoon gebouw, mede van hardsteen, met era portico van 4 ionische
kolommen, en daarbij 4 groote gebouwen sour de hoofddepartementen van het centraal bestuur. Het algemeene
postkantoor, het nieuwe thesaurie-gebouw, het //patent
office', dat voor een gedeelte tot nationaal museum dient,
het scheepsdok, arsenaal, stadhuis, hospitaal, verbeterhuis,
de schouwburg en een 25tal kerken, zoo ook de begraafplaats van 't congres, zijn de overige merkwaardigste voorwerpen. Het nationaal instituut ter bevordering van wetenschap heeft zich vereenigd met het Columbiaansch instituut en 't bistorisch genootschap en wordt door 12 directeuren beheerd. Be in 1869 opgerichte //Howard-University" behoort tot de belangrijkste der Unie en telt reeds
10,700 boekdeelen. Andere merkwaardige instellingen zijn
't //Smithsonian-Institution", zoo geheeten naar den Engelschman James Smithson, die te Genua in 1827 stierf
en zijn geheel vermogen, dat toen 1,940,000 gld. bedroeg,
in geval van 't overlijden tens neefs, aan de V.S. vermaakte,
om daarvoor te Washington een naar hem te noemen instituut ter verspreiding en vermeerdering van kennis onder de menschen te stichten ; — voorts het Columbiaansch
en bet medisch collegie, het letterkundig genootschap
der Unie, de stadsbibliotheek, het nationaal observatorium
e. a. In het midden van ten fraai plein prijkt sinds eenige
jarezt het kolossale monument voor generaal Washington,
dat in ieder opzicht dien grooten grondlegger van de vrijheid zijns lands waardig mag heeten (*). De at. heeft
fabr., vooral van metaalwaren en glas, en een levendigen
kleinhandel maar Georgetown, waarmede zij door 2 bruggm n over Rock-Creek, en Alexandria, waarmede zij door
1 brug van 20 minuten lengte over den Potomac gemeenschap heeft, zijn in 't bezit van den meesten buitenlandschen handel. Zij staat met Annapolis, Baltimore e. a.
steden door spw. en met het Chesapeake-en-Ohio-kanaal
door eene gegravene vaart in verbinding. Zij telde in 1800
3210, in 1820 13,247, in 1840 23,364, in 1850 40,000, in 1860
ruim 60,000, in 1870 ruim 109,000 en in 1880 mete dan
160,000 mw., waarvan omtrent 1/6 kleurlingen zijn. W.
wend de zetel van de bondsregeering in 1S00, under het presidentschap van John Adams. 38° 53' N.B., 76° 2' W.L. —
M oun t- W as 11 in gt o 5, de voorn. pick der Witte-

( 5 ) Het nieuwe Washington-monument spant de kroon
onder alle hooge bouwwerken der aarde en is am s zoodamg
de trots der Amerikanen. Onderst. lijstje geeft ten vergelijkend overzicht van de hoogste bouwwerken in onzen tijd:
Het Washington-monument
De Dora te Keulen . ...... . . . .. 160
Het standbeeld van Will. Penn te Philadelphia 18502 meter.
Be kathedraal te Rouaan
150
Be Dom van Straatsburg
145
De Nicolaaskerk te Hamburg
144
De St.-Pieter te Rome
143
Be Pyramide van Cheops bij Gizeh
ll
137
De St.-Stephanuskerk te Weenen
135
De St.-Martintoren It Landshut
132
De Munstertoren van Freiburg (Baden) .
II
125
De kathedraal van Antwerpen
123
De Elisabethstoren te Breslau
•
,
120
De Mariakerk te Florence
119
Be St.-Pauluskerk te Londen
r,
111
De Utrechtsche Dom
Il
110
II
Be Dons van Milaan . . . .
hi 9
Be Dom van Maagdeburg. . . . ..... 103
De Westertoren te Amsterdam
85
if
De Nertre-Dame van Parijs
De hoogste bergen der aarde zijn : in Europa de Mont.
Blanc, 4810 met. ; in Afrika de Kilimandsjaro, 5660 met.;
in Amerika de Illarnpu of Sorata, 7850 met.; in Azie de
Gaurisankar of 3I.-Everest, 8840 meter. Be middellijn der
aarde heeft eene lengte van meer dan 13,000,000 meter.
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Bergen in New-Hampshire, is 1990 meters hoog. - Over
het in 1853 in de Unie opgenomen Gebied-Wa ahingto n, zie het art. VA.
Washiagtou, b], naam van een menigte gm. der V.S.:
1) in 't ZO. van Maine; gr. 169 0 m., met 43,000 mw.
(23,309 in 1840); hfdpl. Machia a. - 2) bij 't midden
van Vermont; gr. 20 0 m., met 26,600 mw. (23,506 in
1840) ; hfdpl. Montpelie r. - 3, Rhode-Island, tugschen de Narraganset-baai en den Atlant. oceaan; gr. 17
0 m., met 20,000 mw. (14.324 in 1840); hfdpl. SouthKin gsto n. - 4) New-York, aan de Hudson-riv. en de
meren George en Champlain ; gr. 38 0 m., met 49,600 Mw.
141,080 in 1840); kfdpl. Salem en Kingsbur g. - 5)
in 't ZW. van Pennsylvanie; gr. 48 0 m., met 48,500 mw.
(41,279 in 1840); hfdpl. Was hin gto n, - 6) Maryland,
ten Z. van den Potomac; gr. 21 0 m., met 34,700 mw.
(28,850 in 1840); hfdpl. Hagerstow n. - 7) grs. in 't
distr. Columbia; met 6300 mw. (3069 in 1840); hfdpl. W a ahingt o n. - 8) in 't ZW. van Virginie; gr. 36 0 In.,
met 16,200 mw. (13,001 in 1840); hfdpl. Abingdon. -9) N.-Carolina, aan den Roanoke en Albemarle-Sound; gr.
17 0 in., met 6500 mw. (4525 in 134(1); hfdpl. Plymouth.
- 10) G.rgie, aan den Ogeechee en Oconee ; gr. 451/, 0
m., met 15,900 mw. ( 0,565 in 1840) ; hfdpl. Sander sv i 1 1 e. 111 Florida, aim de golf van Mejico; gr. 71
m., met 2330 mw. (859 in 1840) ; hfdpl. H olmesV a 11 e y. - 12) in 't ZW. van Alabama ; gr. 40 0 m., met
3910 mw. (5300 in 1840); hfdpl. Old-Washington.
- 13) Mississippi. aan de riv. Mississippi; gr. 115 0 in-,
met 14,750 mw. (7287 in 1840); hfdpl. Princeto n. 14) in 't 0. van Tennessee; gr. ":-'8 0 m., met 49,600 low.
(11,951 in 1840); hfdpl. Jonesboro'. - 15) ongeveer
in 't midden van Kentucky; gr. 22f 0 m., met 12,200
mw. (10,590 in 1940); hfdpl. Sp r ingfi el d. - 16) Ohio,
aan de riv. Ohio; gr. 34 0 m., met 40,700 mw. (20,823 in
18401; hfdpl. Mariett a. - 17) in 't Z. van Indiana; gr.
251/2 0 m ., met 18,490 inw, (15,265 in 1940); hfdpl. S a1 e m. - 18) Illinois, ZO. de Kaskaskia-riv.; gr. 321/ s ci
m., met 17,600 mow. (4810 in 1840); hfdpl. Covingto n.
- 19) Wisconsin, lenge het meer Michigan; gr. 32 0 m-,
met 23,950 mw. (343 in 1840) ; hfdpl. Washingto n.
- 20) Iowa; gr. 31 0 m., met 18,900 mw. (1594 in 1840);
hfdpl. Was hingto n. - 211 in 't ZO. van Missouri;
gr. 39 0 m., met 9000 Mw. (7213 in 1840); hfdpl.
a l.
- 22) Arkansans, ten Z. van de Ozark-bergen ; gr, 43 0 in,
met 17,300 law. 17148 in 1840); hfdpl. Fayetteville.
- 23) in 't 0. van Louisiana ; gr. 38 0 m., met 3400 mw.
(2649 in 1840); hfdpl. Franklinton. - 24) Tejas,
aan de Waijde van den Brazos; met 4240 mw.; hfdpl. W aahingto n. - 25; Oregon-gebied, in de valid i der Willamette, gr. 240
m., met 23,000 inw. - 26) Minesotagebied, in den hock tusschen de St.-Croix en den Mississippi; met 11,000 mw.; hfdpl. Stillwate r.
Washington, cj naam van een grout getal gem. en..
In de VS., tezamen misschien wel 200 in gets!; - 1)
Maine, gm. Lincoln, 9 u. 0. Augusta. 1256 mw. - 2) New.
Hampshire, grs. Sullivan, 9 u W. Concord. ■ 050 Mw. - 3)
Vermont, grs. Orange, 41/2 u. Z.t.O. Montpelier. 1240 Mw.
- 4) Massachusetts, grs. Berkshire. 950 inw. - 5) Connecticut, gm Lichtfield, 12 u. ZW. Hartford. 1560 inw.
- 6) New-York, gra. Dutchess, 3 u. NO. Poughkeepsie.
2800 mw. - 7) New-Jersey, grs. Bergen, aan den Hackensack. 2600 Mw. - 8) zelfden Stt., gra. Burlington, 6 n. Z.
Woodburg. 2600 Mw. - 9) zelfden Stt., grs. Camden. 2H0
- 10) zelfden Stt., gra. Morris, 5 u. W. Morristown ;
met wel bezochte minerale bronnen. 2500 mw. - 11) selfden Stt., grs. Warren. 1600 Mw. - 12) Ohio, grs. Clermont, aan den Ohio; met de d. Neville en Mosco w.
42840 mw. - 13) Ohio, gra. Carrel. 1020 Mw. - 14) Ohio,
gra. Clinton. 1216 Mw. - 15) Ohio, gra. Darke. 1250 Mw.
- 161 Ohio, gra. Franklin. 1000 Mw. - 17) Ohio, gra.
Guernsey. 976 mw. - 18) Ohio, grs. Hancock. 1300 Mw.
- 191 Ohio, gm. Harrison. 1250 mw. - 20) Ohio, gra.
Hecking. 1640 mw. - 21) Ohio, gm. Holmes, met het d.
Nashville. - 22) Ohio, gee. Licking. 1020 mw. - 23)
Ohio, gm. Monroe. 940 mw. - 24) Ohio, gm. Montgomery. 1820 Mw. - 25) Ohio, gra. Morrow. 1130 mw. 26) Ohio, gra. Mnakingum. 1380 Mw. - 27) Ohio, gm.
Pickaway. 1200 Mw. - 28) Ohio, gee. Preble. 1760 Mw. 29) Ohio, gm. Richland, onmiddellijk Z. Mansfield. 1910
mw. - 30) Ohio, gm. Sanduaky. 1500 mw. - 31; Ohio,
gm. Shelby. 1201 mw. - 32) Ohio, gm. Stark. 2000 Mw.
- 33) Ohio, gm. Tnscarawas. 1100 Mw. - 34) Ohio, gm.
Warren. 1500 Mw. - 35) Michigan, gm. Wacomb, 6 u. NO.
Detroit. 1540 Mw. - 36) Penneylvanie, hfdpl. van 't gm.
Washington, aan den National-Road. 71/2 u. ZW. Pittsburg ;
met het Washington-collegie, in 1787 gesticht. 2100 mw.
37) selfden Stt., gre. Franklin, 3 u. SW. Chambersburg.
2400 Mw. - 38) selfden Sit., gm. Indiana. 1900 mw.
391 zelfden Stt., gra. Erie. 1550 inw. - 40) selfden Stt.,
41/2 n. N. Greensburg. 2000 mw. - 4(11 selfden Stt., grs.
Lycoming, tegenover Williamsport. 21 mw. - 42) zelfden Stt., gm. Berks. 1210 mw. - 43) zelfden Stt., gm.
York. 1340 Mw. - 44) zelfden Stt., gm. Luserne. 1300
mw. - 45) N.-Carolina, hfdpl. van 't gm. Beaufort, aan
den Tar, bij aliens mond in Pamlico-Sound, 81/2 U. N. Newberne; met 'Teel scheepvaart en uitvoerhandel. 1200 Mw.
- 46) Mississippi, 2 u. NO. Natchez; met Jefferson-collegie. - 471 Indiana, gra. Putnam. 1145 Mw. - 48) selfden
Sit., hfdpl. van 't gm. Davis, 6 n. ZO.t O. Vincennes. 49) selfden Stt., hfdpl. van 't gm. Devine, 30 n. ZW. Indianapolis. - 50) Missouri, gm. Monroe. 1450 mw. - Zooals reeds weed opgemerkt, dragen nog tal van andere plants= den. naam.
Washington-Land, naam voor een deal van N.lijk
Greenland, lenge de 0.kust van 't Kennedy-kanaal, °mate.
140° N.B. en ingesloten door Hayesland en Hall-land. Nog
ten eenenmale onbekend.
Ilarsteklest, (fr. 0 ua chit a), 1) riv. der V.S., in Arkansas en Louisiana, ontstaat nit vencheiden bronrivieren,
vloeit Z.waarts en valt in de Red-riv. lean bijriv. van den
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Mississippi), 10 u. 0. Alexandria, na een loop van 120 u.
Zij loopt door een moeraesige streek, en neemt, nadat zij
de Tenses heeft opgenomen, den naam van BlackRi•er &an. - 2) kersp. in 't NO. van Louisiana, aan de
gen. riv.; met 5000 mw. (4640 in 1840); hfdpl. Monro e.
VITasbtesuasv, gm. der V.S., Stt. Michigan; met 42,100
mw. (33,571 in 1840); hfdpl. An-Arbo r.
Waaigay, fr. gem. en d., Ardennen, arr. en 21/2 u. N.
Rithel, aan tie Vaux. 1117 Mw.
Was% run. at., gouv. Nisjnii-Novgorod, aan den mond
der Soera, in de Wolga. 1500 mw.
mv1. in Rusland. Poles, gouv. Grodno.
6 U. WZW. Lida. 1550 mw.
Wasilkov, Wassilkov, rues. at., gouv. en 5 U. ZZW.
Kjev, distr.hfdpl., aan de Stoegna. 16,200 mw. (waaron.
der veel Joden.
Wards, tie Mosraitia.
Wasloet, Vesta', at. in Moldavie, distr.hfdpl.. aan de
Birlat, 111'2 u. ZZO. Jassy, aan de Wasloei.
Wasmea, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr. en
ills 12. W. Mona (Bergen); steenkooldelving. 9950 mw. Een ander d. Waames ligt in dezelfde prov., arr. Doornik, kant. Pernwelz.
Waspik, gem. en d. in de Ned. prov. N.-Brabant, arr.
'a Hertogenbosch, kant. en 11/4 n. W. Waalwijk ; aan de
Langstraat; met een eref. en een r. kath. kerk, veel aanzienlijke huizen, vrij levendige indtistrie (vooral looien en
schoenmaken) en twee havens, die het d. met het OudeMaasje verbinden. 2940 Mw. (met eenige geh.)
Wasseiges, belg. gem. en d., prov. Luik, arr. Huy,
kant. Avennes. 900 mw.
Wasselbeim, Wasslenheim, (fr. Wassellonne).
gem. en at. in het Dnitsche rijksland Elsas-Lotharingen,
aan de Mussig, 5 u. WNW. Straatsburg; met aanzienlijke
industrie en minerale wateren. 4035 mw.
Wassellonne„ zie Wasselheim.
Wassen, gem. in Zwitserland, kant. Uri. 2744 mw.
Wassenaar(en-Zuidwijk), gem. in de Ned. prov. I.Holland, arr. en kant. 's Gravenhage. Zij beret het fraaie
d. Wassenaa r, dat 1 3/4 u. NW. 's Gravenhage ligt en
men geref. en een r. kath. kerk heeft; voorts een 8tal geh.
en een menigte schoone landgoederen en luethuizen, onder
welke ook het bij den Haag gelegen Paleis-in-'t Bosch en
het Hnis-de-Panw behooren. 3521 mw.
Wassenberg, Waseuberg, pr. mvl., Rijnprov., regdst.
Aken, km. Heinsberg; met linnenweverijen en bierbronwerij. 1004 Mw. Hetzelfde geldt van 't bijgelegen mvl.
Waldfreucht.
Wasseralfingen, wurt. mai., Jaxtkr.; met een kon.
ijzergieterij en een slot. 2600 mw.
Wasserbillig, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg,
kant. en 1 u. NO. Grevenmacher, gem. Mertert, aan de
Sure, wear die in de Moezel valt. 500 inw. In 1842 schier
geheel afgebrand.
Wasserburg, at. in Opper-Beieren, hfdpl. van een
landgericht, 8 1 /2 u. 0.t.Z. Munchen, aan den Inn; met een
slot, verbeterhnis, minerale bron met badinrichting, en
veel ooft-, hennep- en hopteelt. 3703 Mw.
Wassertriadingen, beier. at., kr. Middenfranken, hfdpl.
van een landgericht, aan de Wernitz en aan den spw.,
51/. n. Z. Anspach; met een slot en weverij. 1772 Mw.
Wassigny, fr gem. en d., dep. Aisne, kant.hfdpl., arr.
en 7 u. NW. Vervins. 1330 inw.
Wassink, Wassinkbrink, b. in de Ned. prey. Gelderl., gem. Zelhem, kant. Terborgh, arr. Arnhem. 420 Mw.
IfilVassotab, sterk heufelfort van Z.-Indie, 6 u. ZW.
Sattarah; in 1818 door de Engelschen ingenomen.
Wassungen, Wabungen. at. in Saksen-Meiningen,
2 u. NNW. Meiningen, aan de Werra; met fabr. van messewerk en weverijen. 2606 mw.
d. in Zwitserland, kant. Zurich, distr.
Bfilach. 445 mw.
Watauga, yes. in de V.S., N.-Carolina. 5290 low.
Watebet, cog. vl., gra. Somerset, atin een bocht van
't Kanaal van Bristol; met men havendam. 1000 mw.
Wateo of Aden, men der Harvey-ell., Stillen oceaan,
op 19° 58' Z.B., 158° 6' W.L., lang 21/2n. , be. 11/2 n. De
inwoners werden in 1823 door den zendeling Williams gedeeltelijk tot het chriatendom bekeerd.
Waterbeaeb, keriip. van Engeland, gee. en 1 u. NNO.
Cambridge; met een station aan den Great-Eastern-spw.
1620 mw.
Waterberg, distr. in de Transvaal of Z.-Afrikaansche
repnbliek, tueschen 24 en 25° N.B.; - hfdst. Nijlatroom.
De bodem beetaat grootendeels nit best bouwland, wear
allerlei granen, groenten, tabak, katoen, indigo en koffie
gekweekt wooden en wear rijke boaschen, benevens verscheiden metalen worden aangetroffen. Niettegenstaande heeft
men em nog maar weinig plaatsen beset. De Wat er be rg e n loopen door het district en hiernaar is het genoemd.
Waterborougb, gem. der V.S., Sat. Maine, gm. en 7
n. N. York, aan den Kleinen-Ossipee. 1540 mow.
Waterbury, 1) gem. der VS., Stt. Vermont, gm. Washington, aan den spw. van Boston near Burlington, 31/2
U. NW. Montpelier. 2650 mw. - 2) id., Connecticut, gm.
New-Haven, 15 n. ZZW. Hartford. 13,200 law.
Niffateree, gem. in de V.S., Z.-Carolina, gra. Kershaw.
3640 Mw.
Wateregge, wijk der gem. Ambt-Almeloo, prov. Overijsel. 275 mw.
liWatereiland, sic Hoorn 8).
Watere., b. in de Ned. prov. Drente, gem. Diever,
kant. Meppel, arr. Awn; met ontstreeks 50 Mw.
kersp. en d. in Engeland, gm. Stafford,
11/2 n. OZO. Leek. 504 law.
Waterford, 1) gm. in Iceland, aan de Z.kust van Munster, onweven ten 0. door Waterford-harbour, die 't van
at gm. Wexford scheidt, ten W. door Cork en ten N. door
Tipperary en Kilkenny, van welke beide het door de Suir
wordt gescheiden ; gr. 34 0 m., met 90,000 mw. De Knockm.eledon- en Cummeragh-bergen doonnijden 't gra. van W.
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tot 0. en stijgen bier en daar tot 800 met. boven de zee;
men vindt echter ook veel golvend en schoon vlak land
langs de Suir in 't N. en 0., langs de Blackwater en de
Bride in 't W., en ook lamp de kust, waar men de haven.
baaien Tramore, Dungarvon en Younghal vindt. De voorn.
prod. zijn runderen, varkene, visa, granen en aardappelen ;
men delft er kalksteen en marmer, en vindt er ook lood,
ijzer en koper, doch van dm metalen worden weinig of
geen mijnen bearbeid. Be visscherijen zijn van belang.
De induatrie levert eenige glaswaren, een groot getal mw.
houden zieh met de katoen. en zijdefabrikatie bezig. Het
gra. wordt verdeeld in 7 "baronies" en 28 "parishes". Be
voorn. plaatsen zijn Waterford, Lismore, Dungarvon, Port.
law, Tallow en Cappoquin. — 2 at. en hfdpl. van gen.
grs., aan de Suir, r. o., die hare haven vormt en een brug
van 39 bogen draagt, waardoor au verbonden is met hare
worst. F err y b an k, 21/2 U. van zee, 25 u. ZZW. Dublin, met welke at., alsook met Limerick en Cork zij door
spw. gemeentichap heeft. Zij heeft enkele fraaie, bij vele
ellendige straten; maar hare kade en havens behooren tot
de schoonste in Ierland. De voorn. gebouwen zijn de kathedraal, 't bissch. paleis, vele parochie-kerken, de r. kath.
kathedraal, het stadhuis, de kamer van koophandel, de
gevangenissen van at. en gee., de gerechtshoven, kazernen,
het tolhuis en;. W. heeft verscheiden inrichtingen van
onderwijs en liefdadigheid, o. a. het "Waterford Instution"
met een boekerij en museum. Be fabrieken leveren glas,
stijfsel en blauwsel, ook zijn er brouwerijen, branderijen,
scheepstimmerwerven en 4 weekmarkten. Schepen van 800
ton kunuen aan de kade laden en lossen ; de haven voert
jaarlijks voor een waarde van 40 mill. gl . uit, vooral bestaande in boter, spek, vee, landbouw-prod., zalm en katoenen stoffen. Stoombooten onderhouden de gemeenschap
met Dublin, Liverpool en Bristol. 23,500 low. — 3 ) gem.
en vl. der VS., Maine, grs. Oxford, 14 u. W.t. Z. Augusta.
1270 mw. — 4 ) id., Vermont, grs. Caledonia, 14 u. ONO.
Montpelier, aan den Passumsic-spw. 1410 inw. — 5 ) hi.,
Connecticut, grs. New-London, aan den Thames en LongIsland-Sound, en aan den New-Haven-and-New-London-spw.
2480 mw. — 6 id., New-York, grs. Saratoga, aan den Mohawk en Hudson, aan het Champlain-kanaal en aan den
spw. van Troy near Saratoga, 3 u. N. Albany; met industrie en handel. 3680 law. — 7) id., New-Jersey, grs.
Camden, 3 1 /2 U. W. Woodbury. 1630 mw. — 8) id., Pennsylvanie, grs. en 4 u. ZO. Erie. 1145 low.
Watergang, d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem. Landsmeer-en-Watergang, kant. en 11/2 u. Z. Purmerend, arr.
Haarlem, bij 't N.-Roll. kanaal. 240 low.
Watergraafsmeer of Diemermeer, gem. in de Ned.
prov. N.-Holland, arr., kant. N°. 1 en bij Amsterdam;
met eene buurt. 1354 low. Geb.pl. van Pieter Nienwland.
Wateringbury, rug. kersp. en weleer mvl., grs. Kent,
met een station aan den South-Eastern-spw., 11/2 u. WZW.
Maidstone. 1320 mw.
Wateringen, gem. en d. in de Ned prov. Z.-Holland,
arr. '8 Gravenhage, kant. Delft, 1 u. NO. Naaldwijk ; met
een geref. en een r. kath. kerk, een r. kath. armhuis en
een ander gesticht van weldadigheid, waarvan op 21 April
1853 de eerste steep is gelegd. 1855 inw. (met de buurten
Noordweg en de Zwet ).
Wateringskant, b. in de
prov. N.-Holland, gem. Nieuwe-Niedorp, kant. Schagen, arr.
Alkmaar. 80 law.
Waterkant, 1) b. in de Ned. pros. N.-Brabant, gem.
Vucht, kant. en arr. 's Hertogenbosch. 190 mw. — id.,
prov. N.-Holland. gem. Spanbroek, kant. Medemblik, arr.
Alkmaar, 105 mw.
Waterland. 1) naam van em n der 3 afdeelingen van
het Noorderkwartier in de Ned. prov. N.-Holland, tutsschen de Zuiderzee, het IJ, Kennemerland en W.-Friesland,
bevattende de steden Edam, Monnikendam en Pnrmerend,
benevens 23 dorpen. — 2) groep eil. in den Stillen oceaan,
tusschen den Salomons-archipel en Nieuw-Holl. — 3) een
der Gevaarlijke ell., door Schouten en Le Mahe ontdekt,
op 14° 46' Z.B., 145° 44' W.L,
Waterlandkerkje, gem. en d. in de Ned. prov. Zeeland, Staats-Vlaanderen, arr. Middelburg, kant. en 1 u.
0.t.Z. Oostburg. 620 mw. ( met de geh. Klein-Brabant en
eon deel van 't geh. Turkije). — In de nabijheid ligt op
belg. bodem in de prov. 0.-Vlaanderen, de g e m. W ate rland - 0 ud em a n. 688 low.
Waterloo, 1) belg. gem. en d., prov. Brabant, kant.,
arr. en Ills u. NNO. Nivelles en 2112 u. ZZO. Brussel, aan
den zoom van 't hooch van Soignies ; hoogst vermaard door
den beslissenden, voor Napoleon 1. zoo noodlottigen veldslag, die den 18den Juni 1815 op de naburige vlakte geleverd weed. 200) low. — 21 gem. en vl. der V.S., New-York,
hfdpl. van 't grs. Seneca, aan de riv. Seneca, het Cayugaen-Seneca-Kanaal en den spw. van Auburn naar Rochester, 21/, u. ONO. Geneva. 3800 mw. — 3) id., Missouri,
hfdpl. van 't grs. Clark, bkj den Mississippi, wear die de
riv. ,Des Moinis opneemt. — 4) gem. in W.-Nieuw-Holl.,
grs. Wellington, aan de riv. Collier, ZO. Australind. — 5)
voorst. van Sydney, Nieuw-Z.-Wales (Australie). 1220 low.
— 6) gill. in 't Dominion of Canada, prov. Ontario, 43°
30' N.B., 80° 40' W.L. 40,250 mw.
Waterloo-eum-Seaforth. at. in Engeland, gra. Lancaster, kersp. Sefton, 1 U. N. Liverpool. 6190 low.
NIVatermael, belg. gem. en d., prov. Brabant, arr.
Brussel, kant. hellos. 2200 mw.
Watermaillock, d. in Engeland, grs. Cumberland, kersp.
Greystoke en Deere, aan het Ulleswatermeer, 11/2 u. ZW.
Penrith. 520 low.
Waterop-en-Billenhuizen, geh. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Gulpen.
Waterside, 1) kl. stadje in Ierland, tegenover Londonderry, waarmede het door een brug verbonden is. — 2) d.
in Schotland, grs. Ayr, kersp. Dalmellington. 1680 mw. —
3) id., grs. Dumbarton, kersp. Kirkintilloch. 426 mw.
Waterstein, geh. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Genemuiden. 45 mw.
Waterstraat, 1) gel, in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
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Rucphen. 110 inw. — 2) b. in Zeeland. gem. Honteniase.
Watertown, 1) gem. en vl. der V.S., Massachusetts,
grs. Middlesex, aan de Charles-riv., 2 u. W. Boston, met
een arsenaal der Unie. Be Fitchbnry-spw. loopt langs de
N.-, de Worcester-spw. langs de Z.zijde van de riv. 4326
mw. — 2 ) id., New-York, hfdpl. van 't gra. Jefferson, aan
de Black-riv., over welke zij door overdekte bruggen verbonden is met Williamstown en Juhelville, 41/2 n. 0. Sackett's-Harbour, aan 't mere Ontario. 9600 mw., waarvan
ruim 7000 in het vlek, dat een staatsarsenaal, gevangenis„
8 kerken, het "Black-river-Institution", een bibl. en velerId i fabr. heeft. — 3) id., Connecticut. grs. en 3 u. ZO.
Litchfield. 1630 low. Geb.pl. van den dichter John Trumbull. — 4) id., Ohio, grs. Washington, 4 u. NW. Marieta.
1456 low.
Waterval, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Ulestraten.. kant. en arr. Maastricht. 115 low.
Waterville, 1) gem. en vl. der V.S., Maine, grs. Kennebec, aan de Kennebec, tegenover Winslow, 41/2 u. N.
Augusta; met een Baptisten-eollegie, vole molens, loolerijen, een ijzergieterij enz. 4850 mw. — 2) d. in New-York,
26 u. WNW. Albany. WOO low.
Watervliet, 11 belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen,
arr. en 411, u. NNW. Gent, aan de nederl. grens ; met een
zeer beroemd orgel in de kerk. 2150 mw. 2) b. in de
Ned. prov. Zeeland, gem. IJzendijke; eigenlijk een deel van
gen. belg. gem. op nederl. gebied. — 3) gem. en vi. der
V.S., New-York, grs. Albany, aan den Hudson, tegenover
Troy, 2 u. N. Albany; met vele eil. aan de invloeiing van
den Mohawk in den Hudson. 22,600 law.
Watford, cog. st en keno., grs. Herts, aan den Colne,
met een station aan den North-Western-spoorweg, die hier
door een tunnel gaat, 41/ 2 u. NW. Londen; met fabrieken
van stroovlechtsels, mouterijen en veel handel. 12,400 low.
( in 't kersp.)
Wath, kersp. en st. in Engeland, W.-Riding, 1 u. N.
Rotherham ; met stet. aan den Midland- en Manchester-,
Sheffield- en Lincolnshire-spw. 17,500 Mw. (2600 in de st.)
Watkinsville, ale Clarke

1).

Watling's-Eiland, een der Bahama's, Britsch W.-Indie, op 25° 56' 7" N.B., 74° 28' W.L., lang 5 u. Aan St.Salvador betwist het de onderscheiding van het eerste land
der Nieuwe-Wereld geweest te zijn, dat Columbus zag.
Watlington, 1) cog. mvl. en kersp., grs. Oxford, 111 2

u.ZTetsworh1943m.—2)id,grsNoflk60w.
Watou, belg. gem. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr.
Venrne, kant. Haringhe. 3153 low.
Watson, gem. der V.S., New-York, grs. Lewis, 3 u.
NO. Martinsburg 1230 low.
Watten, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 411, u. ZZW.
Duinkerken, aan de As en den spw. 1250 low.
Wattenseheid, pr mvl., prov. Westphalen, regdst. en
12 n. WNW. Arensberg; met steenkoolmijnen. 8850 low.
Wattenwyl, gem. in Zwitserland, kant. Bern, distr.
Seftigen. 2150 low.
Wattignies, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 1 u. Z.
Lille (Rijssel). 2390 mw. De Franschen sloegen bier de
Oostenrijkers in 1793.
Walton, 1) eng. mvl. en kersp., grs. Norfolk, 4 u. WZW.
Norwich. 1388 mw. — 2) id., aan de Stone, kersp., gra.
en 1 u. NNW. Hertford. 860 mw.
NVattrelos, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 21/2 u. NO.
Lille (Rijssel); met katoenfabr. en oliemolens. 14,400 low.
Wattwyl, Wattweil. twit. d. en kersp., kant. en
5 u. ZW. St.-Gallen, aan de Thur ; met fabr. van mousselien en calicot. 5283 inw.
Waubaeh, ned. d., Limburg, arr. Maastricht, kant. en
1 u. ONO. Heerlen. gem. 1.3bach-over-Worms. 560 low.
Waukeesba, Wakesha, 1) gem. der VS., in den ZO.hoek van Wisconsin. 28,360 mw. — 2) gem. ald. 3800 low.
Waukegan, st. der V.S., Illinois, grs. Lake. 4500 law.
Wattpaca, naam van een grs. en gem. in de V.S., Wisconsin. 15,540 inw. in 't grs., 2040 in de gem.
Waupun, gem. in de V.S., Wisconsin, grs. Fond-dulac. 2160 inw.
Waal, 0.-Ind. eil.groep in de Tenimber-eilanden. —
Wauw-eilandjes, zie Timor-Laut.
Wauvratosa, gem. in de VS., Wisconsin, grs. Milwaukee. 3690 law,
Wauwil, Zwit. d., kant. Luzern, distr. Willisau. 450 low.
Wavendon, kersp. van Engeland, grs. Bucks, 11, U.
NO. Fenny-Stratford. 955 low.
Waveney, cog. riv., die met de Kleine-Ouse de grens
vormt tusschen Norfolk en Suffolk, en na eon loop van 15
u. in de Tare valt, ruim 1 u. ZW. Yarmouth.
Waverly, voorst. van Sydney, Nieuw-Z.-Wales, Austra110. 900 low.
Waverton, 1) kersp. en gem. van Engeland, gem. en 1
U. OZO. Chester. 790 low. — 2 ) vl., grs. Cumberland,
kersp. en 1/2 u. WZW. Wigton. 540 low.
Wavertree, at. in Engeland, grs. Lancaster, kersp.
Childwall, 1/1 u. OZO. Liverpool. 7810 low.
Waverveen. d. in de Ned. prov. Utrecht, 13/, u. W.
Loosen, gem. Vinkeveveen-en-Waverveen. 510 low.
Wavre, 1) belg. gem. on at., prov. Brabant, kant.hfdpl., arr. Nivelles, 41/2 u. ZO. Brussel, aan be Dyle. Zn
heeft fabr. van hoeden, leder, katoengaren, bier eon., en
drijft veel handel in granen, see en tabak. 5960 low. Hare
bevolking was weleer veel grooter, maar zij heeft herhaaldelijk veel door brand geleden en niet minder door den
oorlog van 1815. In hare nabijheid bevochten de Franschen onder Grouchy de Pruisen under Thielmann, den
18den Jn.ni 1815. — 2) -Notre-Darne, belg. gem. en . at.,
prov. Antwerpen, arr. Mechelen, kant. Duffel. 2500 mw.
— 3) Ste-Catherine, id., zelfde prov., zelfde arr. en
kant. 3250 mw. — 4) Zwits. d., kant. Neuchatel. 114 low.
Wavrin, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 2112 U. ZO.
Lille (Rijssel); met weverijen. 3100 low.
Wawa, Ous-ona of Wowoe, at. in Nigritie, rijk
Borgoe, 12 u. Z. Boessa (Boussa ); zeer levendig door de
gedurig doortrekkende karavanen. 20,000 low. )
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Wawareing, gem. der V.S., New-York, grs. Ulster,
6 u. ZW. Kingston. 8150 mw..
Wasyrenczyce, mvl. in Rusl., Polen, 5 u. ONO. Krakau.
Waxway, Walkaway, 0.-Ind. ell., bij de 0.kust van
Celebes, op 3. 35' Z.B., 123 0 17' O.L.
Waxvveiler, fr. vl., Rijnprov., regdst. Trier, kr. Pri1m.
Way, 1) 0.-Ind. eil., ten N. van Sumatra, op ongeveer
6° N.B. 95° 33' O.L. — 2) tie Ay.
Wayla
nd, at. der VS., New-York, get. Steuben. 2550 mw.
Wayne, veracheiden grs. der V.S.: 1) in 't N. van NewYork ; gr. 27 0 m., met 47,750 mow. (42,057 in 1840); hfdpl.
Lyon s. — 2 ) in 't NO. van Pennsylvanie; gr. :11 0 m.,
met 33,190 Low. (11,848 in 1840); hfdpl. B et han y. — 3)
in 't ZO. van N.-Carolina ; gr. 34 0 tn., met 18,150 inw.
(10.891 in 1840); hfdpl. W ay ne s b or o — 4) id., in
Virginie, Trans-Alleghany-district ; met 6100 inw.; hfdpl.
W. ay n e. — 5) in 't ZO. van Georgie; gr. 43 0 in., met
2150 mow. (1258 in 1840); hfdpl. T uck er v ill e. — 6)
in 't 0. van Mississippi ; gr. 37 0 m., met 4280 tow. (2130
in 1840); hfdpl. W inc hes te r. — 7) in 't Z. van Tennessee; gr. 14 0 m., met 10,300 tow. (7705.in 1840); hfdpl.
W ay n es bor o'. — 8) in 't ZO. van Kentucky ; gr. 27
m., met 10,600 mw. (7399 in 1840); hfdpl. Monticello.
— 9) in 't NO. van Ohio; gr. 31 0 m., met 35,201 tow.
(35,808 in 1840); hfdpl. Woos te r. — 10) in 't ZO. van
Michigan; gr. 271/2 0 m., met 119,200 mw. (24,173 in
1840); hfdpl. Detroit. — 11) in 'to. van Indiana; gr.
20 0 m. met 35,901 inw. (23,290 in 1840) ; hfdpl. C e nt r ev i I 1 e. — 12 ) in 't ZO. van Illinois ; gr. 34 0 m.,
met 19,700 mw. 5133 in 1840 ); hfdpl. F air fi el d. —
13) in 't ZO. van Missouri ; gr. 57 0 m., met 6410 Mw.
(3403 in 1840); hfdpl. Greenville. — 14) nieuw get.
in Iowa ; met 11,200 mw.; hfdpl. Corydo n. — Ook de
naam van vele gem. der VS.: — 15) Maine get. Kennebee, 41/i u. W. Augusta. 1300 inw. — 16) New
-York, gee.
Steuben, 4 u. NO. Bath. 1400 mw. — 17) Pennsylvanie,
grs. Mifflin, aan de Juniata. 1450 mw. — 18) Ohio, grs.
Belmont. 1810 Mw. — 19) id., get. Butler. 1700 mw. — 20)
id., gee. Jefferson. 1800 mw. — 21) id., grs. Warren. 4080
inw. — 22) id., get. Tuscarawas. 2300 mow. — 23 ) Indiana,
g•rs. Allan. 21, 80 Mw. — 24) id., grs. Henry. 1760 mw. —
25) id., grs. Wayne. 2410 mw.
Waynesfield, gem. der VS., Ohio, get. Lucas. 2045 inw.
Wazenuonee, fr. gem. en st., dep. Nord, arr., kant. en
voorst. van Lille (Rijssel) ten ZW. 12,00,1 mw.
Weakley, grs. der V.S., Tennessee; met 20,700 inw.
(9870 in 1840); hfdpl Dresden.
Wear, cog. riv. grs. Durham, valt in de N.zee te
Wearmouth, na een p
loovan 19 of 20 u.
Weare, I ) gem. en vi. der VS., New-Hampshire, grs.
Hillaboro', 4 u. ZW. Concord. 2100 mw. — 2) kersp. van
Engeland, get. Somerset. 720 mw.
Weathersfield, 1) gem. der VS., Vermont, grs. Windsor, aan den Connecticut en de Black-riv., 17 u. Z. Montpelier ; met verscheiden bevallige dorpen, waaronder P erk in svill e. 1550 inw. 2) id., Ohio, grs. Trumbull,
u. ZO. Warren. 5150 mw.
Weaver. Weever, cog. riv., grs. Chester, valt in de
Mersey te Winton na een loop van 13 u. Haar voorn.
bijrivieren zijn de Dane
'
en Peover.
Weaverton zie Maryland 11.
Weberig, Webrig, geh. in de Ned. prov. Limburg,
gem. Spanbeek.
Webster, 1) gem. der VS., New-York, get. Monroe, aan
't meer Ontario, 3 u. NW. Rochester. 2740 mw. — 2) id.,
Massachusetts, grs. Worcester, 16 u. WZW. Boston ; met een
aantal bloeiende d., waaronder Meri n o- v illag e, aan
den Worcester-and-Norwich-spw. het grootste is. 4750 inw.
— 3) id., Maine. grs. Lincoln, 9 U. Z. Augusta. 1110 mw.
Weehele, Weeheloo, geh. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Diepenveen. 60 tow.
Weehselburg. saks. stadje, kr.dir. Leipzig, 4 u. NNW.
Chemnitz, tan de Zwickauer-Mulde, r. o.; met een slot en
park, en pottebakkerijen. 1400 Mw.
Weehterholt, IVegterholt, b. in de Ned. prov. Overijsel, °TM. Wijhe. 460 mw.
d. in de Ned. prov. Groningen, kant., arr. en
13!4U. ZZW. Winschoten, aan de Westerwoldsche-Aa. 240
mw. Met het d. Blijham en een menigte geh. (Wedderbergen, Wedderheide, Wedderhofte, Weddermark, Wedderveen ) vormt het de g e m. We dd e, die 2496 tow. telt.
Weddehoen, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Delden.
Weddingen. 3 bijeengelegen d. van pr. Saksen, regdst.
en 3 n. ZZW. Maagdenburg ; met glashutten, kolenbranderijen en steengroeven. Samen 3000 mw.
Wed-Dajer, zie Maaafran.
Wedel, mvl. in Pruisen, prov. Sleeswijk-Holatein, bij de
Elbe, aan de Wedelane, 31/2 u. WNW. Hamburg; met een
Rolandszvil, een haven, scheepswerven en handel. 21G0 tow.
Wed-el-Kebir, zie Rummel.
Wed-el-Serf, de Seiboes.
Wedge-Eiland, zie Gambiera-Eilanden.
Wedgwood, gem. van Engeland, grs. Stafford, kersp.
Wolstanton, 1/4 u. NNO. Funstall. 1250 inw.
Wedmore, kersp. van Engeland, gm. Somerset, 2 n.
Z. Axbridge. 3434 mw.
Wednealsury of Wodenabury, cog. st . en kersp.,
gm. Stafford, aan den North-Western-spoorweg en 't kanaal van Birmingham en Walsall, 2 1 /4 u. NW. Birmingham; met fabrieken van geweren, ijzerwerk, spijkers enz.
en in den omtrek ateenkool- en ijzermijnen. 25,000 tow.
(in 't kersp.)
Weedon-Beek of W.-on-the-Street, cog. kersp. en
St., gee. Northampton, aan het Grand-Junction-kanital en
met een hoofdatation op den North-Western-spoorweg, 2
u. NW. Blisworth. Hier is 't centraal-depot in Engeland
van krijgswapenen en ammnnitie, met ruime kazernen.
8990 mw.
Weeke, 1) kersp. van Engeland, gee. Hants, 1/4 u.
NW. Winchester. 1100 mw. — 2) id., gra. Cornwall, 1 u.
Z. Stratton. 570 mw.

Weenen
Wed, Weeler (De), geh. in de Ned. prov. N.-Holland, gem. Onde-Niedorp. 50 mw.
Weely„ kersp. van Engeland, get. Essex, ( u. ZZO.
Manningtree. 630 mw.
Weems, kersp. van Schotland, grs. Perth. 520 mw.
Weende, 11 d. in Pruisen, prov. landdr. Hildesheim,
bij Gottingen ; met een voorm. nonneklooster, no kon. domein. 1100 tow. — 2) b. in de Ned. prov. Groningen, gem.
Vlagtwedde. 80 mw.
Weenen, 1) (hoogd. W i e n, fr. Vienn e, ital., cog.,
sp. en port. V ienn a. hong. B ecs ), [Windobona,
Flaviana Camara, Juliobona], hfdst. van de Oostenr.Hongaarache monarchic, van 't aartshertd. Oostenrijk en van
de prov. Neder-Oostenr., in een vruchtbare vlakte gelegen
aan den r. o. des Donaus, die bier de riviertjes Wien en
Alster opneemt en aan verschillende spw., die haar met de
voorn. punten der monarchic (Triest, Innsbrtick, Briinn,
Praag, Preaburg, Buda-Pesth eon.) in gemeenschap brengen.
De Donau draagt ve6r en bij de St. 5 bruggen : de Ferdinands-Brilicke (met koffiehuizen), links van daar de Kettenen Neue-Briicke en r. de Franzens- en Sophien-Briicke.
W. is de resid. des keizers, de zetel van de hoogste staatsmachten, van een aartsbisschop enz. Zij wordt verdeeld in
een nude en nieuwe St., van welke de eerste bijna cirkelvormig is en omtrent 1 u. in omtrek heeft. In 1M7 telde
W. zelf slechts 1229 huizen, terwijl hare 34 voorsteden er
4715 bevatteden (tie beneden). Men telt in de nude stad,
die tot kort geleden door een breede gracht en hooge muren, waarin 12 poorten, van de voorsteden gescheiden werd,
18 pleinen; de ”Hofplatz" heeft een kolossaal standbeeld
van de Maagd en 2 schoone fonteinen; op den aBurgplatz"
slant het ketzerlijk paleis ; op den aJosephplatz" een standbeeld van Joseph II., en de ', Graben", een langwerpig plein
of atraat bij 't midden der st., is versierd met fonteinen
en standbeelden. In laatstgenoemde straat, alsook in de
aKohlmarkt", die er van uitloopt, en in de ,Ringotrasse"
vindt men de achoonste winkels ; tot de andere voorn. straten behooren : de uPlanken- en Nenburger-Gasse", de
, Karthnerstrasse", de ”Herrengasse", de oBischofgasse"
tot
aan den Rooden-toren, welke laatste straat aan gene zijde
des Donaus in de voorst. Leopold wordt voortgezet door
de ,Jagerzeile" of , Prateratrasse", de ochoonste atraat van
W., die naar den Prater ( zie lager) loopt; ook de //Mariahelferatrasse, Alte-wieden, Kaiserstrasse" e. a. in de Joseph-voorat. mogen schoone straten heeten. Bij de steeds
toenemende bevolking der st. heeft de keizer in 1853 zijne
goedkeuring geschonken aan het plan der uitlegging van
W.; een geheel nieuwe wijk weed toen nog bijgebouwd,
uit 150 kapitale gebouwen bestaande, waaronder de Nieu we-kerk van den aartshertog Ferdinand-Maximiliaan. Weinig jaren geleden telde men under de groote gebouwen der
St. 123 paleizen (zonder de keizerlijke en de staatsgebouwen), 32 r. kath. parochiekerken, 28 bijkerken en kapel.
len, 15 kloosters, 150 koffiehuizen, 1500 logementen, wijnen bierhuizen enz. Door de jongste uitlegging en toenemende bevolking der st., niet ten onrechte het aDuitsche
Pelts" geheeten, zijn deze cijfers thans echter weinig vertrouwbaar meer. Aileen in de circa 60 met. breede aRingstrasse", die men met de boulevards van Parijo kan vergelijken, is het aantal paleizen, openbare gebouwen, schitterende winkels en weelderige koffiehuizen enorm vermeerderd. Tot de voorn. under de openbare gebouwen der St.
behooren: de //Burg" of 't keizerlijk paleis, met een prachtige
boekerij en een keizerl. kapel en schouwburg ; de munt;
de universiteit; de akademie der schoone kunsten • het observatorium ; het keizerlijke en het atads-arsenad; het in
renaissance adj.( opgetrokken museum van kunst en nijverheld en de Oostenr. nationale bank; ook de uSchottenhof"
en het ”Ringtheater" (het eene in Juli 1854, het andere
in Dec. 1881 afgebrand) waren merkwaardige gebouwen.
Vele van de privaat-paleizen bevatten kostbare bibliotheken, schilderstukken e. a. knnotvoorwerpen en de meeste
dice kabinetten zijn voor 't pnbliek open. Onder
de ker'
ken onderacheiden zich de kathedraal van St.- Stephanus,
een statig goth. gebouw, met eon zeer hoogen toren (135
met.) en het achoone portaal ultielsenthor"; de kerk van
St.-Petrus, een van de schoonste kerken, naar 't model
barer naamgenoot te Rome gebouwd ; de kerk van 't Hof
of der Augustijnen, met het vermaarde grafmonument der
aartshertogin Christina (t 1793), gebeiteld door Canova, en
een kapel, waarin de harten van de vorsten der keizerlijke
familie bewaard worden, terwijl honor lichamen o. a.
van Maria Theresia, Frans I., Jozef II., Maria Louise, de
gemalin van Napoleon III., haar noon, de hertog van Reichstadt, keizer Maximiliaan van Mejico e. a.) rotten in de
onderaardsche gewelven van de kerk der Kapucijnen ; de
goth. kerk der Redemptoristen of der Ligorianen op het
plein Maria-Stiegen ; de zeer rijk versierde kerk der Universiteit, die even alt de Hof kerk aan de deznieten behoort; de schoone Karlskerk, eon stichting van Karel VI.
ten gevolge eener door hem gedane gelofte tijdens het heerschen, der pest in 1713, de goth. Votiefkerk, gebouwd ter
herinnering aan de gelukkige redding des keizen uit de
gevaren van den tegen zijn leven gerichten aanslag in 1853,
en de in Byzantijnachen atijl opgetrokken synagoge. Tot de
voorn. inrichtingen van wetenschap, letteren en opvoeding
behooren de in 1375 gestichte universiteit, eon der schoonste
in Europa, vermaard om hare medische school, met eon boekerij van 120,000 boekdeelen, theatrnm anatomicum, chemisch laboratorium, observatorium, verschillende museums
e. a. hulpinrichtingen ; — de school der Orientaliaten of
Oosterlingen your de opleiding van tolken ; het fiTheresianum", eon akademie voor den ado! door Maria Theresia
gesticht; de Josephine-akademie voor militaire genees- on
heelkunst '• de akademie der schoone knnsten en het schilderkabinet van Lamberg; eon akademie voor ingenieurs;
eon polytechnisch institnut ; eon normaalschool; eon veeartsenij-school, eon conservatorium der toonkunst; 8 gymuasien of collegian; een school der sterrenkunde, tan 't
observatorium verbonden en.. De keizerlijke bibl. bevat
300,000 boekdeelen, vole duizenden MSS., een uitgebreide
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verzameling van platen en de vermaarde ',Tabula Peutingeriane. (" ) Andere merkwaardige kabinetten zip dat
van schilderijen, in 't Belvedere, met meesterstukken nit
alle scholen, ten getale van 3000 nommers, waaronder 80
van Titiaan en Rubens; in 't beneden gedeelte van dit gebouw vindt men de verzameling van 't kasteel van Am.
bras (t), met nude wapenrustingen en jnweelen, de belangrijkste collectie van dien aard in Europa; ook de keizerl.
kabinetten van ondheden, medailleo en nat. historic ; —
voorts het keizerl. arsenaal met 15,000 volledige wapenrustingen en vele Met. en ethnographische ondheden ; het
burgerarsenaal met 19,600 verschillende wapens en 100 voliedige rustingen ; de galerij van Prins Esterhazy, met beeldhouwwerk van Thorwaldsen en Canova; de collectien der
graven van Czernin en SchOnborn ; die van platen en teekeningen 114,000 stnks van den aartshertog Karel ; het
techniseh kabinet van den keizer in 't polytechnisch institunt, bevattende meer dan 50,000 voorwerpen ; 't museum
van den baron Dietrich, met 40,000 nommers cue., enz.
W. heeft een doofstommen- en een blinden-instituut, een
vondelingshuis, een krankzinnigengesticht, velerlei toeylnehtsoorden voor weezen, weduwen, zieken, gebrekkigen
en ouden van dagen, aanzienlijke badinrichtingen en alles
wat men verder in eene wereldstad kan verwachten. De
at. is tevens de voornaamste zetel van de fabr.nijverheid
in 't rijk, en levert inzonderheid zijde, tiuweel, shawls. wollen en katoenen stoffen, metaalwaren, vloerkleeden, papier,
gond- en zilver-belegsel, porselein, optische- en muziek-instrumenten, glaswerk, spiegels, bronzen, houtwaren, meubelen enz.; ook zijn de rijtuigfabrikatie, de bock- en kaartdrukkerij er belangrijke takken van industrie ; voorte hceft
zij een keizerl. kanongieterij en fabrieken van kleine wapens. Haar handel is zeer uitgebreid en is nog g,rootelijks
toegenomen, eerst door de vestiging der nationale bank in
1818, daarop door de stoombootvaart op den Donau en eindelijk door het openen der talrijke spoorwegen, waarvan
de in 1853 geopende Semrneringbaan naar Triest en de Middell. zee wel de voornaamste is Laatstgen. weg vindt N.waarts haar voortzetting door de Marchvlakte en het Oder.
dal naar Stettin en de 0.zee. En wanneer eens de Oostenr. spoorwegen tot Saloniki en Constantinopel zullen
doorloopen, zal hierdoor de handel van Weenen opnieuw
een hoogere vlucht nemen. De hfdst. van Oostenrijk prijkt
met veel heerlijke wandeldreven ; de zoom. daarvan is de
Prate r, tusschen de Leopoldstad en de Donau, een door
de kunst verfraaid eiken- en beukenwoud, aangelegd in
lange lanen en voorzien van hertenperken, koffiehuizen,
een panorama en een circus; op feestdagen wemelt het
bier van voetgangers en van de prachtigste equipages.
Andere oorden van uitspanning zijn de eAugarten", een
openbaar park, door eene lean met den Prater verbonden,
de eVolksgarten", een schoone openbare tuin, en vele andere gelegenheden in de eRingstrasae" en elders. De omstreken der st zijn hoogst schilderachtig, omgeven door
wijngaarden, palende W. aan de bergen van den Kahlenberg, ten N. aan de Donau-eilanden en ten Z. aan den
Schneeberg, een gedeelte der Norisehe Alpen; zij zijn versired door tal van villa's en zomerpaleizen, waaronder het
keizerl. paleis S C h 0 nbrunn zie ald.), het fraaie d.
Mar ia-Hitzin g, met een tooneel en badinrichting ;
Laxenburg met een keizerl. zomerpaleis en een ruim
park enz. Daar het drinkwater in W. veel te wenschen
overliet, heeft men in den laatsten tijd met verbazende
kosten zuiver bronwater nit den Schneeberg naar de at. geleid. Ken 13 mijlen lang kanaal, 2 met. onder den grond
gelegen, voert het water in drie kolossale bekkens ; wearuit een ijzeren buizennet het verder door de straten en
g,ebouwen brengt. De zeer geraengde bevolking der st en
voorsteden (Slaven, Magyaren, Serviers, Zigeuners, Dalmatiers, Italianen en.. ) beliep in 1846 410,945 zielen, (waarbij
4,000 militairen en 5000 vreemdelingen) ; in 1854 was dit
getal gestegen tot 430,000; in !MO tot 1,800,000 mw. (met
de 18 voorsteden; 1,200,000 zonder deze'. Men telde er
iii laatstgenoemd jaar 12,210 huizen. 1/3 der bevolking
630,000) is r. kath. Het observatorium (omtrent 170 met.
boven de zee) ligt op 42° 12' 36" N.B., 16° 23' O.L. De
eemidd. jaarstemp. bedraagt 38°,7; zomer 69°,4; winter
32°,9 Fahr. De ligging is ongezond, 't klimaat zeer veranderlijk, mist vrij menigvuldig, en de eil. en lagere stadsgedeelten liggen voor overstrooming bloot. — Vindobona
was een standplaats der rom. legioenen in Opper-Panonia ;
zij weed later de hfdst. van de alijke provincien der monarchie van Karel den Groote. Be koning van Hongarije
vestigde bier in 1014 zijn hof, en al spoedig weed zij de
residentie van 't Oostenr. huts. Weenen werd door de Turken in 1529 en andermaal in 1683 belegerd, bij welke lastste gelegenheid zij verlost weed door de Polen under Joh.
Sobieski. De Franschen onder Napoleon I. namen hear in

1806 en 1809 in Het Weener-congres, dat de grenzen van
de door Napoleon uiteengescheurde enrop. states bepaalde,
werd van November 1814 tot Juni 1815 in deze st. gehonden.
In 1848 was zij voor korten tijd in handen der revolutionnaire partij, en op 6 October wierp zij barricaden op;
maar den 30sten dice maand gaf zij 'Lich aan de keizerl.
troepen over, na veel door een bombardement geleden te
hebben. — I I d. in de Eng. kolonie Natal, Z.-Afrika, 15
U. NO. Pietermaritzburg, aan de Bushmans-riv. Naar men
wil, weed dit dorp zoo geheeten naar het weenen, veroorzaakt door den mooed van het kafferhoofd Dingaan, in
1838 op de Hollandsche boeren gepleegd.
Weener, pr. mvl., prov. Hannover, landdr. en 6 u.
ZZW. Aurich, aan de Ems ; met haven en veehandel. 320:1
mw. Daarbij ligt het d. Weenermoe r, met 400 intr.
Weenum, Wenum, b. in de Ned. prov. Gelderland,
gem. Apeldoorn. 235 mw.
Weer (Be), geh. in de Ned. pro, Groningen, gem.
Stedum. 50 mw. — De1LWeerden polder in de Ned. prov.
Overijsel, gem. Kampen, bestaande nit den Zuiderwaard,
Vossenwaard en Kattenwaard. 90 mw. — De Wears,
d. in N.-Holland, zie Zijbeearspel. Het telt 480 tow.
Weerdinge, b. in de Ned. prov. Drente, gem. Emmen.
300 inw.
Weerklank (De), b. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Leeuwarden. 140 inw.
W eerreis, zie ita 2).
W eerselloo, d. in de Ned. prov. Overijsel, arr. en kant.
Almeloo, 1 1 /2 U. NW. Oldenzaal ; met een geref. en een r.
kath. kerk. 560 in, Het vomit met eenige volkrijke
buurschappen, waaronder Nystad (670 mw. I, Dulder (900
inw.), Kleine-Driene (701) mw.), Hasseloo (80) mw.), Rossum (520 mow.), Volthe (540 mw.) en Lemseloo (400 inw.)
de gem. Weerseloo die 5043 mw. telt.
der Ned. prov. Limburg,
Vireert, Weerdt, 1) kanton
'
arr. Roermond. — ) gem. en st., hfdpl. van gen. kant.,
aan de Zuid-Willemsvaart, 4 u. W.t.N. Roermond. Zij heeft
een schoone hoofdkerk met het graf van den op Alva's
last in 1568 te Brussel onthoofden Philips van Montmorency, graaf van Hoorne, op het welk in 1841 een keurig
bewerkten lijksteen met opschrift is geplaatst ; een wel in
gericht stadhuis, een klooster der Minderbroeders, een
legie voor middelbaar onderwijs in 't voorm. klooster der
Reguliere Kanunniken, een armen- en een bewaarschool
bij de zusters Brigittinessen in 't voorm. lianunnikessenklooster, een openbare lagere burgerschool, twee bijzondere
scholen, een armenschool voor jongens bij de Chr. broeders, eenige fabrieken, waaronder leerlooierijen, blauwververijen, blerbrouwerijen, 1 branderij, I zeepziederij en 2
zoutketen, 1 pannenbakkerij, kousen- en hoedenfabrieken
enz. en 4 jaarmarkten. De voormalige vestingwerken zijn
in 1816 geslecht en in wandeldreven veranderd. De gem.,
waartoe verscheiden geh. behooren, telt 7522 meest alien
r. kath. mw . waarvan 2600 in de st. Geb.pl. van Jan van
Weert tt 1652), Ooatenrijkach veldheer en onderkoning van
Bohemen ; van Sebald van Weert, die door sommigen your
den ontdekker der Falklands-eil. wordt gehouden ( waarom
dan ook de kleinste eil dier groep den naam van Seba 1dinen dragen), en andere beroemde mannen. — Nog
vindt men eenige geh. en b. van dezen naatn in de prov.
Limburg, o. a. under de gem. Horne en Roermond.
Weesen, gem. in Zwitserland, kant. St.-Gallen, distr.
Gaster. 716 mw.
Weesp, 1) Ned. gem. en st, prov. N.-Holland, arr. en
2 u. ZO. Amsterdam, kant. Hilversum, aan de Veeht, 14,
U. ZW.t.Z. haren mond te Muiden. Be rnim en luchtig
gebouwde st. heeft em n zeer schoon, bezienawaardig stadhuis, met enkele fraaie schilderijen ; een aanzienlijke geref. kerk met een goed orgel en een toren met -welluidend
klokkespel, een luth. en een r. kath. kerk en een synagoge ; verscheiden gestichten van liefdadigheid, waaronder
het St.-Bartholomeus-gasthuis; goede openbare en bijzondere scholen ; can fraai societeitsgebouw, een bevallige
openbare wandeldreef condom de begraafplaats, wear eenmaal 't landgoed Landskroon, bolt's Valkenhof atond en
schoone buitensingels. Veeteelt en zuivelbereiding vormen
het hoofdmiddel van bestaan. Onder de fabrieken zijn het
belangrijkst eene chocoladefabriek (Van Houtens cacao),
enkele branderijen (vroeger wel 30 in getal) en een paar
kalkovens. Aan de N.zijde der at. heeft men een station
van den Oosterspw. 3760 tow.
Weesperearspel, Ned. gem., prov. N.-Holl., arr. Amsterdam, kant. Hilversum ; bevattende verscheiden geh., aan
3 zijden de gem. Weesp ornvattende het fort Uitermeer in
de Vecht en een deel van 't d. Aniteveen. 1905 mw.
Weetslade, gem. en vi. in Engeland, grs. Northumberland, kersp. Longbenton. 1 u. N. Newcastle. 3540 mow.

(*) De //Tabula Peutingeriana", zoo geheeten naar eene
Augsburgsche familie Peutinger, die langen tijd in 't bezit van het H. S. was, is een der belangrijkste Romeinsche
itinerarien, welke bewaard gebleven zijn. Zij stelt in wonderlijken vorm — de kaart is 20 voet lang en 1 voet breed —
de landen der oudheid voor van den Atlant. oceaan at tot
Indie en China toe. De oorspronkelijke teekening, vermoedelijk opgesteld in de 3de eeuw, is verloren geraakt, doch
het thans te Weenen berustend exemplaar is een trouwe
kopie er van, genomen in de 13de eeuw. Be afschrijver,
of anders de vervaardiger cell', was blijkbaar een Christen ; althans hij teekende bij Rome den heiligen Petrus
en in Palestina den olijfberg; ook de woestijn, door welke
Moms het yolk Israel geleidde, staat er op aangeduid. In
1753 is de kaart op koper gegraveerd en algemeen verkrijgbaar gesteld.
(11 De Ambraser-verzameling, in 1806 nit Ambras is
Tyrol) naar Weenen overgebracht, bevat o. a. ruim 1200
beelteniasen van voratelijke personen e. a. beroemde mannen, meest near het leven geschilderd. Voor kunat en geschiedenis beide is deze collectie van hooge waarde.
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%Weever, zie Weaver.
Weeze, pr. d., Rijnprov., regdst. Dusseldorf, aan de
Niers, 3 u. NNW. Geldern ; met linnenweverij. 2518 mw.
INeferlingen, pr. mv1., prov. Saksen, regdst. en 8 u.
WNW. Maagdenburg; met veal veehandel. 1950 low.
Wegeleben, pr. at., prov. Saksen, regdist. en 8 u. ZW.
Maagdenburg, bij de Bode ; met linnenweverij. 3140 mow.
Wegenetetten, gem. in Zwitserland, kant. Aargau,
distr. Rheinfelden. 633 mw.
Weggis, Wagis, zwit. d., kant. en aan 't meer van
Lucerne, aan den voet van den berg Rigi, die gewoonlijk
can deze pleats uitgaande beklomrnen worth. 1300 mw.
Wegrega, tie Olonetz 21.
Wegrovv, Wengrovv, . in Rusland, Polen, gouv.
N W Siedlec, met 2 kloosters en
Lublin, distr. en 51/a u. NW.
een geestelijk seminarie. 3400 mw.
Wegsebeid, mvi. in Nederbeieren. bij de oostenr. grants,
hfdpl. van een landhericht, 4 u. ONO. Passau; met weverijen en linnenhandel. 1100 inw.
Wegstadt of Wegstadtel, (S 5 t i e ti, vi. in °oatenrijk-liongarbe, prov. Bohemen, kr. Bunzlau, aan de Elbe,
r. o. 8 u. N. Praag. 1200 mw.
Web., ned d., prov. en arr. Groningen, kant. en 2its
U. WNW. Onderdendam, gem. Leens. 405 inw.
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Weld, ned. d., prov. Gelderland, kant. Doesburg, arr.
Arnhem, 1 U. W.t.Z. Doetinchem ; met een r. kath. en een
geref. kerk. 430 mw. Met 4 bunrschappen vormt het de
g em. W e h I, die 2223 mw. telt.
Weblau, Welau, pr. at., prov. Pruisen, regdst. en 8
U. 0. KOnigsberg, kr.hfdpl., aan de invloeiing der Alle in
den Pregel; met reel looierijen, fabr. van stoommachines
en een kopergieterij. 5436 law. — 1R/ehlen, oaks. stadje,
kr.dir. en 4 ii. ZO. Dresden, aan de Elbe, r. o.; met de
ralnen van ten slot. 1450 mw.
Weblbeider, at. in Prnisen, prov. Hessen-Nassau,
regdst. Kassel. 3010 mw.
Webr, mrl. in Baden Bovenrijnkr., tan de Wher
(burly. van den Rijn), 71/2 n. Z. Freiburg. 2387 mw.
Webrau, pr d., prov. Sileaie, regdst. Liegnitz, aan
de gneiss, 3 NW. Bunzlan; met een kasteel en ijstersmederijen. 900 mw. Geb.pl. van den mineraloog Wetnet, n 1750.
iVehrheim,. mvl. in Pruisen, prov. Hesaen-Nassau, bij
Usingen. 1700 inw.
We:web, Zwit. d., kant. Zurich, distr. Dielsdorf. 740 mw.
Weiboseb, b. in de Ned. nrov. N.-Brab., gem. Schijndel. 810 mw.
VII/eicherdingen, (ft. Weicherdange), d. in 't
gr.hertd. Luxemburg, kant., gem. en bij Clerff. 300 Mw.
Weichsel, 1 ) (poolsch Wisl a, fr. Viatul e), [Vistula], riv. van Europa, ontspr. in de W.lijke Karpathen,
aan de grens van Oostenr. Silezie, loopt eerst door dat
land, scheidt Galicie van Rusland (Polen) en stroomt vetder door Polen en 0.-Pruisen, vormende het hoofdkanaal
des handels voor die landstreken. Op haren loop besproeit
zij o. a. de at. Krakau, Warschau. Thorn, Calm en Grandenz, en splitst zich 3 u. boven Marienwerder in 2 armen,
waarvan de 0.1ijke, de Nogat geheeten, hugs Marienburg
naar 't Frische-Haff gaat, terwijl de W.lijke den naam van
W. behoudt, in N.lijke richting voortloopt en zich bij Fürstenwerder, 3 u. 0. Dantzig andermaal in twee armen verdeelt. Van deze gaat de 0.1ijke of de Oude- W. mede
naar 't Frische-Haff, en de W.lijke, die tot 1840 Dantzig
langs vloeide, om zich bij WeichselmUnde in de 0.zee te
storten, heeft rich toen een naderen weg, 22/3 u. 0. Dantzig, naar de zee gebaand, zoodat no hare oudere stroombedding alleen tot kanaal voor de Mottlau dient. Haar
geheele loop bedraact met de krommingen ongeveer 170 u.
Hare 'worn. bijriv. zijn r. de Dunajec, Wisloka, San, Wieprz
en Bog, 1. de Pilica, Bzura en Brahe. — 2) of Wisla,
nitgestrekt en verspreid d. in Oostenr Silezie, 3 it 4 u.
ZO. Teschen, aan de Weichsel, welker bronrivieren zich
hier vereenigen en dan een merkwaardigen waterval van 56
met. hoogte vormen. 3800 mw.
Weiehselburg, (wend. Wishnawor a), stadje in
Oostenr.-Hougarije, prov. Krain (Illyrie )7, hr. en 7 n. WNW.
NeustAdt1; met een vervallen clot, weverijen en smederijen.
950 mw. Daarbij ligt de Hunger b er g, met bevestigde
kerk en ijsgrot.
Weichselmunde of Mind., pr. vesting in de prov.
Pruisen, resdst. en 1 U. NNO, Dantzig, tan den mond van
den W.lijken Weichselarm. 1320 mw.
Weida, 11 zie Oder 1). — 2) at. en ambtszetel in Saksen-Weimar, 4 u. 0. Nenstadt ; met taken- en katoenweverij,
pottebakkerijen enz., en daarbij het slot Osterburg. 2540 mw.
Weiden, 1) beier. at., kr. Opperpalts-en-Re .gensburg,
9 U. ZO. Bairenth ; met een kasteel, salpeterztederij en
handel in koren en vee. 4900 mw. — 2) (hong. Veden y),
mrl. in W.-Hongarije, cam. Wieselburg, aan den NO.oever
van 't Newsiedler-meer.
Weidenau, 1) at. in Pruisen, prov. Westphalen, regdst.
Arnsberg. 3045 mw. — 2) at. in Oostenrijk-Hongarije prov.
Silezie, 13 n. NW. Troppau; met linnenweverij en kou
senfabr. 1670 mw.
Weidenberg, beier. mr1., kr. Opperfranken, hfdpl. van
ten landgericht, 2 n. 0. Batreuth, aan de Steinach; met
een slot, en daarbij de oWunderbrunnen". 1680 mw.
Weidum, d. in de Ned. prov. Friesland, arr. Leeuwarden, kant. en 11/2 u. N.t.W. Rauwerd, hfdpl. der gem. Baarderadeel; met de Dekema- en Boom-state. 510 mw,
Weigelsdorf, gem. in Pruisen, prov. Silezie, regdst.
Breslau, kr. Reichenbach. 2630 mw.
Weighton-Illiarket, eng. mvl. en kerap., gm. York,
East-Riding, aan den spw. en door ten kanaal met den
Humber verbonden. 2350 mw.
Weibersehloss, tie Emmendingen.
Vireihien at. en haven in China, prov. Sjan-tong, aan
de Golf van 'Petajili. 250,000 mw.
Weibnaebts-Ray, tie Port-Natal.
Weijer, Weier, d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg,
/Kant. en Pm u. 0.t.Z. Mersch, gem. Fischbach. 60 mw.
Weijereind, ned. b., prov. N.-Brab., gem.Rensel. 95 mw.
1R/eijersswold, geh. in de Ned. prov. Drente, gem. Coevorden. 85 inw.
Welltersdorf, gem. van Oostenr.-Hongarije, prov. Beneden-Oostenrijk. 3050 ins/.
Weikersbeim, wart. at., Jaxtkr., aan de Tauber, 11
U. NNW. Ellwangen; met een schoon slot. 1895 mw.
Weil, 1) (vroeger ook W eilerstadt en We ildie-S t ad t geheeten), wurt. at. (vroeger rijksst.), Neckarkr., aan de Wilrm, 4 n. ZZW. Stuttgart; met wererijen en tabaksfabrieken. 2200 mw. Geb.pl. van Keppler.
It 1630 ) — 2) -im-Selsonbueb, wnrt. d., Neckarkr., W.
Stuttgart. 2300 mw.
Weiler, d. in Saksen-Weimar, ZO. Lenpfeld. 1250 low.
Wellbeella, 1) beier. d., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, aan de Madan, landgericht Miltenberg. 1000 mw. —
2) d. In Nassau, ambt Hochheim; zwavelbronnen. 850 inv..
Weinman, at. in Pruisen, pros. Hessen-Nassan, ambtshfdpl., aan de Lahn, waarover bier am ijzeren hangbrug
welt, 8 u.•NNO. Wiesbaden; met een kasteel, een gymnasium, steengoed- en papierfabriek. 3600 low.
Weile, at. en zeehaven van Denemarken, op Jutlands
0.kust, atm den achtergrond van den Weile- fj o r d,
wear die de riv. Weile opneemt, 4 U. NW. Friderics ; met

Weislingen
een gymnsaium, scheepvaart, g,raan- en houthandel. 2751
Mw. — Niet ver van hier ligt het groote d. Kellin g,
dat oudtijds ten at. en zelfs de zetel van vele koningen
is geweest.
Weilenseinde, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Gilze. 60 tow.
Weiler, 1) d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch,
kant. en 21!2n. ZO. Clerff, gem. Putscheid. 20) mw. —
2) beier. d., kr. Zwaben-en-Neuburg, 4 u. 0. Lindau; met
can slot en weverij. 700 mw. Daarbij het gezondheidsbad
Rappenb ft h e 1. Veel andere dorpjes in Duitschland
dragen dien naam. — 3) -sum-Thurm, ( fr. W.-) a-T o a r),
d., in 't gr.hertd.„ arr., kant. en 2 u. ZZO. Luxemburg;
met ten ond kasteel. 500 jaw. Het vormt met de d. Has sel en Syaen de gem. Weiler-zum-Thurm. 1000
mw. — 4) (fr. Ville of Ville r), vroeger Ortenberg,
stadje in het Duitsche rijksland Elsas-Lotharingen, OpperElena. 2 u. NW. Schelestadt. 2485 inw.
Weilbeim, 1) beier. at., kr. Opperbeieren, aan de
Amper, 8 n. ZW. Manchen; met een slot en looierijen.
3876 mw. — 2) -an-der-Teek, wort. at., Donaukr., aan
den voet der Limburg (ten vrijstaande bergkegel) en
aan de riv. Lindach. 3075 mw.
Weillsof, zie Hcfsvyl.
Weilmanster, pr. mvl., pros. Hessen-Nassau, aan de
Weilbach (bijriv. der Lahn), 11/2 u. ZO. Weil burg. 140 mw.
beier. mvl., kr. Middenfranken, tan de
mixt. grens ; met ten aloe. 980 mw.
Weimar, hfdst. van 't gr.hertd. Saksen-Weimar, aan
de llm en Lotter en aan den spw. van Gotha naar Halle,
4 u. 0. Erfurt. Zit is door heuvels omringd, is fraai. hoewel onregelmatig gebonwd, en geen andere at. in Duitschland van hare grootte heeft zoo reel goede openbare gebouwen en roortreffelijke openbare inatellingen of is een
aangenamer verblijfplaats. Het gr.hertl. paleis is in eenvondigen maar sierlijken stijl opgetrokken en heeft een
uitgestrekt park, dat de meest geliefde wandeling van 't
publiek is; merkwaardig zijn vooral in dat paleis het vertrek van. hertog Bernhard en de aan Gothe, Schiller, Herder en Wieland gewijde kamers, met heerlijke frescoschilderijen. Be hfd.kerk, die de graven der gr.hertogen beret,
heeft een groot orgel, era altaarstuk van Lucas Cranach,
ten monument voor Herder en v66r de kerk ten ander
schoon credenkteeken voor denzelfden. in 1850 opgericht. De
St -Jakobs-kerk heeft op haar kerkhof monumenten voor
L. Cranach, Muslus, Schmettau enz. De gr.hertl. bibl
bevat 150,000 boekdeelen, MSS., medailles en munten, ook
de marmeren buste van Schiller, standbeelden van Gathe,
busten van Voss, Klopstock, Tieck, ens., en staat open
voor 't publiek, met vergunning zelfs am er boeken nit ter
leen it nemen. Het opera-huis is vermaard, en de schouwbarg werd in 1825 gebouwd onder den invloed van Gothe
it 1832), die, even als Schiller ( t 1805), Herder tt 1803),
en Wieland (t 1813), en vroeger ook Muslims (t 1787), deze
at. tot zijn verblijf had. Het nLandes-Industrie-Comtoir"
is em n belangrijke instelling, vooral bekend door de nitgave van hare geographische en statistische werken. Het
geogr. instituut geeft voortreffelijke kaarten nit, en de
Weimarsche almanak vindt een grout debiet. Vermelding
verdienen nog, het nieuwe stadhuis op de markt het voorbeeldig ingericht verbeterhnis; het gymnasium en vele andere scholen, waaronder een normaalinrichting, de akademie van teeken- en schilderkunst; het praehtige museum;
het in 1853 opgerichte monument voor Gothe Schiller en
Wieland ear. Weimar, wel eens het ”Duitsch Athenen"
en de ”stad der dichters" bij uitnemendheid geheeten, heeft
eeni,ge fabr. van metaalwaren, handschoenen en geweven
stoffen, en drijft handel in koren en wol; maar de ingezetenen vinden bun hoofdbestaan in de tegenwoordigheid
van 't hof en de talrijke bezoekers der at. 20,135 mw. Gemiddelde jaarstemp. 51°,1; winter 37°,6; zomer 66°,3 Fahr.
Geb.pl. van A. von Kotzebue (1763). — Omtrent 1/2 u. ZO.
lig,t het Belveder e, ten zomerverblijf des gr.hertogs,
en aan den weg derwaarts het d. 0 ber-Weima r, aan
de llm, met 650 mw. Aan dezelfde riv., op 11/3 u. afstands
van W. ligt het d. Osman n- sted t, met een Addergood, in welks tuin de asch van Wieland rust.
Weimert, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Zundert. 80 mw.
Weinberg., voorstad van Praag. 14,600 mw.
Weinfelden zwit. mvl., kant. Thurgau, bij de Thor,
2 n. ZZW. Constanz
'
; met ten slot. 2900 mw.
Weingarten, ravl. in Baden, Middenrijnkr., 2 u. ONO.
Carlsrnhe. 5232 mw.
Weinheim, at. in Baden, Nederrijnkr., ambtshfdpl.,
aan de Weachnitz en aan den Badenschen spw., 3 rt. NO.
Munnheim; met een slot en een grafelijk paleis. 7162 mw.
Weiningen, Zwit. d., distr. en kant. Zurich. 650 mw.
Weinin, gem. in Oostr.-Hong.,prov. Karinthie. 3900inw.
liNeinelserg, vntrt. at., Neckarkr., ambtshfdpl. aan de
*Salm, 8 n. N. Stuttgart, bij Heilbronn; met de ranen van
het oude slot oWeibertreue. 2335 mw. In 1140 werd deze
stad door keizer Koenraad III. belegerd, en dezen verbitterde de langdurige tegenstand zoodanig, dat hij de wakkere verdedigers ter dood veroordeelde en silken aan de
vronwen ten rrijen aftocht met hare kostbaarheden vergunde. Dent vronwen nu, zest de legende, torschten bij
het uittrekken de mannen, ala het kostbaarst wat zij hadden, op hare schouders en verijdelden alzoo Koenraads
hardvochtig besluit. Sinds dien tijd is de naam nWeibertrene" (Vrouwentrouw) aan 't bovengen. slot bijgebleven.
Weipersdorf, d. in Oostenrijk-Hongarije prov. Bohemen. 2230 mw.
Nilfeipert, Weypert, at. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Boltemen, kr. en 7 n. NO. Ellbogen, bij de saks. grew ;
met geweer- en kantfabr. 5360 mw.
Weipoort, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Zoeterwoude. 300 mw.
ate Oder 1).
Weislingeaa, gem. in Zwitserland, kant. Zurich, distr.
Phafilkon. 1221 low.

Wells

Weismain
Weismain, zie Weissmain.
Weissenbers, (wend. Wospor k), saks. stadje, kr.dir. en 3 u. 0. Bautzen ; met tabaksbouw. 1250 inw.
Weissenburg. 1) (fr. Wiasembon rg). versterkte
t. in het Duitselie rijksland Elsas-Lotharingen, BenedenElsa., 9 u. NO. Straatsburg. In den Fransch-Duitschen
oorlog van 1870-71 werd hier een beelissende veldslag
geleverd. V66r then oorlog was de at. Fransch. Van 1719
tot 1725 was zij de resid. van Stanislaw Leczinski. In 1795
werd zij door de Oostenrijkers ingenomen. 6185 inw. — 2)
gem. der VS, Pennsylvanie, gm. Lehigh, aan Jordan-Creek,
20 u. ZO. Harrisburg. 1500 inw. — 3) -im-Nordgan of
-ant-Sande, beier. st., kr. Middenfranken, hfdpl. van een
landgericht, aan de Rezat, 8 u. ZO. Anspach; met (abr.
van good- en zilver-belegsel, kant, naalden enz. , leerlooierijen en brouwerijen. 5740 mw. — Zie ook Carlsburg,
alsmede Belgrado.
Weissenfels, 1 ) pr. st., prov. Saksen, regdst. en 3 u.
Z. Merseburg, kr.hfdpl., aan de Saale en aan den spw. van
Halle naar Gotha. Zij is goed gebouwd, heeft. 4 voorst.,
3 kerken, in een van welke het ingewand van Gustaaf
Adolf is bligezet, een normaal-school, waaraan een don!stommen-school verbonden is, verscheiden liefdadige inrichtingen en fabr. van porselein, merinos e. a. wollen stof(en, leder en good- en zilverwaren. 19,560 inw. In de nabijheid ligt op een hoogte het slot August enbur g,
dat on als kazerne wordt gebruikt. — 2) mvl. in Oostenr.Hongarije, prov. Krain, gouv. en 15 u. WNW. Laybach.
Weissenhorn, beier. st ., kr. Zwaben-en-Neuburg, aan
de Roth (bijriv. van den Donau). 3 u. ZO. Ulm. 1978 mw.
Weissensee, pr. st., prov. Saks., regdst. en 41/, u.
N. Erfurt, kr.hfdpl. ; met 2 sloten. 2659 Mw.
Weissenstadt, beier. at., kr. Opperfranken, aan den
Eger, 5 U. NO. Baireuth ; met spijkerfabr. 2746 mw.
Weissenstein, 1) wart. stadje. Donaukr., aan de Lauter, 61/2 u. NNW. Ulm; met ten oud slot. 769 mw. — 2)
of Wittenstoin, (P a i d e), russ. st., Esthland, distr.hfdpl.,
14 u. ZO. Reval. 2000 inw.
Weisskirchen, 1) (hong.. F ejer -Templon), st.in
Oostenrijk-Hongarije, Banaat, corn. Temes, aan de Nera,
16 u. ZZO. Temesvar ; met r. kath. en grieksche kerken,
(abr. van zijde en leder. en groote wijngaarden in den omtrek. 7500 mw. — 2 ) (bob. Hranic e) of IL'ireisalkireh,
id.. peso. Moravie, hfdpl. van den kr. Prerau, aan den
spw. naar Kosel, 6 u. OZO. Olmtitz ; met em n schoon kastee en lakenfabr. 6740 mw. — 3) of Weisskirch, id.,
prov. Zevenbergen, Ober-Albenser-com., bij den GrootenKokel ; met een slot en tam.
Vireisslein, gem. in Pruisen, prov. Silezie, regdst. Breslau. 4840 mw.
Weissmain, beier. st., hr. Opperfranken, 50 u. NW.
Baireuth; met een kasteel, looierij en weverij. 1230 mw.
Weisstein, pr. d., pros. Silezie, regdst. Breslau, kr.
Waldenburg; merkwaardig door den zoogen. ),Fuchastollen"
(Vossengang), een onderaardsch scheepvaartkanaal van 2150
met., langs het welk de steenkolen nit de mijn opgevoerd
worden. 1250 mw.
Weisswasser, 1) rl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravie, 16 u. NW. Troppau; met een piaristen-collegie, hissch. seminarie, gymnasium, bedevaartskerk en een slot.
1450 mw. — 2) of Neu-Piimig, (bob. B i la), st en gem.
in id., prov. Bohemen, kr. Bunzlau, aan de Bila, 21/ 2 e.
NNW. Jung-Bunzlau ; met een slot en fabr. van laken en
papier. 3210 Mw. (1860 in de st.
Weitmar, gem. van Pruisen, pray. Westphalen, regdst.
Arnsberg. 3480 mw.
Weitra, Weytra, est. in Oostenr.-Hongarije, prov. Neder-Oostenrijk, bij de boh. grens, 2 u. ZW. Krems; met
een slot en weverijen. 2300 mw.
Wei-tsjoe, Weitsjeu, Iloei-tehou, chin. st., prov.
Ngan-hoei, dep.hfdpl., 40 u. Z. Nanking; met fabr. van
chin. inkt en vernis.
Weitz, Veiz , d. in Oostenr.-Hong., prov. Stiermarken.
hr . en 4 u. NO. Gratz; met steal- en wapenfabr. 500 mw.
Weiwerd, Weiwert, ned. d., prov. en arr. Groningen,
kant. en 11/4 u. 0.t.Z. Appingedam, gem. Delfzijl. 430 mw.
Weizenkirchen, gem. van Oostenrijk-Hongarije, prov.
Opper-Oostenrijk. 3840 mw.
Wekelsdorf, gem. van Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen. 2700 mw.
Wekerom, Ned. b., prov. Gelderland, gem. Ede. 380 jaw.
Welbourne, kersp. van Engeland, grs. Lincoln, 21/2 u.
NW. Sleaford. 680 Mw.
Welcotville, zie Torrington 1).
Welden, 1) belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, arr.
Oudenaarden, kant. Hoorebeke. 1400 Mw. — 2) beier. mvl.,
kr. Zwaben-en-Neuburg, landgericht Zusmarshausen, aan
de Laugna ; net de ruilnen van een slot. 800 mw.
Weldon, 1) gem. der VS., N.-Carolina, grs. Halifax,
aan de Groote-Watervallen (rareat Falls") der Roanoke.,
31/2 u. boven Halifax; door een spw. met Raleigh en Wilmington ten Z. en met Petersburg en Portsmouth ten N.
verbonden. — 2) (Groot-), kersp. van Engeland, grs. NortKlein-W.
hampton, 1 a. OZO. Rockingham. 800 mw.
is ten geh. in dit kersp.
liNelford, 11 kersp. van Engeland, grs. Berke, 1 u. NW.
Newbury. 1000 jaw. — 2) id., grs. Gloucester en Warwick,
aan de Avon, 1 U. WZW. Stratford. 739 mw. — 3) id.,
gra. Northampton, 2 u. ZW. Market-Harborough. 950 mw.
Welfringen, Wilfringen, (fr. Wilfrang e), d.

in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant. en 1 u. W. Re-

mich, gem. Dalheim. 250 mw.
Weligam, koraaleiland bij Ceylon, Z.prov., Mataradistr. 40,000 jaw.
Welikaia, runs. riv., meest in 't gone. Pskov, vloeit
N.waarts langs Opotschna, Ostrov en Pskov, en valt in 't
meer Pskov, na een loop van 50 a.
Weliki-Loeki, Id. i. ede groote weide"), rust. at.,
gouv. en 37 u. ZO. Pskov, distr.hfdpl., aan de Lowat ; met
7 kerken, veel scholen, een aantal looierijen en handel.
5100 mw. — Welikoi-Selo, id., gone. Jarislaw ; met den
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grootsten papiermolen des rijks en jaarmarkten. 3500 maw.
Welisch of Win., (russ. W e 1 ij, poolseh Wielc z),
St. in Rusland, Polen, gouv. en 131/2 u. NO. Witebsk, dietr.hfdpl., aan de Duna; met een citadel en aanzienlijken nitvoer van koren, hennep en lijnzaad naar Riga. 8630 mw.
Welkenraedt, belg. gem. en d., prov. Luik, arr. Verviers bij de penis. grens. 800 jaw.
1111ifelkotnstbaai, tie Soenda (Straat-).
Well, d. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Ammerzoden, 11/2 U. ZZW. Zalt-Bommel, aan de Maas, r. o.; met
het slot Huis-van-Malsen. 180 mw. (met onderh. buurten,
waaronder Wellseind, 960 inw.) — 2) id., pray. Limburg,
gem. Bergen, 2 u. N.t.O. Horst, aan de Maas, r. o.; met
een kasteel. 400 inw.
Welland, 1) mg. riv., ontspr. in Northamptonshire,
vloeit NO. en N. en splitst zich in 2 armen, waarvan eene
near Wisbeach loopt en de andere te Fossdyke in de Wash
valt, na de Gien te hebben opgenomen ; lang 20 u. — 2)
of Chippervoy, riv. van Opper-Canada, distr. Niagara,
vloeit 0. en valt in de Niagara, dicht haven hare watervallen, na een loop van 17 u., op welken zij een deel van
't Welland-kanaal vormt, dat de meren Erie en
Ontario verbindt en zoo de Niagara-vallen doet vermijden.
Welloasa. St. op Ceylon, Centr.-prov., Badulla-distr.
20,960 mw.
Wellawaya, at. op Ceylon, Centr.-prov.,Badulla-distr.
8380 jaw.
Wellborn, tie Coffee.
Wells, 1 ) belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, arr.
Oudenaarden, kant. Herzele. 1250 mw. 2) eil. in den
Stillen oceaan, ZO. Nieuw-Guinea, 9° 41' Z.B., 150° 58' O.L.
Wellen, belg. gem. en d., pray. Limburg, arr. Tongeren, 11(2 u. Z. Hasselt. 23(a) mw.
Wellenseind. Welseind, gel, in de Ned. prov. N.Brabant, gem. Hooge- en Lage-Mierde. 90 mw.
Wellenstein, d. in 't ..r.hertd. en arr. Luxemburg,
kant. en 1 u. ZW. Remich.' 730 mw. Met de d. Beth,
Klein-Macher en Schwebsingen vormt het de g e m. W e 1lenstei 1.1, die 2000 mw. telt.
Wellerlooi, Ned. b.. prov. Limb. gem. Bergen. 330 jaw.
Wellesley, 1) grs. van Nieuw-Z.-Wallis, hebbende ten
ZW. de britsche kolonie Victoria en aan de andere zijden
de grs. Auckland, Beresford en Wallace. De voorn. pleats
is Bom b all o. — 2) eil.groep in de golf van Carp.tarie, N. Nieuw-Holland. Morningt on" het grootste
en N.lijkste, is u. lang en 41/2 u. breed ; de N.punt ligt
op 16° 24' Z.B., 139° 37' O.L. Andere eilanden zijn B e nt inc k, 8 weer s, Bountiful en Pisonea. — 3;
mg. kolonie, air Province-Wellesley.
Wellffeet, gem. en el. der V.S. Massachusetts, grs.
Barnstable, op Cape-Cod, 18 u. ZO. Boston; met ten goede
haven. 2135 mw.
Wellin, belg. gem. en d., pray. Luxemburg, kant.hfdpl.,
arr. en 6 u. NW. Neufchateau. 600 inw.
Wellingborough, cog. mvl. en kersp., gm. en 3 u.
ONO. Northampton, aan een tak van den North-Westernspw.. met veel laarzen- en schoenmakerij. 13,796 jaw.
Viellingore kersp. van Engeland, grs. Lincoln, 2 u.
NW. Sleaford. 809
'
jaw.
Wellington, 1) eng. mvl. en kersp., grs. Salop, aan 't
Shrewsbury-en-Shropshire-kanaal, met een station aan den
Stafford-spw., 3 u. 0. Shrewsbury; met ijzer- en steenkoolmijnen, kalksteengroeven, smeltovens eat. en minerale bronnen. 13,49 , ) mw. (6202 in de at.) — 2) id., grs. Somerset,
met een station aan den spw. van Bristol naar Exeter, 2
u. WZW. Taunton. Het el is in modernen stijl gebouwd,
heeft ten schoone kerk met het prachtige graf van Sir J.
Popham, een unie-werkhuis, wolmolens en fabr. van aardewerk. Het gaf achtereenvolgend de titels van burggraaf,
graaf, markies en hertog aan Arthur, Wellesley, wiens overwinning bij Waterloo bier door een obelisk wordt herdacht. 6360 jaw. (5120 in de at.) — 3) gem. en vl. der
V .S. Arkansas, 33 u. ZO. Little-Rock. 1100 mw. — 4) gm.
van 'Nieuw-Z.-Wallis, 0. Nieuw-Holland, meest omsloten
door de gms. Phillip, Roxburgh, Bathurst en Bligh en besproeid door de Macquarie en hare bijrivieren ; gr. 79 D
In. Be voorn. plaatsen zijn Mudge e, de hfdpl., W e 1lington, Carwell, Summerhill en Molony.
— 5) grs. van W.-Nieuw-Holland, omgeven door de grs.
Murray, Wicklow en Nelson en door den oceaan, beaproeid
door de rivieren Brunswick, Collier, Preston en Capel.
Een reeks lagunen bezoomt de kust, aan welke men de
bocht Leschenault en de Koombanah-baai vindt. De voorn
plaatsen zijn Waterloo, Picton, Bunbnry en
A ustr alin d. — 6 ) eil. van Z.-Amerika, bij de W.knat
van Patagonie, tusschen 47° 48' en 50° Z.B., op omstreeks
75 0 W.L., gescheiden van 't vasteland door 't kanaal MeBier; lang 50 u., breed 10 u. — 7) meer in Victoria, Z.Nieuw-Holland, grs. Bruce, in Gipps-Land; lang 6 u., breed
2 u. Het neemt de riv. La Trobe, Maconochie, Barney,
Dunlop en Perry op. — 8 ) een berg op Van-Diemens-Land
of Tasmanie, gm. Buckingham, 1 u. W. Hobartown, 1200
met. hoog. — 9) kanaal in Britsch N.-Amerika, dat NoordDevon van de Noord-Georgische eil. scheidt. — 10 ) at. op
Nieuw-Zeeland ( Australie); met 2(1,500 mw. ( 1881) — 11)
d. in de Kaap-kolonie (Z.-Afrika(, Paarlafdeeling, 10 u.
van de Kaapstad en gelegen aan den spw. naar Beaufort.
2200 mw. — 12) tie Sierra-Leone.
Wellotv, 1) kersp. van Engeland, grs. Somerset, 1 u.
ZZW. Bath. 1117 mw. — 2) id., grs. Wilts, 1 u. W. Romsey. 610 inw.
Wells, 1) eng. at., grs. Somerset, 51/2 u. ZW. Bath. Zij
is klein, maar fraai, en heeft veel geestelijke gebouwen,
men ruim marktplein, een schoone kathedraal, fen bissch.
paleis en een groote kaasmarkt. 4633 mw. — 2) cog. vl. en
tech., gm. Norfolk, 1/4 u. van de N.zee en 114 u. NNW.
Walsingham; met een nieuwe kerk, die een hoogen tomes
heeft, een schouwburg en een bibl. Schepen van 150 ton
kunnen tot aan het el. komen. 2647 mw. Op 1 u. afstands
ligt het prachtige landgoed Holkha m. — 3) gra. der
V.5., Indiana; met 13,500 mw. (1828 in 1840); hfdpl.
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Bluffton. — 4 ) gem. en vi. der VS., Maine, gem. York,
2750 mw. — 5) id., Vermont, gra. en 4 u. ZW. Rutland. 800
low. — 6) id., Ohio, gre. Jefferaon, aan den Ohio. 1600 inw.
Wellsburg, gem. en vi. der V.S.„ Virginie, hfdpl. van
't grg. Brooke, aan den Ohio en aan den mood van Buffalo-Creek, 4 1 /2 U. N.t.O. Weeling; met velerlei fabr. en
molens en in de nabijheid onuitputtelijke lagen van bitumenae kalen. 1366 mw.
Wellseind, b. onder het d. Well (de boven ).
%Veils-River. zie Newbury 31•
Wellsville, 1) gem. en vi. der VS., Ohio, gm. Columbiana, aan den Ohio en den mood van Little-YellowCreek, 14 u. ONO. Columbus; met reel handel en stoomvaart op Pittsburg en Wheeling. 2313 inw. — 2, at. en
gem. in New-York, gra. Alleghenies. 3781 inwWellman, d. in Pruisen, prov. Posen. regdst. Bromberg. 668 mw.
Welney, kersp. van Engeland, gin. Norfolk en Cambridge, 11/2 u. OZO. March. 1124 mw.
Wolper, st. in Pruisen, prov. Weatphalen, regdst. Arnsberg. 2137 inw.
Wets, at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Opper-Oostenrijk,
hfdpl. van den Hauaruckkr., aan de Traan, 1. o., ean 't
ZW.einde der Welserheide en aan den apw. van Linz op
Gmtindeti, 4 u. ZW. Linz. Zij heeft 2 kasteelen, een opvoedingsgesticht your zonen van militairen, katoenfabr.,
krnit- en papiermolens, looierijen enz. en levendigen transitu-handel. 8359 mw. Hier stierven keizer Maximiliaan I.
en Karel V., hertog van Lotharin,n.
Welsehap, ned. gels., prov. N.-frab., gem. Strijp. 35 inw,
Welscheul, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr., kant.
en 11/2 u. W.t.N. Diekirch, gem. Bourscheid. 300 mw.
Welsehland, zie ItaliP. alsmede %Waadland.
Welschenrohr, (It osier e), d. in Zwitserland, kant.
Solothurn, distr. Balsthal. 654 jaw.
Weishpool, Weichpool of Pool, mg. st en kersp.,
in N.-Wallis, waarvan 't als de hfdst. beschouwd wordt,
grs. Montgomery, onmiddellijk W. bet Elleemere-kanaal en
de Severn, 5 1 /g U. WZW. Shrewsbury; met een mime moderne goth. kerk en verscheiden kapellen, volmolens, Ionic.
rijen enz. en flanelhandel. 7090 mw.
Welsk of 11,ViatIsk, cuss. st ., gouv. en 37 U. NO. Wologda, distr.bfdpl., ass de Wage, die hier de Wel opneemt;
met een kathedraal en handel in koren, talk enz. 1300 inw.
Alirelskerd, perz. at., prov. Kerman. 10,0)0 jaw. ( ? )
Welsoorde zie Elontenisse.
Welsrijp, iliTielsrijp. Ned. d., prov. Friesland, gem.
Hennaarderadeel, 23/4 u. NNO. Bolsward. 5 ,8 inw. ( met
eenige geh. en b. 1
Weisum, 1) b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Dalfsen. 16 inw. — 2) of '141ilsum, d. in dezelfde prov.,
gem. 01st, aan den IJsel, I. o. 910 jaw.
Welten, ned. d., prov. Limburg, gem. en 1/, u.
Heerlen. 33) mw.
Weltevreden, een der talrijke wijken van Batavia (Java),
11/2 u. ZO. de oude at.; met het gouvernementshuis of paleis, waarin men de meeste boofdkantoren, de landsdrukkerij, de afbeeldsels van al de gouverneurs-generaal van
Neerl. Indie enz. aantreft ; militaire kazernen, een arsenaal,
kruidmagazijn, laboratorium en vele nette officiers-woningen, het Waterloo-plein, met een r. kath. kerk, de Vrijrnetselaarsloge de ',Ster in het Oosten", een schouwburg,
militair hospitaal enz. Ook heeft men er eene school tot
opleiding van inlandera tot practische genees- en beelkundigen, die in 1878 60 leerlingen telde.
Welwarn, at. in Oostenr.-Hong., prov. Bohemen, kr. Rakonitz, 21/ 2 u. NNO. Schlan, aan den Rothenbach. 2001 mw.
Welwyn, kerap. van Engeland, gra. en 11/ 2 u. WNW.
Hartford. 1634 mw.
Welnheim, wurt. at., Jaxtkr., aan de Leine, op den
Welzheimer-Wald, 2 U. NO. Schorndorf ; met vlasbouw, viesen houthandel. 2889 mow.
%Veining°. Welsinge b. in de Ned. prov. Zeeland,
gem. Ritthem; met ruins 100 mw.
'Warn, cog. mvl. en kersp. grs. Salop, 3 u. NNO. Shrews'
bury ; met een lat. school. 3380
mw.
VVenalsdon kerap. van Engeland, gra. Somerset, 1/4 u.
NW. Bridgeweler. 1107 mw.
Wenading, beier. at., kr. Zwaben-en-Neuburg, 9 u. ZZO.
Anspach; met can bedevaartskerk en in de nabijheid de
zwavelbron Wildba d. 2169 mw.
Wemeldinge, gem. en d. in de Ned. prov. Zeeland,
ell. Z.-Beveland, kant. en 11/2 a. 0. Goes, arr. Middelburg;
met een kleine haven aan de Ooster-Schelde, die hier dads
1866 door het Z.-Bevelandsch kanaal met de font of Wester-Schelde verbonden is. 1624 mw. (met onderh. geh..
Wensmenbove, Wimmenhoven, geh. in de Ned.
prov. Drente, gem. Zuidwolde. 69 mw.
Wendel (Si.-), pr. at., Rijnprov., regdat. en 81/2 U.
ZO. Trier, kr.hfdpl., aan de Vliea; met weverij. 3345 mw.
Zij was weleer de hfdst. van 't vorstd. Lichtenber g,
dat Saksen-Coburg in 1834 aan Pruisen afstond.
Ilifenden, (rues. K e a a, eathl. Wenno), russ. at.,
gonv. Lijfiand, dietr.hfdpl. aan de As, 14 n. NO. Riga.
' resid. van de grootmeesters
2045 mw. Zij was weleer de
der teutonisehe orde, wire slot on era puinhoop is. In de
nsbijheid ligt de Wes enber g, het hoopte punt van
Lijfiand (375 met.)
Weadover, eng. mvl. en kersp., gm. Bucks, 6 u. ZO.
Buckingham; met kantfabrikatie. 2045 mw.
Wendron, kern,. van Engeland, grs. Cornwall; met tinanijnen. 9615 jaw.
Weaterange, sic Wintger.
Woneraffeer, mere van Zweden, na die van Ladoga en
Onega het grootste in Europa, tuaschen 530 22' en 59° 25'
N.B., lt° 20' en 14° 12' O.L, omsloten door de Dins Weneraborg, Mariestadt en Carlstadt; lang 27 n., be. van 4 , /,
tot 14 a 16 n. bij sija midden, alwaar twee schiereil. daarin van N. en Z. nitsteken en het, met acne groep eilanden bijna scheiden in twee deelen: het Wener-meer ten
NO. en het Dal bo-meer ten ZW. De grootte wordt

Werken-en-Sleeuvqk
op ongeveer 100 0 m geschat, bedragende de gemiddelde
hoogte boven de zee 55 meter. Het ontvangt omtrent 30
riv., waaronder de Klar of Clara nit bet N. de voorn. is,
en outlast zdf zijn overtollig water door de GOta ZW.
at Kattegat. Ofsehoon bet op sommige plaatsen em n groote
diepte heeft, is het op andere te ondiep voor de vaart. Het
hangt door een kanaal met het Wester-meer ten 0. 22men, en heeft van daar door het GOta-kanaal, bet Roxenmeer enz. gemeenachap met de 0.zee. — Het lin W enersborg of El fs borg heeft eene oppervlakte van
237 0 m., met 286,000 mw. De voorn. plaatsen zijn We
nersborg, Alingds, BorAs, Ulricehamn en Am111. — Wenereborg, hfdst. van cren Jan, aan 't ZW.einde van 't
Wener-meer, bij de uitvcoeiing der Gota-elf. Zij is_ ainds
hare vernieling door brand in 1834, regelmatig outworpen,
en is de zetel van de voorn. gouvern.inrichtingen der prov.
In hare nabijheid zijn steenbakkerijen en groote militaire
magazijnen. 5432 mw.
Wenev, Wennew, rugs at., gouv. en S u. ONO.
Toela, distr.hfdpl., aan de Wenevka ; met een kathedraat
en 7 andere kerken, en reel weverijen. 4459 jaw.
Wengeloo. Ned. b., prov. Overijsel, gem. Wijhe. 560 inw.
Wong., d. in Zwitserl., kant. Bern, distr. Buren. 614 inw.
Wenstrov, at. in Ragland, Polen, gouv. Lublin, 13 u.
0.t.N. Warschau. 4840 mw.
Wengrow, air Wegrow.
Wenham, kl. meer der V.S., Massachusetts, bij Boston, 60 met. diep, alleen gevoed door onderaardsche bronnen en vermaard om het hoogat zuivere ijs, Oat het oplevert. In 1848 handelden 16 huizen Se Boston in Wenhatuijs; en alleen in Februari 1845 werden 23,663 ton ijs van
dear uitgevoerd. De jaarlijksche ijsopbrengst van 't mere
wordt op 200,0 )0 ton geschat.
Wenhaston, kersp. van Engeland, grs. Suffolk, 1/, u.
ZO. Halesworth. 914 mw.
Wettings Wennings, stadje in Hessen-Darmstadt,
prov. Opperhes
sen, 21/, u. O. Nidda ; met een slot. 912 inw.
Wenlock (Much.). eng. vi.. grs. Salop, 51/2 u. ZO.
Shrewsbury. 26 )0 mow. Daarbij Little- W., met 1150 mw.
Wennerstraat, Winnerstrant. b. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Nederweert ; met ruitn 100 jaw.
Wennigsen, pr d. en ambtszetel, prov. en bij Hannover ; met een adeltik vrouwenklooster. 810 mw.
Wenatiey, kersp. van Engeland, grs. York. N.-Riding,
2 u. ZW. Richmond. 2170 mw.
Wenalingen, d. in Zwitserl., kant. Basel (Land). 620 mw.
Wen.tsjang, kl. en bevestigde at. in 't NO. van 't chin.
eil. Hai-nan, aan den Wen-tsjang-kiang. — Wentsjoe,
chin. zeest., prov. Sje-kiang, dep.hfdpl., 42 u. Z. Ning-po.
50,000 mw.
'Wentworth, 1) gem. en d. der V.S., New-Hampshire,
grs. Grafton, 4 U. NW. Plymouth. 1290 mw. 2) cog.
kapelgem. (”chapelry"), grs. York, W.-Riding; met monumenten der Pitz-William-familie in de kerk. 1600 mw.
3 ) zie Rockingham 4).
Weobly, rug. mrl. en kersp., grs. en 3 u. NW. Hereford; met lat. school en ruinen van een kasteel. 620 mw.
Vireouards (St.-), kersp. van Engeland, grs. Hereford,
)1/2 U. W. ROSS. 700 jaw.
Weper, Weperen, geh. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Oost:Stellingwerf, aan den weg van Oosterwolde near
de Drentsche kolonie Veenhuizen. 50 mw.
Wepre, gem. in Engeland. N.-Wales, grs. Flint, kersp.
Northop, 1 U. ZO. Flint. 936 mw.
Wepeit, rugs. vi ., gouv. Pultawa, 3 u. 0. Gaditsch.
Werben, 1 ) pr at., prov. Saksen, regdst. en 151/2 U.
NNO. Maagdenburg, aan de samenvloeiing der Havel met
de Elbe. 1841 mw. — 2) pr mv1., prov. Pommeren, regdst.
Stettin, 2% u. N. Pyritz. 750 jaw.
Werbach. d. in Baden, Nederrijnkr., aan de Tauber,
1 n. N. Bischofsheim. 120) mw.
kersp. van lerland, Leinster, bij
Werburgh's
Dublin. 2900 mw.
Werchoeralsk, zie Oeralsk
).
Werehrata, d. in Oostr.-Hong , prov. Galicie. 2 ,,94 low.
Werdao, at. in Saksen, kr.dir. en 11/2 n. WNW. Zwickau, aan de Pleisse en aan den saks.-beier.-spw.; met reel
weverijen, ververijen ens. 13,619 mw.
Warden, Pr. at., Rijnprov., regdst. en 4 u. NO. Damseldorf, ass he Ruhr; met een tuchthuis in 't voorm. stiftsgebouw, fabr. van laken, linnen, katoengaren, messewerk,
machinerie, zeep en leder, en in de nabuurschap kopergieterijen en steenkoolmijnen 7570 mw.
Werdenberg, zwit. at., kant. St.-Gallen, bij den Rijn,
2 n. NO. Wallenstadt ; met era kasteel, het stamhuis der
voorm. graven van W. 95 inw.
Werder, I) pr. at., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam,
op een bedijkt eil. (aWerder") in de Havel. 4690 inw: —
ii vruchtbaar ell. van W.Prnisen, tusschen Weicheel en Nogat.
Werdolal; gem. van Pruisen, prov. Westphalen, regdat.
Arnsberg. 3075 jaw.
Wereja, ruse. at., gout/. en 18 a. WZW. Moskou, distr.hfdpl., aan bride zijden der Protwa; met een kathedraal
en reel handel met de Donsche kozakken. 5520 mw.
Weressezanka, at. in Oostenrijk-Hongarije, pros. Bukowina. 2790 mw.
11/11Terendijko, geh. in de Ned. prov. Zeeland, gem. Zoutelande. 3 1 mno,
%Veriest, mv1. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Salzburg,
San de Salzach en in den zoogen. Pongau ; met het berg
00i jaw.
slot Hob en wer f en en metaalsmelterij.
Daarbij de dropsteengrot Scheikofe n.
Werfborat., gedeelte van het d. Doornspijk, prov. Gelderland. 350 mw.
Werkendans gem. en d. in de Ned. prov. N.-Brabant,
ch, kant. en 4 n. WNW. Henaden, bij
arr. '11 Hertogenbos
de Merwede; met eene haven azn die rivier, een achoon
raadhnis, verscheiden fraaie woningen, ved grindklopperij,
acheepvaart, visscherij en drnkken handel in rijsthout.
2475 meest geref. mow. (met de b. Zevenhuizen).
Werken.en-Sleeusvijk (de), ned. gem., N.-Brabant,

Werkhnei
arr. 's Hertogenbosch, kant. Heusden, bevattende de d.
Sleeuwijk tee ad.) en de Werke n, met een afgesch.
kerk. 2388 mw. — Hieronder behoort de b. Werken•ehendijk, met ruim 200 mw.
Werkhnef of iterhhnef, id. m. nopper" of ”boven”),
vooropgaind woord bij de namen van vele ruse. plaatsen:
1) W.-Dnieprovsk, St. in 't gouv. en 10 u. WNW. Jekaterinoslav, distr.hfdpl., aan den Dnieper, r. o. 2901 inw.
— 2, W.-liolymsk, at. in de prov. Jakoetsk, 0.-Siberie,
aan de Kolymna, 1. o., 47 u. ZW. Sredne-Kolyzask. — 3)
mvl. in 't gouv. Kharkov, 6 u. ZZW. WoltW.-Wiloefsk, at. in de prov.
sjanak. 1809 mow. —
Jakoetik, aan de Wiloel, 50 u. N. Olekminsk.
Werkhne' &mask, at. in 0.-Siberie, prov. Jakoetsk,
Jana,
op
66°
45'
N.B.,
133° 10' O.L.
Mn deWeirkholenak, at. in aziat. Rust,, gouv. en 40 u. NNO.
Iirkoetsk, aan de Lena.
Werkhotoerie. Verchoturie, aziat. russ st., gouv.
Perm, distr.hfdpl., tan de Soera, 25 U. N. Alapaevsk ; met
eert fort, 5 kerken. sterken mijnbouw op koper en gond,
smelterijen en gewichtige goudwasscherijen tusschen hier
en de Oeral-riv. 350(1 inw.
1111/erithoven, gem. en d. in de Ned. prov. Utrecht, kant.
en 11/2 U. NW. Wijk-bij-Duurstede. arr. Utrecht, aan den
Kromme-Rijn ; met een geref. en een r. kath. kerk. 931 mw.
Werkhowasehkoi-Posad, rues. mvl., gouv. Wologda,
aan scle Waschka, 5 u. Z. Welsk; met veel industrie en handel op Siberie. 22e0 mw.
Weal, pr at., prov. Westphalen, regdst. Arnsberg kr.
en 21/2 WZW. Soest ; met '-en wonderdoend Mariabeeld
n de Kapucijner-kerk, dat veel bezoek heeft, en eenigewichtig zautwerk in de nabijheid. 4919 mw.
Wermelskirehen, pr. d., Rijnprov., regdst. Dusseldorf, kr. Lennep ; met veel fabr., even als in de d. B e yenburg en Dabrin haus en van denzelfden kreits.
9458 mw.
Wermodorf, saks. d. en zetel van 't ambt Mutzschen,
kr.dir. en 6 , 12 u. OZO. Leipzig. 1996 mw.
%%erne, pr st., prov. Westphalen, regdst. en 6 u. Z.
Munster, bij de Lippe, r. o.; met weverijen. 2100 inw.
Wernhout, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Zundert-en-Wernhout. 210 inw.
Wernigerode, pr st., prov. Saksen, regdst. en 12 u.
ZW. Maagdenburg, hfdpl. van den kr. en tevens van het
gm. W., aan de Holzemme. Zij bestaat nit een nude en

nieuwe nt. en de voorst. No schenr o d e, heeft een kaatee!, de resid. der graven Stolberg-W., met een boekerij
van 40,000 boekdeelen, een naturalien-kabinet en een diergaarde ; een gymnasium, een weeshuis en veleriei industrie-takken, vooral brandewijnstokerij. P224 mw.
117Vernitz, riv. van Beieren, in Middenfranken en Zwaben, valt na een loop van 17 a 18 u. in den Donau te Donauworth. Zij neemt de Sul. en Eger op.
Wernstadtel, me!. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen, kr. en 4 u. NO. Leitmeritz ; met veel weverijen en
katoendrukkerijen. 1600 mw.
Werowitz, zie Werficze.
Werra, riv. van Centr.-Duitschland,

ontspr. in den
Thilringer-Wald, 41/2 U. N. Coburg, vloeit NW. door Hildburghausen, Meiningen, Weimar (Eisenach), Hessen-Kassel
en Hannover en vereenigt zich te Miinden met de Fulda
om de Weser te vormen. Haar geheele loop bedraagt 45 u.,
waarvan zij er 35 bevaarbaar is. Zij neemt de Schleuse,
Schwarze en Hone! nit het 0., de Felde, Ulster en Sontra nit het Z. op.
Werre, riv. in Lippe-Detmold en Pruitt'. Westphalen,
valt na een loop van 10 u. in de Weser, 2 u. ZW. Minden. Zij neemt de Bega en Else op.
Werribee, riv. in Australie, Victoria, tusschen de Grant
en Bourke; vloeit 4 u. ZW. Melbourne in Port-Philip.
Werrington, 1) kersp. van Engeland, grs. Devon, lh
U. N. Launceston. 700 mw. — 0) d. in Northampton, kersp.
Paston, 1 U. NNW. Peterborough. 720 mw.
11T/erro, ruse. st., gouv. Lijfland, distr.hfdpl., aan de
Werro en Toeda en aan 't meer Tammoela, 121/2 u. ZZO.
Dorpat. 2681 mw. — 't Kanaal-van-Werro vereenigt de golven van Finland en Lijfland.
Wertach, 1 ) beier. riv., kr. Zwaben-en-Neuburg, sotspringt op de grens van Tyrol, vloeit NO. voorbij Kaufbeuren en Turkheim, en salt na een loop van 20 u. I. in
den Lech, onruiddellijk beneden Augsburg. Zij neemt de
Geltnach, Gennach en Senkel op. — 2 ) beier. d., bij de
bron van de gen. riv. 650 mw.
Wertheim. st. in Baden, Nederrijnkr.„ ambtahfdpl.,
aan de samenvloeiing der Tauber met den Main. Zij heeft
twee resid sloten der grafelillte familie LOwenstein-Wertheim, een kerk, die sour de R. Kath. en Luth. dient, een
synagoge, gymnasium, looierijen en weverijen. 4865 inw.
Werthenstein, gem. in Zwitserland, kant. Luzern,
distr. Sursee. 936 inw.
Werther, pr at., pros. Westphalen, regdst. en 71/, U.
ZW. Minden, aan de Aa ; met garen- en linnenhandel en
aanzienlliken vlasbouw. 1833 mw.
Wertingen, beier. st. kr. Zwaben-en-Neuburg, aan de
Zusam. 5 u. NNW. Augsburg; met een slot. 1820 mw.
Werven b. in de Ned. pros. Gelderland, gem. Heerde,
ander het d. Vorchten. 200 mw.
Wervershoof, gem. in de Ned. pros. N.-Holland, 13/4
U. WNW. Enkhuizen, bij de Zuiderzee, kant. Medemblik,
arr. Alkmaar; met em n geref. en r. kath. kerk. 1936 mw.
t met het geh. Driehuizen).
belg. gem. en gg rensWerwiek, (Vevoriacum
st., prov. W.-Vlaanderen, arr. en 2 1 /2 0. ZO. Yperen, aan
de Lys, 1. o.; met een der schoonste kerken van Belgie,
eenige fabr. en veel handel in den tabak, die in den omtrek waist. 6760 inw. — 2) fr gem. en d., dep. Nord, arr.
en 21/2 u. N. Lille (Mese' ), tegenover de belg. at. W.
1600 Mw. Vele gevechten zijn bier tusschen de Franschen
en de Keizerlijken geleverd.
Wesel, Wezel, fook wel Nieder-Weael, ter onderscheiding van Oberwesel in 't regdst. Coblenz ), sterk
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bevestigde grensst. van Rijnpruitten, regdst. en 9 u. NNW.
Dusseldorf, 10 u. ZO. Nijmegen, aan den r. o. des Rijns,
die hier de Lippe opneemt en eene schipbrug draagtt welke
naar het tegenoverliggende fort BlOcher voert. Zij heeft
een citadel, een gymnasium, talrijke fabr., vooral van auiker, tabak, leder, wol, kousen, enz., schoone kazernen,
een schouwburg, een kruidtuin, em n week- en armhuis, eene
vrijhaven, veel handel en scheepvaart, en stoombootvaart
op de Holt. steden. In 1855 is bier een monument opgericht voor de 11 pruis. officieren van 't corps vat: Schill,
die in 1809 hier getusilleetd werden. 20,580 mw. — Reeds
de 'Romeinen hebben bier een verschanst leger of wapenplaats gehad. Onder Hendrik den Vogelaar moet zij haar
tegenwoordigen naam, wegens de menigte hier aanwezige
wezels, gekregen hebben. Zij behoorde tot de Hanze.
%Vesely, Wessely. 11 st. in Oostenr.-Hong., pros. Moravie, kr. en 21/2 u. ZW. Hradisch, op een ell. der March ;
met een kasteel en park. 3300 mw. 2) id., Bohemen, kr.
Budweis, aan de Luschnitz ; met moeskruidteelt. 2200 mw.
%Vernet., zwit. d., kant. en 7 u. ZW. St.-Gallen, aan 't
W.einde van 't meer Wallenstadt. 500 mw.
Wesenberg, ) st. in Mecklenburg-Strelitz, aan 't

Groote-Woblitz-meer, waaruit de Havel afvloeit, 21/ 2 u.
Z W. Neu-Strelitz; met weverijen. 1693 mw. — 2) ( esthl.
R ak we r), russ. st ., gem. Esthland, distr.hfdpl., 17 u.
OZO. Reval ; met een oud slot. 19,0 inw. — 3) zie Wenden.
lieVesepe, %V ezepe, d. in de Ned. pros. Overijsel, gem.
Olst. 480 inw.
Weser, (Wisurgis], riv. van Duitschland, welker
stroomgebied tusschen tat der Elbe ten 0. en die der
Eetus, des Rijns en Mains ten W. en. Z. ligt. Zij ontstaat
nit de samenvloeiing der Werra en Fulda te Munden, vormt
eerst de grens tusschen den Brunswijkschen hr. Holzminden en de pr. pros. Westphalen, loopt dan door een deel
van de prov. Hannover, het gm. Schaumburg en de pray.
Westphalen, behoort vervolgens tot Bremen geheel aan de
pros. Hannover, vortnt voorbij Bremen de 0.grens van
Oldenburg en salt na een loop van 72 u. in de N.zee.
Hare bijriv. zijn 1. de Diemel, Werre, Bastau, Ochte to
Monte ; r. de Alter, iimme Lesum) en Geeste. Zij is
sour klein vaartuig tot dicht bij hare bron, sour schepen
van 2 met. diepgang tot Bremen en sour die van 4 a 5
met. tot Vegesack bevaarbaar, m:ar groote schepee busturn haar niet venter op dan tot Bremerha, en, nabg haren mood. — Weser-gebergte heeten de beide langs
de Weser staande heuvelrijen, die N.waarts tot awn de Manse
en Monte loopen en Z.waarts tot in de Sennerheide en het
vlokke land afdalen. Ten Z. van Minden breekt de riv, es
door been en vormt zoo de Porta NV est p
of Westphaalsche poort.
%Vernet, zie Vise.
Wesijegonsk, rims. st., gnus. Twer. ass de Mologa,
met veel spijkerfabr. en drukke jaarmarkten. 2200 inw.
Weslingburen of Wesselburen. pr navl., pros. Sleeswijk-Holstein, 2 u. W. Heide; met graanhandel en vee-

markten. 1400 mw.
Wespelaer, belg. gel', Brabant, 11/ 2 u. NW. Leuven,
aan den spw. naar Mechelen; met overheerlijke tuinen,
door Delille in zijn trJardins" bezongen. Het daarbij be.
hoorend park. de Champs-Elysees ;.,,eheeten, is geheel door
water omgeven en bevat o. a. een obelisk met opschriften
en de borstbeelden der beroemdste mannen.
Wesselhuren zie Weslingburen.
Wessel Eilanden, groep eil. bij N.-Nieuw-Holland,
NW. de golf van Carpentarie, zich van ZW. tot NO. ongeveer 14 a 15 u. uitstrekkende. 't Voorn. en N.lijkate is
2.(2 u. tang en 2 u. breed. Kaap-Wesse 1, de N.punt
daarvan, ligt op 10 0 59' Z.B., 136° 45' O.L. De naam is
afkomatig van een Hollandsch schip, dat in 1636 Arnhemsland ontdekte.
Wessely, zie Wesely.
Wessem, ned. gem. en vl., pros. Limburg, arr., kant.
en 11/2 u. Z.t.N. Roermond, aan de Maas, I. o.die hier
de Itteren opneemt. 969 Mw. (met het geh. Pot).
Wessingen Wessing, b. in de Ned. pros. Gelderland,
gem. Doornspick
. 300 mw. — Wessinghnizen, gel, in
de pros. Groningen. deels tot de gem. Onstwedde, deels
tot die van Vlagtwedde behoorende. 60 low.
Wessington, d. in Enpland, grs. Derby, kersp. Crich,
1/2 a. NW. Alfreton. 600 inw.
West. 1) gem. der V.S., Ohio, gra. Columbiana. aan
het Sandy-en-Beaver-kanaal. 21,0 mw. 11850j. — 2) id.,
Pennsylvanie gm. en 21/2 u. N. Huntingdon.
West, (ft?. Ones t), vooropgaand wooed bij vele geographische names. Die, welke men niet hieronder vindt,
zoeke men op 't hoofdwoord. De met West samengestelde namen van gem. en plaatsen in de V.S.„ bij welke
het woord West doorgaans afzonderlijk wordt geschreven en die elders in dit Werk niet voorkomen, zijn in dit
art. vereenigd — West-Almond, gem. in New-York,
gm. Alleghany, 2 u. 0. Angelica. 976 mw. (1850) — W.Bethlehem, id., Pennsylvania, 31/2 u. ZO. Washington-borough; met steenkoolmijnen. 1920 low. — W.-Bloomfield. d. in New-Jersey, 16 u. NO. Trenton. MO mw. —
W.-Boylston, gem. in Massachusetts, grs. en 2 a 3 n.
N. Worcester ; met "reel bevallige fabr.d. 1800 mw. —
Bridgewater, id., gm. Plymouth, met de d. Centre en
Madagasca r, 6 U. Z. Boston, waarmede zij door den
spw. verbonden zijn. 1600 mw. — W.-Buffalo, gem. in
Pennsylvania. 21/2 u. NW. New-Berlin. 1600 mw. —
Cambridge, gem. in Massachusetts, gra. Middlesex,
NW. Boston, langs den spw.; met enkele bevallige d. 200 1
inw. — W.-Cocalieo, gem. in Pennsylvanie, grs. Lancaster. 1201 inw. — W.-Earl, id., gra. en 4 u. NW. Lancaster. 1700 mw. — W.-Farms, gem. en d. in New
York, gra. Wetchester, 3 U. NO. New-York, waarmede het
d. door een spw. verbonden is. 9500 mw. — W.-Findley,
gem. in Pennsylvanie, gra. Washington 66 u. W. Harrisburg. 1200 inw. —
grs. en 2 1/z U.
W. Lancaster, aan de Susquehanna. 1900 mw. — W.-Milford, gem. in New-Jersey, grte Passaic, 30 u. NNO. Tren.
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ton. 2500 mw. — W.-Monroe, gem. in New-York, gra.
en 7 U. ZO. Oswego. 1200 mw.
W.-1Vessisurg, gem.
in Massachusetts, gra. &sex, aan den Merrimac en aan
den apw. van Boston near Newburgport, 10 U. NNO. Boston. 1746 mw. (1850) — W.-Pena gem. In Pennsylvanie,
gee. Schuylkill, 221/2 u. NO. Harrisburg. 1330 mw. —
W.-Pennsboro', id., gee. Cumberland, 21/g u. W. Carlisle. 1800 mw. — een der gewichtigste yestingen der VS., New-York, gr.. Orange, gem. Cornwall,
14 u. N. New-Yore, aan den Hudson, beroemde zetel van
de militaire akademie der U
nie' gest. in 1802 en gaandeweg aanzienlijk uitgebreid. — Em n ander W. -Point ligt
in Kentucky, gra. Hardin, aan den Ohio, juist beneden
den mond van Salt-riv., 21 te W.t.Z. Frankfort. — W.Bockhill, gem. in Pennaylvanie, gra. Bucks, 91/e U. NNW.
Philadelphia. 2600 mw. — W.-Roxbury, gem. in Massachusetts, grs. Norfolk, in 1852 van de at. Roxbury afgezonderd, met het dorp Jamaica -Plai n.
W.Springfield, gr en bloeiende landbouweragem. in Mansachusetta, gm. Hampden, aan den Connecticut, r. o. en
aan de Westfield-riv., 28 u. WZW. Boston, met Springfield
verbonden door eene brag en den Western-spw. Er zbn
hier verscheiden bevallige, welvarende d., onder welke
W.-Springfield, Agawam en Feeding-Hills
de voorn. zijn. -- W.-Stockbridge, id., gm. Berkshire,
aan de Williams-riv.; met het fraaie bedrijvige d. van den
zelfden naam, 40 u. W. Boston. — W.-Turin, gem. en
vi. in New-York. gm . Lewis, aan de Black- en Salmonriv., 36 u. NW. Albany. 2800 mw. — W.-Vincent, gem.
in Pennsylvanie, 11/, u. NW. Philadelphia. 1300 mw. —
W.-Whitelam, id,
Cheater, 201/e u. van Harrisburg. 1280 mw. —
1) gem. in Vermont,
gm. Windsor, in 1848 van Windsor afgenomen, waarvan 't
het W.lijk gedeelte was. 1100 inw. — 2) gem. in NewJersey, grs. Mercer. 1600 inw.
Westall (Point.), kaap van Z.-Nienw-Holland, Eyreland, op 32° 52' Z.B., 133° 59' O.L.
West-Australi'e, (eng. Western-Australia),
het W.lijkdeel van Nieuw-Holland, gelegen aan dem zijde
van den rigaten meridians van Gr. en aan drie zijden in.
oesloten door den Indischen oceaan, van 14 tot 35° Z.B.
De kolonie werd gesticht in 1829, ale,Swan-river Colon y", door eeu vereeniging van Engelsche kapitalisten, die van het eng. gouvern. aanzienlijke concessies ontvingen. De nederzetting kwam echter niet tot bloei en
in 1850 moest men de cog. regeering verzoeken om overrending van strafkolonisten, tengevolge waarvan gedurende
1853-1838 ruim 9700 mannelijke misdadigers near dit land
gezonden werden (gem n vrouwelijke, wat in vervolg van
tijd tot groote wanverhoudingen en moeielijkheden aanleiding heeft gegeven). Op aandringen van de bloeiende kolonien Victoria en Nieuw-Z.-Wales hield in laatstgen. jaar
het zenden van strafmisdadigers op, zoodat er nu nog slechts
eenige honderden over zijn, wier straftijd nog Diet is afgeloopen, — Grooter dan eenige andere kolonie op het vasteland, bedraagt hare oppervlakte 45,898 0 m., d. i. nagenoeg de grootte van Arabie, met welks ongastvrije natuur
het binnenland wel eenige overeenkomst heeft. Slechts de
helft is bebouwd en weinig nicer schijnt ook bebouwbaar
te zijn. Onafzienbare uitgestrektheden van het binnenland
zijn Of kaal Of enkel met spinifex of scrub begroeid, dat
flirts oplevert. Alleen een klein deel van 't ZW. en enkele
geleoleerde punten aan de W. en NW.kust zijn door Europeanen beset. Hier produceert de landbouw tarwe, gerst,
haver en ook wijn, doch tot nog toe geen enkel art. in
aanzienlijke hoeveelheid; de veeteelt, bemoeielijkt door de
aanwezigheid van vergiftige planten, levert wol (in 1879
voor 2 mill. gld.) In genoemd jaar vond men er 1,109,s60
schapen, 60,617 runderen en 32,410 paarden; voor welke
laatste teelt Indie meer en meer een goede markt wordt. Be
parelvisscherij houdt lungs de kust tal van booten bezig en
bracht in 1879 voor 1 mill. gld. op. In 't ZW. is houtteelt
een hoofdmiddel van beataan ; onder de beate soorten, die
worden nitgevoerd, komen o. a. aanzienlijke hoeveelheden
sandelhout en ujarrah" ( eon soort van austral. mahoniehoot) voor. Ook guano en tout worden in de Imitate jaren
in den handel gebracht. Be totale uitvoer van alle handelsartikelen, waartoe behalve genoemde prod. nog leer,
bars, traan, ertsen, paarlemoer, schildpad enz. moeten gebracht worden, bedroeg in 1879 rules 514 mill. gld.; de
invoer 41/e mill. Be voorn. havens aim P er th (6000 mw.),
Freemantle (5000 mw.), Albany, Geraldton
en Roeburn e. Perth, aan de Zwanen-riv., is in 1877
door een telegraalliin met Adelaide, in Z.-Austral., in verbinding gesteld, waardoor nu de kolonie met de andere
deelen van 't vasteland in gemeenschap is gebracht; Freemantle, mede aan de Zwanen-riv., is de voorhaven van
Perth; Albany aan de King-George-Sound, is de aanlegpl.
en 't kolenstat. van de booten der P.- en O.-Company tunschen Point-dc-Galls en Melbourne terwijl Roeburne, aan
de Nickol-baai, op de NW.kust, beZocht wordt door Amerikaansche en Fransche weivischvaarders. Spoorwegen had
men in 1879 ter lengte van 115 K.M., tervrbl 3 K.M. in
sionbonw waren. Te Albany werden door de pakketbooten
8,er P.- en 0.-Company in 1878 ruim 836,000 brieven afgeOven, ora van hier over de verachillende deelen der koloale verepreid te worden. De bevolking belie'. in 1.879 rttim
28,600 sielen, bijna nitaluitend van Eng. afkomst; 214 personal kwaaten in dit jaar aan, tegen 278 die vertroklzen.
Over 't geheel is in de laatete jaren het aantal van hen
die vertrekken grouter dan van diegene welke sich komen
n Australia en
vestigen. Vergel4k verder de artikele
Nistawr-Hoilland.
Westboroinskr gem. der V.S., Massachusetts, gra. en
31/e a. 0. Worcester; met fraaie d. 3860 mw.
Westbouroe, kersp. van Engeland, gee. Sussex, 11/2
U. WNW. Chichester. 2350 mw.
Westbrook, ,ned. gem. en d., prov. en arr. Utrecht, kant.
te ONO. Maar:wen. 976 law.
Brettkelen-Nbenrode,
Westbrook. 1) gem. der V.S., Maine, gm. Cumberland, aan den Penobscot, 15 u. ZZO. Augusta; met de tube.

d. Saccarappa en Strondwater. 4900 mow. —
2) id., Codnecticut, gra. Middlesex. 1200 mw.
Weathsary, 1) eng. vi. en kerap., gra. Wilts, met een
u. ZZO. Trowstation aan den Great-Western-spw.,
bridge; met wolmolens en monterb. 6400 mw. ( in 't vi.)
— 2) id., gni. Salop, 2 u. WZW. Shrewsbury. 2400 mw.
-on-Severn, id., gra. en 2 U. WZW. Gloucester.
—
. 1/2 n. NNW. Bristol.
2272 mw. — 4) -on-Trym, id., id,
13 700 mw. — 5) vi. en kerap. op Tasmanie of Van-Diemeneland, gm. Westmoreland, 5 n. ZW. Launceston.
Westchester, 1) gm. der VS., in 't ZO. van New-York,
tusachen den Hudson en Long-Island-Sound; gr. 22 0 m.,
met 131.348 law. (48,686 in 1840); hfdpl. White-Plains
en Bedford. — 2) gem. in New-York, grs. Westchester,
bij New-York; met de d. Morriaiana en F o r dh a m, en rijke marmergroeven. 6015 mw. — 3) gem. en
vi. in Pennsylvanie, hfdpl. van 't gra. Chester. 6 u. W.
Philadelphia, waarmede het schoone, gezonde vi. spw.gemeenachap heeft. 5600 mw.
Westdijk, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Mijnsheerenland. 370 inw.
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West-Dongeradeel, tie Dongeradeel.
Westdorp. b. in de Ned. prov. Drente, gem. Borger.
150 mw. — VVestdorpe, gem. en d. in de prov. Zeeland,
Staats-Vlaanderen, arr. Middelburg, kant. Ter-Neuzen,
u. ZW. Axel, aan 't kanaal van Nenzen. 1698 meest r.
kath. mw .
Westeinde, 1) b. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Ermeloo, onder het d. Nunspeet. 380 mw. — 2) id., prov.
Z.-Holland, gem. Hazerswoude. 750 mw. — 3) id., gem.
Zoeterwonde. 90 mw. — 4) id , N.-Boil., gem. Enkhuizen, in
de Streek. 250 mw. — 5) id., id., gem. Spanbreek. 40 mw.
Westeloar, Ned. b., prov. N.-Brab., gem. Wouw. 210 mw.
Westel-Beers, Wester-Beers, b. in de Ned. prov.
N.-Brabant, gem. Oostel-. Middel- en Wester-Beers, kant.
Boameer, arr. 's Hertogenbosch. 200 mw.
Westen (De), b. op het Ned. eil. Texel, gem. Texel.
175 mw. — Westendorp, 1) id., prov. Gelderland, gem.
Wisch. 1020 mw. 2) id., id., gem. Epe. 131 mw. —
Westeneng, id., id., gem. Ede. 9.) Mw. — Westeneach, id., prov. Drente, gem. Emmen. 265 Mw. — Westenholte, id., prov. Overijsel, gem. Zwollerkerspel. 250
inw. — Westenschousven, id., prov. Zeeland, gem.
Burgh. 95 mw.
Wester,. ned. b., prov. Gron. gem. Bellingwolde. 110 mw.
'
Westere,s, zweedsche st. hfdpl.
van 't gelijkn. Ian,
aan den mond der Svart-elf in het Malar-meer, 20 u.
WNW. Stokholm. Zij is de zetel van een bisschop, heeft
een schoone kathedraal, een ond, hint. merkwaardie. slot,
een beroemd gymnasium met een bibl. van 11,000'bock deelen en een kruidtuin, een zieken- en armenhuis, groote
scheepstimmerwerven, handel in ijzer- en koperwaren en
veel binnenscheepvaart. 5200 inw.
Westerbauer, gem. in Pruisen, prov. Westphalen,
regdst. Arnsberg. 2590 mw.
Viresterblokker, d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Blokker, in de Streek ; met een herv. en kath. kerk. 5)0 mw.
Westerbork, Bork, gem. en d. in de Ned. prov.
Drente, arr. Amen, kant. en 33/4 u. NNO. Hoogeveen, op
't hoogste punt van Drente, met een geref. en een afgeach.
kerk. 2625 mw. (met S geh.)
Westerbotten, prov. van Zweden, gelegen tusschen
Noorwegen en de Bothnische golf; hfdst. Umea. 96,500 mw.
Westerbroek, Westbroek, d. in de Ned. prov. Groningen, gem. en 1 U. WNW. Hoogezand. 510 mw.
Westerburen, 1) geh. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Wijmbritseradeel. under het d. Oosthem. — 2) id., gem.
Achtkarspelen, under het d. Twijzel.
Westerburg, mvl. in Pruisen, prov. Hessen-Nassau,
hfdpl. van 't gelbkn. grs., 10 u. NNW. Wiesbaden; met een
slot en bruinkoolmijn. 1285 mw.
Wester-Emden, d. in de Ned. prov. Groningen, 2 u.
WNW. Appingedam, gem. Stredum. 60) Mw.
Wester...id, 1 I b. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Achtkarspelen, under het d. Drogeham. 100 mw. — 2) id.,
gem. Hennaarderadeel, onder bet d. Welerbp. 75 mw. —
3 ) id., gem. Wijmbritseradeel, aan het Fluessen-meer.
4) id., prov. N.-Holland, gem. St.-Maarten, onder het d.
Valkoog.
Westerenk, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Epe,
onder het d. Yemen. 350
Westergeest, Westergaast, d. in de Ned. prov. Friesland, gem. Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland, 11/e n. ZO.
Dockum. 1260 Mw. (met eenige geh.)
Westerhant, eng. mvl. en kersp., grs. Kent, 51ha u.
W. Maidstone; met een monument in de schoone kerk
voor den bier geboren generaal Wolfe. wiens overwinning
bb Quebec door een opschrift op het monument vereenwigd is. 2283 mw.
Westerhansen, pr. d., prov. Saksen, regdst. Maitiedenburg, 1 a. NNW. Quedlinburg. 2000 mw. In de nabbheid
ligt het d. Suderode, met de kolonie Friederachsduet en het Beringerhad.
Westerheikant, wijk der st. Tilburg, prov. N.-Brabant.
Infesterkehn d. in Wurtemberg, Donaukr., aan de
lingen; met marktrecht. 1100 law.
Ruwe-Alp, bij Geis
Wester-Illitztans, geh. in de Ned. prov. Friesl., gem.
Franekeradeel, under het d. Hitzum. 30 mw.
Westsrhorn, Weaterhoorne, b. in de Ned. prov.
Groningen, duels gem. Grijpakerk, dens die van Grootegam.. 310 mw
Weoterhosat, gels. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Wijk-aan-Zee. 150 mw.
Westerlasvenomm. en d. in de Ned. prov. N.-Brabant,
kant. en Ms n. ZZW. Eindhoven, arr. 'a Hertogenbosch.
983 mw. (met onderh. bnurten).
Westeritnis, 1) geh. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Ede, under het d. Otterloo. 30 mw. — 2) id., prov. Overteal, gem. Nienw-Lemen.
Westering, geh in de Ned. prov. Limburg, gem.
Maasbree. 30 mw.

Westerklief
Westerklief, geh. op het Ned. eil; Wieringen, prov.
N.-Holland. 35 mw.
Westerland, d. op het Ned. ell. Wieringen, prov. N.Holland, gem. Wieringen. 850 mw.
Westerlee, 1) d. in de Ned. prov. Groningen, gem.
Scheemda, 11/6 u. ZO. Znidbroek. 1550 mw. (met de geh.
Heiligerlee, ooaterholt en Napels). — 2) b. in de prov.
Z.-Holland, gem. De Lier. 200 mw.
Westerleigh, kersp. van Engeland, gra. Gloucester, 2
U. NO. Bristol. 1460 inn.
Westerlittens, gob. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Hennaarderadeel, onder het d. Wommels. 60 mw.
Westerlo, gem. der V.S., New-York, gm. en 6 u. ZW.
Albany. 2450 mw. — Westerloo, belg. gem. en vl., prov.
Antwerpen, kant.hfdpl., arr. en 5 U. Z. Turnhout, aan de
Groote-Nethe; met een prachtig kasteel van graaf Henri
de Merode. 2630 mw.
Westerly, gem. en vl. der VS., Rhode-Island, gra.
Washington ; met een haven aan den mond der Pacantuck
in den Atlant. oceaan en aan den apw. van Providence
naar Stonington. 4745 mw.
Westermeer, b. in de Ned. pro,. Friesland, gem. Haskerland, bij Joure. 120 mw.
Western, gem. der VS., New-York, grs. Oneida, 5 u.
N W. Utica. 2450 mw.
Westernieland, d. in de Ned. prov. Groningen, gem.

Eenrum. 6 10 mow.
Western-Port, bocht van Nieuw-Hollands Z.kust,
Victoria, gm. Mornington, 31/2 U. ZO. de baai Port-Phillip
en daarvan geseheiden door 't schiereil. Arthur-seat; lang
en breed 7 u., maar bijna geheel gevuld door de French.
en Grant-Islands, terwijl alleen de ingang aan hunne W.zijde voor groote schepen bruikbaar is. Zij vormt ten
veilige haven.
Westersehe-Eilanden, Z. Azoren alsm. Hebrid en 1)
Westerveld, b. in de Ned. prov. Drente,
'
gem. Zuidwolde. 180 mw. — Westervelde, Westevelde, id., id.,
gem. Norg. 160 inw.
Westervik, at. in Z.-Zweden, lin en 21 u. N. Kalmar,
aan ten diepe baai der 0.zee, over welke bier een schipbrag voert. Zij heeft ten bezienswaarde kerk, een oud slot.
gemakkelijke haven, seheepstimmerwerven, linnenfabr. en
handel in ijzer, houtwaren, teer en vik. 52i0 mw.
Westervlier, n ed. geh., prov. Overijsel, gem. Diepenheim.
Westervoort, gem. en d is de Ned. prov. Gelderland,
arr., kant. en 1 u. 0.t.Z. Arnhem, bij den IJsel en aan
den spw. van Arnhem naar Emmerik ; met ten geref. en
een r. kath. kerk. 1619 mow. (met de b. IJaseloord).
Westerwaard, Ned. b., prov. Gron., gem. Grijpskerke.
Westervvald, heuvelketen, of liever golvende hoogvlakte
van W.-Duitschland, makende de grens tutsschen Westphalen en Hessen-Nassau en reikende van Coblenz ongeveer
20 u. ver NO.waarts. Haar voorn. kruin, de Sal z bu rger-Kopf in Nassau, is 860 met. bong. [Naar men
wil, is de naam afkomstig van wiat er = wit, orc.dat de
top van dezen berg gewoonlijk het eerst van de omliggende gebergten met sneeuw bedekt is. (Daniel, Duitschland, pag. 356.1]
Westervviik, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Hilvarenbeek ; ruim 20, mw.
Westerwajtwerd, d. in de Ned. prov. Groningen, gem.
Middelstum, 3/4 u. 0.t.Z. Onderdendam. 400 mw. (met onderhoorige gehuchten1.
Westerzand., geh. in de Ned. pros. Groningen, gem.
Grootegast. 90 mw.
Westerrijde. Ned. b.,. prov. N.-Holland. gem. Limmen.
190 mw. — De Westemj, geh., id., gem. Hello°. 100 mw.
Westfield, 11 kersp. van Engeland, grs. Sussex, 1 u.
OZO. Battle. 1050 (nw. — 2) gem. en vi. der V.S., massachusetts, grs. Hampden, aan de riv. Westfield en 't
Hampden-kanaal, 3 u. W. Springfield,. den Westernspw.; met een te corder faam bekend staande "academy"
en velerlei industrie, vooral zweepenfabr. 6520 mw. — 3)
id., New-York, grs. Richmond, op Staten-eiland, tusschen
de New-York-baai en den Staten-eiland-Sond. 4950 mw. —
4 1 id., ook Portland ( z. ald. ) geheeten. — 51 id., NewJersey, gm. Essex, 13 th NO. Trenton. )675 mw. — 6)
id., Ohio 8 u. N. Columbus. — 7) id., zelfden Stt., gra.
Medina. '1220 mw.
Westford, 1) gem. der V.S.. Vermont, gra. Chittenden,
4 u. NNO. Burlington. 1400 inw. — 21 id. Massachusetts,
grs. Middlesex ; met een fraai d., u. NW. Boston. 184.1
mw. — 3) id., New-York, gra. Otsego, D/4 U. ZO. Cooperstown. 1400 inw.
Wert-Friesland, voorm. benaming van eon gedeelte
der Ned. prov. N.-Holland, Noorderkwartier, tusschen Kenriemerland. Waterland en de Zuiderzee. Daarin liggen de
steden Enkhuizen, Hoorn en Medemblik.
Westgate, gem. van Engeland, gra. Northumberland,
kersp. St.-John, bij Newcastle. 25,000 mw.
West-Graftdijk, d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Graft, aan 't N.-Hollandsche kanaal. 560 inn.
West-Grignaland, entr. kolonie in het binnenland van

Z.-Afrika, nagenoeg 5000 Crm. groot ; ten Z. begrensd door
de Oranje-riv., die haar van de Kaapkolonie acheidt, ten
0. door de Oranje-Vrijstaat, ten W. door de Kafferlanden,
ten N. door de Batlapinlanden en door het Tranavaalache
district Bloemhof. 't Is eon dorre vlakte zonder boomen
en bergen, met een echt vastlandklimaat: koude winters
en heete zomers. De Vaal-riv., die or midden doorloopt
en d(amanten draagt, is de aanleiding geweest tot een
stroom van gelukzoekera in 't seer dun bevolkte land en
van enkele nederzettingen, ale Kimberle y, Griqu atown e. a. De waarde van de Kimberley-mijn of NewRush schat men (tot 1877) op 13 mill. gld. De kolonie,
in 1672 door Engeland geannexeerd, telde in 1673 reeds eon
blanke hew:liking van 60,000, waarvan 40,000 op KimberIcy, een seer drukke en hoogst eigenaardige stad met huizen, nit ijzeren platen in elkaar gezet.
West-Ham, kerap. van Engeland, gm. Essex, aan de
Lea, 1 n. ONO. St.-Paul's. 128,700 mw. — liNestbam, kersp.
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van Engeland, gra. Sussex, 1 u. ZO. Hailsham. 860 mw.
Westheim, d. in Wurtemberg, bij Hall. 500 mw. —
Vele andere minbeduidende plaatsen in Wurtemberg, Beieren enz. dragon denzelfden naam.
Westhem, d. in de Ned. prov. Friesland, gem. Wijmbritseradeel, 1; n. WZW. Snook. 520 maw. (met 2 b.)
Westhofen, 11 mvl. in Hessen-Darmstadt, prov. Rijnhessen, aan den Seebach, 6 u. Z. Mains; met een schoon
marktplein. 2000 mw. — 2) pr. stadje prov. Westphalen,

regdst. Arnsberg, bij de Ruhr, 2 u. Zit
). Dortmund; met
lakenweverij. 1498 mw.
West-Houghton, gem. van Engeland, gm. Lancaster,
kersp. Deane, 1 u. WZW. Bolton-Le-Moors. 9197 mw.
West-lndie. West-Ind.-Eilanden, tie
West-Kapelle, West-Kappelle, 1 ) Ned.

d. (weleer

st.), prom. Zeeland, op den W.hoek van 't eil. Walcheren,
Ran den reusachtigen, in 1540 aangelegden Westkappelschen

dijk, arr. en kant. Middelburg, 3 u. NW. Vlissingen '• met
een kustlicht in den toren der kerk. Met Sir-Poppekerke,
weleer een d., vormt het de g e m. Weatkapp elle
C. a., die 2079 mw. telt. — 23 of Westeappelle, belg.
gem. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr., kant. en D(3 u.
NNO. Brugge. 15)0 (ow.
West-Knollendam, d. in de Ned. prov.
gem. Wormerveer; met een doopsgez. kerk. 160 mw.
Westleton, kersp. van Engeland, grs. Suffolk, 11/2 u.
ZZO. Halesworth. 950 mw.
West-Liberty, tie onder Morgan 5 ).
Westloon, geh. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Loon-op-Zand.
mw.
Westossas, Ned. d., prov. Z.-Holland, arr. Dordrecht,
kant. Oud-Beierland, u. W. 's Gravendeel, aan de binuengedijkte of oude Maas. Met het gob. Group vormt het de
gem. Westmaas-en-Group, die 1067 inw. telt.
Westmanland, prov. van Zweden, ten N. van het Malam-sneer, ten W. van Upsala ; hfdpl. WesterAs. 19,485 mw.
Westmanna, eil.groep bij de Z.kust van IJaland, waarvan enkele bewoond nun, tellende het grootste Heimaey
200 mw. De Z.punt ligt op 63° 20' N.B., 25 0 23' W.L.
Westmeath, (ersch grs., Leinster, omgeven door de
grs. Longford, Meath, King's en Roscommon; gr. 331/, 0
m., met 78,500 mw. De grond vertoont eene afwisseling
van wooden, meren on moerassen, maar heeft ook vetl
vruchtbare streken. De wateren, die 't besproeien, zijn de
riv. Shannon, Inny en Brosna, het koninklijk-kanaal en
eon tak van 't Groote-kanaal, on de memos Dereveragh,
Ennel, Ohwel. Lane, Iron, Sheelin enz. Veeteelt en landbouw skin or de hoofdbronnen van bestaan. Het is verdeeld
in 12 "baronies" en 63 "parishes". De voorn. plaatsen zijn
Mullingar, de hfdst., Maote en eon deel van Athlone.
Westmearton, kersp. en gem. van Engeland, gra. Suesex, I U. NW. Lewes. 635 inw.
Westminster, I I W.lijk gedeelte van Louden, door de
bruggen Vauxhall, Westminster, Hungerford en Waterloo
over de Teems verbonden met Lambeth. — 2; gem. der
V.S., Vermont, grs. Windham, aan den Connecticut, L o.
23 u. Z. Montpelier. Eon brug verbindt ze met Walpole
en New-Hampshire. 124' mw. — 2; id, Massachusetts, grs.
Worcester, 13 u. WNW. Boston. 1780 mnw. — 3) d. in Maryland, grs. Frederick, 8 , /2 u. NW. Baltimore. 2310 mw.
Westmoreland. I grs. in 't N., orngeven door
de gra. Cumberland, York en Lancaster, gr. 36 0 m., met
65,100 mw. Het is bergachtig, met veef moerassen, de me.
men Windermere en Ulleswater en de rivieren Ken en Eden.
De slechts voor eon klein gedeelte bebouwde bodem levert
rapen, klaver en tarwe; het rundvee is em grout, en de
wol der achapen wordt verwerkt in de fabr. van Kendal en
Broodford (Yorkshire). Men delft em lei, graniet, marmer,
koper, lood en steenkolen. Het wordt verdeeld in 4 "wards"
en 32 "parishes". De voorn. plaatsen zijn Appleby, de
hfdst., Ambleside Kendal, Kirkby, Shap en Orton. — 2 )
grs. van Nieuw-Z.-Wallis,
1
in 0.-Nieuw-Holland, omgeven
door de gra. Cook, Camden, Argyle, Georgiana, Bathurst
en Roxburgh; gr. 76 0 in., met 2950 inw. De hfdpl. is
O'C o n n el. 3) grs. in Tasmanie of Van-Diemens-Land,
hebbende de gra. Cornwall en Somerset ten 0., terwij1 de
Mersey en West-riv., de South-Esk en Lake-riv., de Shannon en Great-Lake respect. de NO.- en Z.grenzen vormen.
De voorn. plaatsen zijn Deloraine, Chudleigh, Carrick,
Longford en Westbury. — 41 gra. der V.S., in 't ZW. van
Pennsylvanie. langs de Alleghany ; gr. 60 0 m., met 56,700
mw. (42,699 in 184)1; hfdpl. Greens bur g. — 5) id.,
Virginia, tusschen den Potomac en Rappahannock ; gr. 14
0 m., met 8280 mw. (8019 in 1840); hfdpl. Leed a. — 6)
gem. ni New-Hampshire, ems. Cheshire, aan den Connecticut en eon spw., 14 u. ZW. Concord. 2600 (nw. — 7) id.,
New-York, gm. Oneida, 31/2 u. W. Utica. 329) mw.
Westmuir, tie Shettleston.
West-M.yzen, zie Sehermerhorn.
West-Nieuwland on West-Nieuwlandspolder,polder in de Ned. prom. Z.-Holland, gem. Ouddorp. 150 mw.
West-Norlands, tie Hernosand.
Weston, 1) gem. der V.S., Connecticut, gra. Fairfield,
18 u. ZW. Hartford. 1230 mw. — 2) id., Vermont, gr..
Windsor, 20 u. ZW. Montpelier. 1100 mw. — 3) Massachusetts, grs. Middlesex, ass de Charles-riv. en den Fitchburg-spw., 4 u. W.t.Z. Boston. 1205 mw. 5) z. Lewis 1).
Weston-super-Mare, nog kort geleden eon nietig d.
'noegzchtbadpl.nviEge,rs.Somt
aan 't kanaal van Bristol, en den spw. van Bristol op Exeter, 2 1 /2 it. NW. Axbridge ; met goede badinrichtingen, vole
en. 12,882 mw.
Westoutre. belg. gem. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr.
Yperen, kant. Poperinghe. 1250 Mw.
Westow, kersp. en gem. van Engeland, grs. York, 0.Riding 1 u. ZW. New-Malton. 600 mw.
West hale.,, Westfalen, prov. van Pruisen, ten W.
van de Weser, ten Z. van Hannover. ten 0. van de Nederlanden en ten N. van de Rijnprovincie ; gr. bijna 368
0 m., met 2,043,442 mw. (1880), tegen 1,464,020 in 1848;
— hfdst. Miinster. De grond is heuvelachtig in 't ZW.,
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yla.k in 't midden en NW. De hfd.riv. zija de Ems, Weser, Werra en Lippe. 't Klimaat is gezond, de bodem over
't geheel seer vrnchtbaar, maar bier en dear afgewisseld
door groote moerassen en heidevelden. Er wordt veel koren, vies, tabak, hop en aardappelen gewonnen; de pearden, bet rundvee, de schapen en varkens zijn er
en de laatstgen. leveren de vermaarde Weatph. hammen.
Het mineraalrijk versehaft er steenkolen, laze:, loot, hoper, eteenzout eon., en men vindt er een aantal silts bronnen. De vlasspinnerij en weverij houden een gedeelte van
In bevolking bezig; ook levert de industrie er messen,
bzerwaren, papier, katoenen stoffen, tabak en sterke deanken. De pony. wordt verdeeld in 3 regdst. en 37 hr. De
voorn. steden zbn Mtinster, Minden, Arneberg, Paderborn
en Hamm. — De voorm. Westfaalache-Kreits
in het Dnitsche rijk, gelegen tusachen den Rijn, en de Wewar Neder-Saksen en de Nederlanden., vormde de kern van
heKoninkrijk Weatphalen, door Napoleon I.
opgericht voor zjan broeder jerome en weder ontbonden
in 1813. — Het Hertogdom-Westphalen, dat
Arnaberg tot hfdst. had, was ten kl. gebied, dat achtereenvolgens aan de bieschoppen van Keulen en van HessenDarmstadt behoorde. In 18)5 kwam 't aan Prnisen.
Westptirt, 1) iersche nt. en zeeh., Connaught, grs. Mayo,
bij den mood eener beck in de Clew-baai, 3 rt. ZW. CastJebar; een der netste plaatsen in Ierland; met kazernen,
een tucht- en een werkhuis, linnenhaedel en uitvoer van
landbouwprod. 4420 mw. Hare haven Westport-Quay
ligt 1/4 U. W.waarts en heeft 650 mw. — 2) gem. der V.S.,
Maine, gee. Lincoln, 8 :a. Z.t.O. Augusta. 760 mw. — 3)
id., Massachusetts, grs. Bristol, aan den ingang der Buzzard's-baai met het schoone zeed. West p ort-P oin t.,
31/2 u. Z. New-Bedford en het bloeiende d. He ad-o fWestport. 2790 mw. — 4) id., Connecticut, gee. Fairfield, aan Long-Island-Sound, 18 u. ZW. Hartford. 2j40
mw. — 5) id., New-York, grs. Essex, aan 't meer Champlain. U. 0. Elizabeth. 2351 mw.
Went-Raven, Ned. b. en heerlijkheid, prov. Utrecht,
gem. Jutphaas, langs den Vaartschen Rijn. 350 mw.
Wenmray een der Orkney-eil., Schotland, 21/2 u. NNO.
Pomona, waarvan 't door We e tr a y-F ir t h as gescheiden • lang 21/2 u., be. I met de veilige haven Pier aw ell op de NW.kust 2, 60 mow.
1PVestrik,.geh. in de Nca. prov. N.-Brabant, gem. Paincenhage. 70 anw.
Westin
- beeebeke, belg. gem. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr.' Yperen, kant. Pasehendaele. 1800 mw.
West*onburg, zie Souburg.
Weststellingwerf, tie Stellingwerf.
West-Union tie Fayette 101, en Adams 5).
Weetreen, Ned
. b., prov. *Utrecht, gem. Wilnis. 260 mow.
West-Village, zie Reading 3).
Westville., I ) gem. der V.S., New-York, grs. Franklin.

1300 mw. — 2) hfdpl. van 't grs. Simpson, in Mississippi,
ten Z. bij Strong. — 3) zie New-Haven 4).
Westvliet, b. in de Ned. prov. Fried., gem. Franeker.
Weeteenl, Ned. geh., pine. N.-Holland, gem. Spanbroek.
Westwood, d. in de Ned. prov. N.-Holland, karat.
Hoorn, arr. Alkmaar, 2 u. W.t.Z. Enkhuizen. 350 mw. Het
vormt met het d. Binnenwbzend de g e m. W e s two u den-Binnenwij z en d, die 973 inw. telt. — Westwoude is een geh. in N.-Holl., gem. Akerrsloot. 120 mw.
Westzsaan, gem. en d. in de Ned. prov. N.-Holl., arr.
Haarlem, kant. en 34 n. NW. Zaandam; met een schoon
raadhuis, een geref. en twee menu. kerken, twee wees- en
armhnizen en velerlei industrie. 2345 mw. (met de b.
Weatzaner-Overtoom en een deel van 't geh. Nauerna
Wesup, Wezup, b. in de Ned. prov. Drente, gem.
Zweeloo. 175 mw. — Wezop of Weesep, is een geh.,
gem. Oldebroek.
Wetering en Weteringen is de naam van vele wateren in one land, alsmede van verscheiden geh. en b.,
moral in de prov. Overbsel (gem. Heinoo, Diepenveen,
01st, Ihelmuiden.)
Wetheral, kersp. en gem. van Engeland, gra. Cumberland; met stet. aan den New-Castle-en Carlisle-apw. 3299 mw.
Wetherby, mvL van Engeland, gin. York, W.-Riding,
ills U. SO. Harrogate. 1660 inw.
Wethersfield, 1) gem. der V.S., Connecticut, gee. en
n. Z. Hartford; met de gevangenia van den Stt. en
verscheiden kerken. 2620 mw. — 2) id., New-York, grs.
Wyoming, 3 U. Z. Warsaw. 1480 mw. — 3) id., Ohio, gee.
Trumbull, runt 't Ohio-en-Pennsylvanie-kanaal.
Wets...4 Wetsens, d. in de Ned. prov. Friesland,
gem. 0.-Dongeradeel, 34 ta. NO. Dockum. 125 inw.
Wetsinghe, Wetzinge d. in de Ned. prov. Groningen, gem. Adorp, I a. SW. Onderdendam.
'
200 mw.
Wetter, 1) ray. van Duitschland, Hessen-Darmstadt, volt
na een ZW.- en Z.lijken loop van 10 u. in de Nidda, tegeneeer Assenheina. — 2) at. van Penben, Pro,. Hessen.
Naau, 2 u. NW. Marburg. 1180 low. Daarbij ligt het d.
Mfinchhausen. — 3) pr. owl., prov. Westphalen,

recdst. Arnsberg, aan de Buhr; met fabrieken en in de nabbbeid steenkoolmijnen. 750 low. — 4) of Etter, 0.-Ind.
ell., Say tt. N. Timor, waarvan het door de Straat-vanWet ter gescheiden is; lang van NO. tot ZW. ongeveer
20 n. br. 8 tot 9 u. Het vl. San op de ZO.sijde lip op
So 5'' /LB. 126° 12' 0.L. De vorst hondt sbn verbbjf to
Amagilly. —5) of %%fetters, neer van Zweden, tusschen 61° 50' en 58° 55' N.B., 14 en 15° 0.L., 7 a. SO.
het Wener-meer, en omaloten door de has Mariestad, JOnkOpin . Linkoping en (Brehm. De lengte bedraagt 24, de
geiddaIde brealte slechts 3 u. terwij1 het op aommige
plaatsen ,wel 70 "Aden diep is. 'Het *teat rank ass lawmen Woof., •hoeft heldler water Met merkwaardige
stroomingens en is voor het bhinenlandseb verkeer van bong
nut, dear het door eon kanaal met bet Weneraneer ver.
bonden is en door de riv. Motala met de 0.zer in verband
steel, soodat datirdoor eon binnenlandsche watergemeenacht_ip tusseben'de 0.tee en het Kattegat worth geboren.
Wetterem, ale wader Hesaen-Darnsstadt.

Weymouth
NiVetteren, belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, kant.hfdpl., arr. en 2 n. W. Dendermonde, aan de Schelde en
met eon station aan den epw. van Mechelen op Gent; met
schoone landhuizen, fabr. van wollen en katoenen stoffen
en buskruid, bronweriien zeepziederijen en.. 9380 mw.
Wetterlourn„ eon der 'Alpen-bergen in 't Berner-Bovenland, Zwitserland, tusschen de valleien Hash i en Grindel
weld, ten N. van den Schreckhorn ; hoog 3916 met. Het
eerst weed hij tot aan Ain top beklommen in 1845, en
andermaal in 1854 door den Engelschman John Blackwell.
Wettin. pr. st., prov. Saksen, regdst. Merseburg, aan
de Seale, u. NW. Halle; met een oud kasteel en fabr.
van cichorei en tabak. 3231 mw. Daarbij ligt het riddergoed Winkel, 't familieslot van de graven van Wettin en
van het tegenwoordige asks. vorstenhnis.
Wettingen, zwit. d., kant. Aargau. aan de Limmat ;
met eon in 1841 opgeheven abdij. 1938 mw.
Wettolsheim, gem. en d. in het Duitsche rijksl. ElsasLotharingen, distr. Opper-Elsas, 1 u. ZW. Calmar. 1450 inw.
Wetteweil, d. in Zwitserland. kant. Zurich, distr.
Affoltern. 353 low.
Wetumpka, st. der V.S. Alabama, grs. Montgomery,
32 u. 050. Tuscaloosa, aan begin der stoomvaart op dt.
riv. Coosa, met Terre van hare vereeniging met de Tailspoosa ; met druk bezochte minerale bronnen. 3SQ mw.
Wetzel, nieuw grs. der V.S., in 't NW. van Virginif,,
met 8593 mw.; hfdpl. New-Martinsville.
Wetzikon, zie Wezikon.
Wetzlar, pr. St., Rijnprov., regdst. en 12 u. ONO. Coblenz, kr.hfdpl., aan de Lahn ; met een gymnasium en bezienswaarde domkerk. Vroeger eene rijksst. 7299 inw. V66r
de at. liggen op een hoogen berg de ruinen van den burg
Carlsmund of Carlsch mit t, in 78 -, door Karel den
Gr. aangelegd
Wetzstede, zie Hohenwestedt.
Weurt, 'Wenrth, Wart, Ned. d., prov. Gelded., gem.
Beuningen, aan de Waal. 610 meest r. kath. mw.
Wenstenraad, Woestenraad, b. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Klimmen. 135 low.
Wevelzhem, belg. gem. en d., W.-Vlaanderen, arr. en
11/2 u. ZW. Kortrijk. 4410 inw.
Wevelinghoven, pr. stadje, Rijnprov., regdst. en 3 u.
ZW. Dfisseldorf; met weverijen. 2762 mw.
Wevelsfieth, pr. d., pron. Sleeswijk-Holstein, in de Wilsternaarsch, aan de Still., 1./2 u. N. Glackstadt; met een
tolcontrole. een haven en veel eigen schepen. 1250 mw.
Wexford. 1) iersch grs. in 't Z. van Leinster, hebbende
0. en Z. de Iersche zee en 't kanaal van St.-George, en
aan de andere zijden de grs. Wicklow, Carlow, Kilkenny
en Waterford ; gr. 421/2 0 m., met 132,600 low. De grond
is heuvel- of bergachtig in 't NW., vlak tango de knot. De
riv. Slaney besproeit het midden, en langs de Z.kust liggen verscheiden lagunen. De bodem is over 't algemeen
vruchtbaar, en bevat als yours. mineraal-product kalksteen.
De visscherijen zijn van belang. De South-Eastern-spw.
is voortgezet door de vallei der Slaney, voorbij Wexford
en Enniscorthy, die, met New-Ross, Gorey en Newtownbarry de voorn. plaatsen On. Het grs. is verdeeld in 9
',baronies" en 144 //parishes". — 2) st en tech., hfdpl. van
gen. grs., aan den r. o. der Slaney, wane doze rivier zich
verbreedt tot de havenbaai van W. en eene brug draagt
van 220 met. lengte, 18 u. SW. Dublin. Het grootste gedeelte der st. bestaat uit nauwe, kromme en morsige stegen ; maar de kade en een of twee straten zijn met goede
huizen beset. Zij heeft een kamer van koophandel, verscheiden banken, eenige mouterijen, scheepstimrnerwerven
en levendigen uitvoerhandel. In i875 behoorden tot de haven 98 achepen, samen metende 7900 ton. 12,077 mw.
Wexio, st. van Sweden, hfdpl. van 't gelbkn. lan, aan
't meer Sodre of Heiligenmeer, 17 u. WNW. Kalmar. Zij
heeft een schoone kathedraal, een collegie met een boekerij van 15,000 deelen en kabinetten van gedenkpenningen, fabr. van vloerkleeden en verscheiden belangrijkejaarmarkten. 3700 mw.
Wey, 1) eng. riv., grs. Hants en Surrey, ontspr. bij
Selborne, besproeit Godalming, Guildford en Weybridge, en
vat na een loop van 12 n. in de Teem., 1/2 SO. Chensey. — 2) id., gee. Dorset, vat na een Z0.1ijken loop in
't Kanaal, tuaschen Weymouth en Melcombe-Rmis.
Weybeurne, kerap. van Engeland, gee. Norfolk, 1 u.
NO. Holt. Door een onderzeesche telegraaf stoat het met
het 0.-Friesche ell. Borkum in verbinding.
Weybridge, 1) erg. kersp. en d. gm. Surrey, 3 n.
NNO. Guildford. 2200 low. — 2) gem.
V.S., Vermont,
gee. Addison 81/2 U. Z.t.O. Burlington. 900 mow.
Weyershein
i
of Wirsehen gem. in het Duitsche
rijksland Elaas - Lotharingen, Benede
n - Elsas, 3 u. N. Streets burg. 2045 low.
Weymerskirel., d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr.,
kant. en N. bij Luxemburg, gem. Esch. 800 low.
Weysaoutb,. 1) eng. St. en tech., grs. Dorset, aan den
mood der Wey m 't Kanaal, tegenover Meleomb e-R eF I s, waarmede het een burgerlijke gem. uitmaakt, 21(2 ta.
Z. Dorchester. Weymouth is ond en onbevallig, Melcombe
daarentegen is regelmatiger aangelegd, heeft eon netten
schonwburg, badinrichtingen, goede hotels en logementen,
eon ruiterstandbeeld van George III. en eon achoon terms
aan zee. De bride plaatsen hebben met elkander gemeenschap door eon steenen brim, en Melcorabe is door eon
tab verbonden met den London-and-Sonth-Western-spw.
Er worth eenige scheepsbouw, tonwslagerb en zelimakerij
gedreven, en Weymouth is de pleats van afvaart voor de
pakketbooten near Guernsey. Semen tellen zij 13,700
sow waarvan 3808 to Weymouth. — 21 gem. der V.S.,

Massachusetts, gra. Norfblk, 3 1/2 u. WO. Boston, besproeid
door takken van Boston-harbour; met verscheiden bevellige en bloeiende d., o. a. Weymonth.Lnndmng
of Washington -S quer e, aan den spw. van Boston
near Cohasset. 9010 low. 3) id., New-Jersey, gra. Atlantic. 1100 low. — 4) kaap in 't NO. van Nieuw-Holland,
op 12° 37' 30" Z.B., 143° 27' 5" O.L.
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Weyre
Weyre, versterkte st. van Hindostan, gebied en 7 U.
ZW. Bhurtpoer; met een groot fort, eenig beeldhouwwerk
en een hindoesch collegie.
IliVezepe, d. in de Ned. prov. Overijsel, gem. 01st, 2
U. NNO. Deventer.
Wezikon, Wetzikon, zwit. keep. en gem., kant. en
3112 u. OZO. Zurich ; met veel wevemen. 484 ) inw.
Wezop, Wezup, zie Wesup.
Whalsay, een der Shettlandsche eil., ten 0. van Mainland, lang 11/2 u., op On breedat 1/2 U. 650 inw.
Whampoa, zie Canton-rivier.
Wharfe, zit. Ouse I.
Wharton 11 gem. van Engeland, gm. Chester, kersp.
Davenham, 1 /2 U. WNW. Middlewich ; met zontwerken. 2601
mw. — 2) Kr. der VS., Tejas, aan beide zijden van den
Colorado, bij diens mond; hfdpl Wharto n. — 3) gem.
in Pennsylvanie, gr. Potter, 3 th ZO. Union-Town. 3500
mw. 'VIThartonville is een d. in Virginie, gm. Fauquier.
Whateley, gem. der V.S. Massachuaetts, grs. Franklin, 3 u. Z. Greenfield, aan den spw. van daar op Springfield. 110,) mw.
Wheatfield, gem. der V.S., New-York, gm. Niagara,
aan de Niagara, 31/, u. W. Lockport, 3450 inw.
Wheathampstead, kersp. van Engeland, gm. Hertford,
1 u. NO. St.-Albans. 21911 mw.
Wheatland, gem. der V S., New-York, gra. Monroe, 4
U. ZW. Rochester. 2560 inw.
Wheeler, gem. der V.S., New-York, gra. Steuben, 2 u.
N. Bath. 1500 mw.
Wheeling, it. der VS.. Virginie, hfdpl. van 't gr.
Ohio, aan den Ohio, 1. o., ter plaatse waar deze riv. de
Wheeling-Creek opneemt en de stoombootvaart begint. Zij
is de gewichtigste handel- en fabr.plaats in W.-Virginie,
heeft veel schoone kerken e. a. openbare gebouwen, ook
een schouwburg en Vrijmetselaarsloge, verscheiden Uzergieterijen, fabr. van stoommachines, naaimachines, wollen
en katoenen stoffen, papier- en zaagmolens, glasblazerijen,
loodwitfabr. enz. Ic nationale weg van Cumberland over
het Alleghany-geb. naar St.-Louis loopt door W., en de
Ohio-spw. heeft bier een hoofdstat. Over den Ohio voert
em n prachtige hangbrug van ijzerdraad, die een half mill.
gld. gekost heeft. In den omtrek is overvloed van steenkolen. 31,f66 mw
Wheelock. gem. van Engeland, grs. Chester, kersp.
en ZZW. Sandbach. 650 inw.
Wheelton, gem. van Engeland, grs. Lancaster, kersp.
Leyland, 1/2 U. NO. Chorley. 1475 mw.
Wheery, kersp. van Ierland, King's-Co. 2000 inw.
Whetstone kersp. van Engeland, gra. en 1 u. ZZW.
Leicester, a. de
' Soar. 1090 mw.
Whiekhan, kersp. en gem. van Engeland, grs. Durham, 3/4n. WZW. Gateshead. 7975 inw.
Whidbey, 11 eil. van Britsch N.-Amerika, Oregon-gebied, tusschen Vancouver's-eil. en 't vasteland. — 2 eil.groep van Nieuw-Hollands Z.kust. Flinders-Land, W. aan
de Spencer-golf, tegenover de gelijkn. kaap. De naam is
afkomstig van een vriend van den Eng. ontdekker Flinders.
Whiddy, eil. van Iceland, Munster, grs. Cork, in de
Bantry-baat, tegenover Bantry. Het heeft een kustwachterspost en forten ter verdediging der haven van Bantry.
Whippingham, kersp. van Engeland, eil. Wight, If
U. NNO. Newport. 3740 mw.
Whiston, eng. kersp. en gem., gra. York, W.Riding, 01 2
U.ZORotheram1280w.—OokindegraLcster en Stafford vindt men kleinere plaatsen van dezen naam.
Whistones. d. in Engeland, gra. Worcester, kersp.
Claines. 3065 inw.
Whitbourne, kersp. van Engeland, gm. Hereford, 1 u.
ONO. Bromyard. 860 mw.
Whitburn, 1) kersp. van Engeland, grs. Durham, aan
de kust, 1/2 U. N. Sunderland. 1350 mw. — ) of Whiteburn, kersp. van Schotland, gr. Linlithgow, 4 u. WZW.
Edinburgh. 6910 mw.
Whitby, I) eng. at. en zeeh., gra. York, N.-Riding. aan
de Esk en aan 't einde van een spw. van York, 5 u. NNW.
Scarborough. De voorn. gebouwen zijn die van de baden,
de openbare bib!., het letterkundig en vrijageerig genhotschap met een museum, het zeemans-hospitaal, het stadhuts, tolhuis en de groote magazijnen. Zij heeft droge dokken, scheepsbouw, fabr. van zeildoek en tonwwerk en levendi.en uitvoerhandel. 14,014 mw. De vnurtoren op 54° 29'
7" N.B., 0° 36 7 1 ' O.L. — 2 1 et. in Britsch N.-Amerika,
Canada, prov. Ontario, 7 u. ONO. Toronto. 2740 mw.
Whitchurch, 11 eng. mai., gra. Hants, aan de Pest,
31 /2 U. N. Winchester; met een zijdefabr. en een molen,
waarop het meeste bankpapier voor de bank van Engeland
gemaakt wordt. 3756 mw. — 2) of Blanck -M inste r.
grs. Salop en Chester, 51/2 u. NNO. Shrewsbury; met veel
kapellen en scholen der Dissenters, eenige katoenfabr. en
handel in koren en moat. 6330 mw. — Nog vele andere
steden en d. van denzelfden naam komen in het kon. voor.
White. 1 ) gra. der V.S. in 't midden van Tennessee;
747 in IMO); hfdpl. Sparta.
gr. 32 m., met 9318 mw. (10,
— 2) id., in 't NW. van Indiana; gr. 24 0 m., met 10,600
inw. (1822 in 1840); hfdpl. Monticello. — 31 id., in
't ZO. van Illinois, aan de Wabash; gr. 23 0 m., met
16,500 mw. (7919 in 1840); hfdpl. Carm — 4) id., in
't NO. van Arkansas; gr. 471/2 0 m., met 10,301 mw. (929
in 1840); hfdpl. S ear c y.
Whitecreek, gem. der V.S., New-York, grs. Washington, 31/., u, Z. Salem. 3000 mw. — Whitedeer, id., Pennsylvanie, grs. Union ; met het d. New-Columbia. 1350
inw. — White-Eyes, id., Ohio, gra. Coshocton. 980 mw.
Whitefield, 1) at. in Engeland, grs. Lancaster, kersp.
Prestwich, 1/, U. Z. Bury. 9516 mw. — 2) gem. der VS.,
Maine, gm. Lincoln, 41/2 u. ZO. Augusta. 2260 low. — 31
id., New-Hampshire, gra. Coos, 3 u. ZZO. Lancaster. 1196
law. — 4) id., Pennsylvanie, gm. Indiana. 1740 low.
Whitegate, groot visachersdorp in Ierland, Munster,
gra. Cork, aan Cork-harbour, 213 u. ZZO. Queenstown.
1230 law. Daarbij ligt Carlisle- por t.

Whitehall, gem. en vl. der V.S., New-York, gra. Washington. aan 't Z.einde van 't meer Champlain. 6 U. N.
Sandy Hill. Deze plaats heeft yen' bedrijvigheid, stootabootvaart op 't meer en langs een kanaal op Albany en Troy,
terwijl zij tevens een doorloopende linie van spw.gemeenschap heeft N.waarts over Rutland, Middlebury en Burlington naar Montreal, 0.waarts naar Boston en Z.waarts naar
Saratogo-Springs, Troy, Albany en Schenectady. 4850 mw.
Whitehaven. cog. at. en zeeh. gm. Cumberland, aan
de Iersche zee bij den ingang van Solway-Firth,
'
I u. NO.
St.-Brees-Head en 10 n. ZW. Carlisle, met welke st. zij
spw.gemeenschap heeft. Hare strateu zijn breed en regelmatig en hare voorn. gebouwen zijn 3 kerken, veel kapellen voor Dissenters, de W. Cumberland infirmerie, het
markt- en tolhuis, de boekerij, de badgebouwen, een nette
achouwburg, een verbeterhuis enz. Be haven, gevormd
door 2 dammen, elk van een vuurtoren voorzien. voert veel
steenkolen nit, gedolven nit de diepste der bekende mijnen, die under de st. en beneden de zee been loopen. Ook
zijn em Uzerameltertien, ijze, en kopergieterijen, groote
magazijnen, droge dokken en werven, fabr. van zeildoek,
touw, zeep, vitriool en tabakspijpen 19,321 mow. (13,42E) in
de st.) Be vuurtoren op 54° 23' 2" N.B. 3° 35' 7" W.L.
Whitehouse (Upper.), vl. in Iceland, Ulster, gm. Antrim. 1 u NO. BelfPst. 1J56 mw.
Whiteinch. schot. d., grs.Lanark, kersp. Gorau. 1854 mw.
White-Island of Wit-Eiland, eil. bij Nieuw-Zeelands
N.lijk en... in de Plenty-bay 1,13aai des Overvloeds"), op
37 0 33' Z.B., 177° 14' 0.1. Het bestaat nit een werkenden
vulkaan, die zich van 3 , 1 tot 450 met. boven de zee verheft.
Whitekirk en Tynningham, aan zee gelegen kersp.
van Schotland, grs. Iladdinp.,,ton, 2 u. ZZO. North-Berwick. 1075 inw.
Whitelets, schot. d. grs. en 1/2 u. NNO. Ayr. 60) mw.,
meest bezip.; met het delve
n van steenkolen, die langs een
spw. van Newton-upon-Ayr gaan.
'Whitney. gem. der V.S., Pennsylvanie, grs. Green,
aan een bijriv. van de Monongahela. 2240 mw.
Whitemarsh. gem. en vi. der V.S., Pennsylvanie, grs.
Montgomery, 31/2 U. NNW. Philadelphia. 3200 mw.
117White-Mountains, (d. i ,Witte Bergen"), ber,grij der
V.S., behoorende tot de Alleghany's of het A ppalachenstelae', in 't NO. van New-Hampshire, omtrent 6 u. lang
en 21/2 tot 3 u. breed. De hoogste pick, Mount-Washington op 45° 10' N.B., 71 ° W.L., verheft zich 2020 met., en
verscheiden andere pieken rijzen tot 1500 met. en mere.
White-Oak, gem.,V.S., Arkansas, gee. Franklin. 2180 mw.
Whiteparish„ kersp. van Engeland, gr. Wilts, 2 u.
OZO. Salisbury. 115 1 mw.
White-Pine, gee. der VS., Nevada. 7200 mw.
White-Plains, gem. en vl. der V.S., New-York, hfdpl.
van 't grs. Westchester. 2600 mw.
White-River, (oWitte-Rivier"), naam van verscheiden
riv. der V.5
1) in Arkansas, valt ua een Z.lijken loop
in den Mississippi boven de invloeiing der Arkansas. Zi3
neemt de Big-Black-river, de Little-Red-riv. en Cache op.
— 2) in Indiana, gevormd door de samenvloeiing der Easten West-Forks, vloeit ZW. en visit in den Wabash, 6 n.
ZW. Vincennes. — 3) in Vermont, valt in den Connecticut,
na een ZO.lijken loop van 17 u. — White-River is
mede een gem. en d. in Indiana, gm. Randolph. 4069 mw.
Whitesbnrg, gem. in de VS., Alabama, gm. Madison.
2950 iiniw .
Whit e-Shoals, gem., V.S., Virginie, grs. Lee. 2750 mw.
Whiteside., gra. der V.S. Illinois; gr. 361/, 0 m., met
27,900 mw. (2514 in 1841); hfdpl. Lyndon.
Whitestone, Whitestown, gem. en vl. der VS., NewYork, gee. Oneida, waarvan het met Rome een der hfdpL
is ass de Mohawk-riv., 28 u. WNW. Albany. 4501 inw.
'White-Sulphur-Springs, (d. i nWitte-Zwavel-Bronnen"), d. en badpl. der VS., in 't W. van Virginie; met
goede inrichtingen voor wel een paar duizend badgaaten,
en zilte staalhoudende bronnen op een temperatuur van
60 0 Fahr., die jasrlijks bezocht worden door ongeveer 6000
personen. Wat Saratoga is sour 't N., is deze plants voor
't Z. der Unie.
Whiteville, gem. in de V.S., N.-Carolina, gm. Columbus. 2100 mw.
Whitewater, 1) gem. en vl. der V.S., Ohio, aan de
riv. Whitewater, grs. Hamilton. 1560 mw. — 2) id., id.,
Wisconsin, res. Walworth. 42'30 mw.
Whitfield, 1) gra. der V.S. Georgia. 11,050 mw. — 2)
. en Z. Glossop. 5640 mw.
gem. van Engeland, gra. Derby, 'temp
Whitford, kersp. van Engeland, N.-Wales, gee. Flint,
n. NW. Holywell. 3941 low.
Whithorn, [het Leneophibia van Ptolemeus), cog.
vl. en kersp., grs. Wigtown, op het schiereil., tusachen de
Luce- en Wigtown-baai, 1 u. N. Barrowhead en 1 u. NW.
hare haven op 't eil. Whithoen, dat door een dam met
het vasteland is verbonden en eenigen handel en scheepsbonw heeft. 2910 mw. ( in 't kersp.)
Whitingham, gem. der VS., Vermont, gee. Windham,
3 u. Z. Middlebury. 158.1 mw.
Whitkirk, kersp. van Engeland, gm. York, W.-Riding,
1 u. 0. Leeds. 3200 low.
Whitley, Whiteley, 1) grs. der VS., in 't ZO. van
Kentucky, aan de Camberland-riv.; gr. 28 E , m., met 8270
mw. (4673 in 1840); hfdpl. Will ia ma bur g. — 2) id.,
Indiana ; gr. 15 p m., met 14,500 low. (1237 in 1840); hfdpl.
Columbi a.
Whitpaine, gem. der VS., Pennsylvanie, gr. Montgomery, 4 n. NNW. Philadelphia. 1380 mw.
Whitstable, cog. need. en kersp., gm. Kent, ter plaatse
wane de Swale in den mood der Teems valt, tegenover 't
eil• Sheppey, 1 8 /4 U. NNW. Canterbury, waarmede het d.
door een spw. verbonden is. Ult een onbednidend visachersd. is dem plants and tot eenig aanzien opgeklommeas
zoowel door de faam zijner oesterbedden als door sizin geringen afstand van Canterbury, waarvan 't ale de haven wag
beschouwd worden. 4890 mw.
Whitsunday-bland, (d. i. oPinkster-ei)and"), eng.
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naam van een eil. in den Stillen of Grooten oceaan, op
19° 24' Z.B., 138° 36' O.L.
Whitten., gem. in de V.S., Alabama, gra. Lee. 2020 mw.
VIVbittioglsom, kersp. en gem. van Engeland,grs. Northumberland, 2 n. W. Alnwick. 170a mow. — Ook in 't grs.
Lancaster, kersp. Kirkham ligt. een d. van dezen naam;
Schotland, gm. en 1 tt.
met 6- a 700 tow. — Evenzeer
0. Haddington. 658 mow.
Whittington. 1) kersp. van Engeland, grs. Derby, 1/ 2
U.NChestrfild720ow.—1,grsSalpu.
ONO. Oswestry. aan den Shrewebury-and-Chester-spw. 2175
mw. Men houdt het d. voor de geb.pl . van den bekenden
Sir Richard Whittington, die door zijne hat fortuin maakte
en tot 3malen toe //lord mayor" van Londen wan. — 3)
id. grs. Stafford. 1 n. NW. Tamworth. 90 i mw.
'Whittle-le-Woods, gem. van Engeland, gra. Lancaster, kersp. Leyland, sh u. N. Chorley. 1800 mw.
Whittlesea, d. in Z.-Afrika, Kaap•kolonie, afdeeling
Queenstown ; met 240 mw.
Whittlesey, Whittlesea, eng. d. tvroeger
grsCambridge, aan den East-Counties-spw., 11/1 u. OZO. Peterboro'; met een schoone kerk en bedehuizen voor Wesleyanen, Independenten, Baptisten en Calvinisten. 3680 tow.
Whittlesiord, kersp. van Engeland, gra. en 11/2 u. Z.
Cambridge. 820 tow.
Whitwell, kersp. van Engeland, gm. Derby, 21/2 u. ONO.
Chesterfield. 1950 mw. — Ook op 't em!. Wight, 11/2 u. ZZO.
Newport ligt een kersp. van dezen Imam.
Whitsvick, kersp., gem. en at. van Engeland, grs. Leicester, 1 U. 0510. Ashby-de-la-Zouch. 7265 mw. (3832 in de at.)
Whitwood, gem. en at. van Engeland, grs. York, W.Riding, kersp. Fatherstone, 1 u. NNW. Pontefract. 4110 mw.
Whitworth, 1) kersp. en gem. van Engeland, grs. Durham, 1 u. NNO. Bishop-Auckland. 5350 tow. — 2) id., id.,
grs. Lancaster. 11,100 mw.
Whisley, kersp. en vi. van Encreland, grs. York, W.Riding, 11/2 u. ZZO. Aldborough. 810 mw.
Whorlton, kersp. en gem. van Engeland, grs. York,
N.-Riding, ruim 1 U. ZW. Stokesley. 950 mw.
Whydah, Whidah of Quidah. Uidah, 1 oak Sjoebah of Sehubah, Quedah en Fidah geheeten, landstreek van Afrika, een deel der prov. Dahomey uitmakende,
aan de Slavenkust, langs de golf van Guinea, op 6° 30'
N.B., 2° tot 2° 30' O.L. 't Is hoogst vruchtbaar, en de inw.
maken en verven goede lakens, die zij, met stofgoud, palmolie, ivoor en slaven aan amer. en port. handelaars verruilen tern europ. fabrikaten
e. a. prod. De hfdst. is
'
Griwhie, oak Grigue en Gregoy gespeld, ruim 2
U. landwaarts in. Van dit gedeelte der knot warden veel
slaven uitgevoerd. — 2) at. in dat rijk, op de kust, met
port., fr en en wijken en een voortreffelijke markt. 6°
18' 9" N.B., 2°'5' 0.L. — Whyboe is een gr. at. op den
binnenl. w eg naar Abomey, omtrent 14 u. NNW. Whydah.
Wiasma, Wjasma, russ. at., gouv. en 30 u. ONO.
Smolensk, distr.hfdpl., aan de Wiasma (bijriv. van den
Dnieper); met een aantal kerken en scholen, looierijen,
bereiding eener gezochte snort van peperkoek en aanzienlijken handel in linnen, hennep, lijn- en hennepzaad. 11,637
mow. her werden de Franschen op 22 Oct. 1812 geslagen
door de troepen onder Miloradowitsch.
Wjasoiki, ruts. at, gouv. en 22 u. 0. Wladimir, distr.hfdpl., aan de Kjo.sma; met fabr. van linnen
en leder. 4411 inw.
Wiatka, WjAtka, 1) gr. gone. van Ear. Rusland, in
't 0., tusschen 55° 30' en 6i° N.B., 46° en 54° 0.L., hebbende Wologda ten N., Perm ten 0., Kostroma ten W. en
Niajnii-Novgorod, Kasen en Orenburg ten Z., van welke
laatste het gescheiden is door de Kama ; gr. 2530 0 m.,
met 2,406,030 tow. (tege.n 1,662,800 in 1846), waaronder veel
tat. stammen en omtrent 59,000 Mohammedanen. Het O.lijk gedeelte is bedekt met takken van 't Oeral-geb., el.
dert is de grond golvend of vlak. Er wordt koren in overvloed, voorts rogge, gerst, haver, ook tarw, boonen, linzen,
vlas en hennep geteeld. Voor fruit is 't klimaat te koud,
en aardappelen treft men er enkel in tuinen aan. Men
vindt er nitgestrekte wouden van dennen-, eiken•, aim- en
beukenboomen. De veeteelt is er van minder belang dan
de landbouw. Pelterijen, teer, Ozer en koper zijn hfd.prod.
't Fabriekwezen is toenemend ; er waren onlangs 65 fabr.
van geweven stoffen in 't gonv.; oak maakt men er pa.
pier, seep, potasch, leder en koperwaren, vuurwapena te
Sarapoel, en ankers, Mitten en gzeren machinerie te Wiatka. — 2) hfdst. van gen. gouv., aan de riv. Wiatka, bij
de invloeiing der Tsjeptza, 66 n. W. Perm. Zij heeft 15
kerken, waaronder eon seer schoone kathedraal, 2 klooster., biasch. e. a. scholen, een gymnasium, groote brande'ten, looierijen zeepziederijen en levendigen handel. 21,694
tow. 58° 24' NB;, 50° O.L. — De riv. Wiatk a ontspr.
ten N. van Glasov, loopt eerat N.waarts tot Jekaterinskfie,
dan Z.waarta vooibij Wiatka, Orlov en Kotelnisch, en eindelijk ZO.waarts om na eon loop van 160 u. beneden Mamadyach in de Kama to vallen.
INViblingen, wurt. d. en ambtazetel, Donankr., bij de
invloeling van de Iller in den Donau. 930 mow.
Wilbert. 11 Wyburg, (finach W p nr ), rasa. at.
en zeeh., -Finland, lifdS van 't gelblm. gonv. 1vroeger
lin), aan eon diepe hoc der Finsche golf, 21 u. NW. St.Petersburg. Zij bestaat
de eigenlijke at. en de 2 voorateden, heeft een kleine citadel, St.-Anna geheeten, een
slot, 5 kerken, eon collegie eon haven en zeehandel. Ben
in onzen tijd voltooid kanak verbindt de at. met Saima.
14,668 maw. In hare nAbijheid ligt de beroemde tnin en het
park Monrepos, eon geliefd nitspanningsoord der low. —
2) of Viborg, deensche at., hfdpl. van 't gel/Am. stift en
in sell= opsieht vtgLgeheel Jutland, aan 't gelijlm. nee.
tje Wiborg, 10 n. NW. Aarhnus. Zb is em van de ondste
steden des itits, hoeft eon kathedraal en 2 andere kerken,
3 marktpleinen, eon gymnasium, eon tucht- en verbeterhula, fabr. van wollen stoffen, kaarden, leder en tabak, en
eon groote jaarmarkt in Juni. In 't nabnrig d. Brun oh a a b is eon lakenfabr. 7693 maw.

Wiehe
Wiehelea, belg. gem. en d., prov. 0.-Thanderen, aan
den spw. tuaschen Gent en Mechelen, arr. en 2 u.. WZW.
Dendermonde. 378 ) tow. (met onderh. geh.)
Wichernen, belg. gem., prov. 0.-Vlaanderen. 3866 mow.
liNiollanrond, Ned. d., pros. Gelderland, gem. Warnsveld,
tusachen Zutphen en Hengeloo; met een herv. kerk 490 mw.
Wiehtraeh (itied., en Ober.), gem. in Zwitserland,
kant. Bern, distr. Konolfingen ; tezamen 1183 tow.
Wick, schot. at. en zeeh., hfdpl. van 't gra. Caithness,
op de 0.kuat„ can den mood der Wick, in een diepe boat,
41/1 u. SW. Duncansby-head. Wick, dat zelf ongeveer 140)
tow. telt, vormt met Louisburgh en Pultene ytown een ',parliamentary borough" (die 83+:0 inw. heeft),
drijft sterke haringvisscherij en scheepsbouw en voert horen, wol en vee nit. Stoombooten varen van bier op Leith,
Aberdeen, Kirkwall en Lerwick.
Wickes, kersp. van Engeland, get. Cambridge, pi, a
NW. Newmarket. 1150 inw.
Wiekerad of Wiekrath, pr. d., Rijnprov., regdat.
Dusseldorf, kr. Grevenbroich ; met een slot, nu ingericht
tot cavallerie-kazerne. en vele fabr. 4750 tow.
Wiekersley, kertip. van Engeland, grs. York, W.-Riding, 3/4, u. OZO. Rotherham. 720 tow.
Wiekford, vi. der VS., Rhode-Island, grs. Washington;
met ten goede haven aan de W.zijde der Narraganset-baai.
6 n. Z. Providence. 1100 tow.
Wickham, kersp. van Engeland, grs. Hants, I u. ZZO.
Bishop's-Waltham. 1140 mw. — Ook in Kent, Suffolk,
Cambridge en nog andere grss. liggen kleine plaatsen van
dezen naam.
Wickhan.hrook, hemp. van Engeland, grs. Suffolk,
Oh U. NW. Clare. 1500 tow.
Wieklewood, kersp. van Rags-land, grs. Norfolk, ■ u.
WNW. Wymondham. 810 tow.
%Wicklow, I ) ierech get., Leinster, omgeven door de
zee en de gm Dublin, Kildare, Carlow en Wexford, gr. 37
0 m., met 78,650 tow. De kust is meest steil en door
banken gevaarlijk, en heeft enkel de onbeduidende havens
Wicklow en Arklow. De grond. die tamelijk vruchtbaar is,
wordt besproeid door de Liffey en Slaney in 't W., de
Ovaca en Vartrey in 't 0. Men delft hier koper, load, bur
en een weinig goad. De weleer zoo belangrijke flanelfabr.
zijn zeer afgenomen. Het grs. wordt verdeeld in 8 ',baronies" en 59 ',parishes". De voorn. plaatsen zijn Wicklow,
Arklow en Bray. — 2 ) at. en zeeh., hfdpl. van gen. grs.,
aan den mood der Vartrey en op den achtergrond eener
kleine baai, 8 U. ZO. Dublin. De haven bat bij hoog water alleen schepen van 2 3 4 met. diepgang toe. Er is eenige
in- en uitvoerhandel, en de plaats wordt om hare zeebaden bezocht. 3164 tow. Op Wic k 1 ow -H e a d of KaapWicklow, omtrent 3/4 u. OZO., staan 2 vuurtorens, hoog
195 en 76 met., op 52° 57' 9" N.B., 6° W.L. — 3) grs.
van Queensland, Australie, 25° 20' Z.B., 150° 40' 0.L., besproeid door de Burnet-riv. en ingesloten door de grs. Bowen, Newcastle, Tortesque, Ferguson en Pelham. - 4) gm.
van W. Nieuw-Holland, omgeven door de grs. Wellington,
Grantham, Peel, Goderich en Nelson, besproeid door de
riv. William, Arthur, Buchanan en Beaufort. De voorn.
d. zijn Bannister en Williamburg.
Wickwar, eat. mvl. en kersp., gra. Gloucester, aan
den Birmingham-spw., 4 u. NO. Bristol. 9,0 mw.
Wiromiro, grs. der V.S.. Maryland. 15,800 low.
Withal's. of Widavka, at. in Rusland, Polen, gouv.
Warschau, 121/2 u ZO. Kalisz, aan de Widavka. 1600 tow.
Widdern, wart. st ., Neckarkr., aan de Jaxt, 21/2 u.
NNW. (Ehringen. 1341 tow. Sedert 1846 bezit Wurtemberg
deze plaats in haar geheel.
Widdin, Widin, [Vendemis, Wiminiacumj, sterk
bevestigde at. van het vorstd. Bulgarije, aan den Donau,
bij de Servische grens, 13 u Z. Gladova. Zij is de resid.
van era pasja en eon griekschen aartsbisschop, heeft een
menigte moakeeen, drijft eenigen handel in klipzout, komen en wijn en heeft era stat. met bureau van de oostenr.
stoomvaart-compagnie. 25,000 mw. Boven W. ligt tan den
Donau de kleine vesting Nakas z-Kali en tegenover
haar, in Wallachije, bet kleine C al ef at of Kale fa t,
dat als stadje onbeduidend is, maar als sterkte meer dan
cent, o. C. in 1853 bij gelegenheid van de bezetting van
Rumenie (taco nog Donau-vorstendommen) het tooneel was
van verscheiden vijandige ontmoetingen tusschen de Rusgen en Turken.
Widdrington, gem. van Engeland, grs. Northumberland, kersp. Woodhorn, aan de kust, 11/2 u. NO. Morpeth. 7650 mow.
Widen. Wydeo. d. in Zwitserland, kant. Aargau,
distr. Bremgarten. 305 mw.
Wideree, ate Faroer-Eilanden.
kersp. van Engeland, gm. Hants, 1 u. ONO.
Fareham. 850 inw.
Widnes, gem. en at. van Engeland, get. Lancaster, kerap.
Prescot, tan de Meraey. 24,919 tow.
WidaT, st. in Rutland, Polen, gouv. en 201/i u. NO.
Wilna, distr.hfdpl., tan de Desna. 9003 inw.
ligliebelskirchen, gem. in Prnisen, Rijnprov., regdat.
Trier. 3200 tow.
Wieblingen, tie Waiblingen.
Wieda, d. in Brunswijk, ambt Wolkenried. 1100 tow.
Wiedenbriek, pr at.. pray. Weatphalen, regdat. en
111/2 u.. ZW. Minden, kr.hfdpl., tan de Ems. 2744 tow.
Zwits. gem., kant. an bi,j Zfirich. 3878 jaw.
Wiedlisbaela, gem. in Zwitserland, kant. Bern, distr.
Wangen. 899 inw.
Wiogandlathat, pr. mv1., prov. Sneak', regdst. Liegnitz,
km. en 4n. Z. Lanban, tendon voet der Tafelfichte
Ihoog 1060 met.). 900 low. Met Me f f er sdorf behoort
het den grsair Seherr-Toss.
Wieigatitattl, 1) of 11/11Tiohotilelel, at. in Oostenr.-Hontactic, pray. Silesia, 31/2 n. ZZW. Troppan. 2660 mw. — 2)
id., peer. Bohemen, kr. on 10 tt. OZO. Keniggratz. 950 tow.
IMITiebe, pr. at., prey. Saksen, regdat. on 8 u. WZW.
Merseburgt met minerale bronnen. 1264 inw. In de nabij-
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held liggen de d. Beichlingen en Donndorf.
Wieken, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Gendringen. 110 mw.
Wiekevorst, belg. gem. en d., prov. Antwerpen, arr.
Mechelen, kant. Heyst-op-den-Berg. 1250 mw.
Wiel, 11 b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Maurik ;
met een pontveer over den Rijn op Amerongen. 125 mw.
— 2) geh. in de prov. Friesland, gem. Baarderadeel. 50 mw.
Wieldrecht, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, arr. en
kant. Dordrecht, gem. Dubbeldam; aan de Dordsche-kil,
over welke her een pontveer op 's Gravenhage is. V66r
1856 met de Louiza-polder een zelfatandige gem., die omstreeks 500 Mw. telde.
Wieler en Wielerheide, ook Wijler en Wiper.
heide geschreven, 2 b. in de Ned. prov. Limburg, gem.
Swalmen, kant. en arr. Roermond; tezamen met 250 inw.
Wieliehowo,'nohow, pr at., prov. Posen, regdst.
en 9 u. ZW. Posen. 1200 Mw.
Wieliezka, bergst. in Oostenr.-Hongarije, prov. Galicie,
kr. en 5 u. W. Bochnia. Zij is beroemd om hare zoutmijn,
die waarschijnlijk de grootste en mildste der wereld is,
daar zij jaarlijks 30 tot 35. millioen kilo's zout oplevert. In
deze mijn, die naar eene onderaardsche stad gelijkt, vindt
men straten, pleinen, woningen, 2 kapellen, paardestallen,
cen zoogen. danszaal, een andere groote zaal, een zoetwatermeer enz. Zij is ruim 380 met. diep, strekt zich van 0.
tot W. bijna 1 u. en van N. tot Z. 1 /4 U. ver nit. Be at.
heeft can kon. slot en 5..173 mw. De naam is ontleend aan
een herder die in de 13de eeuw de zoutmijn ontdekte.
Wielun, at. in Rusl., Polen, geuv. Warschs.u, 121/2 u. ZO.
Kalisz ; met lakenfabrieken. 3009 mw. (waarbij veel Joden).
Wiemelhausen, gem. in Pruisen, prov. Westphalen,
regdst. Arnsberg. 228 mw.
Wiiene, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Ambt-Delden. 490 mw.
Wiener-Nenstadt, versterkte at. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Beneden-Oostenr., aan het kanaal van Neustadt
en aan den Semmering-baan, welke van Weenen naar Triest
voert; 6 U. Z. Weenen. .21,600 in 1880 (tegen 14,000 in 1857).
Wienerwald, e/Weenerwoud"), bergrij van Z.-Duitschland, een tak der Norische-Alpen, die zich uitstrekt van
de Stiermarksche grens NO.waarts tot den Donau bij Weenen, en Neder-Oostenrijk verdeelt in de kreitsen 0 b - of
Ober- (boven) en Unter- (onder) dem Wienerwalde.
Wieprz, riv. van Rusland, Polen, gouv. Lublin, ontspr.
ten Z. van Zamosc, vloeit N. en W. langs Krasnolaw.
Leczna, Lubartow en Kock en valt na een loop van 45 u.
r. in de Weichsel, bij Stezyca. Zij neemt de Tysmienica
en Bestrzica op.
Wier. Ned. d., prov. Friesland, gem. Menaldumadeel,
kant. en 1 /4 u. NW. Berlikum, arr. Leeuwarden. 290 mw.
Wiera, zie Fulda.
VITierde, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Appingedam. 90 inw.
Wierden, d. in de Ned. pray. Overijsel, arr., kant. en
1 u. W. Almeloo; met een geref. en een r. kath. kerk.
1780 mw. Net vormt met het d. Enter en een 6tal buurschappen de g e m. Wierde n, die 5900 mw. telt.
Wieren (De), 1) geh. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Ranwerderhem, onder het d. Terzool. 60 inw. — 2) id.,
prov. Groningen, gem. Grootegast, onder het d. Lutjegast.
Wiereaari, d. op Java, resid. Samarang, hfdpl. van 't
gelijkn. distr., 't verblijf van een demang.
Wierhuizen, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Een •
rum. 190 inw.
"Wieringen, ned. eil. en gem. in de Zuiderzee, prov.
N.-Holland, arr. Alkmaar, kant. en 21/2 u. ZZO. den Helder, door een smal vaarwater gescheiden van den AnnaPaulowna-Polder, waarmede het door een veer gemeenschap
heeft; groat ongeveer 24.18 bunders. met 2374 mw., die in
landbouw, veeteelt en eenige visscherij de hoofdbronnen
Tan bun bestaan vinden. Het eil. is voor 5/6 gedeelte bedijkt, maar heeft vaak door watervloeden, o. a. bij dien
van 4 en 5 Febr. 1S25, veel geleden. Men vindt er 5 d.
Hypolitushoef (de hfdpl.), den Oever, Oosterland, Stroe
.en Westerland, benevens verscheiden geh. en b. De doe.
pen hebben elk een geref. kerk en een school, terwijl Hypolitushoef en Stroe nog een doopsgez. kerk hebben en het
eerstgen. oak een r. kath. kerk bezit. Bij Westerland is
een quarantaine-inrichting.
Wieringersvaard, gem. in de Ned. pray. N.-Holland,
arr. Alkmaar, kant. en NW. Schagen ; met een gm-cf. en
doopsgez. kerk. 1295 mw.
Wiers, belg. gem. en d., pear. Henegouwen, arr. en
U. ZO. Doornik ; met een tolkantoor. 3620 mw.
Wierum, 1) d. in de Ned. prov. Friesland. arr. Leeuwarden, kant. Dockum, 11/2 a. ONO. Holwerd, gem. W.Dongeradeel, aan de N.zee; met een beer. kerk. 810 mw.
— 2) (ILutke.), id., zelfde prov,, arr. Sneek, kant. en I u.
ONO. Bolsward, gem. Hennaarderadeel. 600 inw. (met 4
onderh. b.) — Wierumer-Schouw of W.-tenWesten-van-het-Reitdiep is eengeh. in Groningen, gem. Adnard, aan 't Reitdiep; met een aanzienlijke
steen- en pannebakkerij. Het maakte weleer met het geh.
W.-ten-Oosten-van-het-Reitdiep het dorp
Wierum nit en telt ongeveer 260 mw.
Wieruskow of Wierusrow, st. van Rusland, Poles,
gouv. Warsehau, 9 u. Z. Kalisz, aan de Prosna. 2680 mw.
Wierrbica, stadje van Rusland, Polen, gouv. en 3 1 /1 u.
ZZW. Radom. 910 mw. — Wierabnik, id., gout. en 61/ 2 u.
. Radom. 530 mw. — Wierrbolow of Wyrballen, id.,
gout. Augustowo, 21/2 u. WZW. Wilkowiszki. 3276 mw.
WItiesa, Wiese, saks. vi ., kr.dir. Zwickau, 1 u. N.

kerk, de fraaie, in 1855 gebouwde grieksche kapel, de goth.,
in 1860 opgerichte peat. kerk, de nieuwe schouwburg, het
kleine kaateel aan de rtWilhelmstrasse" met een bib). van
69,000 boekdeelen, een kunstkabinet en een museum van
nationale oudheden), de kazernen der infanterie en artillerie, de munt en vooral de prachtige een groot
gebouw, dat een ruime zaal met 28 korinthische zuilen en
schoone standbeelden en een menigte fraaie vertrekken bevat. Van 't oude kasteel is weinig meer overig, en de
oHeidenmauer" op 't kerkhof is al wat er rest van 't kastee!, dat de veldheer Drusus bier deed bouwen. W. wordt
van jaar tot jaar schooner, en onder alle duitsche badplaatsen is er niet e6n, die in beerlijke omstreken z66
zeer door de natuur begunstigd is •als deze en die zulk een
verscheidenheid van vermakelijkheden vereenigt. 't Aantal
vreeradelingen, dat in 1881 de at. bezocht, bedroeg 70,800,
waarvan misschien 1/4 eigenlijke badgasten en de overigen
toeristen, die slechts voor korteren tijd verblijf hielden.
Het aantal fraaie hotels en logementen wordt jaarlijke
grooter. W. heeft 14 warme en I koude bronnen, wier
wateren meest allen tot Laden gebezigd warden en die
reeds voor 2000 jaren als Aquw-Mattiaew den Romeinen bekend waren (Tacit., Ann. I. 56, XI. 20 ; Hist.
IV. 37 ; Germ. 29); de gezamentlijke warme bronnen
ren per our tusschen 8400 en 8500 kubieke voeten water
op de temp. van 117 tot 151° Fahr. Men roemt die wateren als zeer krachtdadig ter genezing van jicht, rhumatismus, huiduitslag, beroerte, verlamming, verstijving der
ledematen enz. De at. telde in 1880 50,230 law. (tegen
14,000 in 1859).
Wieselburg, 1) (M o Sony ), mvl. van W.-Hongarije,
in 't gelijkn. corn., aan een arm des Donaus, 6 u. ZZO.
Presburg; met sterken graanhandel. 4430 inw. — I) invl.
in Neder-Oostenrijk, aan de samenvloeiing van de Grooteen Kleine-Erlaf, 61/2 u. WZW. St.-Polten.
VIViesen, Wiese, riv. van ZW.-Duitschland en Zwitserl.,
die na een ZW.lijken loop van 12 u. langs Todtnau en
Schonau 1/, u. ten N. van Bazel in den Rijn valt. Zij gaf
weleer haren naam aan em n kreits van 't gr.hertd. Baden.
— lie oak Wisen.
NITiesenberg, gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Moravie. 2500 mow.
Wiesenbronn, beier. d., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, landgericht Kitzingen. 1200 mw.
Wiesendangen, d. in Zwitserland, kant. Ziirich, distr.
Wintherthur. 810 mw.
Wiesensteig, wart. st., Donaukr., aan de Fib, 51/2 u.
NW. Ulm; met een oud slot. 1400
Wiesenthal, 1) d. in 't gr.hertd. Baden, Nederrijnkr.,
1 a. 010. Philippsburg. 8180 tow. — 2) (Bohntiaeh.),
bergstadje in Oostenr.-Hongarije, pro, Bohemen, kr. en 6
U. NO. Ellbogen. in 't Erzgeb.; met kantklopperij en mijnarbeid. 1900 mw. — 3) (Ober- en Unter-), twee aaneengrenzende bergstadjes in Saksen, kr.dir. Zwickau, aan de
bob. grens, in de nabijheid van Bohmisch-W., 8 u. Z.
Chemnitz; mede met mijnarbeid en kantklopperij, en 1900
2000 inw. elk.
Wiesentheid. beier. mvl., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, hfdpl. der gelijkn. heerlijkheid ; met een slot en
schoonen winen steengroeven. 12 .9 maw.
Wiesloeh, st. in Baden, Nederrijukr., ambtshfdpl., aan
den Leimbach en aan den Badenschen spw., 2112 U. Z. Heidelberg; met wijn- en tabaksbouw en een minerale bran.
3190 mw. Keizer Rudolf I. heeft bier een tijd gewoond.
VIViessel, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Apeldoorn. 320 mw.
Wienwert, ned. d., Friesland, arr. en kant. Leeuwarden,
1 u. WNW. Rauwerd, gem. Baarderadeel. 190 inw. Hier
moet Anna Maria Schurman op Thetinga-State bij de Labadisten gewoond hebben en in 1678 op 't kerkhof begraven zijn.
Wieze, belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, arr. en
kant. Dendermonde. 1500 inn.
Wifilisburg, tie Avenehes.
Wigan, eng. st en kersp., grs. Lancaster, aan de Douglas, aan 't Leeds-and-Liverpool-kanaal en aan den NorthWestern-spw., 41/2 u. Z. Preston. De st., het middelpunt
van een uitgestrekt steenkoolveld, is vrij wel gebouwd,
maar ziet er mart nit door de menigvuldige werkplaatsen,
in welke ijzer- en koperwaren, machines, landbouwgereedschap ens. vervaardigd warden ; oak nun er veel wollenen katoenweverijen. De voorn. gebouwen zijn de oude kerk
met schoone monumenten, vele kapellen der Dissenters,
het groote stadhuis, de commercie-zaal, de kazernen, gevangenis enz.; oak vindt men er een lat. school, een industrie-school e. a. 48,196 mw. in 't kersp. bibs 100.000).
— In Febr. 1854 had in een der mijnen van W. een gasontploffing plaats, die aan meer dan 100 personen het leven
koste, nadat in Maart van 't vorige jaar een dergelijk ongeval in dezelfde mijn 60 arbeiders had gedood.
Wigger, twit. re., kant. Lucerne, vloeit N.waarts en
valt r. in de Aar, te Aarburg, na 6 of 7 u. loops.
Wiggins-Ferry, vi. in de VS., Illinois, grs. St.-Clair,
aan den Mississippi, tegenover St.-Louis in Missouri, waarmede het door stoombooten voortdurend gemeenschap heeft.
Wigginton, 1) kersp. van Engeland, grs. Meets, 41h
U. ZO. Tring. 661 mw. — 2) gem., grs. Stafford, kersp
en 1/4 u. N. Tamworth. 660 inw.
'Wight (Isle-of.), [Weeds Instals of Weeta], cog. eiL
in 't Kanaal, bij Engelands Z.kust. wordende door de Solent en Spithead gescheiden van 't grs. Hampshire op 't
vasteland, waartoe het behoort; lang van 0. tot W. 6142
u., op zijn breedst 4 u.; groat 62/5 0 so., met 66,219 inw.
(42,55 ,1 in 1841). Dit eil. is een der schoonste gedeelten
van Groot-Brittanje en vertoont in miniatuur schier elke
verscheidenheid van landelijk schoon. Aan de N.kust is de
grand golvend en op vele phiatsen houtrijk ; near 't midden wordt hij hooger en verheft zich in St.-Catherine'shill tot 254 met. haven de zee; de Z.- en vooral de ZO.kust kenmerken zich door steile klippen, ravijnen of ',chines" en zeer romantische natnurtooneelen. Aan demo kant
liggen Demnose-point, Shanklin„ Luecombe-, Blackgang-

Annaberg; met openbare baden. 1100 mw.
Wiesbaden, st en een der voorn. badpl. van Duitschland, hfdpl. van de pr. prov. Hessen-Nassau, aan den Salzbach bijriv. van den Rijn ) en ass den Z.lijken voet van
den Taunus, 1./2 u. NNW. Mainz en 6 u. W. Frankfort,
met welke steden, alsook met Biberich en Bingen, zij spw.gemeenschap heeft (zie ook Lahastein). Hare voorn.
bonwen zijn het resid. paleis en Motel, de nieuwe r. kath.
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Wignehies

Wileika

chines cm.; bij 't W.einde liggen de Needle-rocks (Naaldrotaen of Naaldeni. De Medina-riv. seheidt het eil. in twee
bijna gelijke deelen, waarvan 't 0.1ijke het vruchtbaant is.
De voorn. pleats. zijn Newport, de hfdst., Yarmouth,
Cowes, Ryde en Ventnor, waarvan de 3 laataten drnk bezocht worden ale badplaatsen. en bij Cowes ligt Osbornehouse, 't geliefd verblijf der tegenwoordige koningin Victoria. Het eil. heeft voortdurende stoombootgemeenschap
met Portsmouth en Southampton. — Wightsland ic
een schiereil. der Z.kust van Nieuw-Holl., in Grants-Land.
Wignehies. fr . gem en d., dep. Nord, arr. en 2 , 12 u.
ZO. A•esnes, bij de Kleine-Helpe, r. o. 3500 inw. (2800 in 't d.)
Wigoltinges, Wigoldingen, gem. in Zwitserl., kant.
Thurgau, diet, Weinfelden. ins mw.
Wigstadtel, sic Witkow.
Wigston-Magna, kersp. van Engeland, gra. en 3/4 U.
ZZO Leicester. 2638 mw.
Wigtoft, kersp. van Engeland, grs. Lincoln, Ilk u.
ZW. Boston. 700 mw.
Wigton 1) (Graafschap-), of Wigtownshire, nob
West-Galloway, ZW.lijkst grs. van Schotland, tusschen
Kirkcudbright, Ayrshire, het N. kanaal en de Iersche tee;
groot 1 1/2 0 m., met 38,831 low. Ten Z. heeft men de
baaien Wigton en Luce, welke laatste met Loch-Ryan in
't NW. het achiereil. ”Rhinns-of-Galloway" vomit. De golvende grand, die voor I/3 nit moerasland beataat, wordt
besproeid door de riv. Cree, Bladenoch, Turf en Luce en
de mecca Dowalton en Castle-Kennedy. Hfd.prod. zijn haver en gerst, tarwe, aardappelen en rapen. Het grs. wordt
verdeeld in 17 t'parishes". De voorn. plaatsen zijn Wigton,
Stranraer en Whithorn. — 21 at. en zeeh., hfdpl. van gen.
grs., bij den mond der Bladenoch in de Wigton-baai, 21/2

gen der Omen geteisterd en door de opkomst van andere
koopsteden in haren bloei geknakt werd.
Wilre of Wiltre, gem. en d. in de Ned. prov.
Limburg, arr. Maastricht, kant. en 1/4 a. N. Gulpen, aan
de Geul en aan den spw. van Maastricht; met 2 kasteelen en een brouwenj. 1647 inw. (met era menigte geh.)
Wijnantsraede, Wijnandsrade, gem. en d. in de
Ned. prov. Limburg, arr. Maastricht, kant. en 11/ 2 n.
WNW. Heerlen ; met era kasteel. 545 jaw. (met 3 geh. )
In 1875 heeft men bier een kolenlatig onttlekt.
Wijnberg, d. in de rag. Baapkolonie, Z.-Afrika, 2 u.
van de Kaapstad, waarmee het door era spw. verbonden
is. Men wint er den beroemden Constantiawijn. 25)0 jaw.
Wil_inbe■ rgen. Ned. d., prov. Gelderland, gem. Bergh,
kant. Ter-Borg, arr. Arnhem. 450 meest r. bath. inw.
Wijngaarden-en-Bnybroek, gem. in de Ned. pro ,.
Z.-Holland, kant. Sliedrecht, arr. Dordrecht, met het a.
Wiingaerden, 3/4 u. NNW. Sliedrecht. 398 geref. jaw.
Wijnkoopsbaai, baai aan de ZW.kust van Java, Preanger regentschappen. (Junghuhn, Java I., biz. 88.1
Wijtgaard, Ned. d., Friesland, gem. Leeuwarderadeei,
kant., arr. en 11/2 u. Z. Leeuwarden. 33) meest r. kath, tow.
Wijcend, tie Nibbixwoude en Zybeearspel.
Wike, gem. van Engeland, grs. York, W.-Riding, kersp.
Briatol, 1 a. ZZW. Bradford. 42110 jaw.
Wikon, Zwit. d., kant. Lucerne, distr. Willisau. 809 mw.
Wilaard, Wijlaard, geh. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Leeuwarden.
Wilamecke, st. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bukowina. 2570 law.
Wilbarston, kersp. van Engeland, gm. Northampton,
11/, U. 0. Market-Harborough. 800 jaw.
Wilberforce, 1) vi. in Nienw-Z.-Wallis, Australie, aan
de riv. Hawkesbury, 8 1 /2 u. NW. Sydney. — 2) Afrik. vl.
can Opper-Guinea, Sierra-Leone-kust, bij Freetown.
Wilbraham, gem. en vl. der VS., Massachusetts, grs.
Hampden, 19g2 u. WZW. Boston, aan den spw. van daar
op Springfield; met een groote Wesleyaansche I,academy"
235'0 inw.
Wilehingen, zwit. mvl., kant. Schaffhausen, kr. Unterklettgau; met wijnbouw. 1290 jaw. Niet ver van bier
ligt het slot Hasslac h.
Wilcox, 1) grs. der VS., Alabama ; gr. 57 0 m., met
28,350 jaw. ( 15,278 in 1840); hfdpl. Barboursvill e.
— 21 gem. in de VS., Iflinois , gm. Hancock. 4060 jaw.
Wileeye, st. in Rusland, Polen, gouv. Warschau, 3 u.
N. Illeczewo. 600 in,
Wild, Wilt (Het), geh. in de Ned. pray. N.-Brabant,
gem. Alem. 60 jaw.
Wildbad, wart. st.. Schwarzwaldkr., aan de Enz, in
een diepe vallei, S U. WZW. Stuttgart. Zii heeft warme
baden, wier temp. tusschen 94 en 100° Fahr. is. en die druk
bezocht worden (6000 badgasten in 1881(. 3600 . inw., die
veel kunstdraaiwerk makes. Zie ook Giengen, Stuttgart. Gastein CO Wemding.
Wildberg, 1) wart. st., Schwarzwaldkr., aan de Nagold,
61/2 U. WZW. Stuttgart; met weverijen. 1422 jaw. )
pr. d., pray. Brandenburg-, regdst. Potsdam, 2 u. 0. Wusterhausen ; weleer een ommuurd stadje ; met linnenweverii.
700 jaw. — 3) d. in Opper-Oostenrijk, kr. Mob!, bij Kirch.schlag ; met een bergveste, in welke Wenceslaus (Wenzel,
van Bohemen gevangen tat. — 4 ) d. in Zwitserland, kant.
Zurich, distr. Phiffikon. 785 jaw.
Wildemeee, bergst. in Pruisen, prov. Hannover, regdst.
Clausthal, in den Harz. 1 u. NW. Clausthal. 1336 jaw.
Wildenborch, 11/11/ildenborg, oud ,huis" en landgoed
in de Ned. prov. Gelderland, gem. Vorden ; aan den weg
van bier near Lochem. De Geldersche dichter A. C. W.
Staring (t 1840) hield bier zijn verblijf.
Wildeefels, oaks. at., kr.dir. Zwickau, hfdpl. der gelijkn. heerlijkheid, 5 u. ZW. Chemnitz ; met een schoon
grafelijk resid.slot. 2882 jaw. (met Friedrichsthall.
Wildenschwert, at. in Oostenr.-Hong., prov. Bohemen,
kr. en 7 U. 0. Chrudim. aan den Stillen Adler en ass den
spw. van BrOnn naar Praag ; met veel weverij. 4750 mw.
Wilder. Ned. geh., prov. Limburg, gem. Grubbenvont.
Wildert, id., N.-Brabant, gem. Zundert. 75 mw.
30 mw.
Wildersee, sir Baden.
VIVilderevryl, gem. in Zwitserland, kant. Bern, distr.
Interlaken. 1393 mw.
Wildervank, gem. en d. in de Ned. prov. Groningen,
arr. Winschoten, kant. en 2 u. Z. Zuidbroek. Het ligt aan
het °aster- en Wester-Diep; heeft een geref., era lath. en
era afgesch. kerk, scheepstimmerwerven, touwelagerijen,
mast- en blokmakerijen, linnenweverijen, bierbrouwerijen,,
een branderij, velerlei molens enz., benevens levendige
scheepvaart. 8399 law. (met gedeelten der kolonien NieuweStadskanaal en Burger Compagnie). Als stichter der bobale wordt vermeld Adr. Gerh. Wilderfang in 1647. Door
era stoomtram staat zijjsedert eenigen tijd in geregelde verbinding met Stadskanaal, Veendam, Muntendam en Ziabroek ; hetgeen binnen kort waarschijnlijk nob het geval
zal worden met de beide Pekela'a en Winschoten.
Wildeobausen, at. in Oldenburg, kr. Delmenhorat,
hfdpl. van 't gelijkn. anibt, aan de Haute, 6 u. ZW. Bremen; met era doofstommen-inetitnut. 2024 mw.
Wildewood, gem. der V.S., N.-Carolina, grs. Craven.
2240 inw.
Wildbans, swit. d., kant. en 4 rt. Z. St.-Gallen; met
het hula, waarin Zwingli in 1484 werd geboren. 1150 mw.
Wildmr,invi. in Oostenr.-Hong., prov. Stierrnarken, kr.
Gritty, aan de Mar en aan den apw. van Gratz near Marburg.
Wildoungen 11 (Alt+ stadje in 't voratd. Waldeck, aan
de Wilde, 2 U. ZZO. Waldee.k; met het vorstl. slot Friedrichastein. GOO law. — 21 (Niftier.), id., ten Z. van 't
vorige an daarran diem door era dad gescheiden; met ran
lyceum, een minerale loon en eras achoon monument in de
beck. Mt) jaw., in MO meer dan 2000 hadgasten.
kaap van Z. Nieuw-Holland, gra. Flinders, bepaalt de Sleaford-baai ten W.; 34. 57' Z.B., 135° 38' 0.L.
lifileika, ruse. at., gouv. en 14 u. NNW. Minsk.
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verscheiden goede gebouwen. Stoombooten varen van bier
op Liverpool. 2340 inw. (met het d. Bladenoc b, 1/ 4
n.Z—3)egmy!krsp.,Cubeland
den spw. van Carlisle op Whitehaven. 31/4 u. LW. Carlisle;
met een lat. school, een kwakerschool, een hospitaal voor
weduwen van geestelijken en veel weverijen. 3950 mw.
Wiheries, belg. gem. en d., pray. Henegouwen, arr. en
n. ZW. Bergen (Mans). 1;50 mw.
Wijbach, zie Kerksverve.
11911Tileben, d. in de Ned. pros. Gelderland, kant. en 3
U. ZW. Nijmegen, arr. Arnhem, aan 't Wijchelsche meer ;
met een geref. en era r. kath. kerk, ern schoon kasteel en
5 paarden- en beestenmarkten. 2800 mw. Met het d. Niftrik vormt het de g e m. W ij c h e n. die 3614 jaw. telt.
Wijdenes, d. in de Ned. pros. N.-Holland, kant. en
11/4 U. 0. Hoorn, arr. Alkmaar, bij de Zuiderzee. Met
het d. Oosterbeek en 2 b. vormt het de gem. W ij dene 8en-Ooaterbeek, die 818 mw. telt.
11111/ijdeworiner, gem. in de Ned. prov. N.-Holland,
kant. Purmerend, arr. Haarlem; grootendeels nit den in
1626 drooggemaakten Wormer bestaande. 7 )2 jaw.
Wijhe, d. in de Ned. prov. Overijsel, kant. Deventer,
arr. Zutphen, 2 u. W.t.Z. Raalte, bij den IJsel, r. o., over
welke riv. een pontveer is 't Is een oud en schoon d.,
met een bezienswaardige geref. kerk, waarin 3 tomben nun,
yen l landgoederen schoone wandelwegen. 13 )0 mw. Het
vomit met verscheiden b., waaronder sommige vrij aanzienlijk Marie, Herxen, Hengeveld, Wechterholt en Wengelool, de g e m. W ij h e, die 3985 inw. telt. Naast landbouw en veeteelt vormen steenbakkerij en handel in spek
en worst ( ”Saucyse de Bologne") de hoofdmiddelen van
bestaan.
Virijk, 1) of Wijk-bij-Illeusden, d. in de Ned. pray.
N.-Brabant, arr. en kant. 's Hertogenbosch, aan de Maas,
1. o. 1350 inw. Met het d. Aalbarg vormt het de g e m.
W ij k-en-Aalbur g, die 1962 meest geref. jaw. telt.
— ) (de), ned. gem., prov. Drente, arr. Asses, kant en
bij Meppel. Zij draagt haren naam naar 't geh. d e W ij k,
aan de Overijselsche grens, 11/ 2 0. OZO. Meppel, met 650
law., en bevat voorts het d. Koekange en nog 5 geh.,
waaronder Schiphorst, Stapel en Oshaar. ::350 jaw. — )
Wijk-suen-Zee-en-Wijk-aan-Dnin, id., pray. N.-Holland, kant. en arr. Haarlem, bij Beverwijk. 1562 jaw. Zij
bevat het d. W ij k-aan-Zee of W ij k -op-Zee of
rake! W ij k, 1 U. W.t.N. Beverwijk, aan de N.zee, met een
geref. en een r. bath. kerk en era bacihnis; — en het
voorm. ambt W ij lc-nen-Oulu of de geh. 't Holland
en Westerhont en de b. de Wiikertuinen. — Het Wilkes.moor. de NW.voortzetting van het LT, tuaschen Spaarndam en Beverwijk is sedert de drooglegging van 't IJ en
de graving van 't N.zee-kanaal (1865—'76) grootendeels in
vruchtbaar polderland herschapen. In 1873 werden ruim
400 H.A. van dezen polder voor den enormen prijs van 2110
gulden per H.A. verkocht. — Sic nob Maastricht en Ft‘Ihr.
Wijk-bikensurstede, 1) kant. der Ned. pray. Utrecht,
arr. Utrecht. —.2) gem. en overonde at. weleer Dower
tedium of Derestadwift geheeten, en near veler meening
het Baterodwrauft der Romeinen), hfdpl. van gen. kant.,
aan den r. o. des Rijnts, ter plaatse waar deer stroom sick
W.waarts tinder den naam van Lek en NW.waarts als
Kroname-Rijn voortzet, 4 a. Z. Amersfoort en ongeveer
even .r ZO. Utrecht. De resale, nette at. heeft era geref.,
een r. bath. beck en een synagoge, eon fraai stadhnis, ern
gasthuis, openbare en bijzondere scholen, era schoon beplant marktplein (waarop des Woenstlags era desk bezochte markt veer granen, zaden, aardappelen, groenten,
eleven, wild ens. wordt gehouden bevallige wandeldreven zoo op de wallen als in den schooner omtrek, en
schilderachtige overbill hells van het kaateel Duarsted e,
te inidden eener 'choose openbare wandelplaats. Hen gierpontveer voert even beneden de at. over de Lek. 3u20 mw.,
die voornameiljk van iandbonw an veeteeft beataan. De
at. boogt op booge ondheid, is wordt door 'Wen voor de
ondate at. op 'tell. der Batavieren, het Bata •o durum
der Romeinen, gehouden; later komt sjj als Darost ad m of Dorestadum voor. Zij meet tot de grootate steden des lands behoord en era uitgebreiden handel
gedreven hebben, err zij herhaaldelijk door de plunderin-

Wilfrange
distr.hfdpl., aan de Wilna. 1900 mw. (meest Joden). De
Polen werden bier in 1831 door de Rumen geelage.
Wilfrange, Wilfringen, zie Welfringen.
WiIgen (De), b. in de Ned. prov. Friesland, gem. Smallingerland, onder het d. Boornbergum. 150 mw.
Wilhelnainadorp of Nienwedorp, d. in de Ned. prov.
Zeeland, arr., kant. en 1/1 u. NNO. Goes, gem. Battendyke,
aan de haven van Goes; met een here. kerk, 2 meeatoven
en een calicot-fabriek. In 1812 gesticht, telt het d. titans
6- a 700 mw. — De Wilhelminapolder weed ingedijkt in 1809. — Ben andere Wilhelminapolder, ingedijkt
in 1774, ligt onder de Zeeuwache gem. Biervliet.
Wilkelminenort, zie Oels.
Wilhelmoburg, 11 my]. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Neder-Oostenrijk, Ober-Wienerwaldkr., aan de Trasen, 2 u.
Z. St.-POlten; met een geweerfabr. 1)100 mw. — 2) beier.
mv1., kr. Middenfranken, 5 u. NW. Neurenberg. — 31 pr.
d. op 't gelUkn. Elbe-ell., tusschen Hamburg en Harburg,
Wilpres. Hannover; met veel veeteelt en moezerij.
helmsdorf is de naam van een d. in Beieren, landgericht
Erlbach; — van ten tweede in Pruis. Silezie, kr. Goldberg;
— van een derde in Wurtemberg, opperambt Ravensberg.
Wilhelmshafen, oorlogshaven tan den ingang van de
Jandegolf, prov. Hannover. regdst. Aurich ; in 1853 door
Pruisen van Oldenburg gekocht. 12,860 mw.
zie Steinhude.
Wilhelmothal of NeustAdtel, pr. stadje, proc. Silezie,
regdst. Breslau. bij de oostenr. grens, 51/2 U. ZZO. Glatz,
aan den voet des Sneeuwbergs. 689 mw.
Wilhelmus - baai. zie Damn'e.
VVilhermsdorf, beier. mvl., kr. Middenfranken, landgerieht Kadolzburg; met veel industrie. 1310 mw.
Wilia, riv. in Rusland, Polen, gouv. Minsk en Wilna,
vloeit W. lan, Wileika en Wilna en valt na een loop van
-72 u. in de Niemen te Kovno. Haar voorn. bijriv. zijn de
Switza en Jimino.
Wilichowo, at. in Pruisen, prov. en regdst. Posen, kr.
Kosten. 1631 inw.
Wilir, zie Weliseh.
Wilke., 1) grs. der VS., in 't NW. van N.-Carolina,
eau de Yadkin ; gr. 41 0 m., met 15,299 inw.
2.577 in
H40); lifdpl. Wilk esboroug h. — 2) id., in 't O. van
Cieorgie ; gr. '26 0 m., met 11,750 inw. (10,148 in 18401;
hfdpl. Washington.
Wilkesbarre, gem. en vi. der VS., Pennsylvanie, hfdpl.
van 't grs. Lucerne, aan de Susquehanna, in de schoone
vallei van Wyoming, 24 u. NO. Harrisburg. Het vl. is
op een hoogst merkwaardige, regelmatige wijze aangelegd,
heeft em n //academy" een vrouwelijk seminarie e. a. scho;en, veel bedrijvigheid en handel. 7500 inw. (in 't vl.) De
rijke steenkoolmijn der Baltimore-compagnie u. NO.
Wilkins, gem. der V.S., Pennsylvanie, grs. Allegheny,
3 u. 0. Pittsburg. 3470 mw.
Wilkinson, 1) gra. der VS., bij 't midden van Georgie,
gr. 2.) D m., met 9280 mw. (4862 in 1840); hfdpl. Irwi nt o n. — 2, id., Mississippi; gr. 271/2 0 m., met 12,600
inw. (14,193 in 1S40); hfdpl. W oodv ill e. 3) Wilkinsonville, zie Sutton 3
Wilkomir, Wilkomterz st. in Rusland, Polen, gone.
en 14 u. NNW. Wilna, distr:hfdpl., aan de Switza; met
verscheiden kerken en scholen. 5000 mw.
Wilkowiszki. st. in Rusland, Poke, gouv. Augustowo,
'01/2 u. N. Suwalki. 560) mw (waaronder
Joden ).
Will, grs. der VS., Illinois; met 43,600 mw. (10,167
in 1840); hfdpl. Julie t.
Willatovvo, pr. stadje, prov. Posen, regdst. Bromberg,
kr. en t1/2 u. Z. Mogan°. 603 inw.
Willebadessen, pr mvl., prov. Westphalen, regdst.
Minden. kr. Warburg, aan de Nette. 1300 inw.
Willebroerk, belg. gem. en d., prov. Antwerpen, arr.
ea 2 ti. W.t.N. Mechelen, aan de Rupel ; met brouwerijen
en branderijen. 2640 mw.
Willems, fr gem. en d., dep. Nord, arr. en 21/, u.
W.. Lille (Riissel 1. 2000 inw.
Willemodorf, tie Wieldrecht.
Willemsdorp, geh. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem.
Dubbeldam ; met een veer op den Moerdijk.
Willemsoord, 1) ned. kolonie van de Maatschappij van
Weldadigheid, grootendeels in de prov. Overijsel gelegen,
1 U. N. Steenwijk, gem. Steenwijkerwold, terwijl een klein
gedeelte tot de gem. W.-Stellingwerf in de prov. Friesland
hehoort. Zij weed in 1820 aangelegd, heeft sedert 1851 ten
geref. en thans ook een r. kath. kerk. Ongeveer 1101 mw.
— 2) etablissement der marine, prov. N.-Holl., gem. den
Helder, in den 0.1ijken hock tegen het Nieuwe-Diep, omsloten door grachten en rasterwerk; het heeft een groot
dok en verachillende rijksgebouwen, o. a. het paleis of
directie-huis, het hospitaal, de kazerne en verschillende
magasijnen, werkplaatsen enz. Sinds 1857 is er gevestigd
het //K.. Instituut van de Marine", ter opleiding van jongelieden tot officieren bij de marine (vroeger ook bij het
korps mariniera en tot ingenieurs van de scheepsbouw).
in 18 ,0 ontvingen 113 adelboraten aan deze inrichting
hunne opleiding.
Willemstad. 1) Ned. gem. en versterkte st., prov. N.Brabant, arr. Breda, kant. en 21/2 u. WNW. Zevenbergen,
aan Hollandsch-Diep, over welk water zij door een veer
gemeenschap heeft met Numansdorp of de Buitensluis. De
regelmatig aangelegde st heeft ten schoon atadhuis, een
geref. en een r. kath. kerk, een geref. weeshuis, veracheiden militaire gebouwen, waaronder een kazerne, een arsenaal, twee kruidmagaztjnen en 't zoogen. Prinsenhuis of
gouvernement, dat nu tot infirmerie e. a. einden dient ;
eenige industrie en handel in vies, granen en meekrap.
Tot hare veatingwerken behooren ook de beide forten de
Ruyter en de Mel. 2000 inw. (met onderh. geh. ) — W.
weed in 1538 gebouwd en ter eere van Prins Willem I.,
die hear op eigen kosten versterkte, benoemd. Hare manhaftige verdediging tegen de Franschen in 1793 vlocht den
baron van Boetzelaer, den gouverneur der vesting, een onverwelklijken lauwerkrans. 2) hfdst. van 't eil. Curacao
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in Neerlands W.-Indie, aan de St.-Anna-baai op de Z.zijde
des eilands. Zij bestaat nit de eigenlijke at. met het fort
Amsterdam aan hare W.zijde, en uit de 3 voorsteden:
Piet ermaai aan de 0 zijde, die met de buitenbuurt
V ianen samenhangt ; Scharl o, aan de landzijde en
Otrabanda, ook Overzijde en Spaansche-zijde
genoemd, aan den W.kant der haven. De at. zelve is regalmatig, maar bekrompen aangelegd, en hare huizen zijn
meestal in den boll. trant gebouwd; zij heeft een goede
kade, een synagoge, een weeskamer eon., maar de meeste
openbare gebouwen, zoo als de protest. kerk, het gouvernements-magazijn ( het beneden deel der gen. kerk uitmakende), het gouvernementsgebouw, de bureaux der landsambtenaren enz., staan in het fort Amsterdam, aan welke
Z.zijde nog een tweede sterkte, het Wat er for t, ligt.
In de voorstad Pietermaai ligt Belle-Alliance, 't gewoon
verblijf van den gouverneur, in de voorstad Otrabanda is
ten r. bath. kerk, en bij de voorstad Scharlo zijn goede
scheepstimmerwerven, verder op een hospitaal en daarbij
het fort Nesse U. De gezamenlijke bevolking beloopt
ongeveer 8,)0) zielen, uit blanken, kleurlingen en necr"ers
bestaande. Het fort Amsterdam staat op 12 0 6' 3" N.B.,
68° 54' W.L.
Willemsvaart, 1) kanaal in de Ned. prov. Overijsel,
waardoor de st. Zwolle aan bet Zwarte-Water met den
Usel gemeenschap heeft. Het werd in 182(( geopend, is
2460 met lang en heeft een zeer levendige scheepvaart; in
ism weed het bevaren door 7290 schepen van Zwolle naar
den IJsel en 570 ) nit den Mel naar Zwolle. — 2) (Zuid-),
kanaal in de Ned. prov. Limburg en N.-Brabant, loopende
van Maastricht langs Weert en Helmond tot 'a Hertogenbosch. Het weed in 1822 tot )826 aangelegd (ten koste
van omtrent 41, mill. gld.) en is 22 u. lang.
Willenberg, (poolsch Wielbur k), pr. St., prov. PHAsen, 26 n ZZO. Konigsberg., aan den Omuleff. 2603 inw,
Willenhall, gem. en st. in Engeland, grs. Stafford,
kersp. en 1/2 U. 0. Wolverhampton. 16,100 mw.
"Willeus, polder in de Ned. pros. Z.-Holland, deels tot
de gem. Gouda, deels tot die van Reeuwijk behoorende.
Willerby, gem. van Engeland, grs. York, 0.-Riding,
u. WNW. Hull. 870 mow.
Willerstown, nieuwe st in de •.S., Pennsylvanie, grs.
Bottler ; met rijke petroleumbronnen.
Willensborough, kersp. van Engeland, get. Kent, 14.,
u. ZO. Ashford. 2050 low.
Willesden, kersp. van Engeland, grs. Middlesex, 1 u.
NW. Paddington. 27,400 inw.
Willey, gem. der VS., W.-Virginie, gra. Lewis. 2520 mw.
Willeskop, Ned. gem., prov. Utrecht, kant. Schoonhoven, a,. Rotterdam, bij de Z.-Holl. grens ; met de geh.
Willeskop en Kort-Heeswijk en de b. Blockland. 770 iuw.
%William, 1) all. in den Stillen of Grooten oceaan, tusschen Nieuw-Ierland as Nieuw-Brittanje. — 2) hoog,ste pick
van Graham's-Land, in de Zuidpoolzee. — 3) hoogste en
0.1ijkate der Australische Grampian-bergen, 'Victoria; hoog
1360 met. — 4) ,.iv. in 0. Nieuw Holland, grs. Wicklow,
vloeit W. en valt in de Murray, 4 u. NW. Williamsburgh.
— 5) riv. in Nieuw-Z.-Wallia, valt na een Z.lijken loop
van 20 u. in de Hunter b(j Raymond-terrace. — Zie ook
Fort William under Fort en William-Henri
onder Sorel.
Williams, 1) grs. der VS., in 't NW. van Ohio ; yr.
28l/
j m., met 21,000 mw. )4465 in 1 040); hfdpl. Defi an c e. — 2) gem. der V.S., Pennsylvanie, yrs. Northampton. 2430 mw. — 3) Missouri, gm. Benton. 2800 low.
Williamsburg. I) distr. in 't 0. van Z.-Carolina. V.S.;
gr. 57 fl m., met 1560 mw. (10,723 in 1840); hfdpl. K i n gstree en Williamsburg. — 21 gem. in Massachusetts, get. Hampshire, 2 1 /2 u. NW. Northampton; met het
bloeiende d. Hay densvill e. 215) low. — 3) vi. in
New-York, gra. King's, op Long-Island, tegenover 't TO. van
de at. New-York, waarvan 't eel) voorst. is en met welke
zij door em n stoombootveer gemeenschap heeft. Nog weinit jaren geleden was W. een onbeduidend d., on heeft de
pleats tal van regelmatige atraten. verscheiden kerken ;
magazijnen enz. Hare bevolking, die in 1810 5094 olden
bedroeg, was in 1850 gestegen tot 30,786. in 1380 tot 45,000.
—
vi.. Virginie, hfdpl. van 't yes. James (en weleer de
hfdpl. van den Stt.), tusschen de rivieren James en York,
10 u. 0.t.Z. Richmond; met het (nu kwijnende)
and-Mary-college" en ten krankzinnigen-gesticht. f.000 mw.
— 5 ) gem. in Ohio, yea. Clermont. 2400 mw.
Sic ook
Covington 2( en Wicklow 3).
VS'illiamson, 1) gra. der VS., in 't Z van Illinois; gr.
30 0 m., met 17,500 inw. (4457 in 1840); hfdpl. B a i nbridg e. — 2) id., bij 't midden van Tennessee, gr. 22
0 m., met 25,600 maw. (27,000 in 1840); hfdpl. Frankli n.
— 3) id. Tejas, ten 0. van den Colorado ; met 6350 mw.;
hfdpl. Georget ow n. — 4) gem. in New-York, gra.
Wayne, 3 u. NW. Lyons, aan 't meer Ontario. 2430 mw.
Williamson's, gem. in de VS., N.-Carolina, yes. Richmond 2050 mw.
Williamsport, 11 gem. en vl. der VS., Maryland, gra.
Washington, aan den Potomac, 30 u. NW. Annapolis. 3200
low. — 2 ) id., Pennsylvanie, hfdpl. van 't yes. Lycoming,
aan 't Pennaylvanie-kanaal en door een apw. verbonden met
Ralston, 26 u. N. Harrisburg. l6,5;0 low (1350 in 1840).
— 3) id., zelfden Stt., yes. en 5 u. 0. Washington. — 4)
zie under Warren 111.
Williamston, Williamstown, 11 gem. der VS., N. Carolina, grs. Martin. 3160 mw. — 2) vi. en tech. der
britsche kolonie Victoria, Nieuw Holland, op ten kaap in
Port-Phillip, 11/2 u. ZW. Melbourne. 7150 low. — 3) gem.
en vl. der V. S., Massachusetts, gra. Berkshire, 61/1 u. N.
Pittsfield; met ,Williams-college". 3580 low. — 4) id.,
Vermont, yes. Orange, 3 u. ZO. Montpelier. 1400 low. —
51 id., New-York, yea. en 8 u. 0. Oswego. 1900 low. — 6)
zie Grant 1).
Willibaldsburg, tie Eichstadt.
VII' Mich, pr. gem., Rijnprov., regdst. Dusseldorf. 4520 mw.
Willige - Langerak, gem. in de Ned. prov. Utrecht,
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kant. Schoonhoven, arr. Rotterdam, aan den Lekdijk, op
de grens van Z.-Holland. 893 low.
fabr.d. der V.S., Connecticut, gra Windham, aan de riv. W., 81/e u. N. New-London, waarmede
het door een spw. verbonden is.
Willingboro', gem. der V.S. New-Jersey, gm. Burlington, 2
NW. Mont-Holly. 165
0 low.
Willington, 1) gem. van Engeland, gm. Northumberland, kersp. Walkend. 5200 low. — 2) id., gr.. en 11/2 n.
W. Durham, kersp. Brancepeth, aan de Wear. 4400 mw.
— 3) gem. der V.S., Connecticut, gra. Tolland, 8 u. W.
Hartford. 1520 mw.
Willirnow, gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen. 2150 mw.
Willi/man, twit. st., kant. en 41/2 u. WNW. Lucerne,
aan de riv. Wigger; met een slot. 1647 inw. — De nabijgelegen landgem. van denzel(den naam telt 2950 mw.
Williston gem. en vi. der V.S., Vermont, gra. Chittenden, 9 u. 'WNW. Montpelier. 1756 inw. — Willistown, id., Peunsylvanie, get. Chester, 6 u. NW. Philadelphia. 1800 mow.
Willoughby:, 1) gem. en vi. der VS., Ohio, gm Lake,
aan 't meer Erie, 51/2 U. 0. Cleveland. Het medisch instituut, dat hier in 1834 gevestigd werd, is later naar Columbus verplaatst. 2560 mw. — 2) kersp. van Nienw-Z.Wales, An.tralie, gr.. Cumberland, aan Port-Jackson. 2450
low. — 3) (finap-), 0.1ijkste punt van 't Kangaroe-eil.,
Z. Nienw-Holland, op 35. 54' Z.B., 138° 15' O.L.
Willoughton, kersp. van Engeland, get. Lincoln, 2 u.
ONO. Gainsborough. 700 mow.
Willon-Grove, vl. der VS., Pennsylvanie, get. Montgomery, 4 U. N. Philadelphia, in een schoone vallei. 't Is
een geliefd zomerverblijf voor de Philadelphiers.
Willow-Fork, gem. der V.S., Missouri, gm. Montean.
2250 mw.
Wits, gem. en vl. der VS., Ohio, gra. Guernsey. 1670
inw. — Wilsborongh, id., New-York, grs. Essex, 41/2
0. NO. Elizabeth. 1720 mw.
Willstedt, WaistEat, mv1. in Baden, Middenrijnkr.,
11/2 u. NNW. Offenbarg; met een oud slot. 1455 mw.
Wilmanstrand, (finsch Lapp er and a). versterkte
st. van Finland, lin of gouv. en 8 u. NW. Wiborg, distr.hfdpl., aan de Z.zijde van 't meer Saima. 1025 mw. In
Aug. 1741 werden de Zweden bier verslagen door de Russen,
aan wie de at. bij het tractaat van Abo went afgestaan.
Wilmington, 1) kersp. van Engelaed, grs. Kent, 1/ 4U.
Z. Dartford. 1110 mw. — 2 ) st. en haven der VS.. Delaware, tussehen de Brandywine en Christiana Creeks, een
weinig boven hunne samenvloeiing, 8 n. ZW. Philadelphia.
De st is regelmatig aangelegd, met breede, luchtige, elkander rechthoekig snijdende straten en meest baksteenen
huizen. Hare voorn. gebonwen zijn een stadhuis, een hospitaal en armhuis, twee markthuizen, verscheiden banken,
een arsenaal, een 16tal kerken van velerlei gezindten en
voortreffelijke bijzondere scholen. Iii drijft aanzienlijken
handel en visscherij, maar onderscheidt zich nog meer
door hare fabr., die vooral machinerie, papier, katoenen
wollen e. a. stoffen, buskruid en.. leveren ; ook zijn er vele
en grunts korenmolens en zaagmolens. Be Christiana laat
schepen van 41/4 met. diepgang tot tan de st. komen, en
die van 2 1 /2 met. kunnen de Brandywine opvaren. Door
spw. is zij verbonden met Philadelphia en Baltimore. 42.500
mw. (8367 in 1840). — 3) gem. en vi. in Vermont, c,rs.
Windham, 5 u. 0. Bennington. 1240 mw. — 4) st en 'ha'
yen in N.-Carolina, gra. New-Hannover, aan Cape-Fear-riv.,
10 U. N. Cape-Fear, aan 't elude van de groote reeks der
Z.lijke spw., die van New-York nitloopen. Hare haven
heeft aan den ingang een gevaarlijke bank, maar laat achepen van 200 ton toe. 13,600 mow. (4744 in 1840). — 5) gem.
en vi. in Massachusetts, grs. Middlesex, 4 u. NW. Boston.
900 mw. — 6 ) id. in New-York, gm. Essex, S u. NW. Elizabeth. 12(10 mw. — 7) id. in Ohio, hfdpl. van 't gm. Clinton. 2000 low. — 8) id., Illinois, grs. Will. 2750 mw.
9) id. Indiana, gm. Dekalb. 2300 mw. — 10) eil. van den
Stt. deorgie.". in de riv. Savannah, 21/2 u. ZO. Savannah,
lang 2 u., breed 1 u.
Wilmot, gem. en vi. der V.S., New-Hampshire, gm.
Merrimac, 81/2U. NW. Concord. 1272 law. (1850).
kersp. van Engeland, gm. Cheater. I u.
ZZW. Stockport. 7860 mw. De at. Chorley ligt in het kersp.
Wilna, 1) gouv. van Rnsland, Poles, meat tueschen
53 0 40' en 56° 20' N.B. 24 en 29° 0.L., hebbende ten Z.
' Minsk, ten N. Kovno, Witebsk
het gouv. Grodno, ten 0.
en Koerland, ten W. Suwalki, waarvan het door de riv. de
Niemen is gescheiden; groot 768 0 m., met 1,100,000 mw.
Dew landstreek bestaat nit eon uitgestrekte vlakte, afgewisseld door enkele zandhenvels, een menigte moerassen
en meren en seer groote bosschen. De voorn. riv. zijn de
Wills, Doebisa, Newieja, Swienta p. a. bijriv. der Niemen
in 't Z., de Windau en Alass in 1 N. 't Klimaat is minder kond den in sommige aangrenzende gouv.; de 'gemiddelde jaarstemp. is 45° Palsy. Hoofdprod. Amu toereikend
koren, vooral rogge, groote hoeveelheden hennep en visa,
ook hop en penlvruchten, veel hont, teem, potasch, delen;
honig, hniden van elanden, heaven, wolven, vosaen, martens en eekhorens. Hoewel de fabrieken in den laatsten tijd
toegenomen zijn, beteekenen zij nog niet veeL De ruwe
prodnctie wordt langs de Dana near Riga of wel to land
over Pruisen near de 0.zee vervoerd. De handel is em
meest in handen der Joden. Het gonv. wordt verdeeld in
11 distr. De voorn. plaatsen zijn Wilna, Kovno, Troki, Roosienna en Kieydanie. — 2) at. en hfdpl. van gen. gonv.,
weleer de hfdst. van Litthanen, 26 u. NO. Grodno, aan de
samenvloeling der Wileika en Wilia en aan den spw. van
Warsclutu op St.-Petersburg. Zij ligt op can henvelachtigen grond, is door een langur omaloten en incest van hont
gebonwd. Zij heeft eon kathedraal nit de 14de eenw, met
goede schilderijen en de marmeren kapel en 't graf van
St.-Casimir, 34 andere r. kath. kerken, 3 grieksche, 1 luth.
en 1 geref. kerk, eenige gymnasien, 1 mo.kee, 5 r. kath.
kloosters, een school. atadhuis, een arsenaal, beurs, schouw-
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burg, verscheiden hospitalen, kazernen, magazijnen, een
paleia des gouverneurs, overblijfsela van 't bon. kasteel der
Jagellonen (de nude vorsten van Polen), en eenige schoone
pakizen van voorname poolsche familien. W. is de resid.
van civiele en militaire gonverneurs, van een g,rieksch.rasa aartsbisschop en van een r. bath. bisachop, de zetel
van can chirurgisch-medische akademie met can botan. tuin,
van een geestelijk seminarie. van verscheiden gyranasien
e. a. scholen voor hooger onderwijs, van een akademie ter
vervanging van hare in 1570 gestichte en in 1830 opgehevene universiteit, welker bibl. en museums deels near St.Petersburg, deels near Kjev Ain verplaatst. De at. heeft
eenige fabr., NIT& bezochte jaarmarkten en aanzienlijken
handel. In de vorige eeuw heeft zij herhaalde malen door
brand veel geleden. 88,700 low. (54,600 in 1840), waaronder
1/8 joden. — 31 gem. en . v1. der VS., New-York, gm.Jeffenon, 4 u. 0. Watertown ; met het d. C art ha g e. 4100 mw.
Wane, kersp. van Engeland, grs. en 11/2 n. OZO. Derby,
aan de Derwent, bij hear vereeniging met de Trent. 20P0 mw.
Wilneeote, eng. gem., gra Warwick, kersp. en 1)2 u. ZO.
Tamworth, met een etat. aan den Midlandspw. 1630 mw.
Wills's, Ned. gem. en d., prov. en arr. Utrecht, kant.
Breukelen-Nijenrode, 13/4 u. W.t.Z. Loenen. 2234 mw. (met
het geh. Westveen).
Wilp, 1) Wil e ned. d., prov. Gelderland, gem. Voorst,
kant. en 2142 n. O. Apeldoorn, arr. Zutphen, bij den IJsel,
1. o. 1900 mw. — 2) (de).. of de Wulp, id., deels tot de
friesche gem. Opsterland, deels tot de Groningsche gem.
3larum behoorende. 760 mw.
Wilre, Wilder, ook %%folder of Triehtwiller geheeten, Ned. d., prov. Limburg, arr., kant. en ih u. ZW.
Maastricht, gem. Ond-Vroenhoven. 750 mw.
Wilryek, belg. gem. en d., prov. Antwerpen, kant.hfdpl., arr. en 1 U. Z. Antwerpen. 3200 mw.
Wilsden, gem. en at. van Engeland, grs. York, W.-Riding, kersp. Bradford, 1 n. ZZO. Heighley. 3150 low.
Wilsdraf, Willsdrnf, saks. st., kr.dir. en 2 u. W.
Dresden, aan de Wilde-San, I. o. 2670 inw.
Wilshampstead, kersp. van Engeland, grs. en 1 u.
ZZO. Bedford. 1000 mw.
Wilsnaek, pr at., prov. Brandenburg, regdst. en 17 u.
NW. Potsdam, aan de Karthaue ; met weverijen en aanzienlijke paardenmarkten. 2285 mw.
Wilson, 1) gr.. der VS., bij 't midden van Tennessee;
gr. 20 0 m., met 25,800 mw. (24,640 in 1940); hfdpl. Lebanon. — 2) id., N.-Carolina. 12,260 mw. — 3) id., Ye.
its. 2556 inw. — 4) id., Kansas. 6700 inw. — 41 gem. en
vl. in New-York, grs. Niagara, 3 u. NW. Lockport. 2912
inw. — 5) id.„ N.-Carolina, grs. Wilson. 3180 mw.
Wilson-Creek, gem. der V.S., Virginie, gm. Grayson.
3300 law.
Wilson's-Promontory of Kaap-Wilson, Z.einde
van Nienw-Holland, britsche kolonie Victoria, Bass-straat,
op 39° 8' Z.B., 146° 23' 0.L., ruim 900 met. boven de zee.
Rondom dit voorgeb. liggen vele kleine eil. en aan de O.zijde zijn de Corner-bocht en de Waterloo-baai.
Wilsontown, sic Carnwath.
Waster, at. in Pruisen, pro, Sleeawijk-Holstein, aan
de Wilsteraue of Wilde-Stor, die de landstreek Wilstermarach in een nude en nieuwe zijde deelt en in de Suit.
valt, 21/2 u. NNW. Gleckstadt; met een g,roote en schoone
kerk en aanzienlijken handel in koren en nee. 2514 mow.
W. is de geb.pl . van den Duitachen opvoedkundige Wolfgang Ratich (1571-1653).
Wilsnm, Ned. gem. en plattelandstadje, pray. Overijsel,
arr. Zwolle, kant. en 1 u. ZO. Kampen, tan den IJsel ;
met een oude, merkwaardige kerk, lanclbouw, veeteelt, visscherij en mattenmakerij. 754 mw. (met onderh. buurten )
Wilsveen, geh. in de Ned. prov. Z.-Holl., gem. Stompwijk, kant. Delft, arr. 's Gravenhage. 210 mw.
Wilt, Wild (Het) geh. in de Ned. pray. N.-Brabant,
gem. Mom, kant. 0.s, arr. 'a Hertogenbosch. 60 mw.
Wilton, I ) eng. vl. en kersp., gm. Wilts, 1 u. WNW.
Salisbury, aan de samenvloeiing der Madder en Willy; met
eon kerk en kapellen en 't hospitaal van St.-John. 1870
mw. (in 't kersp.) — 21 gem. en vi. der V.S., Maine, gm.
Franklin, bij de Sandy-riv., 9 u. WNW. Augusta. 1960
inw. — 3) id., New-Hampshire, gm. Hillesboro', tan een
spw., 111/2 U. Z.t.W. Concord. 1160 mw. — 4) id, Connecticut, gm. Fairfield, 16 n. ZW. Hartford. 2000 mw. — 5)
Id., New-York, gm. Santjago,31/e n. N. Ballston-spa. 1600 ins,
Wilts (Granfsehap.), of Wiltshire, binnenlandsch
eng. grs., in de ZW.afdeeling, omgeven door de grs. Hants,
Donet, Somerset, Gloucester en Berko; gr. 86 0 m., met
257,177 low. In 't N. en Z. is teen vruchtbaar land, en
't midden wordt ingenomen door het tafelland van //Sailsbury-plain", in 't welk de voorn. rivieren de Awn, Kennet, Bure ens. ontspringen. De gevorderde landbouw leYen vooral tarwe en gent, moeakruiden en aardapptlen ;
andere prod, zijn goods boter on kw. veel varkens en achepen, ook hardsteen en krijt. De fabr.industrie verschaft
em wollen, zijden, 'Innen on katoenen stoffen, vloerkleeden,
messewerk en staalwaren. Het gra wordt doonneden van
den Great-Western- en den South-Western-spw., akook van
het Kennet-and-Avon- en het Wiltn-and-Berks-kanaal. De
voorn. plaatsen zijn: Salisbury, de hfdpL, Wilton, Devisee, Warminster, Trowbridge, Chippenfiam, Malmsbury,
Marlborough, Swindon en Cricklade.
Wiltskamp (de), geh. in de Ned. prov. Groningen,
gem. Vlagtwedde, kant. en arr. Winschoten. 65 inw.
Wilts, Wily., 1) kent. van 't gr.hertd. Luxemburg,
arr. Diekirch, omgeven door de kant. Cierff, Diekirch en
Redingen en door Belgisch-Luxemburg; tellende 18,000 low.
verdeeld in 13 gem. — 2) at. en hfdpl. van gen. kant., aan
de riv. Wilts of den Wiltzbach (die in de Sure valt), omtrent 4 a. NW.t.W. Diekirsh. Het in 2 wijken, Wilts en
Niederwiltz, verdeelde stadje heart looierijen, lijmziederijen,
lakenfabr., veel run- e. a. molens, week- enjaarmarkten en
vrij levendigen handeL 2900 mw. Het vormt met het d.
Ronlingen, 1 b. en 2 gels. de gem. Wilts, met 4000 inn, .
(3500 in de at.)

Wilverdingen
Wilverdingen, (fr. Wilverdange), d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekireb, kant. en 2 n. N. Clerff,
gem. Nieder-Beling, 25') mw. — Welwerwiltz, id., zelfde
arr., kant. en 1 U. NO. Wiltz, aan de Wilt., r. o. 140
inw. Met de d. Enecheringen, Lellingen en Pintsch vomit
het de g e m. W I 1 w e rw ilt z, die 850 inw. teit.
Wilzhnrg, zie Wulzburg.
Wimberg, zie Winterberg.
Wimbledon, eng. kersp. en d., grs. Surrey, 21/2 U.
ZW. St.-Paul's (Louden); met een station aan den SouthWestern-spw. 9087 mw. — Wimblington, eng. geh., grs.
Cambridge, aan den East-counties-epw., 1 u. Z. March.
1200 mw.
Winaborne-Minster, eng. mvl. en kersp., grs. Dorset,
aan den South-Western-spw., 2 u. N. Poole ; met een deftigen aminster" of collegiale kcrk, vele liefdadige gestichten
en kleine fabr. van wollen stoffen en konsen. 3490 inw.
Wimeswold, kersp. van Engeland, gra. Leicester, 1
U. ONO. Loughborough. 1120 mw.
fr gem. en d., dep. Pas-de-Calais, arr. en 3/4
U. N. Boulogne, aan den Vimeux. 2230 inw. Hier ploften
de beide luchtreizigers Pila.tre-de-Rosier en Romain in 1785
nit het wolkgewest neder; een monument wijst hunne
rustplaata aan.
Wimmenum, b. in de Ned. prov. N.-Holland, W. bij
Alkmaar, gem. Egmond-Binnen. 130 inw.
Wimmera, riv. der britsche kolonie Victoria, NieuwHolland, in 't W.lijk deel, vloeit W. in 't meer Flindmarsh.
Zij geeft haren naam aan men ten deele gekoloniseerd district, ten Z. van de riv. Murray. Des zomers is zij droog.
Wimmerhy, St. in Z.-Zweden, lan en 201/2 u. NNW.
Kalmar, aan de Stling-riv.; met veehandel. 1853 inw.
zwit. mvl., kant. Bern, hfdpl. van het S i mm e n- d a 1 (12 a 13 u. lang en 1 /4 u. breed). 1350 mw.
Wimpfen, st. (weleer rijksst.) in Hessen-Darmstadt,
prov. Starkenburg, hfdpl. van een afgezonderd, geheel door
Wurtemberg en Baden ingesloten gebied, aan den Neckar,
1. o., tegenover de invloeiing van de Jaxt, 2 u. NNW.
Heilbronn. Zij heeft het in 1810 aangelegde gewichtige zoutwerk Lu d wigs h all e, veel wijnbouw en 5 jaaratarkten. 2280 inw. — Daarbij het d. W. m- T ha 1, met beroemde jaarmarkt en 600 inw.; hist. merkwaardig door den
slag van 6 Mei 1622, waarin 900 burgers hunne markgraaf
tegen Tilly verdedigden en hem met hun leven reddeden.
Winainae, zie Pulaski 3).
14Vinandermere, zie Windermere.
Winburg, vi. in den Oranje-Vrijstaat, Z.•Afrika, in 't
gelijkn. distr. ( zie Trans-Gariep-gebied).
11Vinean1on, eng. mvl. en kersp., grs. Somerset, 61./ 2 u„
Z. Bath. 2383 mw. 't Was hier, dat prins Willem III.,
kort na rune landing te Torbay in 1688, men corps kon.
troepen aantastte en uiteen joeg.
Wineham, gem. van Engeland, gm. Chester, kersp.
Great-Butwortb, 1/2 U. ONO. Northwich. 910 mw.
Winehhurg, schot. d., grs. en 2 u. OZO. Linlithgow,
aan den spw. van Edinburgh naar Glasgow.
Wincheombe, cog. mvl. en kersp., grs Gloucester,
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u. NO. Cheltenham; met men schoone goth. kerk, lat. school
en papiermolens. 2990 inw.
Winchelsca, 1 ) mg. mvl. en kersp., men der //Cinqueports", grs. Sussex, 1/2 u. ZW. Rye. 0 1 d W., aan den
mood der Rother, 1/2 n. van bier, men belangrijke pleats
in den rom. tijd, weed verwoest door ten overstrooming
der zee in 1287 en de toen nieuw gebouwde at. ging te
gronde door een omgekeerde oorzaak; het terugwijken der
zee sinds de 16de eeuw. Het kerep. telt nu slechts 700 mw.
— 2) tie onder Salomons-Eilanden.
Winehendon, gem. der V.S., Massachusetts, gra. en 11
0. WNW. Worcester, aan den Boston-and-Vermont-spw. ;
met de bloeiende fabr.d. Robinsonville. Bullardsville, Waterville, Spring, North- en New-Boston. 3400 mw.
Winchester, 1) (bij samentrekking Winton), [Wenta-Belgarum], eng. st en bissch.zetel, hfdpl. van 't gm.
Hants (welter hfdst. van Engeland), aan de Itchin, r. o.
en aan den South-Western-spw., 3 1 /2 u. NNO. Southampton. De voorn. gebouwen der wel aangelegde, deftige at.
zijn de kathedraal met de tombe van William Rufus en
een reeks van lijkkisten, die het stof van vele koningen
van Wessex en van saksische heerschers over Engeland bevatten; de St.-Lawrence-, St.-Maurice-, St.-Michael's- en
St.-Swithin's-kerk ; ten schoone r. kath. kerk en verscheiden kapellen der Dissenters; een Benedictijner-nonneklooster; de gebouwen van Winchester-college",
r/St.-John'se
house", het raadhuis, het gevangen- en verbeterhuis van
't gra., het markthuis, de schouwburg e. a. W. heeft veel
liefdadige gestichten, een openbare bibl., een school van
toegepaste kunsten en wetenschappen en veel andere inrichtingen van algemeen nut. 17,469 mw. — 2 st. der V.S.,
Virginie, hfdpl. van 't gra. Frederick, 14 u. ZW. Frederick
in Maryland, met welke st., alsmede met Baltimore zij door
spw. verbonden is; zij drijft een algemeenen handel. 4470
mw. — 3) gem. en vl. der VS., New-Hampshire, grs. Cheshire, aan de riv. Ashuelot, 15 n. ZW. Concord. 2100 mw.
— 4) id., Connecticut, grs. Litchfield, 7 u. NW. Hartford;
met de d. CI i ft o n en Winst e d, groote ijzerwerken
en verschillende fabr. 4100 inw„ — 5) id., Ohio, gee. Adams.
1475 mw. — 6) . tie onder Clarke 4). — 7) tie onder
Franklin a] 11). — 8 tie Randolph 5). — 9) zie
Scott 2). — 10) zie Wayne 6(.
Windau, Windawa, 1) russ. st. en zeeh., gouv. Hoer-

land, aan den mood der riv. Windan in de 0.zee, 28 u.
NW. Mitan. Zij heeft een oud slot met men kerk, en aanzienlijken uitvoer van koren, timmerhout, lijnzaad, vlas
en gezouten proviand. 4108 mw. Op keizerlijk bevel heeft
onlangs de haven, voor welke ten zandplaat was geschoten, aanzienli,llte verbeteringen ondergaan. — 2) russ. riv.,
ontepr. bij Sjavli, gouv. Wilna, vloeit NNW. limo Goldlingen en valt bij Windan in de 0.zee na een loop van 50 U.
Winde, geh. in de Ned. prov. Drente, gem. Vries, kant.
en arr. Assen. 80 mw.
Windecken, st. en ambtszetel in Pruisen, prov. Hessen,
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2 u. NNW. Hanau, aan de Nidder, 1. o.; een slot. 1525 mw.
Windermere of Winandermere, een der schoonste
eng. meren, tusschen de gra. Westmoreland en Lancaster,
lang 4 u., breed 1/ 3 U. Het ontlaat zijn overtollig water
Z.waarts door de Leven in de Morecambe-baai. In 't midden ligt eene groep eilandjes.
Windesheim, bij samentrekking Winsem, Ned. d.,
prov. Overijsel, gem. Zwollerkerspel, kant., arr. en 11/2 U.
Z. Zwolle ; met de havezate Huis-te-Windesheim en een
steenbakkerij. Het heeft ten stet. van den etaatupw. van
Zwolle op Deventer en is in de geschiedenis bekend door
een vermaard klooster, dat in 1384 door Floris Radewijnsz.,
broeder dep gemeenen levens, gesticht, als middelpunt van
omstreeks 200 kloosters weldadigen invloed uitoefende tot
bniten de grenzen van ons land. In het midden der 16de
eeuw werd het klooster opgeheven en vernietigd. Thans
heeft W. men herv. kerk en ruim 300 mw.
Windeweer, Ned. d.,. prov. Groningen, gem. Hoogezand;
bevattende de veenkolornen Windeweer en Lula. 1000 mw.
Windhagen, b. in de Ned. prov. Limburg. gem. Voerendaal, kant. Heerlen, arr. Maastricht. 130 mw.
Windham, 1) grs. der VS., in 't ZO. van Vermont;
groot 37 0 m., met 26,103 mw. (27,471 in 1840) ; hfdpl.
F ay et t es, i 11 e. — 2) id., in 't NO. van Connecticut;
groot 20 0 m., met 38.200 inw. (28,080 in 1840) ; hfdpl,
B ro ok 1 y n. — 3) gem. der VS., Maine, g,rs. Cumber
land, 4 u. NNW. Portland; met twee fraaie d. 2450 inve.
— 4 ) id., New-Hampshire, grs. Rockingham, 6 u. ZO. Exeter.
1000 mw. — 5) id., Vermont, grs. Windham, 7 u. ZW.
Windsor. 760 mw. — 6) id., Connecticut, grs. Windham,
U. 0. Hartford. 5450 mw. — 7) id., Pennsylvanie, grs.
Luzerne, 7 u. NW. Wilkesbarre. 1700 mw. — 8) zelfden
Stt., gm. Bradford, 46 U. N.t.O. Harrisburg. 1200 inw.
Windhill, st. in Engeland, grs. York, W.-Riding, kersp.
Calverley, '/2 u. N. Bradford. 5800 mw.
Windiseh, [Windonissa], zwit. d., kant. Aargau, 21/,
U. NO. Aarau, bij Brugg, aan de Reuss. Er zijn nog enkele overblijfsels van de oude st., die eens men der gewichtigste nederzettingen der Romeinen in Helvetie was.
2060 inw.
Windiseheschenhaeh, beier. mvl., kr. Opperpalts-enRegensburg, aan de Waldnab. 1000 mw. — Windischgarsten, mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Opper-Oostenr.,
Traunkr. 6 u. ZZW. Steyer met zwavelbaden. 890 mw.
Windischgratz, stadje in Oostenrijk-Hone.arije, prov.
Stiermarken, km. en 6 u. NW. Cilly, aan de Missling; met
ten slot. 750 mw.
Windle, gem. van Engeland, grs. Lancaster, kersp.
Present. 15,00(1 inw.
Windlesham, kersp. van Engeland, gnu. Surrey, 11/ 2

U.WZChertsy2365inw.
Windrush, zie Whitey.
Windsbach, beier. st ., km. Middenfranken, aan de Remat, 51/2 u. ZW. Neurenberg. 1520 mw. — Windaheirn,
id., zelfden km., hfdpl. van een landgericht (weleer rijkast.),
41/2 u. NNW. Anspach ; met een slot, veracheiden fabr.,
looierijen en brouwerijen. 3693 mw.
Windshoek, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. AmbtAlmeloo. 280 mw.
Windsor, a] 1) of New-W., cog. st en kersp., gm.
Berks, aan den r. o. der Teems, over welke de st. door
een ijzeren brug verbonden is met Eton, 61/2 u. ZW. Londen. Be st is wel gebouwd en in de laatste jaren veel
verfraaid ; zij heeft een bezienswaardig etadhuis, een net
marktplem, infanterie-kazernen, een ruime parochie-kerk
met monumenten, velerlei kapellen der Dissenters, een netten schouwburg, verschillende inrichtingen van onderwija
en liefdadigheid, beroemde alebrouwerij en eenigen grasshandel ; maar hare grootste merkwaardigheid is 't vet,
maard kasteel van Windsor (r/Windsor-Castle"), onmiddellijk 0. de at., de voornaamste reeidentie der britsche vorsten. Dit prachtige paleis wend oorspronkelijk gebouwd
door Willem den Veroveraar en is door vele der navolgende koningen verfraaid en vergroot. Vooral merkwaardig zijn daarin de St.-George's-kape), waarin de kapittelvergaderingen van de Orde des kousenbands gehouden woeden ; de schildergalerij, vooral de portretten-galerij van
Van Dyck, het kolossaal standbeeld van George III. en het
terras met zijn overheerlijk uitzicht. Het groote park van
W. beslaat omtrent 1520 bunders en is ruim van herten
voorzien ; W.waarts daarvan ligt het bosch van W., dat
16 u. in omtrek heeft. 12,273 mw. — Een half u. OZO.
ligt het kersp. 0 1 d W., alwaar gedurende de asks. dynastie 't paleis der koningen stond. — 2 ) st. in NienwSchotland, Britsch N.-Amerika, hfdpl. van 't grs. Hants,
aan den mood der Windsor, 8 u. NW. Halifax; met het
voorn. collegie van 't gra. — 31 vl. in Opper-Canada, gre„
York, aan den N.oever van 't meer Ontario, 8 u. NO. Toronto. 4250 mw. — 4) st. in Nieuw-Z.-Wales, grs. Cumberland, aan de Hawkesbury, 8 u. NW. Sydney, waarmede
het dagelijks gemeenschap door rijtuigen heeft. 2000 mw.
— 5) zie onder Beetle.
Windsor, b] 1) grs. der V.S. in 't ZO. van Vermont;
gr. 43 0 m., met 40,000 mw. ; hfdpl. W o o ds t oc k. —
2) gem. en vl. in Vermont, grs. Windsor, allerbekoorlijkst
gelegen aan den Connecticut, 5 n. ZZW. Norwich; met de
staatsgevangenis van Vermont, breede, lommerrijke straten, sierlijke huizen kerken e. a. openbare gebouwen, en
n handel. Spoorwegen verbinden de
een snel toenemende
plaats N.waarts met Burlington en Montreal, 0.waarts
met Concord en Boston Z.waarts met Springfield, Hart8 werd en de gem. W e s t-W in dford enz. 1700 (nw. In 184
s o r met 1002 mw. van afgescheiden. — 3) id., Connecticut, gra. en 2 u. N. Hartford, aan den Connecticut. Hiertoe behoort ook 't fabr.d. P oqu on un c k, aan 't begin
der vaart op de riv. Farmington, en Win d s or -L oc k
mede een fabr.d., aan den Connecticut, 31/2 U. homes Hartford. 2880 inw. — 4) id. New-York, grs. Broome, aan de
Susquehanna, 31/, U. ZO. Binghampton. 2900 mw. — 5)
id., Pennsylvanie, grs. Berks, aan de riv. en 't kanaal
Schuylkill. 2800 inw. — 6) id., zelfden Stt., grs. en 3 u,

4094 Windward-Islands —
0. York, aan de Susquehanna. — 7) id., Maine, gre. Kennebec, 3 U. 0. Augusta. 1960 mw.
Windward-Island. rite Antilles.
VI'infield, gem. der V.S., New-York, gee. Herkimer, 22

U. W. Albany. 1480 mw.
Wing, kerap. van Engeland, gee. Bucks, 1/2 u. ZW.
Leighton-Buzzard. 1 520 mw.
Wingate, gem. van Engeland, gee. en 2 u. WO. Durham, kersp. Kelloe. 3100 mw.
Wingbans, kersp. van Engeland, grs. Kent, 11/2 u. 0.
Canterbury. 1026 mw.
Winbalt, gem. der VS., Vermont, grs. en 7 u. NO.
Bennington. 8)0 mw.
Winikon„ swit. d., kaut. Lucerne, distr. Sursee. 712 mw.
Winiky, Winniki, d. in 0.tenrijk-Hongarije, prov.
Galicie, kr. en 4112 n. NNO. Lemberg; met een keizerlijke
tabakafabr. 2600 jaw.
Winkel, 1 ) gem. en d. in de Ned. prov. N.-Holland,
arr. Alkmaar, kant. en :3/4 u. OZO. Schagen ; vermaard
om voortreffelijke pruimen en riviervisch. 1756 mw. (met
onderh. geh.) Tot daze gem. behoort de vlakte de Boat.
k sag, vroeger W in kelmade geheeten, op welke grate
Arnond van Holland in een slag tegen de W.-Friesen sneuvelde. — 2 ) geh. in de pros. Limburg, gem. Posterholt,
kaut. en arr. Roermond. 75 mw. — 3) mvl. in Nassau,
aan den Rijn, 3 u. W. Mainz; met het kasteel Volkraths.
1700 jaw. — 4 ) d. in Zwitserland, kant. Zurich, distr. Bit.
Inch. 700 maw. — Zie ook Wynkel.
Winkelerboek, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Ruurloo. 100 mw. -- Winkelmolen, id., pros. Limburg,
gem. Neer. 40 inw. — Winkelsboek, id., pron. GelderWinkelstraat, id., prov.
land, gem. Zelhem. 300 mw.
N.-Brabant, gem. Lierop. 100 mw.
Winkowitz, Iasi. in Rusland, Polen, gouv. Podolie,
S U. N. Vesjitza. 1600 maw.
Winlaton, eng. kersp. en d. grs. Durham, 1 1 /2 U. W.
Gateshead; met veel industrie. 590i)
'
jaw.
Winn, kersp. der VS., Louisiana. 4950 jaw.
Winnebago, 1) meer der V.S., ten W. van 't meer
Michigan, lang van N. tot Z. S u., breed 3 u. Net neemt
de riv. Wolf uit het W. op en ontlast sijn overtollig
water N.waarts door de riv. F o x in de Green-baai (Meer
Michigan). — 21 grs. der V.S.. Wisconsin, aan 't gen.
nicer; met 12,170 jaw. (135 in 1840); hfdpl. Oshkos h.
— 3) id., Illinois; met 13,600 jaw. (4609 in 1840); hfdpl.
Rockford.
Winnebah of Simpah, at. in Afrika, Goudkust, op
50 12' N.B., 00 36' W.L. Het rag. fort werd in 1812 verlaten, :near de at. is herbouwd.
Winnenden, wurt. St., Neckarkr., 81(2 u. NO. Stuttgart; met een opvoedingsgesticht voor verwaarloosde kinderen, doofstommen en blinden, de ePaulinen-Pflege" geheeten, en in de nabijheid het slot Winnent ha 1, on
een krankzinnigen-gesticht. 36.7 inw.
Winningen, pr. mvl., Rijnprov., regdst. en 1 u. ZW.
Coble., aan de Moezel; met een minerale bron. 170) inw.
Winnipeg. Winipeg. meer van Britsch N.-Amerika,
tusschen 60 en 54° N.B., 96 en 99 W.L., lang 70, be. 16
u., seer onregelmatig van gedaante, met lage oevers en
troebel water. Het ontvangt aan de Zaijde de Winnipeg-,
Assiniboine- en Red-riv., en uit het W. de Saskatchewan,
terwijl het ook de overtollige wateren van de meren Win.
nipegoos en Manitoba opneemt. Zijn eigen overvloed oat.
last het N.waarts door de Nelson-riv. en verscheiden
meertjes in de Hudson-zee. De Hudsonsbaai-compagnie
richtte aan zijne boorden verscheiden p.ten en faktorijen
op. — De r i v. Winnipe g, een statige maar gevaarlijke
stroom, heeft era NW.lijken loop van ruim 70 u. door 't
Meer-der-Wouden enz. — Het meer Winnipegoo 8,
14 n. W. het W.-meer, is 36 U. lang en gemiddeld 7 u. hr.
Winnipeseogee of Winnepisciogee, schoon meer
der VS., -New-Hampshire, op 43° 40 N.B., 71° 21' W.L.,
van onregelmatige gedaante; lang 61/, U., grootste breedte
3 u.; hoog boven de zee 144 met. 't Is zeer diep, heeft
achilderachtige oevers en outlast zijn overvloed door de
gelijkn. riv. in de riv. Merrimac.
Winnitza, Winnieza, st. in Rtudand, Polen, gonv.
Podolie, distr.hfdpl„ tusschen 2 semen van den Bog, 23 u.
NO. Kamenetz ; met era citadel en gymnasium. 18,781 jaw.
(7500 in 1850).
Winnow (St.), kersp. van E'ngeland, gee. Cornwall,
aan de Fowey, 11t, n. ZZO. Lostwithiel. 1170 jaw.
Winnsborough, gem. en vi. der V.S.. Z.-Carolina,
hfdpl. van 't dietr. Fairfield, S u. NNW. Columbia; met
can theol. seminarie der Baptisten.
Winnweiler, beier. st ., Pelts, 3 u. NO. Kaiserslautern;
voorm. hfdpl. van 't vroegere gr.. Falkenstein. 1400 mw.
Winsehoten, 1) arr. der Ned. prov. Groningen, verdeeld in 2 kantons: Winschoten en Zuidbroek. — gem.
en vl., hfdpl. van gen. arr. en kant., 6 a. OZO. Grown.
gen. met welke at. en tuasehengelegen pbtatsen, ale oak
met Nienwe-Schans en de Prnis. grens zij door het Winschoterdiep, door spoor- en grindwegen verbonden is. Het
weleer veraterkte, dock nu open vl. heeft een flunk rand.
hula, dat tevens voor de zittingen van de arr.-rechtbank
an 't kantongerecht dient; een huts van arrest- een geref.,
een een chr. geref. en een r. kath. kerk, benevens
een synagoge ; een bloeiend gymnasium met 6jarigen-, en
een hoogere burgerschool met 3jarigen curs., can
en vele andere scholen. De worn. bronnen van
school en
bestaan sun .handel, scheepvaart, 'teen- en pannenbakkerij,
kalkbranderij en verdere fahriekearbeid. Door een steamtram is 'het welvarende vi. wor kort met de omliggende
dorpen Beerta„ Finsterwolde, Oostwolde Midwolde en
SCheemda in nadere verbinding gesteld, terwijl plannen
aanhangig sijn am oak near Nieuwe- en Onde-Pekela, Wildervank en Stadskanaal een tram te doen loopen. 6982
law. in 1881 ; tegen 4972 in 1860, 3743 in 1840, 2332 in
1811). Ligging der plants op 53° 7' N.B., 6° 52' O.L.
d. in 't gr.hertd. Luxemburg, an. Diekirch,
kant. en 3(4 U. W. Wilts, aan de Wilts. Met de d. Berl,

Wipfeld
Doncols, Noestring.en en Boller vormt het de g e m. W i
el e r, die 1200 taw. telt.
Winaen,. 1) -aan-de-Lube, pr at., pros. Hannover,
landdr. en 31/2 n. NW. Lfineburg, ambtshfdpl. ; met veel
bedrijvigheid en handel op Hamburg. 2901 jaw. Omtrent
1 n. van hier ligt aan de Elbe het d. Hope, met een
veer en stoombootvaart op Hamburg. — 2) -an-der-Alter, id„ ambtahfdpl., landdr. en 121/2 u. ZZW. Liineburg.
1000 mw.
Wiissford, Imp. v. Engeland, gTs. Cheshire. 10,041 inw.
Winshana, *rep. van Engeland, grs. Somerset, 1 a.
OZO. Chard. 1000 saw.
Winshill, gem. van Engeland, grs. Derby, kersp. Burton, aan de Trent. 1480 saw.
Winslow, 1) eng. mvi. en kersp., grs. en 2 u. ZO.
Buckingham ; met een goth. kerk en kantfabr. 1850 mw.
— 2) gem. en vi. in de V.S., Maine, grs. Kennebec, 5 u.
N.t.O. Augusta. 1796 mw.
Winssen, Ned. d., prov. Gelderland, gem. Ewijk, kant.
u. o. Drnten, arr. Tiel, aan de Waal, 1. o., veren
deeld in de b. A mbt -W. en R ij k s - W., in welke laatste een r. kath. en een°et
w kerk staan. 1061) mw.
Mississippi; gr. 34 0 m., met
Winston, KM der V.S..
'
6980 mw. (4850 in 1840); hfdpl. Louisvill e.
Winona.. 11 Ned. d., prov. en arr. Groningen, kant.
en 1 u. W. Onderdendam, aan het Winsumerdiep. 560 inw.
Met het d. Obercr
"um, de geh. Winsumermeeden. Maarhuizen e. a. vormt het de bedrijvige g e m. Winsu m, die
2200 jaw. telt. — 2) id., pros. Friesland, arr. en kant.
Leeuwarden, TUiM 2 u. NW. Rauwerd, gem. Baarderadeel.
820 jaw. (met onderh. gehuchten).
Wintelre, d. in de Ned. prov. N.-Brabant, arr. 's Hertogenbosch, kant. en 12/, U. ZZO. Oirschot, gem. Vessem
c. a. 440 r. kath. inw.
Winterbach, wart. d., Jaxtkr., aan de Remo ; met een
ond slot en een zwavelbad. 22m) jaw.
Winterberg, 1) of Winsberg, at. in Oostenr.-Hong.,
pros. Bohemen, kr. Prachin, aan de Wolinka, 8 u. ZW. Nsek ; met glas- en papierfabr. 360(1 mw. — 2) pr. at., pros.
Westphalen, regdst. Arnsberg, kr. Briton, in de hooeste en
ruwste streek van het Sauerland, aan de Orke. 1208 jaw.
Winserbergen. geb. in Z.-Afrika, Kaapkolonie, 0.prov.,
tusschen de distr. Cradock, Fort-Beaufort en Bedford; met
den Groot-Winterbergkop, 2500 met. boven de zee.
Winter-Harbour haven in Britsch N.-Amerika, op de
ZO.kust van 't eil. Mel
ville, in de IJszee; op 74° 47' 2"
N.B.. 110° 48' 2" W.L. Hier overwinterde Parry in 1813/2o.
Winterhausen, beier d., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, aan den Main, r. o., tegenover Somerhausen.
Winterhoekbergen, bergketen in het Kaapland, Z.Afrika. W.prov., era voortzetting van de Cederbergen. aan
de 0.zijde van de Olifants-riv. Men heeft er het d. T u lb a g h, dat 2200 met. haven de zee ligt. — Ken andere
bergrij van denzelfden naam ligt in de afd. Uitenhage.
Winteringbam, kersp. van Engeland, grs. Lincoln, 1 1 /2
u. W. Barton-a/d-Humber. 780 inw.
Winteelingen, wurtemb. gem., Schwarzwald. 2100 mw.
Winterport, at. der VS.. Maine. gm. Waldo. 2745 jaw.
Winterset, zie Madison 15).
Wintersingen. d. in Zwitserland, kant. Bezel (-Land),
distr. Sissach. 523 jaw.
Winteeelow, kersp. van Engeland, grs. Wilts, 11/2 a.
ONO. Salesbury. 925 mw.
Winterswijk, aanzienlijk Ned. d., pros. Gelderland,
arr. Zutphen, kant. en 2 u. ZO. Groenloo, nabij de pruis.
,,,,Tens, door een street- en spoorweg met Zutphen verbonden. Het heeft een flink gemeentehuis, een geref., een
doopsgez., een afgesch. en een r. kath. kerk, benevens een
synagoge, een in 1869 opgerichte Rijks hoogere burgerschool
met 3jarigen curs., nitgestrekte landgoederen, fabrieken
van calicots, leerlooierijen, steen- en pannebakkerijen, kalkbranderijeu, veel hnisweverij ens. en 7 jaarmarkten. 235(1
mw. Het d. vormt met een 9tal b. en geh. (waaronder
seer volkrijke zooals Meddeho Woold, Kotten, Dorpbuurt
of Dorpbuur, 'Miste, Return, Corle, Brinkheurne, Henxel en
Huppel) de g e m. Wintersw ij k, die 8182 jaw. telt.
Winterthur, sehoone !Wit. at., kant. en 31/2 u. NO.
Zurich; met een schoon raadhnis, bibliotheek e. a. wetenechappelijke versamelingen, een collegie, fabr. van mousse.
lien, chits, katoengaren, vitriool, aluin, glauberzout enz.
13,593 jaw. (4700 in '840). — Ober-Winterthur, [Vitodurum], is een d. op 1/t n. afstands NO., met rom. oudheden en 2200 mw.
Winterton, 1) eng. kersp. en d.. grs. Norfolk, aan de
kust, 111s n. NW. Caistor ; met het voorgeb. Winte rton-Nes s, dat een vuartoren heeft op 52° 43' N.B., 1°
41' O.L. — 2) id., gra. Lincoln, 1'I a. WZW. Barton-a/dHumber. 1750 mw.
Wintger, (fr. Wen era n_g e), d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch,
n. W. Clerff, gem. Bogen. 90 jaw.
Winthagen, b. in de Ned. pros. Limburg., gem. Toerendaal, lutnt. Heerlen, arr. Maastricht. 130 inw.
Winthrop, gem. der VS., Maine, grs. Kennebec, 3 it.
W. Augusta; met 2 dorpen. 2250 mw.
Wintraak, Winteraken, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Manstergeleen, aan den weg van Sittard near
Heerlen. Circa 100 mw.
Winton, sic Hertford 3).
Wintzenheins, d., gem. en vi. in het Tijksland ElmsLotharingen, 1 u. W. Colmar; met wevemen. 3800 mw.
Winxele belg. gem. en d., pros. Brabant, arr. en kant.
Leaven. 100i law.
'WVinzendorf, zje Alvinez.
an-Baai, breede riviermond der V.S., Z.-Carolina,

gevonmi door de vereeniging van den Grooten-Pedee en de
lang 4, be. 11/2a. bevaarbaar tot Georgetown.
Winzig, pr. at,,prov. Silesie, regdat. en 81/2 tt. NW.
Breslau. 2320 law.
Wipfeld, beier. mid., hr. Nederfranken-en-Aschaffenburg, aan den Main, 1. o.-; met een minerale bran, een
nienw badhuis en 't slot Klingenberg. 800 mw.

Wipkingen
Wipkingen, d. en gem. in Zwitserland, kant. en distr.

Zurich. 1938 mw.
Wippaeh, Wibbaeb, 1 ) nyil. in Illyrie„ Krain, aan

de riv. Wippach, gem. en 8./2 n. ZW. Laibach. 2.6 0 0 mw.
— 2) eie onder Isonzo. •
Wipper, Wapper, 1) riv. in Pruis. Saksen en Schwarz
burg, ontspr. in den kr. Worbis regdst. Erfurt, vloeit ZO.
en vat na een loop van 15 n. 1. in de Unstrut, 2 U. ZW.
Artern. 2) riv. in Penis. Saksen en Anhalt-Bernburg,
ontspr. 0. bij Stollberg en valt na een NO.lijken loop van
12 n. 1. in de Saale bij Bernburg. — 3 ) riv. in Penis.
Pommeren, ontstaat nit den Wipperken-See, en valt niet
ver van Rtigenwalde in de 0.zee. — 4) riv. in. Penis. Westphalen, ontspr. bij het d. Kierspe, kr. Hagen, in 't regdst.
Arnsberg, en valt na een bochtigen, meest ZW.lijken loop
van 15 u. r. in den Rijn, 21/2 n. N. Keulen. Zij vomit het
aan industridele bedrijvigheid zoo rijke W ü p pert h al.
Zie ook wider Gera 3)
Wipperfurt, pr. st.. Rijnprov., regdst. en 61/2 U. NO.
Keulen, kr hfdpl., aan de Wipper Sic boven 4) ); met een
progymnasium en weverijen. 5370 mw.
Wipperteich, zie Vorsfelde.
VWippra, pr. mvl., prov. Saksen, regdst. Merseburg, 61/ i
U.ZOHalberstd;mno.120w
Wirballen, st. in Polen, zie Wierzbolow.
Wirdum, 1 ) Ned. d., prov. en arr. Groningen, kant.
en 1 u. W. Appingedam, gem. Loppersum. 550 mw. (met
het gehucht Wirdumerklap en de buurt Eekwerd). — 2) of
Wierdsheim, id., prov. Friesland, arr., kant. en 114 n.
Z. Leeuwarden, gem. Leeuwarderadeel. 1400 inw.
Wirksworth. eng. mvl. en kersp., gra en 31/ s
N W.Derby,a ndenHigh-Peak-spw.en'tCromford-ka
naal ; met een lat. school, fabr. van katoenen stoffen, hoeden enz. en in de nabuurschap loodmijnen. 6750 inw. (in
't kersp ; 3678 in 't vl.)
Wirschen, zie Weyersheim.
Wirsitz, pr stadje, prov. Posen, kr.hfdpl., regdst. en
10 U. W. Bromberg, aan de Lobsonka. 1320 mw.
Wirstdubesser. zie Priebns.
Wirt, 1) meow ?..,rs der VS., Virginie, door den Big.
Sandy gescheiden van Kentucky ; met 41)10 inw.; hfdpl.
Wirt. — 2) gem. in New-York, grs. Alleghany, 4 u. ZW.
Angelica. 1540 inw.
Wirtzerv. cuss. steer, gouv. Lijfland, tusschen Dorpat
en Fellin ; 71/2 u. lang, 21/, U. hr. 't Is ten verbreeding der
Embac h, die 't verlaat om in 't meer Peipoes te vallen.
Wisbeach. Wisbech, eng, st en riv.haven, grs. Canbridge, op 't eil. Ely in de Nen, 3 u. van haren mond in
de Wash en aan een ontmoetingspunt van den East-Counties- en East-Anglian-spw., 2 1 /g u. NNO. March. Haar
worn. gebouwen zijn de St.-Peter's-kerk, vele kapellen der
Dissenters, het stadhuis, tolhuis, de korenbeurs, de schouwburg en ruime baden. Zij heeft ten lat. e. a. scholen,
touwalagerijen, ijzerwerken, mouthuizen, een gr. brouwerij
en scheepstimmerwerven. 9248 mw.
Wisborough-Green, kersp. van Engeland, gra. Sussex, 11/2 u. NO. Petworth. 1760 inw.
Wisby, tweed. at en tech., hfdst. van 't eil. Gottland,
dat het gelijkn. lan nitmaakt. aan de W kust den ell., 33 u.
ZZO. Stokholm. Zij is de zetel eens bisschopa, heeft een
nieuwe domkerk, een gymnasium, looierijen, tabaksfabr.,
levendige scheepvaart en handel en een haven. 6200 inw.
570 38' 34" N.B., 18° 23' 53" W.L. — In de middeleeuwen
was W. een der belangrijkste handelssteden van Europa en
bekleedde een der eerste plaatsen in de Hanse ; zij had toen
18 kerken en 5 klcosters, massieve huizen met ijzeren deuren en verzilverde of vergulde vensterkozijnen ens.
Wiscasset, gem., vl. en riv.haven der VS., Maine,
hfdpl. van 't gen. Lincoln, aan de riv. Sheepscot, 6 u. van.
zee, 3 u. NO. Bath. De haven laat sehepen van de grootate snort toe, en het zeldzaam schoone vl. drijft een bloeienden handel en visscherii. 1980 mw.
Wiseh, Ned. gem., prov. Gelderland. arr. Arnhem, kant.
Ter-Borg, aan de pruis. grens en den IJsel, bevattende de
plattelandst. Ter-Borg, de dorpen Sillevolde en Varsseveld,
eenige buurten en het Huis-te-Wisch of Hof-ter-Borg,
waarvan zij haren naam ontleent. 6100 inw.
%%Tisch... of Wiskow, st. in Oostenr.-Hongarije, prov.
31oravie, kr. en 51/2 u. ONO. Brtinn, in de vruchtbare
Hann a of 't Han n nakenland (waarin ook het mvl.
Ey wan ow i t z. bij Wischau, ligt), met een aartsbissch.
slot, sterke lakenweverij en ganzenteelt. 480) inw.
Wischerad. Wyssehrad, mijnst. in Oostenr.-Hongarije. prov. Bohemen, kr. Kaurzim, binnen de vestingwerken van Praag (tie ald.) 2200 mw.
WischneF-Wolotsjok, rust. kanaal-stelsel (zoo geheeten naar de gelijkn. at. in 't gone. Twer, 60 u. ZO St.Petersburg, met 24 ,0 mw.), dat door kl. bijriv. der Wolga
dezen stroom met het Ilmenmeer en .66 — daar de Wolchow
nit het Ilmenmeer in 't Ladoga-meer en de News sit dit
laatste in de Finsche golf vloeit — de Kaspische zee met
de 0.zee verbindt. Tot Sit in 1711 begonnen, maar eerst
in 1818 voleind systeem behooren 76 meren en 106 riv.
Wischnitza, Wisnitz, Wisznicz, mvl. in Oostenr.Hongarije, prov. Galicie, Bukowina, kr. en 11 u. WZW.
Czernowitz, aan de Czeremosz, tegenover Kuty. 2600 mw.
tmeest Joden).
Wisconsin, een van de VS., als zoodanig in de Unie
opgenomen den 8den Fehr. 1847. Reeds in 1670 werden
sommige gedeelten van 't oorspronkelijk gebied door de
Franschen gekoloniseerd. Later kwam het onder britsch
gezag en bleef zoo tot 1794. Nadat het achtereenvolgens
net Ohio, Indiana, Illinois en Michigan vereenigd was
geweest, wend het in 1,36 als een afzonderlijk titerritoir"
der V.S. georganiseerd. In 1838 weed zijne uitgestrektheid
liesnoeid door aan zijn tegenwoordige ZW.grens dat gedeelte af te snijden, wat no de staat Iowa beet, en in 1849
wend het nog meer verkleind door en de landstreek ten W.
van den Mississippi, nu als Minesota-gebied bekend, af te
nemen. Be Stt. Wisconsin strekt zich duo no nit van
42° 30' tot 47° 10' NB,, en reikt van 't meer Michigan
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ten 0. tot aan de riv. Mississippi ten W., of van sl° tot
92 0 25' W.L., grenzende ten N. aan 't Oppermeer en ten
Z. aan Illinois. Over grootte, bevolking en andere statisopgaven zie het art. V.S. De grond vertoont een groote
verscheidenheid : het noorden, dat nog niet in alle opzichten bekend is, schijnt een bergachtige wildernis, afgewisseld door vruchtbare vlakten, te zijn; bet zuiden bestaat
soon een goed deel nit prairie-land, met timmerhout langs
de rivieren ; in 't midden biedt het land meer afwisseling
aan, Allerwege is het mild bedeeld met bevaarbare stroomen. De bodem is doorgaans van uitmuntende hoedanigbeid en vooral vruchtbaar langs de riv. Mississippi en
Wisconsin inzonderheid schijnt de staat tot den graanbouw
geschikt te zijn, terwijl het klimaat den aanbouw van de •
meeste der nuttigste gewassen veroorlooft, en ontelbare
kndden vee een rijkelijk voedsel op de vette en schier
grenzenlooze prairien vinden. In mineralen is de staat bijzonder rijk ; zijne loodmijnen behooren tot de meest productieve der Unit, en niet minder mild is het land in helper en ijzer. Be voorn. riv., behalve de Mississippi, die
de W.grens vormt, zijn de Wisconsin, de Chippeway, Rockriver en Fox-river; ook vindt men er een aantal meren,
waaronder sommige van aanzienlijke grootte, zooals Winnebago, dat samenhangt met Green-Bay, een golf van 't
meer Michigan. — W. is een snel opgekomen staat en behoort sinds lang tot de graanschuren der Unie. De rivieren
Wisconsin en Fox zijn voor de scheepvaart bruikbaar gemaakt ; het kanaal en de werken aan de Fox-riv. tot aan
't meer Winnebago zijn in 1850 voltooid en daarmede is
eene verbinding, ook voor stoomschepen, tusschen 't meer
Michigan en den Mississippi tot stand gekomen. Hen spw.
verbindt voorts de stad Milwaukee aan 't meer Michigan
met den Mississippi, en een menigte andere wegen loopen
nit het binnenland naar het meer.
Wise, 1) grs. der VS., Tejas 1450 mw. — 2 ) id., Virginie. 4780 inw.
Wisen, Wiesen, d. in Zwitserland, kant. Solothurn
distr. Olten-Goagen. 462 inw.
Wishavv, schot. d., grs. Lanark, 11/, u. NW. Carluke,
aan den samenloop van een tak des Caledonischen spw.
met den spw. van Wishaw naar Coltness. 8812 mw.
Wisiingsfie, schoon en vruchtbaar eil. in 't Z. van 't
Wetter-meer, Zweden, tegenover Grenna, lang 3 u., breed
1/3 u.; met het S. en de haven Wig ing e n.
Wisjera Wischera, Vishera, russ. riv., gouv. Perm,
ontspr. in Se Oeralbergen, vloeit W. en Z., en valt in de
Kama, 7 u. NW, Solikamsk, na een loop van 75 u. Zij is
bevaarbaar en loopt door een woudrijk gewest.
Wiska, oriviertje", zijriv. der Petscbora, die tick in
haar delta met de hoofdrivier vereenigt.
Wiskitki, it. in Rutland, Polen, gone. en 8 u. WZW.
Warschau, bij den spw. van dear op Krakau. 1200 mw.
Wisla, tie Weichsel 2).
Wishes, Wislitza, at. in Rutland, Polen, gouv. Radom, 10 u. Z. Kielce, aan de Nida. I. 0.; met een schoone
domkerk. 26 ,)0 mw.
Wis1ok en Wisloka,
riv. van Oostenrijk-Hongarije,
prov. Galicie eerste ontspr. in de Karpathen, vloeit
N. tot Rzeszow en van daar 0. tot in de San bij Sierawa ;
haar lengte bedraagt 32 u. — de tweede t meest parallel
aan de vorige, ten W., vloeit N. en valt in de Weichsel,
3 u. ZW. Baranov, na een loop van omtrent 30 u.
Wismar, versterkte at. en zeehaven van MecklenburgSchwerin, hfdpl. van de heerlijkheid Wismar, (gr. 3 El m.),
op den achtergrond eener diepe baai der 0.zee (Salzhaff
of Walvischbaai) en aan 't eind van een spw.tak, die haar
met Rostock en Hamburg in gemeentichap stelt, 5 U. NO.
Schwerin. Zij heeft 6 kerken, 3 hospitalen, een achoon
raadhuis, verscheiden scholen, een weeshuis, een zeebadinrichting, fabr. van tabak, speelkaarten, zeildoek en.. en
belangrijke brouwerijen en branderijen, scheepsbouw, scheepvaart, visscherij en veel uitvoer van granen. Hare gemakkelijke haven wordt beschermd door 't eil. Poel I z. ald.)
15,547 mw. 53° 53' 5" N.B., 11 0 27' 7" O.L. — W. wend
in 1229 gesticht en behoorde weleer tot de Hanse-steden.
Wisna, Visna, russ. at., Polen, gouv. Lomaha. 2900 mw.
Wiroka, tie %Vissek.
Wiscki-Mazomiecki, st. in Rutland, Polen, gouv.
Augustowo, 8 u. ZO. Lomza. 1000 Mw.
Wisowitz, st. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Moravie„
hr. en 6 u. NO. Hradisch, aan de Drewnitza; met lakenen papierfabr. 2400 mw.
Wissant, (bins Portus?), fr gem. en (1., Pas-de-Calais,
arr. en 3 u. 0. Bologne ; met ten verzande haven. 1000 mw.
Wissek, (poolsch Wisok a), pr at., peon. Posen,
regdst. Bromberg hr. en 21/2 u. 0. Wirsitz. 1170 mw.
grout S. in de Ned. prov.
Wissekerke,Wissenkerke,
'
Zeeland, eil. N.-Beveland, 1 u. ONO. Kortgene, kant. Goes,
arr. Middelburg. Met het geh. Geersdijk en de polders
Kampens-Nieuwland en 's Gravenhoek vormt het de g e m.
Wiasekerke c. a., die 3298 inw. telt. — Een half u.
W. Goes, op Z.-Beveland ligt het geh. ( vroeger d.) W i asek er k e, met 90 mw.
Wissel, Wessel, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Epe. 560 inw.
Wissembourg, (hoogd. We i ss embur g of K r on-W.),
[Sebusium], at. aan de Lauter, tie Weissemburg.
Wissinghuizen, Wessinghuizen, geh. in de Ned.
prov. Groningen. deels tot de gem. Onstwedde, deels tot
die van Wedde behoorende.
Wissinkhoek, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Ruurloo. 170 mw.
Wistantow, kersp. van Engeland, gra. Salop, 2 u. NW.
Ludlow. )140 mw.
Wisternitz, 1) (Grosz.), (moray. Bys t r ic a Hrub a),
my!. in Oostenr.-Hongarije, pros. Moravie, kr. en 1 u. 0.
Olmtitz ; met een kasteel. 1500 mw. 2) (Enter.), (D o Iny -W i ston ice ), id., hr. Briinn, 2 u. WZW. Anspitz,
aan de Taja, r. o. 900 inw
Wiston cog. S. en kersp., Wales, grs. Pembroke, 11/ 2
U-ON.liaverfod70mw
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Wiatow, kersp. van Engeland, gm. York, W.-Riding,
1/2 U. WNW. Selby. 820 inw.
Witebsk, Witersk, 1) gonv. van Rasland, Polen,
meest tnuchen 540 58' en 57° 20' N.B., omgeven door de
gonv. Mohilev, Minsk, Koerland, Lijfiand, Pskov en Smolensk; gr, 1 081/4 om., met 889,000 mw., meest R. Kath.
De meestal vlakke, met zandige en moerassige streken atgewisselde grond, is tamelijk vruchtbaar en geeft overvloed
van koren, ook veel hennep, vlas, boonen, erwten, hop en
vruchten. Door de Dfinov, die door 't Z. Inept, en door
de kanalen, die deze riv. met de Beresina en Lowat vereenigen, wordt de handel grootelijks bevorderd. De wonden zoowel ale de weilanden zijn nitgestrekt, en de laatsten voeden tel van runderen en grofwollige schapen. 't
Fabriekwezen levert vooral laken, leder, glas en aardewerk.
De nitvoer bepaalt rich hoofdzakelijk tot landbouwprod.,
timmerhont en masten, huiden, wol, talk, honig en wan.
Het gouv. wordt verdeeld in 12 distr. De voorn. at. zijn
Witebsk, WeHach, Dfinaburg en Polotzk. — 2) Mat. van
gen. gonv., aan beide zijden der DUnov, die hier de W iteba opneemt, 27 u. N. Mohilev. Zij is meest van hoot
gebouwd, maar heeft 12 grieksche en 3 r. kath. kerken, 8
kloosters, synagogen, eon oud kasteel, een bazar, een
collegie, veracheiden hospitalen, fah, van laken en
leder, beroemde medebronwerijen en levendigen handel. Zij
is de resid. van een burgerlijken en een milit. gouverneur.
40,409 mw. (18,000 in 185 1).
Witham, 1) eng. riv., gm. Lincoln, vloeit langs Grantham, Long-Bennington, Lincoln, Tattershal en Boston, en
valt na een loop van 24 u. in de Wash. Zij is bevaarbaar
voor kleine stoom- en zeilvaartuigen, ja ook voor sea dieper gaande schepen, tot Tattershal, en hare voorn. bijriv.
Bain en Slea zijn tot Horncastle en Sleaford bevaarbear gemaakt. — 2) en'. mvl. en kersp., gm. Essex, aan
den Maldon-tak van den East-counties-spw., D/2 u. NO.
Chelmsford. 2966 mw. (in 't kersp.)
'Withington, gem. in Engeland, grs. Lancaster, kersp.
en /12 n. Z. Manchester. 17,108 mw. — Nog vele kleinere
plaatsen van dezen naam vindt men in het kon.
Withuis, geh. in de Ned. prov. Limburg, gem. Eijeden;
met circa 50 mw.
riv. van 0,-Siberie, ontspr. in de steppe van
Witim, ZO. het Baikal-meer, gnus. Irkoetsk, vloeit NO.
en N. ongeveer 250 u., vormende de grens tusschen dat
gouv. en de prov. Jakoetsk, en valt in de Lena, tegenover
Witimsk. Zij heeft veel groote bijrivieren. — Witimsk,
of Witimskaja-Sloboda, d. over den mood der Witim
in de Lena, op 59° 15' N.B., 112° 0.L.; met 210 mw.
Witkow of Wigstadtel, stadje in Oostenr.-Hongarije,
prov. Silezie, 3 , /2 u. ZZW. Troppau ; met weverijen. 1700 mw.
Witkowo, pr. st., prov. Posen, regdst. en 3 u. ZO.
Gnesen. 1706 low. (meest Joden).
Witmarssum, Ned. d., prov. Friesland, gem. Wonseradeel kant. en 11/3 u. NW.t.N. Bolsward, arr. Leeuwarden;
met een geref. kerk en een eenvoudig kerkje der Doopsgezinden, waarin Menno Simons.. in 1536 priester was en de
stichter werd van de secte der Mennonieten. 1350 mw.
lmet eenige geh. en b.) In laatstgen. kerk prijkt het afbeeldsel van den kerkhervormer, door Van der Kooi geschilderd. Sedert kort is W. door het spoor met Harlingen, Bolsward en Sneek verbonden.
Witney., eng. mvl. en kersp., gm, en 3 u. WNW. Oxford, aan de Windrush (bijriv. van de Teems); met beroemde (abr. van dekens, lakens ens. 6000 inw. (in 't kerspel, 3910 in 't vl.)
geisoleerde berg op het Balkan-schiereil., eau
walks voet de at. Sophia ligt; 2500 met. boven de zee.
Witsjegda, zie Wytsjegda.
Wittebergeis, naam van verscheiden bergketens in Z.Afrika, zoowel in 't Kaapland ale in de Oranje-Vrijstaat;
alle met vrij hooge toppen, die in den winter met sneeuw
bedekt zijn; vanwaar de tlitAM.
Witteite, Ned. b., prov. Drente, gem. Diever. 160 mw.
Wittem, Ned. d., prov. Limburg, arr. Maastricht, kant.
en 1/3 U. 0. Gulpen ; met 2 kasteelen. 560 low. Met de d.
Epen, Eye, Mechelen, Nijawiller en Wahlwiller, benevens
emn menigte geh. vormt het de g e m. Witte m. 3753 mow.
Witten, 1) geh. in de Ned. pros. Drente, gem. Assen.
75 .mow. — 2) pr. at., prov. Westphalen, regdst. en 9 n.
WNW. Arnsberg, aan de Boer en aan den spw. van Erberfeld op Dortmund; met weverijen en steenkoolmijnen.
21,412 mw. (3600 in 1850).
Wittenbaeh, gem. in Zwitserland, kant. St.-Gallen,
distr. Tablet. 1891 mw.
Wittenberg, versterkte pr. st., prov. Sakaen, kr.hfdpl.,
regdst. en 13 u. NNO. Merseburg, aan den r. o. der Elbe,
over welke hier een brng ligt, en aan den spw. van Berlijn op Leipzig. Hare in 1502 opgerichte universiteit, aan
welke eens Luther en Melanchton onderwezen, weed in
1817 met die van Halle vereenigd. Zij heel% een gymnasium,
can veraterkt slot (de voorm. keurvorstl. reaid.), 5 kerken,
waaronder de alotkerk (in welke Luther en Melanchton,
ook Frederik de Wijze rusten en aan welker deur Luther
op 31 Oct. 1517 de vermaarde 95 theses aansloeg), en emn
in 1821 op het marktplein opgericht Luther-monument,
prijkende met het opschrift eIsta Gotten week, no wirds
bestehn; ists Menschenwerk, wirds untergehn". In 't oude
Auguatijner-klooeter, no in men aeminarie voor protest, leerears verauderd, toont men nog de schier onveranderd gebleven cel, die Luther erns bewoonde, met zijn schrijfiessenaar, armatoel, drinkglas ens., en bniten de Elsterpoort
em n eik op dezelfde pick, waar Luther op 20 Dec. 1520 de
pauselijke bul verbrandde. De at. drijft een niet onaanzienlijken handel en heeft belangrijke lakenfabr., branderijen, brouwerijen enz. 13,475 mw. — W. weird in 1814 door
de Prnisen ingenomen.
WittenMerge, at. in Prnisen, prov. Brandenburg, regdst.
Potsdam, aan de Elbe, wear die de Stepnitz opneemt, en
aan den spw. van Hamburg op Berlijn, 21/, n. SW. Perleberg; met een tolkantoor en 'reel riviervaart. 9661 mw.
(2800 in 1850).

Wladislawow
Wittenburg, at. in Mecklenburg-Schwerin, kr. Mecklenburg, ambta.hfdpl., 5 u. SW. Schwerin. 3622 mw.
Witterslham, kersp. van Engeland, gm. Kent, 1 u.
ZZO. Tenterden. 950 mw.
Wittevveri, geh. op het Ned. ell. Marken, prov. N.Holland. 55 low.
Wittewiernm, Ned. d., prov. Groningen, gem. TenBoer, 11/2 n. WZW. Appingedam. 70 mw.; met de onderhoorigheden 700. In 1568 sloeg Lodewijk van Nassau de
in spaanschen dienst etaande troepen.
Witte-Zee, (ruse. Bieloe-More of B. -Ozer o),
groote golf van de N.lijke IJszee, welker ingang gevormd
wordt door Kaap-Swiatoi op 6-1° 10' N.B., 39° 47'
0 L., en door Heap -kanin op 68° 30' 2" N.B., 43.
32' 5" O.L. Zij strekt zich Z. en ZW.waarts in Eur. Ensland, tusschen Lapland en Archangel, over een lengte van
omtrent 110 u. bu een breedte van 9 tot 45 u. Hare oppervlakte wordt op 2651 0 m. geschat. In 't NW. vormt
zij de h andalaskaja-baai en in 't Z. de golven van Onega
en Archangel of Dwina. De voorn. riv., die zi,j opneemt,
zijn de Mezen, Dwina, Onega en Wigo. Zij is diep en voor
groote schepen bevaarbaar, behalve aan den mond der
Dwina, wear groote zandbanken liggen. Zij is van October tot Mei grootendeels dicht gevroren. Zij bevat de Solowetskoi-eilanden, en is rijk aan haring en kabeljauw.
Wittgensdorf, gem. in Saksen, regdst. Zwickau. 340 inw.
Wittgenstein, eil. in den archipel der Lege- of Gevaarlijke-eil., op 16° 1 Z.B., 146° 22' W.L.
st., prov. Silezie,
Wittiehenau, Wittgenau, pr
regthit. en 24 u. WNW. Liegnitz, aan de Zwarte-Elater;
met fabr. van linnen en kousen. 222.3 mw.
Wittingan, (T rzeben 1, at. in Oostenr.-Hongarije,
prov. Bohemen, kr. en 4 u. ONO. Budweis ; met een slot
en vischhandel. 5120 mw.
Wittingen, St. in Pruisen, prov. Hannover, landdr. Luneburg, 51/2 u. ZZO. ITelzen. 1680 mw.
Wittlich, pr. st., Rijnprov., regdst. en 6 u. NNO. Trier,
kr.hfdpl., aan de Lieser (bijriv. der Moezel ); met slotrulnen en minerale bronnen. 3371 mw.
Wittmund, st. in Pruisen, prov. Hannover, landdr. en
4 n. NO. Aurich; met veel paardenhandel. 1851 mw.
Wittnau, Weitnau, gem. in Zwitserland, kant. Aargau, distr. Laufenburg. 900 mw.
Wittove, zie Arkona.
Wittringen, gem. van Pruisen, prov. Westphalen, regdst.
Munster. 2200 mw.
Witistoek, pr st., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam,
kr. Ostpriegnitz, aan de Douse, 4 u. N. Kyritz ; met een
i
en weverijen. 6800 low.
landar m en- en nvalidenhuis
Wittwyl, Wittweil, gem. in Zwitserland, kant. en
distr. Zofingen. 402 inw.
Witveen, Witteveen, b. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Tietjerksteradeel, onder het d. Oostermeer. 240 mw.
Witzenhausen, pr. at., prov. Hessen-Nassau, aan de
Werra, 1. o., 4 u. 0. Kassel ; met fabr. van tabak, azijn
en leder. 3171 mw.
Witzhelden, pr. gem., Rijnprov., regdst. Dusseldorf.
2135 mw.
Wiveliseombe, eng. mvl. en kersp., grs. Somerset, 71/2
U. W. Somerton; met weverijen. 3200 mw.
Wivenboe, eng. zeevl. en kersp., gm. Essex, aan de
Colne, 1)/3 n. ZO. Colchester, waarvan 't ale de haven beschouwd wordt; met een tolhuis. 2150 low.
Wixa., zie Wladjmir.
Wizna, at. in Rusland, Polen, gonv. en 14 u. ZZW.
Augustowo, Ran de Narew. 2900 mw.
Wheat., st. in Oostenr.-Hong., prov.Bukowina. 3350 mw.
Wjasma, WjAtka, enz., zie onder Wia....
Wkra. riv. van Rnsland, Polen, ontspr. in de prov. Pewse, bij Neidenburg, vloeit SW. en vervolgens meest ZO.
door het gouv. Pluck, en valt na een loop van 35 u. in
den Bog, 41/2 u. NNW. Warschau.
Wladjmir, 1 ) of Wo1odimer, gouv. van Ear. Rusland, ongeveer in 't midden, tuaschen 55 en 57° N.B., 37°
40' en 43° 20' 0.L., omgeven door de gouv. Moskou, Twer,
Jaroslavl, Kostroma, Niajnii-Novgorod. Tambov en Masan;
gr. 862 0 m., met 1,260,000 low. De vlakke grond, die
doer de Kijitsula in 't midden en de Oka in 't ZO. besproeid
wordt, is onvruchtbaar en brengt niet toereikend koren
voort. Hfd.prod. zijn rogge, gems!, haver, een weinig tarwe,
hennep, vies, glees!, erwten, appelen, keraen, hop en kmkommers. De veeteelt is er van minder belang. De wouden zi.j.n uitgeetrekt ; in dat van Moeron liggen kostbare
ijzermunen zoo ook te W I x a, aan de Oka. De dorheid
van den bcidem heeft de aandacht der low. vooral op het
fabr.wezen bepaald. Hare voorn. voortbrengrlen zi,jn katoenen, wollen en linnen atoffen, gegoten iizer, glee en
kristal, leder, aardewerk ens. Deze prod. gaan meant de
Wolga af of overland near Moskou. 't Gouv. wordt verdeeld in 13 distr. De voorn. plaatsen zijn Wladimir, Moeroan, Sjoeja, Perealavl-Saleskoi, Soezdal en Wiasnikov. —
2 ) rues. at., hfdpl. van gen. gouv., aan de Kljasma, 32 n.
ONO. Moskon, werwaarts de weg door em n keten van
bloeiende d. loopt. Zij heeft een kathedrial met 5 koepels,
24 andere kerken, 2 kloostera, een aartabiasch. paleis, een
paleis des gouverneurs, een beroemd gymnasium e. a. schoion, abr. van linnen, sluiers en leder en handel in ooft,
vdral kersen. 16,422 low. — 3) (poolech Wlodzimi er z),
at. in Rusland, Polen, gouv. Volhynie, distr.hfdpl., aan den
Loet (bijriv. van den Bog), 8 u. ZZW. Bowel; met beroemde potterijen en handel in slide en tout. 5800 low.
(meest Joden).
Wladikawkas, et en vesting van Russ. Cia-Caukasie,
aan den N.voet van den Kasbek, en aan den ingang der
groote heirbaan Stawropol-Tiflis. 23,760 mw. — Zie ook
Vladli-kavkas.
Wladislawerw, 1) of Nenstadt, (Nowo-Miasto

of Nowymiesto; hoogd. Rosterschlitz), at. in
Rusland, Polen, gouv. Augustowo. II. NW. Mariampol,
aan den mood der Schirwind in Szeszuppe; met bronwerijen en levendigen handel. 4100 mw. — 2) id., guts-. War-
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Wladiwostok
schau, 8 u. NO. Kalisz ; met linnenfabrieken. 500 inw.
Wladisvoistok, Z.lijkste haven van Rneland aan Aries
0.kust, op de Z.spits van 't achiereil. Moerariev of Amoerski,
flat zich Z.waarts in de Victoria- of Peter-de-Groote-baai
nitstrekt. Zij is minds kort door een telegraafkabel met
Shangai en met San-Francisco verbonden, gelijk W.waarta
door den grooten Siberischen overland-telegraaf met St.Petersburg. In 1875 liepen in hare haven 34 schepen binnen met 12,725 tonna inhoud. 55)8 inw., meest Tataren,
die zich met vischvangst bezig houden. — Zie ook Vladivostok.

at. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bohernen,
pr. en 6 u. ZZ W. Kaurzim; met een kasteel en park en
weverijen. 2700 mow.
Wloclawek, Wroclawek, at. in Rusland, Polen, gouv.
Warschan, aan de Weichsel, 1. o., 81/2 U. W t.N. Flock ;
met cichorei-fabr. en handel in granen. 4000 mw.
Wlodaswa, at. in Rueland, Polen, gouv. Lublin, 201/2 u.
ZO. Siedlec, aan de Wlodawka en den Bog. 3600 mw.
Woalsoe of °same, ten der Sandwichs-eil., 40 u. NW.
Hawaii; lang 12 u , op zijn breedst 5 u.; groot 25 0 m.,
met 37,800 inw. De grond is bergachtig en men vindt hier
veel nitgedoofde vulkanen. Tot de prod. behooren indigo,
boomwol, suiker, sandelhout en varkens. De wijnstok is
er onlangs nit Californie overgebracht. (Zie ilomoloeloe).
Wobbelin, zie Ludwigslust.
Woborn, 1) of Old-VV., eng. mvl. en kersp., gee. en
4 u. ZW. Bedford, bij den spw.tak tusschen die at. en den
London-and-North-Western-spw. 16f0 mw. — 2 gem. en
vi. der VS., Massachusetts, grs. Middlesex, aan den spw.
van Boston naar Lowell en aan 't Middlesex-kanaal, 5 u.
NW.t.N. Boston; met ',Warren academy" en verscheiden
bloeiende dorpen. 8561 mw.
Wodeislawice, zie Loalan.
Wodecq, belg. gem. en d., prov. Henegouwen, arr.
Doornik, kant. Flobecq. 2240 low.
Wodehouse. een in 1871 gevormde afdeeling van de
Britsche Kaapkolonie, Z.-Afrika, aan de hellingen der Witte
bergen gelegen en in 't gebied van de Oranje-riv. 26,000 low.
Haar voorn. plaats is Dordrech t, dat rijke steenkoolmijnen bezit en ten naastebij 800 low. telt.
Wodensburg, zie Wednesbury.
Wodislau, zie 1Loslau.
Wodiz, gem. in Oostenr.-Hong., prov. Brain. 2150 mw.
Wodje of Wusch, Woeschk, at. en haven van Arable, Hedsjan, 52 u. N. Jambo, tan de Roode zee. Tusschen
hier en Jambo ligt de havenplaats Haoer of H a n r.
Wodla, meer en riv. van Rusland, gouv. Olonetz ; het
racer, 71/2 U. NO. Poedosch, lang 81/2 u., hr. 31/2 u., outlast zijn overvloed door de riv., welke in 't meer Onega
valt, aan de 0.zijde, na ten loop van 35 u.
Wodnian, versterkte st. in Oostenr.-Hong., prov. Boisemen, hr. Prachin, tan de Blanitz, 31/2 U. Z. Pisek. 4500 mw.
Wodolimer, die Wladimir.
Wodzislaw, st. in Rutland, Polen, gouv. Lublin, 9 u.
ZW. Kielce, tan de Wodzislawa. 2000 mw.
Woehee, Wuhu, chin. at., prov. Ngan-hoei, tan den
Yang-tse-kiang; met veel industrie en scheepvaart.
Woemar of Vohemare, havenpl. op Madagaskar, aan
de gelijkn. baai der NO.kust ; met handel op Bourbon.
Woensdrecht, Ned. d., prov. N.-Brabant, arr. Breda,
kant. en I1/2 u. Z. Bergen-op-Zoom ; met een stet. aan den
spw. van hier op Goes. Het vormt met het d. Hoogerbeide en eenige geh. de g e m. Woensdrecht c. a.,
die 2680 meest r. kath. low. telt.
Woenael, Ned. d., prov. N.-Brabant. kant. en 11/2 u.
N. Eindhoven, arr. 's Hertogenbosch; met vest linnenweverij. Het vormt met verscheiden geh., waaronder Eckert
met een fraai kasteel, Acht met een school, enz., de
gem. Woeneel-en-Eckart. die 2941 meest alien
C. kath. mw. telt.
Woerden, I ) kant. der Ned. prov. Z.-Holl., arr. Utrecht.
— 2) gem. en at., hfdpl. van gen. kant., tan weerszijden
van den Ouden-Aijn, tan de Utrechtsche grens en aan den
spw. van Rotterdam op Utrecht, 5 u. OZO. Leiden. Hare
voorn. gebouwen zijn het nude kasteel of slot, dat in den
laatsten tijd achtereenvolgens tot staats-gevangenis, artilleriemagazijn, gevangenis voor veroordeelde vrouwen en tot
magazijn coot militaire kleeding heeft gediend; het stadhula ; het gemeene-landshuis van 't Grootwaterschap van
Woerden ; de stadswaag, de kazerne en vele andere militaire gebouwen ; de schoone en ruime geref. kerk, die een
fraai orgel heeft ; de luth. kerk, met een merkwaardig
stadskronijktafereel en 't afbeeldsel van J. Pristorius of Jan
de Bakker, die hier omstreeks 1520 de eerste prot. gemeente
stichtte en in 1525 te 's Gravenhage ala ketter weed vetbrand ; de kleine remonstr. en de fraaie r. kath. kerk ; ook
de Israelieten en Chi% geref. hebben er een kerk Be verdedigingswerken der at. met de forten Oranje, Linschoten
en Kruip-in zijn Binds lang geslecht. W. heeft een menigte
pannen-, tichel- en steenbakkerijen in hare 0.waarts loopende voorst., enkele andere fabrieken, eenige scheepstimmerwerven, veel doortocht en handel. Voor het overige
vormen veeteelt en landbonw het hoofdmiddel van bestaan.
Hare beplante binnenwallen en singels leveren aangename
wandelingen op. 4236 mw. ( tegen 3681 in '76, 4187 in '60,
4135 in '50 en 4233 in '40). — In 1672 en vooral in 1513 had
W. veel van der Franschen moedwil en wreedheid te lijden.
Woeri, aie Adinara.
Woeschk, tie Wodje.
Woesten, belg. gem. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr.

en kant. Yperen. 1200 mw.
Woesitrin, Woesjitrin, Vuaitrin, at. in 't Z. van
Servie ; distr. en 31/2 u. NW. Pristina, aan een bijriv. van
den Ibar. 3000 mw.
Woesong, (cog. Woosun g), kleine versterkte zeest.
van China, prov. Kieng-si, 23 u. NW. Tsjoe.san ; sterk bevestigd door de Chineezen tijdens den voorlaatsten oorlog;
maar door de Engelschen in 1843 ingenomen.
Woe-tsjang, Von-chang, st. in China, prov. Hon-pc,
dep.hfdpl., tan den Yang.tze-Kiang, waar die den Han-

yang opneemt. — Woe-tajing en Woe-ting zijn
stolen in de provincien Kiang-al en Yun-nan.
Wognum, ond Ned. d., prov. N.-Holland, kant. en 1 a
NNW. Hoorn, arr. Alkmaar; met eOn geref. en een r. kath.
kerk. 1000 low. Het vomit met het d. Wadway en eenige
onderh. b. en geh. de gem. Wognu m, c. a. 1643 mw.
Wohlan, Wolan, pr. at., prov. Silezie, Twist. en Oh
u. NW. Breslau, kr hfdpl., omgeven door meertjes; met een
slot, wol- en veemarkten. 3050 mw.
Wohlde, d. in Pruiseu, prov. Sleeswijk-Holstein, 3 n.
ONO. Frederikstadt. Hier werden op 3 Aug. 1q50 de Denen door 't Sleeswijk-Holsteinsche leger teruggeslagen.
Wohlen, 11 gem. in Zwitserland, kant. Aargau, distr.
Bremgarten. 2668 mow.
2) id.,kant. en distr. Bern. 3285 low.
Wohlhnsen, Wohlhausen, gem. in Zwitserl., kant.
en distr. Lucern. 1601 law.
Wohladorf, zie Saalfeld 1).
Wohrden, vi. in Pruisen, prov. Sleeswijk-Holstein,
Silder-Dithmarschen, 1 1 /2 a. NNW. Meldorf; met een haventje tan de N.zee. 800 low.
Woisik,

ale Oberpahlen.

Woje, zie Wosje.
Wokam, een der Acme-eil., Molukschen archipel, op
50 30' N.B.; met het gelijkn. d. tan de W.kust, dat ten
geref. kerk en een fortje heeft. ZO waarts ligt het eil.
K a broo r, het 0.1ijkste van de groep.
Woking, km-up. van Engeland, grs. Surrey, 012 u. NNO.
Guildford. 659 low.
Wokingham of Oakingham, eng. mvl. en kersp.,
grs. Berks en Wilts, aan den spw. van Reading naar Kitgate, 2 u. ZO. Reading. 4650 inw. (3100 in 't vl.)
Wola, d. in Rusland, Polen, mint 1 u. van Warschau;
hist merkwaardig wegens het veld, waarop welter de koningen van Polen gekozen werden.
Wolanow, poolech stadje, gouv. en 22/3 U. W. Radom.
Wotan, nit Wohlan.
Wolbeek, pr mvl., prov. Westphalen, regdst. en 11/2
U. SO. Minster; met een slot en diergaarde. 1100 mw.
Wolborough, ( met Newton-Abbot), kersp. en at.
van Engeland, grs. Devon, 4 u. ZZW. Exeter. 7632 mw.
Wolborz at. in Rusland, Polen, gouv. Warschau, 2th
u. NO. Petrikau,
'
aan de Wolborka. 16 )0 low. — Wolbrom,
id.. gouv. Lublin, 4 u. NNO. Olkusz. 800 mow.
Wolcott, 1) gem. en vl. der VS., New-York, gm.
Wayne. aan 't meer Ontario. 3240 mw. — 2) id. Vermont,
grs. Lamoille, 8 u. N. Montpelier. 9
39inw. — 3)' id., Connecticut, grs. en 6 u. N. New-Haven. 600 low.
Woldegk, Woldeck, et. in Mecklenburq-Strelitz t aan
de proms. grens. 21/2 u. 0. Stargard ; wevertj. 3097 mw.
Woldenberg, pr at., prov. Brandenburg, regdst. en
19 u. NO. Frankfort, tan den spw. van Stettin naar Posen,
tusschen vele verbonden meren. 4317 mw.
Woldendorp, Ned. d., prov. Groningen, arr. Winschoten, kant. en 3 u. NO. Zuidbroek, gem. Terrnunten, nabij
den Dollart. 800 mw. met onderh. gehuchten).
Woldens, zie Won..
Wolder,

ale Wilre.

Wolf of Wolfbui.„ geh. in de Ned. prov. Limburg,
gem. Wijlre. 40 mw. — Zie ook Winnebago 1).
Wolfaartsdijk, Wolphaartsdijk, 1) voorm. eil. der
Ned. prov. Zeeland, tasschen N. en Z.-Beveland,, nu door
bedijkingen geheel met het laatstgen. eil, vereentgd. — 2)
Ned. gem., beslaande 't geheele voorm. eil., kant Goes, arr.
Middelburg; met het d. Oostkerke en de geh. Sabbingen
en Oude-Kaai, 2062 meest geref. low.
Wolfach, at. en ambtszetel in Baden, Middenrijnkr.,
aan de Kinzig, die bier de Wolfach opneemt, 9 , /2 u. ZZW.
Baden ; met ten slot en honthandel. 1850 inw.
Wolfcreek, gem. der V.S., Pennsylvanie, grs. en 3 a.
ZO. Mercer, aan Wolf-Creek. 1630 low. — Wolfeborongh,
id., New-Hampshire, grs. Carroll,.aan 't meer Winnipiseogee, 11 u. NNW. Concord. 1950 mw.
Wolfenbiittel, at. in 't hertd. Brunswijk, hfdpl. vAll
den gelijkn. kreits, 21/ss U. Z. Brunswijk, aan den spw. naar
Hannover en tan de Ocker. Zij bestaat nit de citadel, de
eigenlijke at. en twee voorst., heeft ten slot, weleer de
hertl. resid., met ten beroemde bibl. van 190,- tot 200,000
boekdeelen en 10,010 MSS. en dissertatien, een oud tuighula, ten kazerne, verscheiden schoone kerken, ten seminarie voor onderwtjzers en een sander voor predikanten, een
gymnasium e. a. scholen, een aanzienlijk weeshnia, ten
tuchthuis en fabr. van leder, tabak, verlakte waren, Bonen enz., handel in linnen, garens en graan en 5 jaarmarkten. Zij is de zetel van 't oppergerechtshavoor Brunswijk en de vorstd. Lippe en Waldeck. 12,140 mw.
Wolfenschiessen, gem. in Zwitserland, kant. MaterWalden-nit-dem-Wald. 1132 mw.
WOlfersdorf, pr. d., prov. Silezie, regdst. Breslau, bij
Mittelwalde ; met een schoon slot en park en daarbij de
beroemde bedevaartskapel eMaria-Schnee". 200 low.
Wolfgang, zie Aber.
Wolfhaag, VVolftshaag, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Vaals. 200 mw.
Wolfhagen, 11 at. in Pruisen, prov. Hessen-Nassau,
2)
kr.hfdpl., 4 u. W. Kassel ; met weverijen. 2809 low.
b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Schinnen. 120 mw.
Wolfhalden, gem. in Zwitserland, kant. AppenzellAusserrhoden, distr. Vorderland. 2648 mw.
Wolf-Islands, eil.groep in Britsch-N.-Amerika, NieuwBrunswijk, in de Passamaquoddy-baai, ten N. het eil.
Grand-Manan. Het N.lijkste op 44° 59' N.B., 66° 41' W.L.
Wolflinswyl, gem. in Zwitserl., kant.
Aargau, distr. Laufenburg. 710 low.
Wolfrathshausen, beier. mvl., Opperbeieren hfdpl.
van een landgericht, tan de Loisach, 5 u. ZZW. MUnchen,
met een soda-fabriek en veel houthandel. 1200 mw.
Wolf River, 1) riv. der VS., Tennessee, valt in den
Mississippi. — 2) id., Wisconsin valt in 't meer Winnebago, na ten ZO.lijken loop van '45 u.
Wolfsbarge, Wolfsbergen, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Hoogezand. 320 low.
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We'tabors, 1) b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Alden. 270 mw. — 2) it. in Oostenr..Hongarije, pro,. Karbala, kr. en 81/2 n. NO. Klagenfurt, aan den Levant;
met ijzerwerken. 2500.1nw.
Illfolfsbosek, geh. in de Ned. pro, N.-Brabant, gem.
Oteuert. 83 mw. — Wol&shook, id., id., gem. Drunen. —
1111folfsneot, id., id., gem. Capella. — Wolfswaard,
heerlijkheid in de prov. Gelderland, aan den Rijn, bij Wageningen. — Wolfavritakel, geh. in de prey. N.-Brab.,
aan den Dommel, gem- Son.
Wolfseek, IntoMega, mvl. in Ooatenrijk-Hongarije,
prov. Opper-Oostenrijk, Hausruckkr., aan den Hansruckweld; met een mineraal bad. 2050 mw.
Wol1stoin beier. at., Paltskr., kant.hfdpl., aan de Letitee, 3 u. NNW. Kaiserslautern; met kwikmijnen. 1000 tow.
15111olfwil, gem. in Zwitaerland, kant. Solothurn, distr.
Balsthal. 894 inw.
Woks, [Itlia], rum. riv., de grootate van Europa,
ontstaat nit het kl. nicer Selingner, op het plateau Woldai,
of 't Wolchonaki-wond, gouv. Twer, 57° N.B., 33° 10' 0.L.,
op een hoogte van 167 meter boven de see, (*) vloeit
ONO., 0504 ZZW. en ZO. lenge Kjev, Twer, Jaroslitv,
Hostroma, Niajnit-Novgorod, Kasen, Simbirsk, Saratov en
Astrakhan, bij welke laatste at. zij met 60 of 70 monden,
(waarvan de grootste 71/2 KM. breed is) in de Kaepische
zee valt, 25 met. beneden den oceaan. De uitgestrektheid
van hear stroomgebied wordt op meer den 20,000 0 m.,
haar loop, met de bochten, op 3000 KM. 1600 unr) gerekend, terwijl hear geheel verval slecht. 122 met. bedraagt.
Hare voorn. bijriv. zijn r. de Oka en Soera, 1. de Twertza,
lifologa, Sjoksna en Kama. Hare bijrivieren, die door versshillende kanalen met de News en de Dwina verbonden
zen, openen een binnenlandsche gemeenschap tnaschen de
Kaepische en de Oost- en de Witte zee. Zij bevat een overvloed van visch, vooral steur en zalm, waarvan veel'wordt
nitgevoerd. De Wolga is in Ragland de voornaamste handelsweg. Zij is voor vaartnigen van 1200 ton brnikbaar;
maar hare vaart wordt yank door zandbanken belemmerd
- en gemiddeld is zij 170 dagen van 't jaar dicht gevroren.
In hear beneden-loop wordt zij reeds sedert 1820 door
kleine vrachtstoombooten gekliefd, doch in 1848 werd voor
't meat een ijzeren stoomschip (van 1250 ton; 125 met.
lang en 10 met. breed) op haven stroom geworpen, en deze
eWolga" volbracht de reis van Rybinsk near Ssamara, die
ireger 3 it 4 maanden vereiachte, in den toen ongekenden
tadd van slechts 16 dagen. Tegenwoordig onderhoudt de
Wolgantoomvaart-maatschappij em n geregeld verkeer op de
Kaapische see met meer dan 100 stoonabooten.
11111olgrast, pr at. en sects., prov. Pommeren, regdst. en
9lhU. ZO. Straalsond, bij den mond der Peene in de 0.zee; met zeep- en tabaksfabr. 8070 mw.
Wolin, Zsvolin, mvl. in Oostenr.-Hongarlie, prov. Bohemen, hr. Prachin, 5 ZW. Pisek, aan de Wolinka (bijriv. der Wotawa ). 2600 mw.
Wolkedstein, saks. at., kr.dir. Zwickau, ambtshfdpl.,
aan de Zschoppan ; met ten oud slot, een opvoedingsgesticht voor weezen, en weverijen. 2308 mw.
Wolkersdorf, gem. in Oostenr..Hongarije, prov. Beneden-Oostenrijk. 2180 low.
Wolkbov, russ. riv., gonv. Novgorod en St.-Petersburg, ontstaat nit het llmenmeer, Naijde, bij Novgorod,
door welke at. rij loopt, richt zich recht NNO.waarts,. en
vat in 't meer Ladoga te Nowaja-Ladoga, aan de Z.zilde.
Zij is diep en bevaarbaar, doch hare snelle strooming en
watervallen belemmeren haar.
Wolkovvisk, at. in Rusland., Polen, gouv. en 12 n.
ZZO Grodno, distr.hfdpl. 3000 mw.
Wollaston, 1) gem. van Engeland, grs. Worcester, kersp.
Oldswinford, 1/2 U. OZO. Stourbridge. 2160 mw. — 2) kersp.
id., grs. Northampton, 1 n. ZZO. Wellingborough. 1400 mw.
Wollaston-l.nd, land van Britach N.-Amerika, N.luke IJszee, ten W. van Victoria-Land; de 0.punt op 48 0
45'N.B,103WL;van'tseldgchinor

de Dolphin- en Union-straat. — Wollaston-Meer meer
in Britsch N.-Amerika, tusschen 't mete Athabasca' en 't
Hertenmeer.

Wolleket, sic Aliseovval.
1111Volleran, zwit. d. en kersp., kant. Schwyz, 13/4 u.
Lachen., bij Ztlricher-meer. 1458 mw.
Wolleaeote, gem. van Engeland, grs. Worcester, kersp.

Oldswinford, 1/2 U. OZO. Stonrbridge. 1972 mw.

Wollbausen tie Ebbansen.
Wollin, pr. at. en zeeh., prov. Pommeren, regdat. en
U. N. Stettin, aan de Divenow en op de 0.zijde van het
gelijkn. eil. (gr. 41/2 0 m.) Zij is door 3 bruggen over de
Divenow met het vasteland verbonden en heeft lakenfabr.,
visacherij, scheepsbonw en honthandel. 5675 mw. Daarbij
aan de 0.zee het d. Misdr o i; met barnsteenvisscherij.
Wollinglsubsen, geh. in de Ned. prov. Groningen, gem.
Vlagtwedde. 80 mw.
Wollisbofen, Zwit. gem., kant. en distr. Zlirich. 1500 mw.
pm. at., prov. Saksen kr.hfdpl., regdat.
en 21/2 n. N. Maag.denburg, aan de Ohre; met alottninen,
fitbr. van lizmen en leder, en handel in koren. 3720 tow.
— W.iienienIebe., id., id. 2200 mw.
Wollonaba en WoIiemJUIy, 2 riv. van Nienw-Z.-Wallis: de aerate, grs. Gloucester, valt in 't meer Wallis; —
de tweede vloeit door 't gra. Argyle, en tuaschen Camden
en Westmoreland, en valt in de Warragonga, na een loop
van 40 U. — Wollongong is ten seed. in 't gen. gra.
Camden, I n. N. het meer Mtwara; druk bezocht om Nape
zeebaden. 1290 mw.
Wollorabi, d. in Nieuw-Z.-Wales, A.ustralie, gni. Northumberland, aan de Wollombi-creek.
118Volletoin, (poolsch W ol a a ty n), pr. at., prov., regdat.
en lO1 / U. SW. Posen, tusachen 2 meren; met weverijen.
2808 mw. (waaronder veel Joden). — W011atein is ten
Nadere opgaven omtrent de bronnen der waterrijke
emoeder Wolga" vindt men in Peterm. Mitth. 1875, blz. 231.

mvl. in Hessen-Darmstadt, Rijnheseen, kr.hfdpl., aan de
Appdbach, 2 u. ZO. Krenznach. 1600 mw.
Weimar , ruse. at., gouv. Likland, tan de Aa, le%
n. NO. Rign. Zij werd in 1632 door Gustaaf Adolf ingenomen, die bear aan zijn beroemden kanselier Oxenatiern
schonk. 260() mw.
111fologsba, 1 ) groot gouv. van Eur. Rusl., meest Wsschen 58.en 414° 30' N.B., 38 en 60° 0.L., palende N. aan
Archangel, W. aan Olonetz en Novgorod, Z. aan Jaroslavl,
Kostroma, Wjittlut en Penn, en 0. aan 't Oeralisch geb.,
dat het van Siberie scheidt; groot 6967 0 m., met ruim
1 mill. Mw., of 12. per 0 m. De grond vertoont, behave
In 't 0., wear hij door takken van den Oeral bezet is, allerwege een golvende vlakte, besproeid door de Dwina en
hare bijrivieren Soechona, doeg, Leen, Sizola, Wytsjegda
ens. en door de Boven-Petsjora. Onder de talrijke meren
is dat van Koebinsk in 't W. het voornaamste. In 't Z.
en SW. vindt men eenige streken met vruchtbaren bodem,
maar elders bestaat het land meest nit zandvlakten en
moerassen of nit pijnboom-, eiken. en beukenwouden. 't
Klimaat is zeer streng; rogge en gerst zijn de eenige granen, die men em bouwt, en dent nog te nauwernood toereikend voor eigen behoefte. Andere prod. zijn hennep,
vim, hop en pe.tilvruchten. Talrijk zijn em de paarden en
runderen, tering beren, wolven en veelsoortig wild overvloedige voorwerpen voor de jacht opleveren. De voorn.
minerale voortbrengselen zijn koper, xjzer, marmer, mut,
graniet en vnurateen. Net gonv. heeft omtrent 200 fabr.
van wollen en linnen stoffen, seep, leder, kaaraen, glas, papier, touw enz., en verzendt pelterijen, houtwamen, timmerhont, marten, terpentijn e. a. ruwe prod. naar
de gonv. Archangel en Tobolsk. De bevolking bestaat
meeat nit Rumen met eenige Finnen, en in 't N. zwervende stammen van Samojeden. W. wordt verdeeld in 10
dietr.; de voorn. plaatsen zijn Wologda, Todna, Kadnika,
Solwitsjegodsk en Oestjoeg-Weliki. — 2) russ. at., hfdpl.
van 't gen. gouv., bij 't W.einde, aan de riv. Wologda (bijriv. der Soekhona), 32 n. N. Jaroslavl. Zij is meeat van
steen gebouwd, heeft 2 kathedralen, een groot getal keyken en 2 kloosters, en ma de resid. van den aartabiaschop
en den gouvernenr. Zij heeft fabr. van kaarsen, wollen
stoffen, zeep, potasch, touw, leder, geeatrijke dranken,
klokken enz. Haar handel is zeer aanzienlijk en wordt bevorderd door de Dwina, die hear met de Witte zee verbindt,
terwijl zij ook een levendigen overland-handel drijft met
Siberie, en in Jannari en Februari een groote jaannarkt
heeft. 17,260 mw. In hare nabijheid ligt een vermaard
klooster, in de 14de eeuw gesticht. Gem. temp. in Jan.
12°,9, Juli 66°,7 Fahr.
Woloka, 1 ) st. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bnkowina.
2710 mw. — 2) id., prov. Galieid. 2100 (nw.
Wolokolantsk, rust. at., gouv. en 18 u. WNW. Moekau, distr.hfdpl., aan de Lama, wear die de Gorodenka opneemt. 2851 inw. Vele rampen hebben hear getroffen: in
1177 brandde zij at, in 1237 en 1293 werd zij door de Tataren verwoest en in 1013 door de Polen ingenomen.
Wolosehka, sie Onega 1).
Wolowets, st. in Oostr.-Hong.,prov.Bukowina. 2156 inw.
Wolsingbam, Walsingham, eng. mvl. en kersp., grs.
en 4 u. WZW. Durham, aan den Wear-Valley-spw.; met
weverijen en fabr. van ijzerwaren. 7780 mw.
Wolsk, Wolgsk of Wolosk, rum at., gouv. en 20
It. NO. Saratov, distr.hfdpl. aan de Wolga, tusschen twee
van hare bijriv. V66r 1780 was het slechts een d., maar
nu heeft de at. ten beim, 4 kerken, ten hoogere school
(Propylteen geheeten) een groote geweerfabr., looierijen en
steenbakkenjen. 31,20 mw.
Wolslage of Ter-Woldslagen, geh. in de Ned. prov.
Groningen, gem. Vlagtwedde.
Wolstanton, eng. gem. en kersp., gm. Stafford, It n.
NNO. Newcastle-under-Lyne. 2700 mw. (41,800 in 't kersp.)
Wobenna, Wilsum, Ned. d., prov. Friesland, D/2 u.
W. Sneek, gem. Wymbritseradeel. 325 mw. (met gehuchten)
Woltersum, Ned. d., prov. Groningen, 2 u. ZW. Appingedam, gem. Ten-Boer. 400 tow. (met onderh. b.)
11117oltersvvonde, zie Wouterswonde.
Woltsjask, rum. at., gonv. en 12 xi. NO. Kharkov,
distr.hfdpl., aan de Woltsja (bijriv. der Donetz) ; met 2
jaarmarkten 9365 tow.
11/Vollavve 1 brig. gem. en d., prov. Brabant, arr. en.
W. en NW. 'bij Brussel., kant. St.-Josse-ten-Noode, onderscheiden met de namen W. - S t. -Etienne of S t evens-W., W.-St.-Lambert of Opweule en
St.-Pierre of Peters-W.
Wolvega, d. in de Ned. prov. Friesland, arr. Heerenveen, kant. en 2 1 /4 u. SW. Oldeberkoop, hfdpl. der gem.
W..Stellingwerf; met ten nette geref. kerk, ten Sink gemeentehnis en eenige bevalllge buitenplaatsen, onder welke.
het vernienwde landhnia, wear Onno Zwier van Karen It
1779) zone //Genzen" e. a. werken schreef. Men heeft er
ten stet. van den staatsspw. van Heerenveen op Zwolle.
Wolverhampton, tug. fabr.st . en kerap., gm. Stafford,
31/2 U. NW. Birmingham, aan den London-and-North-Weatern-spw. Zij heeft een onde collegiale e. a. kerken, vele
kapeUen der Dissenters, ten lat. school, hospitaal, achonwburg ens., en fabr. van velerlei metaalwaren, vooral
ten, gereedschappen, spijkers, papier-mache e. a. 75,738
mw. in de at.
Wolverley t kersp. van Engeland, gm. Worcester, 1/ 2
U. N. Kidderminster. 3040 low.
Wolverthem, belg. gem. en vi., prov. Brabant, kant.hfdpl., arr. Brussel. 3440 Mw.
Wolverton, kerap. van Engeland, gee. Bucks, 1/4 n.
ONO. Stony-Stratford, aan den Louden- en NW.spw. 2800 mw.
Woleeelingen, (fr. Wo 1 velange), d. in 't gr.hertd.
Luxemburg, arr. Diekirch, kant. en 3 n. NW. Redingen,
gem. Perl; met leisteengroeven. 200 mw.
N1T61: (Ober-), stadje in Oostenr.-Hong., prov. Stiermarken, kr. Judenberg, aan de WOlzbach; met een slot. 700 mw.
Wonshridge, kersp. van Engeland, gra. Salop, 1 /2 u. 0.
Wellington. 2900 mw.
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gem. en st. in Engeland, gra. York, W.kersp. Dartleld, 1 u. ZO. Barnsley. 8450 mw.
belg. gem. en d., prov. en arr. Antwerpen, kant. Santloven. 1400
Wommels, d. in de Ned. prov. Friesland, gem. Hennaarderadeel, kant en 11/2 U. NNO. Bolsward, arr. Leeuwarden; met het gem.huis en 't fraaie landhuis van Jhr.
van Eysinga. 1000 jaw.
Wonck, belg. gem. en d., pray. Limburg, arr. en 115/3
U. ONO. Tongeren. i300 mw. Hierbij ligt Lafeld of
L a f f el d, bekend door den slag van 1747.
Wondelgem. belg. gem. en d. 0.-Vlaanderen, arr. en
'
3/4 U. N. Gent, aan 't kanaal naar Sam-van-Gent.
1400 mw.
Wonersh, kersp. van Engeland, gem. Surrey, 1 u. ZZO.
Guildford. 1560 mw.
Wongrowitn,Wongrowiee. ook Wagrowicc, pr.
at., prov., regdst. en 9 u. NO. Posen, kr.hfdpl., aan de
Welna; met een Cistercienser-abdij. 4392 inw.
Wonneburen, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Wonseradeel, onder het d. Ferwoude.
Wons of 'Woldens, Ned. d., Friesland, gem. Wonseradeel, 11/i U. NNW. Bolsward ; met een herv. kerk. 400 inw.
Wonseradeel, gem. of grietenij der Ned. prov. Friesland, kant. Bolsward, arr. Leeuwarden, omgeven door Barradeel, Franekeradeel, Hennaarderadeel, Wymbritseradeel,
den klokslag van Workum en de Zuiderzee; groot 15,340
bond., met 12,8S7 inw. Zij bevat de d. Oppenhuizen, Uitwellingerga, Jutrijp, Hcmmerts, Smallebrugge, Woudsend,
Ypecolsga, Indijk, Heeg Gaastmeer, Nijenuizen, Sandfirde,
, Abbega, Westhem, Wolsum,
Oudega, Idsega, Oosthem
Nieuwlaud, Folsgara, Tjallehuizum, Ysbrechtum, Tirns,
Scharnegoutum, Goenga. Loenga, Gauw en Offingawier. Be
strain" van Harlingen naar Sneek loopt sinds kort door
deze gem.
Wonaosz, at. in Rusland, Polen, gouv. en 10 u. ZW.
Wonwoinica of Wawolnica,
Augustowo. 1320 inw.
id., gouv. en 51/2 u. W. Lublin. 1250 inw.
kersp. van Engeland, grs. Hants, 1/2 u. N.
Winchester. 750 mw.
Woo.... ( in eng. woordvormen ), zie Woe....
W00%urn, kersp. van Engeland, gem. Bucks, 1/, u. ZW.
Beaconsfield. 2410 mw.
Wood, 1) grs. der V.S., in 't N. van Viroinie; gr. 58
m., met 13,000 inw. (792:,l in 1840); hfdpl. Belleville.
— 2) id., in 't NW. van Ohio; gr. 28 0 m., met 24,000
mw. (5357 in 184 ;) hfdpl. P err ysbur a. — Nog in
andere staten, o. a. in Tejas en Wisconsin liggen grss. van
dezen naam.
Woodherry, gem. in de VS., Pennsylvanie, gra. Blair.
2100 mw.
Woodborough, kersp. van Engeland, gem. en Oh it.
NNO. Nottingham. 900 inw.
Woodbridge, 1) eng. mvl., rivierhaven en kersp., grs.
Suffolk, aan de Deben, 2 u. ONO. Ipswich; met velerlei
kapellen der Dissenters en scholen, een markthuis, tolhuis,
sehouwburg, verbeterhuis en drukken scheepabouw. 4500
inw. (in 't kersp., — 2) gem. en vi. der VS., Connecticut,
gee. en 2 U. NW. New-Haven. 912 mw. (1850). — 3) id.,
New-Jersey, grs. Middlesex, 9 u. NO. Trenton. 3717 inw.
Woodbury:, 1) gem. en vi. der VS., Connecticut, gem.
Litchfield, 14 u. W. Hartford. 2000 mw. 2) id., NewJersey, gem. Washington, 4 u. N.t.O. Montpelier. 1070 mw.
— 3m id., Pennsylvanie, gem. Bredford, 23 u. W. Hartford.
1960 inw. — 4 ) d. in New-Jersey, grs. Gloucester, 9 u.
ZZW. Trenton, aan Woodbury-Creek (bijriv. der
Delaware), waar die bevaarbaar wordt. 12 )0 mw. — 5)
(North- en South.), twee gem. in Pennsylvanie, gm.
Bredford; met 2000 en 1950 mw.
Woodchester, kersp. van Engeland, gm, Gloucester, 11/ 2
Wombwell,
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Woodchurch., kersp. van Engeland, gem. Kent, 1 u. 0.
Tenterden. 1270 mw.
Woodcock, gem. der V.S., Pennsylvanie, gem. Crawford,
aan Woodcock-Creek, 61 U. NW. Harrisburg. 1720 mw.
Wood-End-Village, nit Reading 3).
Woodford, 1) nieuw grs. der VS., Illinois, aan de riv.
Illinois; met 18,50(1 inw.; hfdpl. W ood f or d. 2) gra.
in Kentucky, aan de riv. Kentucky; met 824 ) mw. (11,740
in 1840); hfdpl. Versailles. — 3) -St.-Mary, es. gem.
en d. gra. Essex, 21/2 U. NO. St.-Paul's (Londen). 3000 mw.
Woodhull, gem. der VS., New-York, gem. Steuben, 51/,
U. Z. Bath. 1700 mw.
Woodle, eil. in den Gilberts-archipel, Stillen of Grooten oceaan, op 0° 17' N.B., 173 ° 27' O.L.
Woodsfield, zie Monroe 9).
Woodstock, 1) eng. at., grs. an 21/2 U. NNW. Oxford,
aan de Glynn en ann ten tak van den Great-Western-spw.;
me t ten fraaie kerk, verschillende kapellen, een goed stadhuis en marktplein en ten fabriek van lederen handschoenen. 750 ) mw. • in den yborough") — 2) gem. en vl der
V.S., Vermont, hfdpl. van 't gem. Windsor, 13 u. Z. Montpelier; met een schoon rechthuis. 2910 mw. — 3) id . Connecticut, gem. Windham, 12 u. ONO. Hartford; met 'de d.
Old-W. Thompson, Nosth-Killingley, Dudley, North-W. of
Muddy-Brook. 2950 inw. — 4) id., New-York, gem. Ulster,
3112 u. NW. Kingston. 2000 mw — 5) id., Maine, gem. Oxford, 12 u. W. Augusta. 1210 mw. 6) d. in Virginia, hfdpl.
van 't grs. Shenandoah, 32 u. NNW. Richmond. 1000 inw.
Woodville, tie Tyler 2 ); alsmede Wilkinson 2).
Woody-Eiland, rotsachtig eil. in de Torres-straat, tusschen Nieuw-Guinea en het vasteland van Australie.
Woold, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Winterswijk. 1050 mw. — Woolde, id., prov. Overnsel, gem. en
random het d. Hengelo. 1201 mw.
Woofer, eng. mvl. en kersp., grs. Northumberland, 13
n. NW. Newcastle-upon. Tyne. 1610 inw.
Woolpit, kersp. van Engeland, gem. Suffolk, 1 1 h u. NW.
Stowmarket. 1000 Mw.
Wooltshorp, onbeduidend eng. dorpje en kersp., gem.
Lincoln, 11(, U. WZW. Grantham; hist. merkwaardig als
geb.pl. van Isaac Newton in 1642 (1 . 1727). 650 law.
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Woolwich, 1) eng. at , zeeh. en kersp., gem. Kent, 21/2
U. OZO. Louden, waarmede de at. door een apw. verbonden
is, aan de Teems, r. o. Zij heeft een oude en een nienwe
kerk, verscheiden kapellen, een schotache kerk, veel scholen, een kleinen schouwburg, het oudste scheepsdok in 't
koninkrijk en eenige nieuwe scheepstimmerwerven, op welke
tegenwoordig meest stoombooten gebouwd worden; het
grootste arsenaal van Engeland, beslaande meer dan 40
bunders, met allerlei materiaal voor de zee- en landmacht,
ten kon. laboratorium ens. W. is het hoofdkwartier der
kon. artillerie In paard en te voet, en van de kon. mappeurs, die hier groote kazernen hebben ; en op een schoone
parade-plaats staat ten magazijn voor milit. modellen en
een observatorinm ; ook is zij de zetel eener kon. mint.
akademie voor de genie en artillerie. 35,600 inw. (in 't kersp.)
— 2) gem. der VS., gem. Lincoln, 10 u. Z. Augusta. 1500
mw. — 31 id., New-Jersey, gem. Gloucester 5 u. ZW. Woodbury. 3760 mw.
Woonsocket-Falls, vl. der V.S., Rhode-Island, gra.
en 3 u. N. Providence, aan de Blackstone-riv., bij hare watervallen, aan den spw. naar Providence; met veel weverijen. 11,550 mw.
Wooster, 1) gem. en st. der V.S., Ohio, grs. Wayne,
10 u. ZW. Cleveland. 5420 mw. — 2) tie Wayne 9).
Wootton-Basset, eng. mvl. en kersp., gra. Wilts, aan
den Great-Western-spw., 2 u. W. Swindon. 2360 mw.
Worb, zwit. d., kant. en 1 , /, u. OZO. Bern. 3370 mw.
— Worhen, id., id., distr. Nidau. 552 mw.
Worbis of Stadt-Worbis, pr st., prov. Saksen, rcgdst.
en 12 u. NW. Erfurt, kr.hfdpl., bij de bron der Wipper;
met een voorm. Franciskaner klooster, dat nu tot em tuchthuis dient. 1873 inw.— Breiten-Worbis is een
1 U. 000. de st.
Worcester 1) (Graafschap.), of Worcestershire,
eng. grs., waartoe veel geisoleerde stukken behooren, masa
meest bepaald door de gm. Warwick ten 0., Gloucester ten
Z., Hereford ten W., en Salop en Stafford ten N.; gr. 36
0 m., met 338,837 low. Be vruchtbare, houtrijke veelal
heuvelige grond wordt besproeid door de Severn en hare
bijriv. Avon en Teme. Hoofdprod. zijn veel tarwe, hop en
ooft; vette runderen en schapen ; steenkolen, bouwsteen en
klei. Be fabr.nijverheid levert vloerkleeden, glas- en ijzerwares, handschoenen, porsele(n, naalden, vischhaken, wollen en zijden stoffen. Vele kanalen en de spw. van Birmingham naar Gloucester doorsnijden 't gem. Be voorn.
plaatsen ziju Worcester, Evesham, Droitwich, Kidderminster, Bewdley en Dudley. — 2 : st en hfdpl. van gen. gra.,
aan de Severn, 1. o., die bier ten brug van 5 bogen heeft,
1 u. NW. het Spetchley-station van den spw. van Birmingham op Bristol, 7 u. ZW. Birmingham, ten der best gebouwde en schoonste steden van 't rijk. Zij heeft een deftige goth. kathedraal met monumenten, en daarbij 't kapittelhuis met een kostbare bibl., en 't bissch. paleis ; de
schoone kerken St.-Andrew, St.-Clement en St.-Nicholas;
velerlei kapellen en een raadzaal, markthuis, industriehuis, ens kon. lat. school (aKing's school") en veel andere
rijk begiftigde scholen en liefdadige instellingen, de gevangenis en 't ziekenhuis van het gra. enz.; 4 banken, 4 wekelijksche nieuwsbladen, 3 weekmarkten. Hare voornaamste fabrieken leveren best porselein, handschoenen, kant,
sterke dranken, leder, spijkers en draaiwerk, en haar handel loopt vooral over hop en gTanen 23,960 mw. De
troepen van Cromwell behaalden bier een beslissende overwinning op die van Karel I., 3 Sept. 1651. — 3 ) grs. der
VS., in 't midden van Massachusetts; doorsneden van verscheiden spw. en kanalen en besproeid door de riv Blackstone, Quinebaug, Nashua, Ware, Miller's en Mill; gr. 71
m., met 192,000 mw. (95,313 in 1840) ; hfdpl. W o rcest e r. — 4) id., in 't ZO. van Maryland ; gr. 33 ii
met 16,400 mw. ( 8,3;7 in 1840); hfdpl. Snowehil 1.
— 5) at. der V.S.. Massachusetts, hfdpl. van 't gem. Worcester, 11 u. ZZW. Boston. Gelegen in een vruchtbaar,
welbebouwd dal, verbonden door 't Blackstone-kanaal met
Providence, door spoorwegen met Boston, Norwich, Prodideuce, Springfield, Fitchburg, Nashua enz. en door dagelijksche stoombootvaart met New-York, is deze at. een der
grootste punten van doortocht en ten hoofdzetel van nijverheid en handel in Nieuw-Engeland. Zij heeft veel schoone
straten, inzonderheid de beplante ',Main-street". met de
voorn. winkels, banken, hotels, het rechthuis, het stadhuis, eenige kerken en 't gebonw der Amerikaanache thintiquarian Society" met een kostbare bibl. Voorts heeft aij
het gronte krankzinuigengestieht van den Staat, op ten
hoogte ten 0. van de at., het r. kath. collegie van 't Rdlige-kruis ten ZW., en een groote verscheidenheid van fabrieken. 58,300 mw. — 6 gem. en vl. in New-York, gra.
Otsego, 16 u. Z.t.W. Albany. 2240 inw. — 7) id., in Vermont, gem. Washington, 21/4 u.' N. Montpelier. 700 mw. —
8) id., Pennsylvanie, gem. Montgomery, 251/, u. 0. Harrisburg. 120) mw. — 9 distr. in de Kaap-kolonie, Z.-Afrika,
met een gelijkn. hfdpl., 20 u. ONO. de Kaapstad. Be afd.
bevat 9740, de at. 3790 mw.
Wordingborg, [Orthunga], st. van Denemarken, man
de Z.kust van 't eil. Seeland ; 2 1 /2 u. ZZO. Pristitie; met
een gymnasium, ten oud kasteel en kl. haven. 1550 mw.
Wordragen, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Ammerzoden. 130 inw.
Wordt-Rheden, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Rheden, under het d. Velp. 370 mw.
Woringen, tie 1Worringen.
Workay, een der Arroe-eil., Molukschen archipel, ten
Z. van liabroor; met de d. Nieuw- en Oud-Affara, Goor,
Longer en Tree; met tripangbanken in de nabijheid.
Workington, eng. at., zeeh. en km-rap., grs. Cumberland, man den inond der Derwent en aan den spw., 2 u.
NNO. Whitehaven ; met een schoone kerk en verscheiden
kapellen der Dissenters, ten plein, waarop de korenmarkt
wordt gehouden, ten kleine schouwburg, een haven met
goede kaaien en een golfbreker, scheepsbouw en fabr. van
zeildoek en tonwwerk. 13,305 mw.
Worksop, eng. mvl. en kersp., gem. en 7 u. N. Not.
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tingham, aan den Ryton en rtan den spw. van Sheffield near
Lincoln; met een eerwaardige kerk en voortreffelijke monterijen. 11,625 kw. (in 't kersp. Het 1. mag als de hfdpl.
beschouwd worden van het distr., dat men de edukery"
noemt, omdat het Worksop-Manor, Clumber-Park en Welbeck-Abbey bevat, die de resid, sijn der hertogen (/duke.")
van Norfolk, Newcastle en Portland.
Worknm, 1) Ned. at., prov. Friesland, kant. Bolsward,
arr. Leeuwarden, 11/4 n. NNO. Hindeloopen aan de vaart
de Wymerts en door een lenge haven met de Zuiderzee
verbonden. Zij heeft een fraai marktplein, met het stadhula, de waag, en de aanzienlijke geref. kerb, ook een lath.,
een doopegez. en een r. bath. kerk, een burger-weeshnis,
verscheiden lagere scholen en eenige fabrieken. 4150 mw.
(met eenige bnitenbuurtjes in den klokslag der at.) W.
was weleer ten bloeiende at., die ten aanzienlijken buitenlandschen handel dreef. In 1878 werden nog 104 achepen
in-. en 105 nitgeklaard. — 2) ale Wondriehem.
Worlik, d. in Oostenr.-Hongarije, pro.. Bohemen, hfdpl.
saner heerlijkheid, hr. Prachin, aan de Moldan, I. o.; met
ten slot en park.
fiVarlite, at. in 't hertd. Anhalt-Dessau, bij de Elbe,
1. 0., aan 't gelijkn. meer, 21/2 n. 0. Dessau; met een hertl.
slot. park en tnin, en bierbronwerij. 2000 law.
Wormditt, pr. at., prov. Pruisen, regdst, en 12 U. ZZW.
Konigsberg, aan de Drewenz; met ten slot, een nonneklooster en lakenfabrieken. 4717 inw.
Wormeldingen, ( fr. Wormeldange), fraai en groot
d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant. en 13/,. u. Z.t.O.
Grevenmacher, aan de Moezel, 1. o. 1400 mw. Het vormt
met de d. Ahn, Ehnen en Machtnm en een geh. de gem.
Wormeldingen, die 2280 mw. telt.
Virornaen, ned. b., Gelderland, gem. Apeldoorn. 840 mw.
Wormer, 1) Ned. d., prov. N.-Holland, kant. en llk
U. W. Purmerende, arr. Haarlem ; met ten geref. en een
r. kath. kerk, een groote papierfabr. en verschillende molens. Het was welter vermaard door zijne talrijke beschuitbakkerijen, waarom men 't wel de eBeschuitwormer"
noemde; ook bezat het vele zeildoekfabrieken en had ten
aanzienlijk deel in zeevaart en visscherij; doch dat alles is
te niet gegaan. 1190 mw. Het vormt met Oost-Knollendam, de Enge-Wormer, en de Schaalsmeer de g em. W o rm e r, die 1623 mw. telt. — 2) (Wijde-), ned. gem., ten
0. van de vorige, bestaande uit den polder de Wijde-Wormer, die uitmuntende weilanden heeft.
NiVormerveer, Ned. gem. en d.. prov. N.-Holland, kant.
en ilk u. NW. Zaandam, arr. Haarlem, lenge de Zaan ;
met em n fraai raadhuis, een geref., twee doopsgez., een r.
kath. en een jansen. kerk; een r. kath. armenhuis, verscheidene fabrieken van papier, blauwsel, stijfeel, chocolaad
ens., velerlei molens, vooral oliemolens, een wekelijksche
kaaemarkt, handel en scheepsreederij. 4003 mw. (met W.
Knollendam I .
Wormhoudt, fr gem. en d., dep. Nord, kant.hfdpl.,
arr. en 3 n. ZZO. Duinkerken, aan de Penne. 3700 inw.
Worms, 11 [Augusta Vangiorum, Borbetomagas, later Worenatia), st. (welter r(jksst.) in HessenDarmstadt, prov. Rijnhessen, 71/2 u. ZO. Mater., bij den
Rijn, I. o., over welken bier een schipbrug voert. Zij heeft
een overoude domkerk, em n gymnasium, velerlei fabrieken,
wijnbouw (eLiebfrauenmilch"), scheepvaart en handel. 19,035
mw. 19300 in 185 11. W. is een der oudste en beroemdste
duitsche steden. Zij had ten paleis, waarin Karel de Gr.
en de latere Karolingers weak hun verblijf hidden. In de
13de eenw moet hare bevolking we! 60,000 zielen beloopen
hebben. In 1689 weed zij door de Franschen ingenomen en
verbrand, waarbij alleen de domkerk en enkele huizen aan
de vlammen ontsnapten. Onder de vele hier gehonden rijksdagen zijn de beroemdste die van !495, door Maximiliaan
I. bijeengeroepen, bij welken het vuistrecht wettelijk verboden en de eenwige landsvrede afgekondigd werd, en die
van 1521, veer welken Luther optrad. In 1868 heeft men
tot een blijvend aandenken aan Luther's fiery bonding op
laatatgen. rijksdag een gedenkteeken voor dezen hervormer
te W. opgericht. — 2) rum. eil., aan de Esthlandsche
kust, °ace, ten 0. van Dago, groot 13/4 0 m., met 1200
law. Daarbt) ligt het kleine ell. N a c k 0, gr. 1/2 0 ul-,
met 800 mw. — 3 ) tie Bonsai°.
Worons, rues. riv. in de gouv. Penn, Tambov en Woronesch, vioeit ZW. en valt na een loop van 65 n. in den
Khoper, 2 u. ZZO. Nowo-Khopersk. — Zie ook Khoper.
Woronesek, (Voron ej ), gone. van Z.-Rusl., incest
tturachen 48. 49' en 53. N.B., 37. 40' en 43. 0.1., omgeven
door de gouv. Tambov, Orel, lioersk, Kharkov, Jekaterinoslav, Saratov en 't Land-der-Donsche-Kozakken; groot
1209,4, 0 m., met 2,152,300 mw. Be vlakke of golvende
en vrnchtbare grond wordt besproeid door den Don en
:tine door den Oakal in 't W. en door den Donets,
die de Z.grens vormt. 't Klimaat is near verhouding zacht,
en de meeate prod. der gematigde landen warden bier gewonnen, zoo ook veal meloenen, die near de markten van
Illoskon en St.-Petersburg gaan ; voorts tabak, papaver, ben.
nap, vies, komkommers, %den, penlyrnchten mu. In sommige streken wordt wijn gebonwd, en in goede Jaren what
men den overvloed van granen op 30 mill. hectoliters.
Ook :On honig, liner, kaeen en salpeter hier belangrijke producten. De wooden on niet zeer nitgeatrekt,maar
men treft enkele schoone eikenboaschen aan. Be runderen
worden op 650,000, de echapen op 1 millioen geschat; de
paarden zijn er mede talrbk en van goed vas, aijnde de
jaeht bier can geiiefde bezigheid. De hfd.art. van nitvoer
sijn koren, hoornvee, hniden, wollen stoffen, seep, honig,
Inti1/2 fruit en ijzerwaren. Het gone. wordt verdeeld in 12
elite. De voorn. plastsen stir Woronesch, Osevegoschk,
Pavlovek, Bogoetsjar, Korotojak en Nowo-Whopersk. —2)
at. en hfdpl. van gen. gonv., aan de Woronesch, bij hare
samenvloeiing met den Don, 37 U. 0. , Hoer*, ann ten
steno hoogte en daardoor van nature seer stork. Zij bestaat nit ten benedenstad, een bovenst. en de voorsteden.
De laatsten donker en somber; maw in de stad selve
On veel mime atraten, en de voorn. daarvan is omset met
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deftige gebonwen, onder welke men de hotels des goateenears en onder-gonverneurs, de tribunalen, het postkantoor, het commissariaat, de akademie ens. onderscheidt.
In de Moskou-straat staan de kathedraal en het bissch. pcleis. Men vindt er 20 kerken, eenige kloosters, een bazar,
tee! goede winkels, veracheiden scholen van hooger onderwija, ten hospitW, een invalidenhnis voor zeelieden, ten
militate weeshnie en fabr. van zeep, talk, leder, laken en
vitriool. Peter de Gr. stichtte bier een paleis, ook groote
scheepstimmerwerven en arsenalen, terwijl bier het eerste
schip tour zijne vloot in de zee van Azof gebouwd werd;
later echter sijn de meeste maritieme inrichtingen near
Tavrov en Rostov verplaatst. Sinds zijnen tijd is W. een
der 'room. koopsteden van Z.-Rusland geworden. Zij meet
ijzer, granen, meel, olie, wijn, touwwerk, zeildoek, wollen
stoffen, kalk ens. nit en drijft een aanzienlijken handel
met de Zwarte zee, de Krim en Tnrkije. 46,28d tow.
Worpe, zie
Worplesdon kersp. van Engeland, grs. Surrey, 1 u
NNW. Guildford: 1770 mw.
Worringen, Woringen, filuruneumi, pr. mv1.,
Rijnprov., regdst. en 21/, U. NNW. Kenlen, aan den Rijn,
I. o., welter veraterkt. 1600 mw. 't Was bier, dat pans
Innocentins IV. den boll. graaf Willem II. in 1247 tot
roomsch koning deed verkiezen.
Worrstadt, mvl. in Hessen-Darmstadt, prov. Rijnhessen, kr.hfdpl., 4 u. ZZW. Mainz. 1920 mw.
Worsbrough, gem. van Engeland, grs. York, W.-Riding, kersp. Darfield, lk a. ZZO. Barnsley. 8440 inw.
Woeekla, rues. rte. in de gouv. Kharkov en Pultawa.
vloeit ZW. voorbij Pultawa en Kobiliaki en valt na een
loop van 45 et. in den Dnieper, 12 u. NW. Jekaterinoslav.
eitherelee, cog. gem., get. Lancaster, 2 u. ZZO. GreatBolton; met zeer nitgebreide steenkoolmijnen. 15,800 mw.
Worstead, eng. kersp., get. Norfolk, 1 u. ZZO. NorthWalsham. 750 low.
Worsthorne (met Hurstwood), eng. gem. grs. Lancaster, kersp. Whalley, 1/, u. 0. Burnley. 1000' low.
Worsum, Worssum, b. in de Ned. prov. Gelderland,
gem. Overasselt. 160 low.
Worteghem, belt. gem. en d., prom. 0.-Vlaanderen, arr.
en kant. Oudenaarden, 4 u. ZW. Gent. 2600 mw.
Wortel, belg. psi, en d., prom. en 6 u. NO. Antwerpen,
arr. Turnhout. (Vgt. Merxplas.)
Worth, 1) beier. mei., kr. Opperpalts-en-Regensburg,
hfdpl. van een heerlijkheid, bij den Donau, I. o., 4 u. 0.
Regensburg. 1150 mw. — 2) of Wohrd, id., kr. Middenfranken, een der voorst. van Neurenburg; met papier- en
lakenfabr. 2500 low. — 3) of Wardt, id., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg. aan de Main, 10 n. W. Wiirzburg;
met een kasteel. 1600 mw. — 4) d. in Nederbeieren, aan
den Isar, 3 u. NO. Landshut. — 5) -am-Rhein, d. in
den beier. Paltskr., aau den Rijn. 15 )0 mow.
Worth, 1) cog. kersp., grs. Sussex, 11/, u. N. Cuckfield.
3210 mew. — 2) cog. gem., grs. Chester, kersp. Prestbury,
11/2 U. Z. Stockport. 720 low. — 3) grs. der VS., Georgie.
3710 inw.— 4) id., Missouri. 5000 mw. — 5) Iowa. 2900 law.
Wortham, kersp. van Engeland, grs. Suffolk, 11/ 2 u.
NW. Eye. 1015 inw.
Worthen, kersp. en gem. in Engeland, op de grens van
Wales, grs. Salop en Montgomery; met loodmi3nen. 3800 mw.
Worrhiag, cog. vi. en zeebadpl., grs. Sussex, aan 't
Kanaal; met ten station aan den South-Coast-spw., 3 u.
W. Brighton. 10.976 tow.
Worthington, 1) gem. der V.S., Massachusetts, grs.
Hampshire, 5 0. 0. Pittsfield. 1200 mw. — 2) vl. in Ohio,
gra. Franklin, 21/1 U. N. Columbus, fraai gebouwd met 17
straten, meest baksteenen huizen, velerlei kerken, een beroemde //academy" en bloeiend vronweliik seminarie.
Wortley, 1) eng. gem., grs. York, W.-Riding, kersp.
Leeds; met een station ass den spw. van Manchester near
Sheffield, 21/3 tt. NNW. Sheffield ; met tee! weverijen. 18,909
mw. — 21 id., id., kers"). Tankersley, 1 u. ZZW. Barnsley. 1050 mw.
liNosje, (W o j e), ruse. meer. aan 't NO.einde van het
gone. Novgorod, 12 n. NO. het meer Bjelo, lang 7, be. 3
U. Het ontvangt de r i v. Waschda en outlast zijn
overtollig water N waarts door de Swid in 't meer Wake
Wounoopenak, rims. at, gone. Kberson, aan den Bog,
27 n. NNO. Odessa. 3000 mw.
Ilifireepro, zle Iiiertseh.
Woasmgen (Voter- en Oboe-), my]. in Baden, MidU. 0. Carlsruhe. 1609 mw.
denrijnkr.,
Weeltitz, (moray. Wlasatic e) mid. in Oostenr.-Hong.,
peat. Moravie. hr. en 51/2 BriAnn. 140, mw.
Wotawa, Wottawa, riv. in Bohemen, ontsp. op den
BOhmerwald, en valt na een NO.lijken loop van 18 tt. I.
in de Moldan, 3 u. NO. Pieek.
at. in Oostenr.-Hongarije, pro ,/ Bohemen, kr.
Beraun, 91/, n. SO. Praag ; met een kasteeL 2400 inw.
Wotton-nnder-Edge, eng. mei. en kerap., gee. en 5
rt. ZZW. Gloucester; met weverijen. 3600 mw. Ook in 't
gra. Surrey en elders vindt men kleinere plaateen van den
naam eWotton".
Wonbroehtegent belg. gem. en d. prov. 0.-Viaanen, kant. Herzele. 2900
'
law.
deem, arr. Ondenaard
liVoubrugge, gem. en fraai d. in de Ned. pray. B.Holland, kant. Alphen, arr. 'a Gravenhage, 2 n. 0. Leiden,
aan de Woudwatermg, die het d. in een 0.- en ten W.zijde verdeelt; met een geref. kerk, ten wets- en armenhnis enz. 2072 mw. (met eenige gab.)
Wood, 't Wood. 1) dorpje in de Ned. , prov. Z.-Holland, gem. Hotvan-Delft, kant. Delft, arr. a Gravenhage.
50 mw. — 2) of Noord-Wilearoselenea, b. in N.-Holland,
gem. Bergen. 100 mw.
Woudesberg, Ned. gem. en d. prov. Utrecht, kant.
en 13/4 n. B. Amersfoort, arr. UtreCht. 2311 low.
Wovadreer, 1) (eng. Lake of the Woods), meet
van Britach N.-Amerika, op 49. N.B., 95' W.L., ruim 80
U. in omtrek, dicht beset met hontrijke eilanden. De busten hebben can menigte baaien en brengen veel wilde rijst
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voort. Het ontvangt de Rainy-riv. uit het Z. en geeft N.waarts het aanzijn aan de riv. Winnipeg. — 2) drooggemaakt meer in de Ned. prov. N.-Holland, gem. Harenkarspel, bedijkt in 1634.
Woudriehem, ibij samentrekking ook Work u m,
Woerkum geheeten), sterk bevestigde plattelandstad in
de Ned. prov. N.-Brabant. arr. 's Hertogenbosch, kant. en
21/g U. NW. Heusden, aan den 1. o. der Maas, waar the
zich met de Waal vereenigt, om als Merwede verder te
vloeien, tegenover Gorinchem in Z.-Holl. Het heeft een
geref. en een r. kath. kerk, een stadhuis, een kazerne, artillerie-park en kruidkelder. Met het geh. Oudendijk vormt
het de gem. Woudrichem-en-Oudendijk, the
1797 inw. telt.
Woudachendijk of He Zwet, geh. in de Ned. prov.
Z.-Holland, gem. Woubrugge. 80 mw.
Wondaend, aanzienlijk Ned. d., prov. Friesland, gem.
Wymbritseradeel, kant. en ruim 2 u. ZZW. Sneek, arr.
Leeuwarden, ten N. van het Slooter-meer ; met een geref.
en een r. bath. kerk, een maatschappij van onderlinge
brandassurantie, velerlei industrie en drukken doortocht
van achepen. 1300 mw.
Woudsteden, zie Lueern en Waldshut.
Wouldham, kersp. van Engeland, grs. Kent, 11/ 2 n .
ZW. Rochester. 820 mw.
Wounsen, belg. gouv. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr.
Veurne, kant. Dixmuyde. 3240 inw.
Wouochk, zie Wodje.
b di3octm,
ruov.
Wouterawoude, Wolterswoude, u edz.
Friesland, arr. Leeuwarden, kant. en 2/3
gem. Danturnadcel. (.80 mow.
IliVouw. Ned. d., prov. N.-Brabant, arr. Breda, kant. en
11/2 U. ONO. Bergen-op-Zoom ; met een gr raarktplein, en
bezienswaarde r. kath. kerk, leerlooierij, bierbrouwerij e.
a. industrie. 820 inw. Met het d. Beene en verscheiden
geh. vormt het de g e m. W o u w, die 3644 meest r. kath.
inw. telt. Tot deze gem. behoort het grootste gedeelte
van de Wouwsche-Plantaadje, een uitgeatrekt (lennebosch,
dat meer dan 800 H.A. beslaat.
Wowoe, zie Wawa.
Wowoni, 0.-Ind. eil., door de gelijkn. straat van de
ZO.lijke landtong van Celebes gescheiden.
Woven, linoven, riv. van Finland, vloeit ZZW. door
een aantal meren, waaronder 't meer Saima, vormt bij 't
verlaten van dat meer den grooten waterval van Imatra en
stort zich, na een N.waartsche bocht gemaakt te hebben,
in bet meer Ladoga, aan de W.zijde, te Kexholm. Haar
geheele loop worth op ougeveer 10(1 u. geschat.
Woyniez, 11Voynitz, stadje in Oostenr.-Hong., prov.
Galicie, hr. en 5 u. 0. Bochnia, aan den Doenajec. 1200 mw.
Woyalawiee, st. in Rusland, Polen, gouv. en 14 u.
Woyziakovv, id., 101/ 2 n.
OZO. Lublin. 2.0 .0 jaw.
N.t.O. Lublin. 3..0 mw.
Wraelawee, Wratzlavvetz of Wreelawee, nob
Klein-Breslau, St. in Rusland, Polen, gone. Warschau
aan de Weichael, 1. o., 9 Ii. W.t.N. Plock. 3500 inw.
%%Trashy, 1) cog. mvl. en kersp., gm. en 31/2 u. ONO.
Lincoln. 581 inn, . — eng. kersp., grs. York, \V.-Riding,
1 U. ZW. Pontefract. 690 mw.
Wrangel, rues. eil., gone. Esthland, in de Finsche golf,
4 U. NO. Revel. 1100 mw.
Wrangelland, bergachtig poolland ten N. van den 71sten
breedtegraad in de Siberische IJszee gelegen, op omstreeks
180. O.L. Net werd zoo geheeten door den ontdekker,
kapt. Long, in den zomer van 1867, near den chef der groote
Siberische expeditie van 1820-1824. (Peterm. Mitth. 1868,
blz. 5; en "Deutsche Rundschau" IV, 5, biz. 241.) —
Wrangelhaai, inham in het N.lijkat gedeelte van het
aretische Grinnelland, door kapt. Hayes in 1860-1861 ontdekt. (Peterm. Mitth. 1 067, blz. 6.)
Wrangle, kersp. van Engeland, gm. Lincoln, 2 u. NO.
Boston. 1280 inw.
Wranja, st. in het Z. van Servie, op de grens van Bulgarije. 8290 inw.
Wranow, zie Frain.
Wrath, N.lijkste punt van Sutherlandshire, Schotland,
op 58. 38' N.B.. 4° 58' 5" W.L ; met een vuurtoren.
Wratzlawetz, zie Wraelavvee.
Wrazall, kersp. van Engeland, gm. Somerset, 11/4 U.
WZW. Bristol. 952 tow.
Wreak of Wreke. cog. riv., gm. Leicester, salt in de
Soar, hi) Rothley, na een loop van 7 a 8 u.
Wreden, Vreden, pr st., prov. Westphalen, regdst.
en 10 u. WNW. Munster, nun den Berkel. 2801 inw.
Wredenhagen, d. en ambtszetel in Mecklenburg-Schwerin. 11 U. ZZO. Gustrow.
Wremen, zie Wuraten.
Wrenbury, kersp. van Engeland, gra. Chester. 2210 mw.
Wrentham, 1) kersp. van Engeland, gm. Suffolk, 1 u.
NW. Southwold. 1019 inw. — 2) gem. en vi. der V.S., Mansachusetts, gm. Norfolk, 7 u. ZZW. Boston ; met de bevallige d. Eagle-Factory, Stephards-ville
C. a. 2200 tow.
Wresehen, (poolsch W r es zn i a), pr nt., prov., regdst.
en 81/2 u. OZO. Posen, kr.hfdp1.; met weverijen. 4823 inw.
Wrestlingsvortb, kersp. van Engeland, gm. Bedford,
1 U. ONO. Biggleswade. 725 tow.
Wrezen, mvl. in 't vorstd. Waldeck, aan de Orpe ; met
veel ijzersmederijen in de nabijheid. 1000 mw.
Wrexham, cog. st en kersp., N.-Wallis, gm Denbigh,
met eon station aan den spw. van Shrewsbury op Chester,
31 /2 U. ZW. Chester; met veel ijzerwerken, papiermolents
en handel. De //borough", waartoe ook W.-Abbot en W.
Regis behoove', telt 10,928 tow.
Wriezen, VVrietzen of Brietzen, pr nt. pros. Brandenburg, regdst. Potadam, aan de Ottae-Oder, 9 /2 u. ONO.
Berlijn ; met fabr. van wollen stoffen, leder, kousen en
tabak. Zij was vroeger ommunrd en versterkt. 6100 mw.
Daarbij het d. Alt -W ri ea e n. 7211 mw.
Wright, 1) nieuw gm. der V.S., in 't ZW. van Missouri ;
gr. 82 0 m., met 5684 inw.; hfdpl. Har tv ill e. — 2)
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id., Minesota. 9600 low. — 3) id., Iowa. 2000 low. — 4)
gem. in Michigan, gm. Ottawa. 2080 mw. — 5) id., Illinois. grs. Morgan. 2022 low.
Wrightington, gem. van En geland, gm. Lancaster, kersp.
Eccleston. 1525 low.
Wrightstown, gem. der VS., Pennsylvanie, gm. Bucks,
800 low. — Wraghtsville, id., zelfden Stt., gm. York,
aan de Susquehanna, tegenover Columbia, waarmede zij met
een brug van 1740 met. lengte gemeenachap heeft.
Wrington, cog. kersp. en vi., gm. Somerset, 2 u. ONO.
Axbridge 1600 mw. Geb.pl. van den grooten wijsgeer en
opvoedkundige John Locke in 16:12 (t 1704).
Writtle, kern, van Engeland, grs. Essex, 1/2 u. WZW.
Chelsford. 2425 mw.
Wroelcwardine, kersp. van Engeland, grs. Salop, 1/ 2
4910 inw.
U.WN elingto.
Wroclawee. zie Wloelawee.
Wronke, VVronki, pr st., pros., regdst. en 81/2 u.
NW. Posen, nun de Wartha en aan den spw. van Stettin
naar Posen; met laken- en linnenweverijen. 2896 low.
Wrotham, kersp. en st. van Engeland, gm. Kent, 2 tt.
WNW. Maidstone. 3296 mw.
Wroughton, kersp. van Engeland, grs. Wilts, 1/, n.
ZZW. Swildon. 2087 low.
Wrussing, St. in Oostenr.-Hong., prey. Krain. 2520 inw.
Wrzelo Viee, poolsch stadje, gouv. en 8 u. WZW. Lublin, bij de Weichsel, r. o. 250 inw.
Weehowa, zie Frauatadt.
Wszetin of Wzetin, st. in Oostenr.-Hong., prey. Moravie be. en 92 U. NO. Hradisch; met lakenweverij. 3%10 low.
li%rta... (in duitsche of cog. woordvormen sic Woe...
Wudd, kl. st . van Beloedsjistan, prov. Thajhalawan, in
de vlakte van Wudd, 32 u. Z. Kelat.
Wudnie of Budnie fort in NW.-Indie, 41/2 u. van
Bussean ; met veel tempel
s en een d. met 2000 inw.
Wuestwezel, Wustwezel, belg. gem. en d., prov.,
arr. en 4 u. NO. Antwerpen. 2250 mw.
Wuhu, 'Llioehoe, riv.haven in China. aan den r. o.
van den Yang-tse.kiang, 10 u. ZW. Nanking. 40,000 low.
Wulfersdorf, oostenr. ravl., kr. Unter-Mannhartsberg,
aan de Schmieda, 6 u. NW. Korneuburg. 190 mw.
Wfilflingen, gem. in Zwitserland, kant. Zilrich, distr.
Winterthur. 24(O low.
Wiilfrath, pr. stadje, Rijnproe., regdst. Dusselderf, kr.
en bij Elberield ; met veel industrie. 6547 inw.
Wullenhoven. Wallenhoven, b. in de Ned. pros.
Gelderland, gem. Nijkerk. 60 low.
Wulven (Ond-), heerlijkheid en geh. in de Ned. pros.
Utrecht, gem. Houten, 3 u. NW. Wijk. 260 inw.
Wulverhorst. Ned. d., prov. Utrecht, 2 u. NW. IJsselatein, gem. Linschoten. 120 mw. Voor 1857 em n zelfst. gem.
INulveringhem, belg. gem, en d., pros. 0.-Vlaanderen,
arr. en kant. Veurne. 1200 inw.
Wiitlzburg, Wilzburg, beier. bergvesting bij de st.
Weissenburg, hr. Middentranken. 400 law.
Wiimme, riv. in de Penis. pros. FIannover, ontspr. in
't NW. van Luneburg, en salt na een loop van 2.2 u. voorbij
Rothenburg en Ottersberg in de Weser, 3 u. NW. Bremen,
welks grondgebied zij ten N. bepaalt. Zij neemt o. a. de
Humme en Worpe sit het N. en de Lesum nit het Z. op.
Wunga, kl. at. van Scinde aan den 0.1ijken oak van
den Indus, 22 S. ZO. Haideratiad.
ungawnnga, zie Gabon.
Wiinnenberg, pr my]., pros. Westphalen, regdst. Minden, 4 u. Z. Paderborn; met een papiermolen. 1200 low.
Wiinnewyl, zwit. d., kant. en 2 u. NO. Freiburg. 1005 low.
Wiinsehelburg, st. in Pruiseu, prov. Silezie. 2021 low.
zie Illradek 3).
INunaiedel, beier. st ., kr. Opperfranken, hfdpl. van
eon landgericht, aan de ROssla, 6 u. ONO. Bayreuth. Zij
heeft 3 kerken, een slot, een monument voor den bier geboren Jean Paul (Friedrich Richter., fabr. van geweven
stoffen en garen, en in de nabijheid ijzergroeven, smelterijen en smederijen. 4087 low. Eene loan van , /2 u. lang
voert van de st. naar het d. S ic her sr eut h, met de
zuurbron Alexandersbad.
Wunatorf, pr. st., pros. Hannover, landdr. en 31/. ? n,
WNW Hannover, aan den spw. van bier op Minden. 2751 tow.
Wuppenan, gem. van Zwitserland, kant. Thurgau, distr.
Miinchweilen. 1106 mw.
%%upper, tie Wipper.
Witirbenthal, Urhenthal, st. in Oostenr.-Hongarije,
prov. Silezie, S U. WNW. Troppau, Ran de Orpa. 2300 low.
Wurdab, riv. van Indie, vloeit met bochtigen loop ZO.
door 't midden van Dekan en salt in de Godavery, 31/, n.
0. Tsjinnoer. Zij scheidt op haren loop van 80 tot 90 u.
het Berar-gebied von Haiderabad, ontvangt uit het eerste
de Wyne-gunga, sit het laatste de Payn-gunga. Sirpoer is
de eenige at. van belang aan de Wurdah.
Wurenlingen, gem. in Zwitserland kant. Aargau, distr.
Baden. 1029 low. — Wfirenloo, id., id. 847 low.
Wu...a, 1 of Starnberg, nicer in Opper-Beieren, 4
U. ZZW. Munchen ; lang 31/2 u. op nun breedst 1 1/4 n.
Het ontlast zijn overtollig water door
'
de riv. Wiirm (die
eerst A c h of A c h en heet) in de Ammer. — 2) bijriv.
der Nagold in Wurtemberg, ontspr. bij Altdorf en ontlaat
zich bij Pforzheim. — 3) pr. d.. Rijnprov., regdst. Aken,
kr. Geilenkirchen. 1451 low.
Wurno, Woerno, nt. in Midden-Afrika, 4 u . NO. Sokoto, gent. ni 1851 • resid. van een Fellata-hoofd. )3,000 low.
Wiirschnitz Nieder.), vl. in Saksen, regdst. Zwickau. 2081 low.
Wiiraelen, pr. gem., Rijnprov., regdst. Aken. 5460 tow.
Wurntnn, landstreek van de pr. pros. Hannover, aan
den Wesermond, een vruchtbaar marschland, zoo gebeeten
soar de Wursteren, afstammelingen der oude Friezen; met
het mvl. Dorum en de d. Midlum, Padingbtlttel, Altenwalde en Wremen.
Wurtemberg, (eigenliik WUrt t ember g), koninkrijk, een der staten van ZW.-Duitschland, tusschen 47 0 35'
en 49° 35' :in" N.B., 8° 15' en 10° 30' 0.L., bepaald ten
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NO. en 0. door Beieren, ten Z. door Beieren en 't meer
van Conatanz, ten ZW. W. en NW. door Baden; hfdet.
raagt ?aim 354 0 m., en de beStuttgart. De grootte bed
volking op 1 Dec. 1880 1,971,118 zielen Itegen 1,733,200 in
1852). Het worth in 4 kreitsen verdeeld, welker grootte
en bevolking nit dit tafeltje blijken

bonwen behooren het prachtig kon. resid. paleis, welter
het Watch. slot met 284 zalen en kamers en een fraai kabinet van schilderijen; een menigte kerken, onder welke
zich de kathedraal, de Maria-kerk en de Nieuwe Minster
onderscheiden; het Julius-hospitaal, met den kruidtuin, het
theatrum anatomicum en een rijke verzameling van pewparaten. Hare in 1402 gestichte universiteit bezit een bibl.
van 107,000 boekdeelen en wordt gemiddeld door 80) Btudenten bezocht. Voorts heeft de at. een gymnasium, eta
seminarie voor kansel- en een root school-leeraars, het
muzikaal en het orthopEedisch institunt van Carolina, een
handels-en-industrieschool, een genootschap ter bevordering
van kunsten en ambachten, verscheiden hospitalen, een
krankzinnigenhnia, doofstommenschool ens., fabr. van la
ken, tabak, leder, papier, chirurgische en mathematische
instrumenten„ spiegels en speelkaarten, een kanon- en klokgieterij, acheepsbouw, ooft- en wijnteelt en levendigen rivierhandel. Op den L o. des Mains ligt naast het bruggeneinde de citadel Marienberg of Frauenberg, met een
tnighuis en de reeds gen. Maria-kerk. Langs den Main en
Rijn heeft de at. stoombootgemeenschap met Ludwigshafen
en Mannheim, met Keulen en.. 51,024 mw. — W., een der
oudste steden van Duitschland, was welter de hfdst. van
Frankenland. Haar vorstelijk biadom weed geseculariseerd„
en de at. met haar gebied in 1803 afgestaan aan den aartsher-tog Ferdinand van Toscane. In 1815 weed zij met Beieren vereenigd.
Wureen, saks. at., kr. en 4 u. 0. Leipzig, ambtshfdpl.,
aan de Mulde, r. o., en can den spw. van Leipzig naar
Dresden. Zij heeft een slot, ten bezienswaarde domkerk,
twee bruggen over de riv., bierbrouwerijen, bleeken en
fabr. van linnen en kousen. 9718 mw.
Walach. zie Wodje.
Wfiatenestehaen, beier. mvl., bij de NO.grens van den
kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg ; veemarkten. 1200 mw.
Waaaterhausen- 1) .an.der-Dome, pr. st., prov. Brandenburg, regdst. Potsdam, op een eil. der Dosse, 4 u. WZW.
Neu-Rippin; met weverijen. 3278 jaw. 2) of KonigaW., mvl. in 't zelfde rer„dst., aan de Notte, 5 u. ZO. Berlijn met een jachtslot, door Frederik Willem I. ,Febouwd.
701) mw. Hier werden in 1726 de vredesartikelentusschen
'
Pruisen en Oostenrijk geteekend.
Wusterthall, gem en d. in Oostenr.-Hongarije, poor.
Silezie. 2280 mw.
Wiiste-Walteradorf, pr mvl., prov. Silezie, regdst.
Breslau. 2300 inw.
Wustrow, 1) pr stadje, prov. Hannover, landdr. Luneburg, can de Jetze, 3/4 U. ZW. Liichow; met een mid
vervallen slot en linnenweverij. 9 )11 mw. — 2) d. van Mecklenburg-Schwerin, op de smalle landtong Fischland
itusschen 't Ribnitzer binnenmeer en de 0.zee 1, 6 u. NO.
Rostock; met een stuurmansschool. Met nog 4 d. op het
Fischland telt het 18)0 inw.
Wutaeh, riv. van Baden, antspr. in den Schwarzwald
en valt na 16 u. loops in den Rijn, ZO. Thiengen.
Wutsjang,Woetsjang,chin.at., prov.Hupe. 200,030 inw.
Wyalusing, gem. der VS.. Pennsylvanie, gra. Bradford,
aan Wyalusing-Creek bijriv. der Susquehanna), 30 u. N.
Harrisburg. 140) mw. 1840).
Wyandoti. 1) grs. der VS., in 't NW. van Ohio. 18,600
inw. — 2) id., Michigan. — 3) id., Kansas. 10,000 mw.
4) hfdst. van laatstgen. grs. 294C taw. — 5) st. in Michigan, grs Wayne. 2730 mw.
Wyberton, kersp. van Engeland, grs. Lincoln, 1/2 a. Z.
Boston. 6- S 700 mw
of Chipping.). cog. vi . en kersp.,
Wycombe
grs. Buckingham, 81/2 u. WNW. Londen ; met eene groote,
deftige kerk en fabr. van stoelen en papier. 6000 mw.
Wye. 1) eng. riv. in Engeland en Wales, ontspr. aan
de Z.zijde van Plinlimmon, grs. Montgomery, vloeit meest
ZO. tot Hereford, vervolgens Z. langs Monmouth, Ross,
Hay, Builth, Rhayader en Chepstow, en valt na een loop
van bijna 40 u. in den mond der Severn. 1/2 it. Z. de litatstgen. at. Zij neemt de Lnff en Ithor nit het N., de Caerwen en Irfon nit het W. op. Zij is met de Severn verbonden door ten kanaal van Hereford naar Gloucester. —
'2) riviertje in 't eng. gra. Derby, dat in de Derwent valt.
— 3 riv. van Van-Diemens-Land of Tasmanie, die zich in
de groote Swan-Port-riv., pa. Glamorgan, werpt. — 2)
eng. kersp. en d., gra. Kent, aan den Canterbury-tak van
den South-Eastern-spw., 1 n. NO. Ashford. 1620 mw.
Wykel, Ned. d., prov. Friesland, gem. Gaasterland, kant.
en 1112 u. NW. de Lemmer, arr. Heerenveen, bij 't Slootermeer. Circa 701 mw. (met de b. Wykeler-IJbert ).
Wyl of Weil, 11 mit. at. kant. en 4 u. W. St.. Gallen,
aan de Thor ; met weverijen.' 2900 mw. — 2. -ins-Aargau,
of Willmergen, zwit. mvl., kant. Aargau, 3 a. OZO. Aargau. 636 mw. 3) id., kant. Bern, distr. Konolfingen. 950
mw. — 4) id., kant. Zurich, distr. Billach. 823 mw.
Whin. gem. van Zwitserland, kant. Zurich, distr. PUSlikon. 1.90 mow.
Wyleroltingen, d. in Zwitserland, kant. Bern, distr.
Laupen. 380 mw.
Wynahritaeradeel, gent. of grietenij der Ned. poor.
Friesland, arr. Leeuwarden, kant. Sneek, omgeven door Wonseradeel, Hennaarderadeel, Baarderadeel, Ranwerderhem,
Doniawerstal, Slooter-meer, Gaasterland, Hemelamer-Oldephaert-en-Noordwolden; groot i6,540 bund. met 11,784 mw.
Zij bevat de d. Oppenhnizen, Uitwellingerga, Jutrijp, Horn.
meets, Smallebragge, Wondsend, Llpecolaga, Indijk, Heeg.,
Gaastmeer Nijehnizum, Sandfirde, Oadega, Idsega, Oosthem, Abbega,
'
Westhem, Woburn, Nienwland, Folsom,
Tjallehnizam, Usbrechtum, Titus, Scharnegontum, Goenga,
Loenga en Offingawier. Shads kort loopt door deze gem.
ten tramweg„ ter verbinding van Sneek en Harlingen en
tuascheugeIegen plaatsen.
kersp. van Engeland, grs. Hants, 1 a. 0.
Fareham, nit%) Portsmouth. 1200 mw.
Wymondhana, Wyndham, cog. mvi. en kerap., gra.
Norfolk, aan den East-Counties-spw., 3 u. WZW. Norwich; met een lat. school en weverben. 5000 mw.

1102

Grootte ,
lin 0 tn.

it
fireaen,
Neckar-kreits,
. .
Schwarzwald-kreits,
Donan-kreits,. . .
Jaxt-kreits, . . .

.
.
.
.

.

.

Totaal

,1

60,42
86,72
113,63
93,31
354,14

-1

Bevolking.
1880

per
0 Di.

622,912
472,758
467,835
407,613
1,971,118

4500

Het land behoort tot het stroomgebied des Rijna en dat
des Donau., liggende ongeveer 3/4 in 't eerste en het orerige of ZO.lijke gedeelte in het tweede. De ganache oppervlakte, met nitzondering van 't Z., is bergachtig. De hoofdketen is de Zwabische- of Rowe- (illtauhe-") Alp, die zich
in 't ZW. met den Schwarzwald vereenigt en het stroomgebied des Donaus van dat des Neckars scheidt ; kleinere
bergrijen zijn de Ellwanger-, Limpurger- en Lowensteinerbergen. De worn. riv. zijn de Donau (met de riviertjes
Ries, Roth, banter, Schmichen, Blatt en Brenz), de Neckar (met de Enz, Kocher en Jaxt), welke een aanzienlijk
gedeelte van het rijk besproeit, en in 't N. de Tauber, die
zich in den Main ontlast. Een gedeelte van den Bodensee
of 't meer van Constanz behoort tot Wurtemberg, terwijl
men in 't Z. een menigte meertjes aantreft, ouder welke
de Federsee 't aanzienlijkste is. In vele oorden is het land
hoogst schilderachtig. 't Klimaat is over 't geheel *gematigd en gezond, maar veranderlijk. De temp. zweeft des
zomers tusschen 77 en 86., des winters tusschen 5 en 10°
Fah, De bodem is bij uitstek vruchtbaar in de valleien
van de Tauber, den Neckar en diens bijrivieren, alsmede
aan 't meer van Constant. Be graan-productie is doorgaans
meer dan toereikend voor eigen verbruik. De landbouw
heeft bier snelle vorderingen gemaakt, en te Holsenheim
is een voortreffelijk instituut voor de landbouwkunde gevestigd. De aanbouw van den wijnstok is beperkt tot de
valleien van den Neckar en de Tauber en tot de boorden
van 't meer van Constanz. He Neckarwijnen zijn de beste ;
sommige der andere gelijken reel op de Rijnwijnen. Geen
ander duitsch land brengt zoo veel vruchten, inzonderheid
appelen, peren, kersen en pruimen, voort als Wurtemberg ;
allerwege, maar vooral in 't Neckar-dal, worden ooftboomen gekweekt ; de beetwortel wordt ter wille van de suikerfabrikatie geteeld ; ook wint men in kleine hoeveelheden
hennep, vlas, tabak en hop. De Rowe-Alp en Schwarzwald
zijn overdekt met groote wooden, die voortreffelijk tiatmerhout opleveren. De teelt der runderen, paarden en
schapen maakt een belangrijken tak der volksnijverheid nit,
en at deze dieren zijn over 't geheel van goed ran. De
room. producten van den mijnbouw zijn ijzer en steenkolen, die men er in overvloed vindt ; ook treft men er in
geringe hoeveelheden zilver, koper, kobalt en land can,
alsook groeven van nitmuntenden bouwsteen en marmer.
Wurtemberg bezit een menigte minerale bronnen; de best
bezochte baden zijn die van Wildbad, de eenigste warme
bronnen des rijks. Zout is een zeer belangrijk product, en
turf is er in overvloed. •'t Fabriekwezen, dat nog niet zooreel beteekent als in de meeste andere staten van het
Dnitsche rijk, levert voornamelijk linnen, wollen en zijden
stoffen, vloerkleeden, konsen, inter, porselein, ijzer- en stealwaren en tabak ; ook zijn er een menigte brouwerijen en
branderijen. Aanzienlijk is de transito-handel, vooral lenge
den Neckar. Spoorw. doorkruisen het land in ails richtingen en hebben tot voorn. middelpnnten Stuttgart, Heilbronn, Ulm en Friedrichshafen, van welke laatste at. tal
van stoombootvaarten het land in verbinding stellen met
de staten aan de overzijde van het Bodenmeer. - Wu,
temberg heeft zich shads lang allergunstigt onderscheiden
door 't aantal en de degelijkheid van zijne inrichtingen
voor opvoeding en onderwijs ; iedere gemeente, schier elk
geh., heeft Mine lagere school, welker bezoek verplichtend
is. De universiteit te Tubingen, gesticht in 1477 is een der
oudste en beroetndste in Duitschland; voorta zijn er 6 boogets gymnasien, 3 lyceen en ongeveer 80 lat. acholen, benevens een aantal seminarien en convieten, een institunt
in de hfdst. voor meisjes, geaticht door koningin Cathetine, normale, polytechnische en militaire scholen. — Wartemberg is een constitationneele monarchie, geregeerd volgens de staataregeling van 1819, met landstenden in 2 kamen. De bevolking is itchier gekeel dttitsch, met eenige
Joden en enkele kolonisten van fransche Protestanten. De
meerderheid behoort tot de Evangelische ken, in 1823 nit
de aamenstelling der Lutherschen en Gereformeerden ontstaan; 't getal der R. Katholieken beloopt 1/2mill., dat
der Iaraelieten 12,000. Er heerscht volkomen gewetensvrijheld, en site christen-eerediensten genieten gelijke bescherming en rechten. — In de 15de eenw werd het gee. Wurtemberg in Zwaben door keizer Maximiliaan tot een hertd.
yerheven; dit hertd. werd later door Napoleon I. aanvankelijk nitgebreid en in 1803 tot eeu keurvorstendom, in
1805 tot ten koninkrijk gemaakt.
%Vardaman, wart. d., Schwarzwaldkr., op de Alp, in
de nabijheid van Wittlingen. 1000 mw.
Whammed., wart. stadje, Donaukr , 10 n. Z. Ulm; met
een resid.slot van den vocal Waldburg-Zell-W. 1211 law.
Wureberek, bedrijvig mv1. in 't voratd. Rense-Schleiz,
kr. Ebersdorf, 1 n. W. Lobenstein. 1100 mw. •
Wareham(' veraterkte beier. at., hfdpl. van den kr.
Nederfranken-en-Aschaffenburg, 40 a. NW. Mttnchen, aan
beide zijden van den Main en door apw. verbonden met
Frankfort, Schweinfurt, Bamberg ens. Tot hare voorn. ge-

Wynaad
liNynaad, ( hind. Byn ado e), W. distr. van Britsch
Indj pres. Bombay, op 11° 30' N.B., 76° 20' 0.L., begrepen in 't collectoraat an Malabar. Het d. Wynaad ligt
14 a. ZW. Maissoer (Mysore).
Wynalduns, Wyndiam, d. in de Ned. prov. Friesland,
gem. Barradeel, kant. en 24 u. NO. Harlingen, arr. Leeuwarden, aan de Ried. 600 mw. :met onderh. b.)
Winne' gem. van Zwitserland, kant. Bern, distr. Aarwangen. 1103 mw.
Wyne-Gunga. riv. van Indie, Dekan, in 't ZO.distr.
van 't pres. Bengalen en in 't Berar-gebied, ontspr. bij
'Tsjawparah, vloeit Z. en valt in de Wurdah, 6 u. Z. Tsjamoery. na een loop van 65 n. Zij neemt de Khanaun nit
het W. op, is op vele plaatsen nicer dan 1/2 u. breed,
wear in het droge seizoen meestal doorwasdbaar.
Wyngene, belg. gem. en d., prov. W.-Vlaanderen, arr.
en 234 n. ZZO. Brugge; met weverijen. 7600 mw.
Wynigen, twit. gem. kant.Bern, distr. Burgdorf. 2778 inw.
Wynjeterp, Ned. d., Fried., arr. Heerenveen, kant. en
num 1 u. 0.t.Z. Beetsterzwaag, gem. Opsterland. 840 mw.
Wynkel, 1) -Ste-Croix belg. gem. en d., prov. 0.Vlaanderen, arr. en 2 u. NO. Gent, aan de Moervaart en
't kanaal van Sac-van-Gent. 4000 mw. — 2) -St.-Eloy, id.,
W.-Vlaanderen, arr. Kortrijk, kant. Moerseele. 2400 mw.
Wyns. Ned. d., prov. Friesland, gem. Tietjerksteradeel,
kant. en 22/3 u. NW. Bergum, arr. Leeuwarden ; aan de vaart
van Leeuwarden naar Dokkum. Oudtijds vond men hier het
nonnenklooster Bethelecn can de Prcemonstratenser orde.
Wynyard, gm. van de kolonie Nieuw-Z.-Wales, Australie. aan de Murrumbidgee, 1. o., 35° 20' Z.B., 147° 30' 0.L.;
hfdpl. Wagga.Wagga.
Wyoming, geb. of ten-it. in het midden der VS., zie
dat art. — 2) gm. der VS., in 't W. van New-York ; gr.
231/2
m., met 29,120 inw. ; hfdpl. Warsa u. — 3) id.,
in 't NO. van Pennsylvanie ; gr. 23 0 m met 14,500 mw.;
hfdpl. Tunk hannoc k. — 4) id., in ZW.-Virginie; met
.5600 mw. — 5) d. in New-York, gm. Wyoming, aan Allan's-Creek. 600 inw.
Wyeaghne, st. van Indie, Dekan, gebied en 23 u. ZO.
Nagpoer, aan een bijriv. der Wyne-gunga.
Wyrballen, zie Wierzbolow.
'Wyre,
grs. Lancaster, die zich verbreedt tot
em n bevaarbare rivierbaai, welke in de Iersche zee valt te
Fleetworth-upon-Wyre, een nieuwe haven, die
door een spw. ZO.waarts met Preston verbonden is.
Wyschogrod. zie Wyszogrod.
Virysmierzyce, stadje in Rusl.,Polen, gouv. en 6 , /2 u. NW.
Radom, aan de Pilica, r. o. 10 ,0 mw. — Wysokie-itlaxowiecki, id., prov. Augustowo, 8 u. ZO. Lomza. 9)0 mw.
Wysoz, gem. der VS., Pennsylvanie, gm. Bradford,
ass Wysox-Creek, S9 u. N. Harrisburg. 1210 mw.
Wysaaehengeaben, gem. van Zwitserland, kant. Bern,
distr. Trachselwald. 2(102 mw.
Wyssehrad, sic Wischerad.
Wystyten, st. in Rusland. Polen, gouv. Augustowo,
aan de pruis. grens, 8 u. NNW. Suwalki. '2500 mw. —
Wyszkow, id., gouv. Flock, 4 u. ZO. Pultusk, aan den
Bog, r. o. 2900 mw. — Wyszogrod, Wysehogrod, id.,
zelfde gouv. 7 u. ZO. Flock, aan de Weichsel, r. o. 3600
inw. ( de hefft Joden) — Wysztynie of Wyzayny, id.,
gouv. Augustowo, ruim 5 u. N.t.*. Suwalki, aan de pruis.
genus. 2200 mw. (nicest Joden I .
Wytegra, runs. St., gouv. Olonetz, distr.hfdpl., aan de
riv. Wytegra, 31/2 n. van 't meer Onega en 21 u. ZO. Petrozawodsk ; met fabr. van liners, zeildosk, kaarsen ens.,
scheepstimmerwerven en levendigen handel met St.-Petersburg en Archangel. Door de riv. W. heeft zij gemeenschap
suet de meren Ladoga en Onega. 3000 mw.
Wythe. 1) grs. der VS., in 't ZW. van Virginia; gr.
33 0 m., met 12,000 inw. (9375 in 1841 ); hfdpl. Whytev i 11 e. - 2) gem. in Virginie, grs. Elisabeth-City. 2930 mw.
Wytikon, zwit. d., kant. en 1 u. ZO. Zurich. De Franschen en Oostenrijkers streden hier in Joni 1799. 390 mw.
Wytoenie, een der Dissappointment-Eilanden, Stillen
oceaan ; de Z.punt op 14° 12' Z.B., 141 0 12' W.L.
Wytschaete, belg. gem. en d., W.-Vlaanderen, arr. en
1 u. Z. Yperen ; met weverijen van tafellinnen. 3100 mw.
Wytsjegda, Witsjegda, riv. van Rusland, gone. Wologda ontspr. aan de Z.helling van het Timan-geb., loopt
' en daarna W.waarts, om zich met de Soechona
cent Z.te vereenigen tot de Dwina, na em n loop van 110 u. Zij
neemt tIe Jolva, Jarenga en Syssola op en is op ongeveer
61 0 N.B. door het Katharina-kanaal verbonden met de Kama,
een zijriv. der Wolga, welke verbinding dug Archangel met
Astrakan in gemeenschap stelt, of de Witte- met de Kaspische zee.
liWyzayny, tie Wysztynie, onder Wystyten.
Wzetin, zie Wszetin.

Yam-Hill 1103
Xanthi, berg van Eur. Turkije, Rumili, NW. de golf van
Lagos (2Egelsche zee). 1160 met. bong.
Xanthus, at. der oudheid, Kl. Azle, welker overblijhels
men ziet aan den 0.oever der riv. Eksenide of E tsjense (oudtijds %an thu 5), bij de gelijkn. plaats, 6
0. ZO. Makri, op 36° 21' N.B., 22° 23. 0.L. Be overbli,jfeels bestaan nit tempels en grafsteden, alsook kunstig bewerkte bas-reliefs, van welke laatste onlangs verscheidene
naar 't britsche museum zi,jn overgebracht.
Xapeco, riv. van Brazilie, prov. San-Paulo, valt in de
Pelotas om de Uruguay te vormen.
Vaverov, mvl. in Rusland, Polen, gone. Volhynio, aan
de Kamenka, 9 u. ZZO. Ovroetsch. 1500 mw.
Xaxier (St..), 1) dl. bij de W.kust van Patagonie, in
de golf van Peitas, op 47° 4' Z.B., 74° 37' W.L. — 2r) kl.
eiland aan de kust van Brazilie, Z. bij Sta-Catharina. — 3)
riv. van Californie, valt in den Colorado. 4) geh. in de
La-Plata-Staten, dep. en 26 u. NNO. Santa Fe. — 5 ) d. in
Bolivia, prov. en 37 u. NNO. Santa-Cruz, aan em n bijriv.
van den Mamore. — 6) -del-Hae, d. in Mejico, dep. Sonora, 43 u. NNW. Arispe.
Xenday, St. van Japan, aan de Xenday-baai, op de
0.kust van Niphon, op 34° 30' Z.B.
Xenia, gem. en d. der V.S., Ohio, grs. Green, 14 u. WZW.
Columbus. 6350 mw., waarvan omstreeks 3000 in het d.
Xenil, sp. riv.. zie Genii
Xeros of Saros (Golf-van-), golf der lEgeische zee,
Eur. Turkije, Rumili, ten N. van 't schiereil. Gallipoli ;
lang 111/2 u., breed aan den ingang 6 u.
Xertigny, fr. gem. en vl., dep. Vogesen (Vosges), kant.hfdpl.. arr. en 2112 u. Z. Epinal; met smederijen en fabr.
van ijzerwaren en messewerk. 3860 mw.
Xhende1esse, Xhendrematel en Xhoris, drie brig.
gem. en d., prov. Luik
1 ) arr. en kant. Verviers, met
1300 inw.; — 2) arr. Luik, kant. Fexhe-Slins, met 95 ,1 inw.
— 3) arr. Huy, kant. Ferrieres. 800 mw.
Xias, sic Xions.
Xicotlan, zie Lacatlan.
Xihskastron [iEgiraj, vl. in Griekenland, cony. en 7
U. WNW Korinthe, ass den mond van den Xilokastron
in de golf van Korinthe. Het drijft een levendigen handel
in krenten.
Ximo, zie Kioe-Sioe.
Xingu, riv. van Brazilie, prov. Matto-Grosso en Para,
een der voorn. bijriv. van den Amazonen-stroom ; ontspr.
op omstreeks 15° Z.B., 59° W.L., en valt na een N.lijken
loop van 490 u. in den Amazonen-stroom, 70 u. W. Para.
Xions of Ksehiona, (poolsch X i a s), pr stadje, prov.,
regdst. en 8 u. ZO. Posen, bij de Warthe. 1029 mw.
Xoela- of Soda., Zoelia-Eilanden, groep eil. in 0.Indie, 20 u. 0. Celebes, in 't Z. van de straat der Molukken, tusschen 1° 55' en 2° 30' Z.B., 123° 4' en 126° 1 4' O.L.
bestaande nit Taljabo, Mangoli of Sapellule,
Liffa-Matoella en Besi of Bessey, welk laatste het best bevolkt is en een 10tal d. telt. Zij leveren
best ebbenhout op, zijn vruchtbaar en geschikt voor den
landbouw ; doch de bevolking is hoogst onbeschaafd en de
eil. zelven zijn moeielijk te naderen. Op Taljabo ligt aan
de N.kust het gelijkn. d., met een veilige baai.
Xuandai, schoone havenbaai van Anam, Achter-Indie,
prov. en 6 u. NO. Phoe-yen, aan de kust van Cochinchina,
op 13° 22' N.B.
Xynara. d. op 't eil. Tinos, Griekschen-archipel. Het
heeft een r. kath. seminarie en is de residentie van een
r. kath. bisschop.

NB. De hieronder niet te vinden woorden zoeke men
op 1J of J.
Yadkin, riv. der V.S., N.-Carolina, vloeit 0. en Z. voorbij
Wilkesville, Rockford en Henderson, bij welke laatste plants
zij wordt saamgedrongen in een bergkloof van 180 tot 28
meters breedte ; verderop ontvangt zij de Rocky-riv. en vormt
met deze den Great-Pedee.
Vagami, st. in Japan, eil. Niphon, WNW. van Miako.
Vahuda, zie Dagumba.
Valabusha, grs. der VS., Mississippi. aan de gelijkn.
riv.; met 13,620 inw. (12,248 in 1840); hfdpl C offeev ill e.
Valding, kersp. in Engeland, grs. Kent, aan de Medway en ass een zijtak van den South Eastern-spw., 1 u.
ZW. Maidstone. 2680 mw.
Valeville, sic Wallidgford 2).

NB. Spaansche cameo, die naar de vroegere spelling
met X begonnen, zoeke men, volgens de hedendaagsche, op J.
Xandre (St..), fr. gem. en d., dep. Charente-inferieure,
arr. en 1 u. NW. La Rochelle. 1400 mw.
Xanten, banters, pr. st.. Rijnprov., regdst. Dtisseldorf,
41/a is. ZO. Kleef, bij den Rijn, 1. o. Zij heeft een progymnasium, een schoone goth. kerk en fabr. van laken,
kasjemir, flowed, katoen enz., branderijen, bronwerijen en
azijnmakerijen. 3676 mw. Zij bealaat ongeveer de plaats
-van de corn. Colonia Trajana.

Va-long-kiang, twee riv. van 't chin. rijk : 1) in 0.-TiTibet en China, prov. Se- tsjoeen, valt na een meest &Aiken loop van 17(1 u. in den Kin-tsja-kiang (Yang-tze-kiang),
omstreeks op 26° 35' N.B., 102° O.L. — 2) in Korea, vloeit
W.waarts en valt in de Gele zee na een loop van 40 u.
— De Yoe-loe-kiang vloeit ZW.waarts, scheidende Korea
van de prov. Leao-tong, en valt in de Gele zee, na een loop
van omstreeks 90 u.
Tama, zie Sausanding.
Yamada, japansche at., eil. Sikof, N. van Awa. — Vsmaga, id., op 't eil. Kioe-Sioe, OZO. van Nagasaki. —
Yama-Isoukoeri, id., eil. Niphon, aan de zee. —
Id., zelfde eil., WZW. van Jeddo. — Yamanassiro, id.,
zelfde el., NW. van Jeddo. — Yamoseta, id., zelfde eil.
in 't ZW.
Yambo, zie Vembo.
Yam-Hill, gm. der V.S., Oregon-gebied, tusschen de
Willamette en de kust ; gr. 110 m., met 1512 mw, (1850);
hfdpl. La Fayette.

Yamina

Yarrow

Vamimus, st. van Centr. Afrika, Stt. Bambarra, aan de
riv. Dsjoliba, op 12° 40' N.B., 6° 50' W.L. — Yammaie of
Tammy is een at. in 't Asjantie-rijk, 20 U. NW. Coemasai.
Vamparom, at. van Bolivia, dep. en 6 u. NO. Sucre
(Chuquisaca), prov.hfdpl., aan een WI, van den Pilcomayo.
ltammoa, d. en can der fransche koloniale bezittingen
In Indie, op de knit van Coromandel, in het delta der riv.
Godavery en nit zee genaakbaar voor schepen van 200 ton,
SO n. NNO. Pondichery. 6450 mw.
`Yancey, gra. der VS., N.-Carolina, aan de grens van
Tennessee; met 7200 low. (5962 in 18101; hfdpl. Burn a• ill — Vamme7vilim is een vi. in Virginia, gra. Louisa,
17 n. NW. Richmond. 2200 Mw.
Vandaboe, at. in 't Birma-rijk, aan den Irrawadi, 17 n.
WSW. Ava. her werd het vredes-tractaat tusachen de
Engelschen en Birmanen bekrachtigd op 26 Febr. 1826.
Vandi, Yahndi. St. van Opper-Guinea, Gondkust, hfdst.
van 't groote rijk Dagnmba. Zij is grooter dan Coemassie
en wordt door nijvere Mohammedanen bewoond.
Vangain-chain-ya, at. van Pegn, aan den Irrawadi, in
siin delta, 13 U. NW. Rangoen.
'Wang-ho, riv. van China, prov. Tsji-li, vloeit voorbij de
at. Sioeen-hoa en vereenigt zich met den Sang-kan-ho, 7 n.
ZO., om de Hoen-ho-ri v. te vormen, die de prov.
ten ZW. van Peking doorstroomt.
Yang-tsjoe, at. in China, prov. Kiang-soe, dep.hfdpl.,
aim 't Keizers-kanaal, bij den Yang-tee-kian. en 14 u. NO.
Nanking. Men wil, dat zij l'/2 in omtrek"heeft en grooten handel in zout drijft. In hare nabijheid is een keizerlijke residentie. 200,000 mw. 1?)
lifang-tze-kiang, (aZoon des Oceaans"), of BIauvreItivier. groote riv. van China, die haren loop ten Z. van
een andere hoofdriv., den Hoang-ho heeft. Zij ontstaat nit
de samenvloeiing van den Ya-long-kiang en den
Kintaja-kian g, welker bronnen in 0.-Tibet liggen,
bij die van den Menam-kong en Irrawadi, en welke zich
vereenigen op de green tuaschen de provincien Se tsjoeen
en Yen-nan, op ongeveer 2,P 30' N.B., (02° 0.L. Van dat
punt heeft de Yang-tze-kiang een zeer bochtigen ONO.lijken loop door de provincien Se-tsjoeen, Hou-pe, Ngan-hoei
en Kiang-soe, en valt in de zee door een mond van 8
9 U. breed, op 32° N.B., 121° 0.L., na een geheelen loop
van 700 u, Deze stroom neemt een menigte aanzienlijke
riv. op (r. de Ning-kiang, Heng-kiang en Kia-kiang, 1. de
Woelangho, Li-kiang, Jang-kiang, Min-kiang, Kialing-kiang
en Han-kiang), besproeit al de centrale prov. van China
en voert een groote hoeveelheid sub at, welke aan haren
mend verscheiden lage eilanden heeft .evormd. Zij wordt
doorsneden van 't Keizerskanaal, waard'oor zij gemeenschap
heeft met den Hoang-ho en met de meeste gedeelten van
't Eigenlijk-China. De vloed stijgt er in op tot aan 't meer
Po-yang, 130 u. van zee. Op vele plaatsen langs haren loop
wordt overvloed van steenkolen aangetroffen en tal van
dichtbevolkte steden, waarvan de voorn. zijn Kingtsjau„
Hanjang, Hankau, Woetsjang, Nanking en Tsjingkiang liggen hangs hare oevers bezaald.
Yani of Nyani, slant van W.-Afrika Senegambie, aan
den N.oever der riv. Gambia, tussehen 13
' en 14. N.B., 14
en 15° W.L. De voorn plaatsen zijn P isani a, Yann emar o e, Kartabar of Kataba en Kontata.
vruchtbaar distr. van K1. Azie, pasj. Trebizonde,
onmiddellijk rondora Samsoen. Groote hoeveelheden bloedznigers worden van bier near Europa verzonden.
Yankton, 1) st in de V.S. van N.-Amerika, Dakotah,
aan de Missouri, 1. o., 43° N.B. 800 inw. — 2) gr., id. 2100 mw.
Vannemaroe, St. van Senegambia, W.-Afrika, Staat
Tani, bij de riv. Gambia, op 13° 45' N.B., 15° W.L.
Van-ngan, Yan-an, at. van China, prov. Sjan-tong,
dep.hfdp1 ' ten Z. van Tai-nan. — YanThing, Yan.Ping,
id. prov.Fo-kien, dep.hfdpl., aan de nv. Min, I. o., 26 n.
Foe-tsjow; naar men zegt een der schoonste steden
van het rijk. — Yau-tojoe, 1) id., prov. Sian-tong, dep.hfdpl., 22 tt. Z. Tsi-nan. — 2) id., prov. Tsje-kiang, dep.hfdpl., aan den Tsien-tang-kiang, 33 u. ZW. Ning-po.
Vanteles, zie Andes.
Van-tie, riv. der VS., Connecticut, valt met de Quintbang en Shetucket in de Thames te Norwich, na een ZW.lijken loop van 5 n., op welken zij aan de nijverheid een
belangrijk watervermogen verleent.
Yanvo, tie Moloea.
Vao-an, at. van China, prov. Yun-nan, dep.hfdpl., 27
n. WNW. Tan-nan. Men segt, dat zij ten grooten handel
in muskas drijft, alsook in tout nit ten meer der nabunrachap. — Yao-tsjoe, id., prov. Kiang-si, dep.hfdpl., aan
ten riv., bij haren mond in 't sneer Po-yang.
Vaouri, Yauri, gr. at. van Centr. Afrika, hfdst. van
eta gelijkn. staat, aan den I. o. der Qnorra of Niger, 18
a 19 n. N. Boesaa. Zij is door ten hoogen en sterken aarden wal omaloten en keeft 8 poorten. Hare Mw. vervaardigen grof buskrnid, radelwerk en kleedingstukken, telen
indigo. an tabak en weiden groote kudden vet. De staat
been is., naar men segt, seer groom, volkrijk en bloeiend, en
oingeven door de staten Haoesaa, Borgoe, Cabbie en Nufile.
Tap, Kap of Gonap, ten der Carolinen, Stillen ocesan;
long 21/n U. Het Z.einde op V 25' N.B., 138° l' 0.L.
Tapaosay, ale Rio-Grande 2).
if:quo, bergpiek en twee riv. op Haiti. De berg behoort
tot de Cibao-keten in 't midden des eilands. De Groot eYaqu e- ri v. vloeit van dien berg NW.waarts door de
vlakte van Santiago en valt, na ten loop van 30 n., door
varsebillende monden in de baaien van Monte-Christo en
Miinsanilla. De andere Yaqn e-ri v. vloeit Z. en werpt
sick in de Neiva.
ale
Taw of Tare, twee cog. riv.: 1) eiL Wight, valt na een
korten N.lijken loop in de Solent te Yarmouth. — 2) [Oamissile], gra. Norfolk, vloeit voorbij Norwich en valt in
de N.zee, ii IL Z. Great-Yarmouth, na zich verbreed te
hebben tot den riviermond Br edonw a te r, ,waarin de
rivieren Bare en Waveney vallen.
'Ware., tie liner.

'faraway, bevaarbare riv. van Z.-Amerika, Venezuela,.
dep. Caracas, valt na een NW.lijken loop van 24 rt. in de
golf van Tniate 7 n. W. Puerto-Cabello. Aan haren mond
ligt het d. of vi. `far acn y. De ataat van denzelfden
naam bevat 71,400 mw.
Vara-Daang-bo-tsin, riv., dezelfde als Sanpo, z. aid.
Yareonsbe eng.kersp., grs. Devon, 1 u. W. Chard. 760 inw.
Yardley, kersp. van Engeland, grs. Worcester, 1 u.
0. Birmingham. 5360 mw. — 2) id., gra. en 2 u. OZO.
Northampton. 1190 mw.
Yarkand, Yarkund, darkand, ook Jar- kiang, bloeiende stad van Oost-Turkestan, in een vruchtbare vlakte,
aan de riv. Yarkand, op 38° 19' N.B., 76. 7' 45" 0.L.
Men schat hare bevolking op 81,000 mw. De St , door ten
aarden wal met 5 poorten omsloten, heeft uitgestrekte
voorsteden, huizen, deels van item, deels van steen gebouwd, vele grachten, die hare straten doorsnijden, twee
groote bazars, eta aantal moskeeen en omtrent ten dozijn
mohammedaansche collegien. ZVI is 't verblijf van een chin.
gouverneur en van ongeveer 210 chin. kooplieden, met eenige
handelaars nit Kasjemir, Perzie en Hindostan, en is de
voorn. zetel des handels tusschen China en de landen aan
gene zijde der W.grenti des rijks. Paarden maken hier een
belangrijk handelsart. nit en bun vleesch wordt op de markten te koop aangeboden ; andere hfd art. zijn tarwe, rijst,
gerst, oliezaad, fruit, ruwe zijde, shawl-wol, geweven stoffen en nephriet of jade (nier- of bittersteen, bij de Chineezen y o e geheeten). De omstreken zijn dicht bezet met
dorpen en moerbezie-plantsoenen, en men ziet en talrijke
kndden van vetstaartschapen en Kasjemir-geiten grazen. -Dc rivier Yarkand ontspringt aan de N.zijde van de
Karakorum-bergen, vloeit meest NO. en vereenigt zich op
40° N.B., 80° 30' 0.L., met de rivieren Kaschgar, Aksoe en
Khoten om den Tarim te vormen, die eindelijk in 't
i of Lob-none valt.
mete Gob
Yarm, Yarnm, cog. mvL en kersp., grs. York, N.-Riding. aan de Tees, 21/2 u. OZO. Darlington. 1340 mw.
Yarmouth, 1) of Great-Y., cog. at., tech. en kersp.,
grs. Norfolk, aan de 0.kust, 51/2 u. 0. Norwich, waarmede
de at spw.gemeenschap heeft, gelegen op ten smalle landtong tuaschen de zee en de riv. Vane, over welke zij door
een brag met Southton of Little-Yarmouth en met Gonestone verbond,n is. Zij heeft ten schoone kade hangs de
riv., de parochie-kerk St.-Nicholas, ten der grootste in 't
rijk, de kerken van St.-Peter en St.-George, verscheiden
kapellen voor velerlei gezindten, en een synagoge, ten geNelvangenis, achouwburg, tolhuis, groote magazijnen, de Nelson-mil van 44 met. hoogte, verscheiden scholen en liefdadige inrichtingen, drukken scheepsbonw en een groote
fabr. van krip en rijden stoffen. Ann de kust zijn eenige
batterijen, ruime kazernen, een havendam en de voorstad
Victoria, met tuinen en wandeldreven. De door de Yare
gevormde haven laat achepen van 201 ton toe. Y. is de
hfd.zetel der eng. haringvisscherij, welke bier 250 vaartnigen bezi. houdt. De St. heeft stoorabootgemeenschap met
Londen,Hull
e. a. havens op de 0.kust. 46,210 mw. 52°
'
36' N.B., 1° 43' O.L. — Yarmouth-Roads of de
reede van Y. ligt tusschen de kust en ten rij buiten-zandbanken, die door boeien en drijflichten worden aangewezen. — 2) eng. vi . en kersp., op 't eil. Wight, op de NW.aan den mond der Yar, 21/2 u. W. Newport en tegenover Lymington, wharop het een veer heeft. Ann 't
W.einde staat ten fort, door Hendrik VIII. gebouwd. 800
mw. — 3), vroeger Nor th-Y I, gem. en vi. der VS.,
Maine, grs. Cumberland, 3 u. N. Portland, waarmede het
vi. spw.,,.emeenschap heeft. 2141 mw. — 4) gem. in Massachusetts, crra. Barnstable, op Cape-Cod, 19 u. ZO. Boston;
met goede 'havens, een golf breker en verscheiden aangename d., waaronder Yarmout h, Y a rmon th- P or t,
South-Yarmouth en West-Yarmouth de aanzienlijkste zijn. 2450 mw.
Yakima, zie Loddon.
'Warm...Warm, riv. der britsche kolonie Victoria, NieuwHolland, die zich outlast in Port.Phillip, dat zij bereikt te
Hobaon'a-baai, 1 1 4 n. ZW. Melbourne, na een WZW.lijken
loop door de grs. Evelyn en Bourke. Zij is wegens hare
watervallen niet bevaarbmr boven Melbourne, en tot deze
at. kunnen in den regel slechts schepen van 60 ton nadeTell, dear de riv. aan haren mood ten plaat heeft, waarop.
bij vloed niet meer den 234 met. water staat. Vaartnigen
van meer diepgang laden en loosen te Willi amstow n,
bij haren mood.
Varriba, Yariba, staat van Centr. Afrika, Opper-Guinea, bij den Niger (Quorra I, op 9° N.B., van 3 tot 6° O.L.
Het is bergachtig. waterrijk en vruchtbaar, en grootendeels
bewoond door heidensche Negers, alsmede door Fellatahs,
die in den nienweren tijd ala veroveraars bier zijn binnen gedrongen• doch bet land wend tot dnsverre nog seer weinig door Europeanen
onderzocht. Eerst onlangs (1853 )
'
heeft de rendeling T. J. Bowen enkele belangrijke bijzonderheden omtrent Y medegedeeld. Volgens hem strekt het
sick W.waarts uit tot aan het rijk van Asjantie, terwijI
het sum de ZW.- en Z.zikide alleen door het koninkrijk Dahomey en de Jaboe-gewesten gescheiden is van de golf van
Benin. De bevolking is, volgena hem, 1 mill. zielen sterk.
Het niterlijk aanzien den lands noemt hij boven beschrijving en verbeelding prachtig; moerasan of poelen zijn en
niet, en 't klimaat is van 75 tot 80° Fahr. Prod. sUn gom,
specerijen, verfstoffen, kostbare hontsoorten, ivoor, gond,
palmolie. Bowen verklaart de reden niet te bevroeden,
waarom geene stoombooten den Niger, de Cola e. a. rivieren bevaren, en meent, dat, in geval hier stoombootdiensten warden aangelegd, de bandel daarnit verbazende voordeelen son trekken. De voorn.. plaatsen des lands ziju Battings of Eye°, de kfdst. en resid. des konings; Koesoe,
me kande. in Konggeb.; Alori ; Bakka aan den Niger,
Jenne, Kisji e. a.
Yarrow, schot. riv., gm. Selkirk, valt na een metal
0.1ijken loop van 8 n. in de Ettrick. n. boven Selkirk.
Ztj neemt wel 40 kleine bijriv. op. Zij besproeit het kersp..
Tarr ow, dat verscheiden dorpjes bevat, alsook ”Ettrick-
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Yarum
forest", waar Sir Walter Scott 10 jaren woonde. 660 inw.
Yarum, tie 'Warm.
Varnros-7-Ottomacos, st. in Venezuela, aan den 1. o.
van den Orinoco, wear deze de Meta-riv. opneemt, 40 U.
0. San-Vineente ; met handel. 2500 mw.
Vass, at. van Nieuw.Z.-Wales, in 0. Nieuw-Holland,
gem. King en Murray, distr.hfdpl.. aan de riv. Yass (bijriv.
van den Morumbidgee t, 13 u. WZW. Goulburn.
'Tate, 1 kerap. van Engeland, grs. Gloucester, 1/4 IL W.
Chipping-Sodbury, met een station aan den Midland-spw.
1200 mw. — 2) eng. gem., gra. Lancaster, kersp. Whalley,
ZZO. Blackburn. 770 mw.
Yateley, kerap. van Engeland, grs. Hants, 2 u. NO. Odiham. 2870 mow.
'Yates, 1) grs. der VS., bij 't midden van New-York ; gr.
15 0 m., met 19,560 mw. 120,444 in 1840); hfdpl. 31 i 1 o.
— 2 ) gem. in New-York, grs. Orleans, aan 't meer Ontario, 31/2 U. N. Albion. no mw.
Vatrang, sic Nha-trang.
Vatreb, zie Medina.
Vane°, kl. at. op Porto-Rico, bij de Z.kust. 2650 mw.
Yauri, zie Yaoeri.
Yausch, zie Godsjam.
Yautepec, groot d. in Mejico, dep. en 12 u. ZZO. Mejico ; met yea ooftbouw.
Yavata, SC. op 't japan. ell. Niphon, OZO. Miako.
-Yazoo, 1 ) riv. der VS., Stt. Mississippi, valt in den
Mississippi, 12 n. WNW. Jackson, na een ZW.lijken loop
van 65 u.., van welke zij er 15 voor groote rivierschepen
bevaarbaar is. Haar voorn. bijriv. is de Sun flow e r. —
2) gra. in Mississippi ; gr. 31 C3 m., met 17,2 -,0 mow. (10,490
in 1840); hfdpl. Bento n. — Yazoo-city is een vl. aan
den 0.oever der Yazoo-riv., 17 u. NW. Jackson.
Vba, d. op 't eil. Luzon, Philippijnen, 23 u. NW. Manilla.
bars (St.-). fr. gem. en d., dep. Ariege, arr. en 4 U.
NW. Pamiers. 2240 jaw. — St.-Ybart, id., dep. Correze,
arr. en 5 u. NW. Tulle. 1500 mw.
Ilbera of Caraeures, groot rnoerassig meer van Z.Amerika, La-Plata-Staten, in 't N. van 't dep. Corrientes,
tusschen de vie. Parana en Uruguay. Het bevat een menigte
houtrijke eil., die overvloed van wild hebben, en 't geeft
het aanzijn aan de rivieren Batiles, Corrientes en Mirinay.
Yberg, Iberg, zwit d., kant. en 2 u. NO. Schwyz ; met
medicinale bronnen. 2100 mw.
Ybieny, riv. van Z.-Amerika, Uruguay, ontspr. op de
bra.. grens en volt in den Paraguay, tegenover Yap eg u,
no een W.lijken loop van 60 u.
Yeaeas, kaap op de N.kust van Cuba, bepalende de baai
van Mantanzas ten NO. 23° 9' N.B., 81 0 10' W.L.
Yelferes, sp. mvl., prov. en 6 u. Z. Toledo. 3920 mw.
Yebleron, fr. gem. en d., dep. Seine-inferieure, arr. en
21/2 U. NW. Yvetot. 1800 inw.
Yebra, sp. vl., prey. Madrid, 41/2 u. ZO. Alcala-de-Henares, bij de Tajuna. 1300 inw.
Yecla, sp. st ., prov. en 121/, to. N. Murcia. Zij ligt aan
den voet eener hoogte, op welke een bouwvallig moorsch
kasteel staat, en heeft verscheidene brandewijnstokerijen.
18,600 mw.
Yejoebbi, groote koopst. van Z.-Abyssinie, Amhara, distr.
Gojam, ten N. van de riv. Abai.
Yekismokori, st. op Niphon, Japan, ZZW. Miako.
Veldham, kersp. van Engeland, gra. Essex, 1 /2 u. NNW.
Castle- Hedingham. 700 mw.
Yell, 1) een der Shetlandsche eil., Schotland, het tweede
in grootte en na Unst het .N.lijkste, van Mainland ten Z.
door Yell-Sound gescheiden; gr. 41/4 CI m., tellende met
het eil. Fetlar 2740 mw. Visscherij is de voorn. tak van
bestaan. — 2) nieuw grs. der VS., Arkansas, aan de riv.
Arkansas; met 2810 mw. ; hfdpl. Dan v ill e.
Yellow-Creek, 1) riv. der VS., Mississippi, valt in de
Yazoo-riv., no ten ZW.lijken loop van 20 u. — 2) gem. in
Missouri, grs. Lewin. 3120 mw. — 3) id., Ohio, grs. Columbia. 3080 mw. — Yellow-Knife, riv. van Britsch N.Amerika, W.gebied, valt in 't Groote-Slaven-meer, na een
Z.waartschen loop van 40 u. — Yellow-River, 1) riv. der
V.S., Indiana, volt in English-Lake. — 2 ) id., Iowa, bijriv. van den Mississippi. — 3 ) id., Wisconsin, vloeit ZW.
en volt in de Chippewa, joist boom hare watervallen. —
Ook de naam van bijriv. der Moy en Boyne in lerland.
Yellow-Springs, hoogst schilderachtige badplaats der
V.S., Ohio, ZW. Columbus. Hare zwavelachtige bronnen
warden jaarlijks door duizenden bezocht.
Yellowstone, riv. der VS., een der voorn. bronriv. van
den Missouri, ontspr. in 't irteer Eustius, onmiddellijk 0.
de Rotsbergen, op 43° 20' N.B., 109° 30' W.L., vloeit NO.
en volt na een kronkelenden loop van 200 u. in den Missouri, na o. a. de Clark's-Fork, Bighorn en Tongue uit het
Z. te hebben opgenomen.
Yemassee, gem. in de VS., Z.-Carolina. 2780 mw.
Yembia, zie Ramrie.
Yeah.), `fambo, Jambo-el-Bahar of Dsjembo,
zeest. in Arable, Hedsjaz, in een loge, zandige, dome streek,
bij de Roode zee, 37 u. ZW. Medina, van welke at. zij de
haven is. Zij bestaat nit ongeveer 1500 huizen, door eenen
wal omsloten, heeft een beschutte haven en em n garnizoen
van egypt. troepen. Zij heeft veel doortocht van pelgrims
uit Egypte naar de heilige plaatsen in Arable.
Yemen, Jemen, landstreek van Arabie, in 't ZW.,
zijnde 't voornaamste deel van 't Arabia-Felix of
Gelukkig-Arabie der oudheid. Dat gedeelte, 't welk aan de
Roode zee grenst, beet Teham a. Het bestaat meest nit
een dorre vlakte; moor 't binnenland is bergachtig. De hfd.prod. zijn myrrhe en koffie. Be voorn. plaatsen zijn Sana
of Szanna, Zebid, Beit-el-Faki, Loheia, Hodeida, Mkao, Dsjison, Taos, Meese, Aboe-Arisch, Lahadsch en Aden, welke
laatste een bezitting der Engelschen is.
Yengi-Illissar of Yengishar, st. van Chineesch-Turkeatan, 24 u. WNW. Yarkand, aan den weg near Kaschgar;
vermaard om hare dansmeisjes en muzikanten.
Vent Bazar, 1) mvl. van Eur. Turkije, Bulgarije, 4 U.
NO. Sjoemla. — 2) st. in Bosnie, tie Novi-Bazar.
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Yenne, 1 ) of Illyenne [Ejanna], gem. en mvl. in
Frankrijk, dep. Savoye, min 'den Rhone, 31/2 so. NW. Chembery. 2800 mw. — 21 at. op 't Japanache eil. Niphon.
Yens, d. en gem. in Zwitserland, kant. Waadt, distr.
Morges. 700 mw.
Yeo, zie onder Lye.
Yeoe, Yen, Neon of Yo, riv. van Centraal-Afrika. De
reizigers Barth en Overweg, die haar in Nov. 1851 overtrokken, hebben den twijfel, die omtrent hear heerachte,
grootendeels opgelost: zij beschrijven hoar als een statige,
uit het W. opkomende stroom, die zich in het sneer Toad
outlast, nadat zij de grenzen van het eigenlijke rijk Bornoe ten N. heeft gevormd, waardoor zij ten bolwerk verstrekt tegen de strooptochten der Toeareks. Aan haren
never bij het meer ligt de kleine versterkte at. Yeoe of
Y o, in de schaduw eener groep palmboomen.
Yeoe-Lioe en Yeoe-Loen, twee eil. van den N.-Stillen oceaan, tusschen Kioe-Sioe A Loe-tsjoe, respt ct. aan
China en Japan behoorende.
Yeomandong- ( of Anoe-Pietoe-Moe. ) Bergen, keten in Achter.Indie, scheidende de britsche prov. Aracan
ten 0. van 't Birma-gebied. De hoogte loopt meest van 600
tot 25)0 met. De Tafelberg, op 21 0 N.B., 93° 0.L., verheft
zich 2550 met. boven de zee. De bergen zijn met dichte
theka- of jati- e. a. wooden bedekt en hebben verscheiden
enge passen, onder welke die van Neireingair, Aeng, Tonga,
Talak en Ghoa de voorn. zijn.
Yeovil, cog. gem. en kersp., grs. Somerset, aan de Yea
(bijriv. der Parret), 2 U. W. Sherborne. Eer de garen handschoenen algemeen in gebruik kwamen, rekent men, dat
bier en in de nabuurschap 2,000 personen met de vervaardiging van lederen handschoenen bezig waren, die ten getale
van 300,e00 dozijn jaarlijks afgeleverd werden. 9370 mw.
Yepes, (Ispinum], sp. vl., prov. en 6 u. 0. Toledo,
op de hoogvlakte Ocana. 3086 inw.
Yerba-Buena, zie onder San-Francisco.
Xeres, 1 fr riv., dep. Seine-et-Marne en Seine-et-Oise,
volt in de Seine te Villeneuve, 3 u. ZZO. Parijs, no een
W.lijken loop van 15 U. — ) id., dep. Seine-inferieure,
volt in 't Kanaal bij Dieppe, no een N.lijken loop van 6 n.
— 3 ) fr. gem. en d., aan de eerste der gen. rivieren, dep.
Seine-et-Oise, arr. Corbeil. 1000 mw.
Verseke, Ned. gem. en nod d., prov. Zeeland, kant. en
2 u. 0. Goes, arr. Middelburg ; met een her, en chr. geref.
kerk. 2176 mw., die zich hoofdzakelijk bezig honden met
landbouw en ansjovisvangst. — Tot deze gem. beboort de
bunrt Yer sek end a m. met 180 mw.
Yerville, fr. (rem. en d., dep. Seine-inferieure, kant.hfdpl.,
arr. en 11/2 n. 'NO. Yvetot ; met weverijen. 1620 inn.
Yeste, sp. vi ., prov. en 14 U. ZW. Albacete; met over.
blijfsels van een kasteel en vestingwerken, fabr. van wollen stoffen, in de nabijheid medicinale batten. 6000 mw.
Yetholm, schot. kersp., grs. Roxburgh ; met de 2 aaneengrenzende d. Kirk- en Town-Yetholm, door een brag over
den Beaumont verbonden, 21/2 u. ZO. Kelso. 1200 mow., wearvan 900 in de d., hebbende Kirk-Y. vele heidens (zigeuners).
Yettninster, kersp. en gem. van Engeland, gra. Dorset,
11/2 u. ZW. Sherborne. 1520 mw.
Yeti (Ile-d'), fr eil. era., zie Isle-Dieu.
Yevrette, zie Bourges.
Yewndoun, St. in 't Birma-gebied, aan den Irrawadi,
4 1 /2 u. NNW. Prome.
Yetvnbengza, st aan den r. o.
van den Irrawadi, 6 u. ZZO. Henzadah.
Yllfiniac, fr. gem. en d., dep. Cotes-du-Nord, arr. en
U. OZO. St..Brieuc. 2100 inw.
Ygrande, fr. gem. en vi., dep. Allier, arr. en 5 u. W.
Moulins-ear-Allier. 2020 mw.
Vic riv. van Z.-Amerika, Uruguay, vloeit W. en volt in
den Rio-Negro, no een loop van 35 to.
groote baai aan de Z.zijde van 't eil. Hainan, Chineesche zee; met den besten ankergrond op de
kust van dot eiland.
Yiron, zie Cardigan 3).
Yi-tsjang, St. in China, prov. Hou-pe, dep.hfdpl.
Vitsjoe 1) id., dep. Sjan-tong, dep.hfdpl. aan den Y-ho, 40
u. Zd. Tsinnan. — 2 ) id., prov. Tsji-li, lii u. ZW. Peking.
— Ying-tsjoe. id ., Ngan-hoei, dep.hfdpl., 2 U. NO. Nanking, bij den Yano.-tze-Kiang, 1. o.
Y-ki, eil. van Japan, in de street van Korea, 4 u. NW.
Kioe-sioe ; long 4 , (2 u., br. 21/2 to. — V-ki-ma, een der
Madjicosima- of Babuyan-eil., Chin. zee, 6 u. Z. Typinsan.
Ylo, zeest. van Z.-Peru, dep. Arequipa, prov. en 10 u.
WZW. Moquehua, aan den mood van den Ylo in den Stillen oceaan.
Yloe een der Calamianes in den archipel der Philippijnen, 'Aziat. archipel, NO. 'Palawan. groot 0 m.
ook wel Drilst geheeten, Ned. gem. en stadje„
prov. Friesland, kant. en 34 U. ZW. Sneek, arr. Leeuwarden; met fraai beplante straten, een geref. en een •doops- ,
gez.kr,stadhuicepmrj,loi.andustrie, yen]. doortocht en eenigen handel. 1572 mw.
Yngaren. meer van Zweden, 1mm Nykoping, 9 U. lang en
11/2 U. hr. Het ontlast zijn overtollig water in de 0.zee.
Yniesta, tie Iliniesta.
Nod°, St. van Japan, eil. Niphon, 11(2 u. ZW. Miako,
aan de Yedo-gava. — Yokaitz, id., zelfde el., aan de
Ovari-baai.
Yokeoe, et in Korea, prov. Tsjoe-sin.
at. in Japan, el. Niphon.
Yoeen-kiang, Yuen-kiang, chin. riv., prov. Hou-nan
volt in 't meer Tong-ting, aan de W.zijde, no een
ken loop van misschien 120 u.
Yoe'en-tsjoe, Yuen-tsjoe, 1) St. in China, prov. Honnon, dep.hfdpl., aan de riv. Yoeen-kiang, op 27° 24' N.B.
109° 40' O.L. — 2) id., prov. Kiang-si, dep.hfdpl., op 27°
45' N .B. 114° 10' O.L.
lioe-ho,
,
het grootste kanaal in China, zie China.
Yoeng, Young, Yang, Yong, vooropgaand woord bil
de namen van vele chin. steden, waarvan de voorn.
1)
prov. en 66 u. NNW. Yun-nan. — )
dep.hfdpl., 46 U. NW. Yun-nan. — 3) Y.-Ping, prov.
WW1, dep.hfdpl., son den Lan-ho, 37 u. 0. Peking. — 4)
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prov. en 60 U. W. Thu-nan, dep.hfdpl. — 51
prov. Hon-nan, dep.hfdpl., op 260 10' N.B., 111 0
30'O.L—Yoeagi-ksbl,t.nNTevaotame 111131.1C, Wm, men tegt met 1000 hnizen.
Ifeessgbenza of Yesseabessea, it. van 't Birnaa-gebied,
Pegn, aan den hoofdarm van den Irrawadi, in zijn delta,
6 n. ZZO. Henzada.
Yoe-taking, Jowning, at. in China, prov. Boo-nan,
dep.hfdpl., in eon thee-distr., op 33 0 N.B., 144° O.L. —
Veen-yang, id., prov. Hou.pe, dep.hfdpl., aan een bijriv.
van den Hoang-ho, op 32° 50' N.B., 110° 40' O.L.
Yoerong-kasek. 11 of lihoten, riv. van Chin. Turkestan, vereenigt zich na een N.waartschen loop met de
Yazkand en Mame, om de Tarim te vonnen, ongeveer op
400 N.B., 800 30' 0.L. Khoten is de voorn. et. aan hare
oeven, en men wil, dat zij zich dear ter plaatse in 3 armen scheidt, die elk benoemd worden near de klenr van
den nephriet (tie Yarkand', dien men in hare bedding
vindt. Haar geheele lengte wordt op 70 n. geschat. — 2)
at. van Chin. Turkestan, 0. Khoten, met 1000 huizen.
Yoethia, Yutkia of Ayoetbia, ook Doearaoedy (vroeger Siam en 8 tothiya geheeten), voorm. hfdpl. van
Siam, Achter-Indie, aan den Me-nam, lit/3 n. N. Bangkok.
St is groot, geheel door de riv. omsloten, van kanalen
doorsneden, en heeft em n groot kon. paleis met verscheiden tempels ; mazy zij werd grootendeels verwoest door de
Birmanen in 1767, sinds welken tijd zij ophield van belang
te wezen. 20,000 mw.
Yoet-Sima, kl. eil. van Japan, NW.kaap Noto op Niphon, op 37° 51' N.B., 135° 40' O.L.
Yokohama, Jokohanta, nienwe, in torten tijd opgekomen handelset. van Japan, 0.kust van het eil. Niphon,
4 u. Z. Jeddo of Tokio, waarvan zij als de voorhaven geldt.
Nog in 1874 niet moor dan eon klein visschersdorp, is de
stad thane een der belangrijkate havens van 0.-Azie, met
zeer aanzienlijken handel in lakwerken, anuisterten (//curio's")„ zijde, thee en vele andere japansche voortbrengselen. Meer dan 300 schepen lie en in de laatate jaren nit
en in. Zij is de aanlegplaats der voorn. atoomvaartlijnen
langs Azie's 0.kust, als van de P.- en 0.-Company, de Messageries-Maritimes, de Pacific-Mail-C°., de Oostenr. Lloyd.
e. a. Met San-Francisco en Shangai onderhoudt zij een geregeld atoombootverkeer, en met Jeddo of Tokio is zij zoowel door telegr. als door spw. verbonden. Men heeft er
tone factorij van de Ned. Handelemaattichappt, terwijl de
Ned. minister-resident en de Ned. consul er bun verblijf
houden. In het hooger gelegen Z.lijk deel der et., op de
zoogen. 'Bluff", vindt men de woningen der mente europeanen, die hier met veel pracht en weelde zijn ingericht.
Behalve Europeanen hebben ook vele Chineezen sick in de
laatste jaren te Y. gevestigd ; het geheele getal vreemden
bedroeg in 1879 ruim 4000. In 186 ) en '66 werd de st door
een Yellen brand geteisterd, doch is Binds op regelmatige wijze
vernieuwd, met fraaie straten en sierltke gebouwen, terwijl
de verlichting sinds 1872 door gas geschiedt. Even buiten
de at. vindt men schoone omstreken. 67,500 mw. (Volgens een
courantenbericht meer dan 8),00u). 35° 27' N.B., 139° 4u' 0.L.
Yobs, et. van Afrika, hfdpl. van 't rijk Adamowa of
Adamaoua ( zie aid.), omstr. 100 u. Z. Koeka, door Barth
en Overweg in 1851 bezocht.
Volo, gra. der V.S. van N.-Amerika, Californie; hfdpl.
Freemont. 10,850 inw.
Yomber, een der Bissagos-eil., bij Afrika's W.kust, 81/ 2
U.ZBulam,vn'tsedgchinorevalijk kanaal van 4 U. breedte.
Yonezawa, at. in Japan, 0.kust. 27, -ee) mw.
Yonkers, gem. en vi. der VS., New-York, aan den 0.never van de Hudson-riv., eenige mijlen boven New-York,
waarmede het vl dagelijks stoombootgemeenschap heeft.
18,400 mw. (12,5.0 in 't vi.)
Yonne, I) Reauna), fr riv., ontstaat in 't 0. van 't
dep. Nievre nit de yetange" van Belle-Perche, vloeit N.waarts langs Clamecy, dep. Auxerre wear zij bevaarbaar
wordt 1, Conlanges, Auxerre, Joigny, Villeneuve-le-Roi, Sens,
Pont-aur-Yonne, en valt te Montereau, na een loop van 45
U. 1. in de Seine. Haar voorn. bijriv. is de Armangon r.
Zt is verbonden met de Seine door 't kanaal van Bourgogne en met de Loire door dat van Nivernais. — 2) dep.
in 't NO. van Frankrijk, gevormd nit gedeelten van de
oude prov. Champagne, Orleanais en Bourgogne, tusschen
470 22' en 48° 25' N.B., besloten door de dep. Seine-etMarne, Loiret, Nievre, Cote-d'Or en Aube; groot 134,66 0
m., met 360,000 mw. De oppervlakte is golvend of vlak en
islet hoog, met heerlijke weilanden. De voorn. riv. zijn de
Yonne, met hare bijrivieren Cure, Armancon en Vannes.
De vruchtbare bodem is rijk aan granen en brengt vooral
nitmuntende wijnen voort; de veeteelt is er vrij belangrijk,
en 't mineraal-rijk levert inzonderheid user, lithographische
steenen, graniet, oker, marmer en bonwsteen. Het dep.
wordt doorsneden van den apw. van Parts near Lyon. De
fabr.indnetrie, die er nog weinig ontwikkeld is, bepaalt
rich meest tot tzerwaren, lake. en gemeene wollen stoffen, wollen en katoenen dekens, brandewijn, glas- en aardewerk en beetwortelsuiker. De voorn. art. van nitvoer
zijn timmerhont, koren en wijn. Het dep. wordt verdeeld
in de arr. Auxerre, Avalon, Joigny, Sens en Tonnerre, en
is begrepen in 't Tenon van 't hooge gereehtshot te Parts.
Yorgan-Latlik, Maodieea Condlonsta], groote at. van
Klein-Azie., pasj. en 8 U. NW. Konieh, vermaard om hare
fabr van tapijten. Si) heeft vele oudheden, bestaande nit
altaren, kolommen, friezen coo., en in hare nabtheid, op
den weg near Konieh, liggen veel andere overblijikele van
denzelfden aard.
York a] 1) (Granfsekar), of Yorkshire, grootste
gra. van Engeland, in 't N.lijk gedeelte, tusachen 53° 18'
en 54° 40' N.B., 00 10' 0.L. en 2° 37' W.L., hebbende ten
0. de N.zee en Ilan de landzijde de gra. Durham, Westmoreland, Lancashire, Cheshire, Derby, Notts en Lincoln,
van welk laatate het grootendeels gescheiden is door den
mond van den Humber; gr. 2761je 0 m., Met 4601,400 M. ,.
in 1840, die on tot ongeveer 2,500,000 zijn aangegroeld. Het

gra. wordt verdeeld in de 3 afdeelingen N or t h Eas ten West-Riding (een naam, dien men van een saksisch wooed, dat yderde" beteekende, wil afieiden) en in
het ea inst y" der etad York, en is onderverdeeld in 17
ywapentakes" en 2 //liberties" en in 623 //parishes". De
grond vertoont veel verseheidenheid: in 't NW. vindt men
eenige der hoogste bergen van Engeland; elders worden
dorre moerasgronden afgewisseld door enkele van de rijkste etreken des lands. De riv., die 't besproeien zijn de
bijDon, Wharfe, Aire, lire, Swale, Derwent en Hull lane
riv. van de 0.e en den Humber), de Sees, die de N.grens
vormt, en de Ribble in 't niterste W. De voorn. kapen
zijn Flamborough-head en Spurn-head. Y. munt niet alleen door landbonw en veeteelt nit, maze bekleedt ook in
't fabriekwezen em n voornamen rang. De W.lijke afdeeling
van 't grs. is de hoofdzetel van den inijnarbeid en de fabrieken, en in 1879 waren daar (meest in W. -Ridin g,
153,000 personen in de wol-, katoen-, vlas- en zijdemolens
bezig. — De Ainsty, onmiddellijk SW. de at. York, besleet J m. en is, met uitzondering van de at., in W..Riding begrepen. — East-Riding is 5.1 0 m. grout,
bevat het henvelig distr., "the Wolds" geheeten en veel
moerasland, wordt door de rivieren Derwent en 'Hull besproeid en aan 't Z.einde van den Hull-and-Selby-sew. doorsneden en bevat de steden Hull, Beverley, Great-Driffield,
Market-Weighton, Pocklington en Bridlington. — Nor thRidi ng beslaat 93 0 m., is vooral vermaard als weideland en heeft mijnen van aluin en loud, met groeven van
bouwsteen en marmer, wordt besproeid door de Ure, Swale
en Tees en dooraneden van den Great-North-of-Englandspw. en de ijzerbanen van York near Whitby en Scarborough, en bevat de steden Northallerton, Boroughbridge,
Richmond, Thirsk, Stokesley, Kirkby-Moorside, Pickering,
Scarborough en Whitby. — Tot W. -Riding behoort
geheel het Z. en W. van Yorkshire; 't is 122 m. grout,
heeft zeer vruchtbare oorden, wordt besproeid door de riv.
Wharfe, Calder, Aire, Don en Ribble, en doorsneden van
een aantal kanalen alsook van spw. tuaschen al de groote
steden. Be steenkoolbeddingen condom Leeds, Sheffield,
Bradford en Wakefield zijn de hfd.bron van den bloei dier
steden; ijzer, steen en loud zijn overvloedig te Grassing-.
ton en Pateleybridge. De steden Leeds, Bradford, Huddersfield, Halifax, Wakefield en Dewsbury zijn de grootste zetels der cog. wolfabrikatie; vlasspinnerij wordt vooral te
Leeds gedreven ; Sheffield heeft fabr. van 't beste messenwerk en voortreffelijke ijzerwaren. Te Easingwold zijn katoenfabr. gevestigd. Behalve de gen. plaatsen vindt men
in dit Riding nog Pontefract, Barnsley, Doncaster, Rawtrey, Thorne, Goole, Selby, Weiherby, Otley, Knaresborough,
Ripley, Ripon en Skepton. 2) [Ehoracum], mg. at.,
de 2de in rang, hoewel niet in grootte of handelsbelang.
hfdpl. van 't gen. gm.. tan het vereenigingspunt der 3 ridings en het ainsty, aan de Ouse, wear die de Foss opneemt, en aan het snijpunt der spw. van Berwick, Londen
en de centrale grs., ruim 6 u. NO. Leeds. Zij heeft
met torens bezette wallen, vetscheiden breede, schoone
straten en mime pleinen, een kathedraal (,,York minster"),
het schoonste gebouw van die soort in Engeland, dat in
1829 door den krankzinnige Martin in vlammen gezet en
in 1840 door een toevalligen brand weed besehadigd, doch
wader hersteld is; de achoone kerken St. Michael-le-Belfry,
St.-Martin, All-Saints, St.-Mary's, Castlegate, St.-Denis,
St.-Lawrence, St.-Margaret en St.-Mary-Bishop-hill-the-Elder. Onder de andere openbare gebottwen verdieuen vooral
vermelding : het kapittel-hnis ; 't regeerings hOtel, met een
ionische kolonnade; de raadszaal, een deftig goth. gebouw
nit de 15de eeuw; de vergaderzalen, de concertzaal, de
schouwbnrg, de gebouwen van 't philos. genootschap van
Yorkshire, het museum, de leeshibliotheek met 7,000 bockdeelen, de stads-gevangenis, vele kapellen voor R. Bath.
en voor Dissenters en 't stationagebouw van den veer..
spoorweg. Buiten de at. liggen 't hospitaal van 't grs., een
kranksinnigengesticht, de //Retreat", een ander beroemd
gesticht voor hersenkranken, de kavallerie-kazernen en 't
paleis Bishopstorpe, residentie van den aartsbisachop. Ben
freak beplante wandelweg loopt langs de Ouse, en in de
nabijheid et* voortreffelijke baden. York heeft veel rom.
oudheden, de overblijfitels eener door William Reufus gestichte abdij. en van een door Hendrik VI. gegrondvest collegie. Er sun talrijke scholen en liefdadige inrichtingen;
het //Unitarian college" is °Wangs near Manchester yerplaatst. Hare fabr. leveren glas- en tzerwaren, vloerkleeden, loodwit, linnen en wollen atoffen, behangselpapier en
vele art. van weelde. Zi,j drijft een levendigen invoerhandel, maar ontleent haven voorspoed meest van de bezoeken
des adds nit N.-Engeland. Zij heeft twee belangrijke bankcompagnien en heeft door den Great-North-of-England spw.
met Darlington, Durham en Newcastle, door den Yorkand-North.Midland-sRw. met Sheffield en Derby, en door
andere spw. met Whitley, Hull, Scarborough ens. gemeenschap. Er worden verseheiden belangrijke week- en jaarmarkten gehonden. 54,200 mw. 53 0 57' 45" N.B., 1° 4* 34"
W.L. — York was de red& van Hadrian., Severus, Constantine, Chlorns, Constantijn e. a. rom. kenos', en keizer
Severna is hier overleden. Order de Saksen was zij achtereenvolgens de hfdat. der koninkrijken Northumberland
en Deira. Zij had veal in lijden wegens bear verzet tegen
Willem den Veroveraar.
'Work, bj verscheiden gra. der V.S. : 1) in 't SW. van
Maine, gr. 39 0 m. met 67,000 inw. 154,023 in 1840);
hfdpl. A 1 fr e d. — 2) ,Pennsylvanie, ten NO. begrensd door
de Susquehanna; gr. 41 0 un, met 76,200 mw. (47,010 in
1840); hfdpL York. — 31 Virgbale, lenge de Chesapeake.
haul; gr. 7 0 m., met 7200 how 44730 in 18401; hfdpl.
York. — 41 distr. in 't N. van Z.-Carolina; gr. 38 0
m., met 24,500 inw. (18,383 in 1840); hfdpl. Yorksvi 11 e.
— Ook de naam van vele gem. en vlekken der VS.: 5) in
Maine, gra. York, aan de riv. York, dicht bij haren mood
in den Atlant. (mean, 12 n. ZZW. Portland; met eta goads
haven voor sehepen van 250 ton, een vuurtoren en visscherijen. 2700 law. — 6) in New-York, gra. Livingston, aan
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de riv. Genesee. 2560 Mw. — 7) in Ohio, gm. Morgan. 1200
law. — 8 in Indiana, grs. Switserland. 1630 mw. — 9 )
in Pennsylvanie, grs. York. 2900 mw. — 10) vi. in Pennsylvanie, hfdpl. van 't gni. York, 5 u. Z. Harrisburg, door
spw. met Baltimore en Philadelphia en door een kanaal
met de Susquehanna verbonden. 11,60d mw. — 11) gem.
in Michigan, gm. Washtenaw, 13 U. W. Detroit. 1260 Mw.
Ook de naam van acne riv. in Maine, en van eene andere in Virginie, die bi,j Yorktown in de Chesapeake-baai
wilt door een mond van 1/1 it sit n. breed, welke de beste
haven in Virginie vormt.
York, c] 11 voorm. naam van Tor onto in OpperCanada. — 2 ) fort van Britsch N.-Amerika, op de W.kust
der Hndsons-baai, aan den mond der riv. Hayes, op 57°
N.B., 92° 2ti' O.L. — 3) d. van W.-Afrika, op de kust van
't schiereil. Sierra-Leone, 4 U. Z. Freetown. — 4) kolonie
van W. Nieuw-Holland, hebbende N. het gra. Victoria, 0.
Howick, Z. Grantham en W. Perth. Zij wordt beeproeid
door de riv. Avon, aan welker oevers de gem. Beverley,
York en Northam liggen. De gem. York ligt omtrent 17
U. 0. Perth. — 5 ) vl. op Tasmanie of Van-Diemens-Land,
grs. Devon, aan een kreek van de Tamar, 21/s u. Z. PortDalrymple. — 6) N.lijkste punt van Nieuw-Holland, eindigende het land, dat de golf van Carpentarie ten 0. bepeak- op 10° 41' 6" Z.B., 142° 34' 0.L. NO.waarts daarbij
ligt eene groep, de York a-E ilanden geheeten. —7)
berg in Nieuw-Holland, Nieuw-Z.-Wallis, gm. Cook, 17 u.
NW. Sydney, hoog 1000 met. — 8) bocht aan de NW.kust
van Nieuw-Holland, tusschen Montague-Sound en PrinceRegent-riv., op 15° Z.B., 125° 0.L. — 9) id. in Britsch
N.-Amerika, Frobisher-straat, op 63° N.B. 70° W.L. — 10)
eil. in den archipel Nieuw-Brittanje, Stillen oceaan, met
de haven Hunter aan de NO.kust.
Yorke-Peninsula, landtong in Z.-Nieuw-Holland, tusschen de golven St.-Vincent en Spencer, NW. Adelaide ;
lang 30 u., grootste breedte 8 , /2 u. In hear Z.einde ligt
Kaap-Spencer.
Yorkshire, gem. in New-York, grs. Cattaraugus, aan
Cattaraugus-Creek, 4 u. NO. Ellicottville. 2000 low.
York-sulphur-springs, d. en //fashionable" badpl. der
V.S. in Pennsylvanie, 4 u. Z. Carlisle ; met voortreffelijke
inricItingen voor de badgasten.
Yorktown, 1) gem. in New-York, gra. Westchester, 41/ 2
u.NWhite-Plans265mw.—)diVrgne,1p.
van 't grs. York, aan York-Creek, tegenover Gloucester.

De pleats is hist. merkwaardig, dewijl bier Lord Cornwal-

lis op 19 Oct. 1781 zich aan Washington overgaf, wearmede de vrijneidsoorlog een einde nam.
Yorkville, 1) gem. der V.S., Z.-Carolina, hfdpl. van 't
distr. York, aan een tak der Broad-r iv. 22 u. N.t.W. Co'
lumbia. — 2) id., New-York, aan den Haerlem-spw.,
die
hier door een tunnel gust. van 258 met. lengte, 11/2 u. N.
New-York. Zij heeft een gr. bibl., touwslagenj en uitgebreide rijtuigfabrieken. — 31 at. in Britsch N.-Amerika,
dominion of Canada, prov. Ontario. 2200 low. — Gelijkn.
plaatsen van minder belang liggen in Alabama, Tennessee,
Wisconsin.
Yoro, dep. van Centr. Amerika, in 't N. van Honduras ;
hfdpl. Y or o; voorn. haven Tr uj ill o.
Yosemite-Vallei, "dal van den grijzen beer", schoone
vallei in de V.S. van N.-Amerika, Californie, aan de W.
helling van de Sierra-Nevada, op 37° N.B., 1300 met. boven
den zeespiegel en aan alle kanten ingesloten door hooge,
steile granietberg,en. De natuurtafereelen van dem diepe
bergkom, die nog maar sinds kort aan de beachaafde wereld
bekend is en vroeger tot schuilplaats voor Indianenstammen diende, zijn volgens getuigenis van toeristen nit elle
werelddeelen zoo onbeschrijfelijk schoon, dat hunne weerga
niet gevonden wordt. (Peterm. Mittheil. 1864, bk. 70.).
Yosida, at. van Japan, eil. Niphon, 46 u. ZW. Jeddo.
Yosyvara is een veel kleinere st. aan den mond eener
riv., 17 U. ZW. Jeddo.
Yo-tsjoe, chin. d., prov. Boo-nan, dep.hfdpl, aan de
uitvloeiing van 't meer Tong-ting in de riv. Yang-tze-kiang.
Youghal, iersche st., zeeh. en kersp., Munster, grs. en
0. 0. Cork, aan de W.zijde van den mond des Black.
waters, die de haven vormt en hier een houten brug heeft.
Zij heeft overblijfsels van hare voorm. wallen met toren.,
en daarbuiten eenige armelijke voorsteden. Hare voorn.
gebouwen zijn een groote goth. parochie-kerk en daarbij
de ruinen eener abdij, r. kath. e. a. kapellen, 't stadhuis,.
gerechtshuis, tolhuis, de spaarbank, de godshuizen, kazer.
nen en 't wel bewaard gebleven hnis van Sir Walter Raleigh. De haven, onderhoorig aan die van Cork, laat bij
de hoogste vloeden schepen van 35/i meter diepgang toe,
en drijft een levendigen nit- en invoerhandel. 7600 mw.
in den "parliamentary borough").
Youghalarra, kersp. van Ierland, grs. Tipperary, 1 n.
WNW. -Nenagh. 1100 Mw.
Youlgreave, kersp. en gem. van Engeland, grs. Derby,
1/2 u. Z. Bakewell. 3380 inw.
Young, 1) gem. der VS., Pennsylvanie, grs. Indiana.
1210 inw. — 2) id., zelfden Stt., grs. Jefferson. 1100 Mw.
— 3) at. in Nieuw-Z.-Wales, Australie, grs. Monteagee, 40
U. van Sydney; met goudvelden. 5000 mw. — Youngstown, gem. en haven van New-York, grs. Niagara, aan
de 0.zijde der riv. Niagara, bij haren mood in 't meer Ontario; met een veer op Fort-George in Canada. — Gelijknamige plaatsen liggen ook in Pennsylvanie en Ohio. —
Youngsville is een d. in Pennsylvanie, grs. Warren, 90
u. NW. Harrisburg.
Yonyan, st. in China, prov. Tschekiang. 60,000 mw.
Yoxall, kersp. van Engeland, grs. Stafford, Pk u. NNO.
Lichfield. 1420 inw.
Yoxford, kersp. van Engeland, gm. Suffolk, 4 u. NO.
Ipswich. 1150 mw.
Ypane.Guazu, riv. van Paraguay, valt in den Paraguay te Villa-Real, na een W.lijken loop van SO u.
Ypecolsga, b. in de Ned. prov. Friesland, gem. Wymbritseradeel. 150 mw.
irperen, (fransch en eng. Ypru s), belg. gem. en ver-
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sterkte at., prov. W.-Thanderen, arr.hfdpl., 8)1, u. ZZW.
Brugge, aan de Yperlee. Zij heeft een kamer van koophandel, een collegie, een akademie voor teeken- en bouwkunst,
een openbare bibl., eta bears en can groot getal inrich.
tingen van onderwijs, liefdadigheid, algemeen nut of vermaak. Hare fabr. leveren kant, linnen en katoenen stoffen,
lint, zeep, olie, tabak enz. De st bevat nog vele onwraakbare getuigen van haren voormaligen voorspoed, o. a. hare
/'Halle", een zeer groot gebouw van 133 meter lengte, in
1201 door graaf Boudewijn van Constantinopel gegrondvest, prijkende weleer in den gevel met 19 groote steenen
standbeelden van de vlaamsche graven en gravinnen, welke
beelden op 13 Dec. 1792 door de Franechen verbrijzeld zijn ;
de kerk St.-Martin, de voorm. kathedraal, een der schoonste gebouwen van die soort in Belgie, uit de 13de eeuw,
met de graven van vele bisschoppen van Yperen, o. a. dat
van Jansenius 1638), near wien de R. Kath. van de
Oncle-Clerezy den naam van Jansenisten dragen; ook bevat
zij de laatste schilderij van Jan van Eyck, "het aardsche
paradijs", in 1445 geschilderd, maar sedert eenige jaren
aan de blikken der nieuwsgierigen onttrokken. 16,160 My/.
— Bij den vrede van Nijmegen weed Yperen afgestaan aan
de Franschen, die er toen een der sterkste vestingen in
Vlaanderen van maakten.
Yperlee, gekanaliaeerde riv. van Belgie, prov. W.-Vlaanderen, ontspr. te Zillebeke, vloeit N.waarts voorbij Yperen en valt in de N.zee te Nieuwpoort, na 10 n. loops.
Yport. gem. en d. in Frankrijk, dep. Seine-inferieure,
arr. Le Havre. 1570 mw.
Ypsilanti, gem. en al. der VS., Michigan, grs. Washtenaw, aan beide zijden der riv. Huron, 8l/ u. WZW. Detroit,
waarmede het vl. door een spw. is verbonden. 5470 mw.
Ypsili, dl. van Griekenland, gouv. Argos, in de golf van
Nauplia, 31/2 u. ZO. Nauplia.
Yrieix (St..), 1) -de-la-Perche, fr gem. en at., dep.
Haute-Vienne, arr.hfdpl., aan de Loue, 8 u. Z. Limoges.
Be slecht gebouwde at. heeft fabr. van porselein, ijzerwaren, leder enz. In 1770 ontdekte Villaris, een apotheker
van Bordeaux, in hare omstreken mijnen van kaolin- of
porselein-aarde, die thans bijna al de porselein-fabr. van
Frankrijk voorzien. 7000 inw. — 2) -la-Montagne. fr .
gem. en d., dep. Creuse, arr. en 3 u. Z. Aubusson. 1200
mw. — 3) -le-Dejalat, id., dep. Correze, arr. en 6 u. NO.
Tulle. 1100 mw. — 4) -lea-Bois, id., dep. Creuse, arr. en
1 u. ZO. Gueret. 1200 mw.
Yronde, fr gem. en d., dep. Puy-de-DOme, arr. en 331,
U. ZO. Clermont-Ferrand. 1250 mw.
Vsbrechtum, Ned. d., prov. Friesland, gem. Wymbritseradeel, kant. en 1/2 u. NW. Snack, arr. Leeuwarden; met
de schoone Epema-state en een herv. kerk. 280 mw. (met
2 onderh. buurtjes).
Ysceifiog, kersp. van Engeland, N.-Wales, grs. Flint, 1/,
a. ZW. Holywell; met loodmijnen. 1390 mw.
'Veer, riv. van Frankrijk en Belgie, ontspr. in 't fr. dep.
Nord, ten 0. van St.-Omer, en valt in de Yperlee te FortKnocke, 11/2 u. ZW. Dixmuyden, W.-Vlaanderen, na eon
NO.lijken loop van 9 5 10 u.
Yoggwyddgwyn, d. in Engeland, Z.-Wales, grs. Glamorgan, kersio. Gelligaer, 1 u. ZO. Merthyr-Tydvil. 1620 Mw.
Yssingeaux, fr gem. en st., dep. Haute-Loire, arr.hfdpl., 4 u. NO. Le-Puy, aan een bijriv. van den Lig -non;
met een rijke loodmijn, fabr. van kant, lint, leder enz., en
handel in timmerhout, vee en granen. 8700 mw. (5200 in de st.)
Ystad, [Istadium], St. en tech. van Z.-Zweden, lan en
10 u. OZO. Malmo, aan de 0.zee ; met fabr. van tabak en
snuif„ cichorei, zeep, wollen stoffen en leder en eenigen
scheepsbouw. Hare nieuwe haven is veilig en ruim, en er
is van bier geregelde stoomboot-gemeenschap met Straalsand. 6900 inw.
Ystradgunlais, kersp. van Engeland, Z.-Wales, grs.
Brecon, aan de Tawe, 21/2 u. NNO. Neath. 4120 mw.
Ystradvelltey, kersp. van Engeland, Z.-Wales, grs. Brecon, 2 u. WNW. Merthyr-Tydvil. 800 mw.
Ystradyfodwg, kersp. en gem. in Engeland, Z.-Wales,
grs. Glamorgan, I u. ZZW. Aberdare. 55,617 inw.
Ystwith, cog. riv., Wales, grs. Cardigan, valt na een
W.lijken loop van 7 u. voorbij Yspytty-Ystwith en Lianafan in Cardigan-baai te Aberystwith.
Ythan, lthan, schot. riv., grs. Aberdeen, vloeit 0.waarts
langs Fyvie, Methlick, Tarves, Ellon ea valt na een loop
van 6 u. te Newburgh in de N.zee.
Yucatan, schiereil. van Centr. Amerika, meest tusschen
17° 30' en 21° 30' N.B., 87 en 91° WI., hebbende ten N.
en W. de golf van Mejico, ten 0. de Caraibische zee, en
landwaarts Britsch-Honduras, Guatemala, Chiapas en Tabasco. Be grootte, verechillend opgegeven, bedraagt ten
naastebij 3000 C. m., de bevolking een half millioen. De
grond is meest vlak, vruchtbaar in 't Z., maar niet regelmatig besproeid, hoewel hij des zomers zoodanig overstroomd wordt, dat daardoor belemmering ontstaat voor
den landbouw, in welken, alsmede in 't fabriekwezen, dit
land nog op een lagen trap staat. Het vee is er zeer tit"rijk. Andere hoofdbronnen van bestaan zijn mats, katoen,
rijst, tabak, paper, snikerriet, verf hout, hoiden en zeep,
welke meest over Campeche en Sisal worden uitgevoerd.
De voorn. plaatsen zijn: Merida, hfdst., Valladolid, Isamal, Campeche en Tekax. Ook bevat zij de merkwaardige
rulnen van Uxmal, Chi-chen, Kabah en Zagi. — De B a a iv an-Yucatan is can naam, die sums zegeven wordt
aan de zee, onmiddellijk ten N. der baai van Honduras. —
Het Kanaal-van-Yucatan, tusschen dat landau
Cuba, heeft een breedte van ongeveer 35 uren. (*)
Yun-nan, 1) ZW.lijkste prov. van China, meest tusschen
(*) De naam ',Yucatan" is een verbastering van het indiaansche utectetan", d. i. uik yenta u niet", het antwoord,
dat de sp. zeevaarder Hernandez de Cordoba (1517) ontving op zijne vraag naar den naam van het door hem ontdekte land. Be inboorlingen noemen hun land Maya en
zich zelve Ma ce quals d. i. Mayalieden.
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22 en 28° N.B., 98 en 106° 0.L., hebbende N. en 0. de
provincien Se-tsjoeen, Kwi-tajoe en Quang-si, en aan de
&Mere zbden Tibet, het Birma-gebied„ Laos en Anam; gr.
6141 0 m., met ten naastebtj 8 millioen mw. De bergachtige grond wordt besproeid door den boven loop van de
meeste groote rivieren van ZO.-Azie. Yen-nan is ten der
rijkete prov. van China in minerale voortbrengelen ; zij le
yen gond, koper, tin, robijnen, sapphiren e. a. edelgesteenten, benevens een groote verscheidenheid van gom,
vernis, ivoor, muskus, des en paarden. Zij wordt in 20
dep. verdeeld. — 2) at. en hfdpl. van gen. prov., aan de
Naijde van een meer, op 25° 10' N.B., 1 ,,2° 40' 0.L. Zij
is van kanalen doorsneden en wordt gezegd een bloeienden
Would in metalen te drijven en tevens aanzienlijke fabr.
van zijden stoffen en van de schoonste tapbten te hebben.
Ylen-Pia-Oetsji of Foe-Boa, handelat. in ChineeschTurkestan, op 40° 6' N.B., 78° O.L.
Yunquera, ap. vi , prov. en 91/2 it. WNW. Malaga; met
lakenfabr. en brandewijnstokerben. 4160 mw.
Yarirapundaro, gr. d. in Mejico, prov. Guanajuato.,
aan de Z.grens; met een zeer prachtig Angustijner-klooster. 2000 mw.
Vatta, [het 'luta of 'Butte, der H. Schrift], at. in Palestina, ruim 1 u. Z. Hebron. Zij heeft het voorkomen
eener groote mohammedaanschs st. liggende op een kleine
hoogte, door geboomte omgeven. inland hondt haar voor
het Jude, dat in Lucas I. vs. 39 genoemd wordt als de geboorteplaats van Johannes den Dooper.
Yverdun, thoogd. Ifferten), (Ebrodunum, Candrum Ebredunense], twit. at., kant. Waadt, 5 n. N.
Lausanne, bij den mond der Orbe (bier Thiele geheeten) in
't nicer van Neufchatel. Zij heeft een ond kasteel, gebonwd
door Koenraad, hertog van Zahringen in 1135, in het welk
Pestalozzi ten jare )805 zijn beroemd gesticht van opvoeding vestigde; een bibliotheek, een doofstommen-school,
druk bezochte zwavelbaden en gewichtigen handel. 5958
mw. (3500 in 1850).
Yvetot, fr. gem. en at., dep. Seine-inferieure arr.hfdpl.,
7 U. NW. Ronaan, aan den spw. van daar op 'Havre. Zb
heeft een handels-tribunaal, een schoone parochiekerk. een
achoone wandeling, al'Etoile" geheeten, fabr. van linnen,
katoenen en gemengde stoffen, gedrukte katoenen, fluweel,
hoeden enz, en levendigen handel. 8200 inw. Zoo men
zekere krontjkschrbvers gelooven mag, was Yvetot eenmaal
een onafhankelijk koninkrijk op zich zelf. Een der koningen van dat miniatuur-rijk weed door 'Wenger herdacht
in zijn bekend allerliefst chanson : ell etait un roi d'Yvetoc, Pen connu dans l'histoire etc."
Yvias, fr. gem. en d., dep. C6tes-du-Nord, arr. en 6 u.
NW. St.-Brieue. 2000 mw. — Yvignac, id., zelfde dep.,
arr. en 3 U. ZW. Dinan. 1950 mw.
Yvoir, belg. gem. en d., prov. en 2112 u. Z. Diemen, arr.
Dinant, aan de Maas, r. o., en 't riviertje Rocq ; met smederben. 750 mw.
Yvonand en Yvorne, twee twit. d., kant. Waadt: het
eerate 2 U. NO. Yverdun, ZO. aan 't meer van Neufchatel,
C. boven de invloeiing der Mantua, met 931 mw. ' • — het
andere 1/4 u. N. Aigle; met seer beroemde wijnen. 854 mw.
Yvre, 1 ) -l'Eveque. fr. gem. en d., Sarthe. arr. en 1
U. 0. Le Mans, aan de Hniene. 2300 mw. — 2) -le-Polin,
id., zelfde dep. en 4 n. ONO. La Fleche. 1650 mw.
Yzernay, fr. gem. en d., dep. Maine-et-Loire, arr. en
3 n. ZO. Beaupreau. 2000 mw.
Yzeure, fr. gem. en d., dep. Allier, arr. en 1/2 u. NO.
Moulin.. 3700 mw. — liteenres, id., dep. Indre-et-Loire,
arr. en 7 U. ZZW. Lochea. 1100 mw.

NB. De hieronder Diet te vinden woorden zoeke men
op S, CS, CZ, TZ.
Zaab, Zab, landstreek van Algerie, N.-Afrika, ten Z.

der provincien Tittarie en Constantine, tnsschen den Atlas en Beleduldjerid, besproeid door de riv. Dsjiddi en
Abiad, die naar 't sneer Meigigg vloeien. De bevolking is
onbeachaafd, half nomadisch en seer krijgahaftig. Be
voorm. deys van Algiers en de beys van Constantine gingen
slechts eenmaal 'ajaars near dit land, om er geescorteerd
' Franschen
door aterke troepen, de belastingen te innen. De
hebben het in 1844 onder aanvoering des hertoga van Aumale ten onder gebracht.
Zasunalag, Ned. gem. en fraai d., poor. Zeeland, StaatsVlaanderen, 1 U. N. Axel, kant. Ter-Nenzen, arr. Middelburg; met een geref. en een chr. geref. kerk. 2882 mw.
(met de b. Zaamslagache-Veer, Poonhoven, Reuzenhoek, de
Kwakkel, 't gab. Othene of Noten en een deel van 't geh.
het Spui).
Zaan (De), vergraven riv. in de Ned. prov. N.-Holl..
die met een bochtigen loop van seer ongelijke breedte, ter
lengte van omstreeke 2. u., voorbij Wormerveer, Zaandijk,
al loopt
de Kong en Zaandam Uttar het N.zee- of IJ-kana
en voor tamelijk groote schepen bevaarbaar is.
Zaaadam, 1) kant. der Ned. prov. N.-Holl., arr. Haarlem, hof Amsterdam. — 2) gem. en hfdpl. van gen. kant.,
11/2 U. NW. Amsterdam, aan de Bans, die bier de at. in
twee deelen scheidt, welke v66r 1811 twee afzonderlijke
dorpen waren, nl. 0.- en W.-Zaandam, door eenen dam in
de Zaan vereenigd. Zij heeft een stat. aan den spw. Amsterdam—Alkmaar—Nienwe-Diep, een schoon raadhuis tin
1846 gesticht), een hews (die van 1849 dagteekent), 2 ge-
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ref. 2 doopegez., 1 'nth., 1 r. kath., 1 janaen. en eon chr.
geref. kerk, benevens een synagoge; verscheiden liefdadige
gestichten, eon hoogere burgerschool en vole andere mulchtingen van onderw., eon letter- en natuurkundig gezelachap,
eon concertzad„ een vrijmetaelaars-loge ens. Doze pleats,
die door hare lining en gesteldheid, hare vele houten, goverfde huizen enz. eon geheei eigen voorkomen heeft, was
welter vermaard om haren scheepsbouw en telde ten tbde
van Peter den Gr. wet 60 scheepstimmerwerven, die thane
alien verdwenen zijn; Zij matte een aantal bodems ter
Groenlandache visscherij nit en bezat wet 300 molens. Maar
ofschoon die bnitengewone bloei studs lang niet meer bestaat, mag Zaandams industrie nog altijd hoog,st belangrijk
heeten. en men vindt bier nog een aantal fabriekmatige
inrichtingen, vooral pel-, olie-, houtzaag-, papier-, snuif-,
chocolade-, stbfeel- en mosterdmolens, terwijl handel en
scheepvaart mode aanzienlijk zijn. Als een merkwaardigheid wont men bier nog den vreemdeling het huisje, in
Aug. 1697 door Peter den Gr. bewoond, en waarin zijn naneef Alexander. toes hij 't in 1814 bezocht, een steen deed
plitatsen met het opachrift: ',Petro Magno Alexander"; ook
vindt men daarin nog andere monnmenten en een portret
van den Czaar. 13,370 inw. (tegen 10,733 in 1830, 11,130 in
'40, 11,263 in '50, 11,789 in '59, 12,026 in '69 an 13,171 in '79)Zaandijk, Ned. gem. en d., prov. N.-Holl., arr. Haarlem, kant. Zaandam, aan de Zaan ; met een herv. kerk,
een weeshuis, eenige scholen en verscheiden fabr., vooral
papier-, olie-, houtzaag-, //err- e. a. molens. 2240 mw.
Zasktcha, versterkt d. van Algerie, prov. Constantine, 3
u. ZZW. Biskera. In 1849 door de Franschen na een moorddadig beleg ingenomen.
Zab, twee riv. van Tnrksch Koerdistan. cijnsbaar aan
den Tigris: 1) de Groote-Zab [Zabatus, layette]
ontspr. ten W. van 't mere Oeroemia, bij 38° N.B., 43° 30'
0.L., vloeit zeer bochtig ZZW. door een bergachtige streek,
en na de vlap van 't pasj. Bagdad te zijn ingetreden, valt
au j in den Tigris, omtrent 7 u. Z. Mowel, na een loop
van ongeveer 60 u. Hare room. bijriv. zijn de Rhowandiz en Khazir. De worn. st aan hare oevers is Dsjoelamerk. — 2) de Kleine-Bab of Asfal, (Capritas],
vloeit SO. de voorgaande en valt in den Tigris, 22 it. SO.
Mosoel. Het land tusschen deze rivieren is golvend, en bij
't midden daarvan ligt de St. Ar bi 1, het onde A r b el a.
Zabaikalskaya, zie Transbaikal.
Zabbanago, at. van Birma, aan den lrrawadi, L o., 16
U. N. Amarapoera. Daarbij liggen robijngroeven.
Zaber, zie Neckar.
Zabern, at. in het Duitsche rijksland Elms Lotharingen. 6557 mw. Sic Saverne.
Zabid, sic Zebid.
Zablatov, mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Galicie, kr.
en 4 u. OZO. Kolomea, aan den Proeth, 1. o. 9850 mw.
Zabliak, Zsabliak, dezelfde at. als Tsjabliak, z. ald.
Zabloedov, mvl. in Rusland, Polen, poor. en 3 u. SO.
Bialystock. 1700 mw.
Zabola, gem. van Oostenr.-Hongarbe, prov. Zevenbergen, kr. Haromszek. 2480 inw.
Zaborowo, pr. st., prov., regdst. en 121/2 u. ZZW. Posen; met lakenfabrieken. 890 inw. '
Zaborze, pr. gem., poor. Silezie, regdst. Oppeln. 5914 mw.
Zacapsit, St. van Centraal Amerika, Stt. en 20 u. NO.
Guatemala, bij de riv. Motagua. Zij is regelmatig gebouwd
en heeft een schoone kerk en een gerechtshof. 7000 mw.
Zacatecas, 1) een der dep. van Mejico, meest tuaschen
21 0 30' en 24° 50' N.B., 100° 10' en 103° 40' W.L. omgeven door de dep. Jalisco, Durango, Coahuila, Nuevo-Leon
en San-Loni.-Potosi; groot 950 0 m., met 398,000 mw., die
meest van mijnarbeid en landbonw bestaan. Het behoort
tot het centrale tafelland der bondsrepubliek en is een der
rijkste mijnprovincien in Amerika, hebbende 3 nitgestrekte
zilveraderen, waarop gezamentlijk ongeveer 5000 schachten
zijn geopend, en men heeft berekend, dat hare mijnen reeds
voor eon, waarde van 2400 millioenen guldens aan silver
hebben opgebracht. Be voorn. plaatsen zijn Zacatecas, Sombrerete, Fresnillo, Jerez en Pincus. Ten N. en 0. van Zacatecas is het gebied verdeeld in nitgeatrekte landerijen
voor de veeteelt en seer dun bevolkt. — 2) voorn. *just.
en hfdst. van gen. dep., in een nanwe vallei, 43 u. NNW.
Guanajuato. Zij is over een zilverader gebouwd, heeft nitwendig eon deftig voorkomen en bevat eenige goede gebouwen, met eon aantal kerken, eon buskruidmolen en een
munt, in welke in 1840 4,066,310 dollars gemnnt werden.
Met hare voorst. Vet a- G r an d e telt zij 32,000 mw.
Zacatlan of dlicotlan, d. in Mejico, dep. en 12 n. NNO.
La Puebla. — Znentuln, my!. in id., dep. Mejico, aan de
riv. Bolus of Zacatnla, bij haren mond in den Stillen oceaan, 52 n. WNW. Acapulco.
Znehnia, pr. at., prov. Pommeren,, regdst. Stettin, 4 n.
SO. Stargard; met linnenwevertj. 1450 mw.
Zachari (St..), fr. gem. en d., dep. Var, arr. en 5 u.
W. Brignolles, aan de Yerne. 1700 mw.
Zachkewitsji, my). in Rusland, Polen, gonv. en 11 u.
SO. Wilna. 1650 mw.
Ziaelltrzesvo of Straszewo, mvl. in Rusland, Polen,
gonv. Warschan, 5 u. N. Brzeec; met eon Karmel. klooster. 1500 mw.
Zaeualco, achoon en gr. d. in Mejico, Stt. Jalisco, ten
Z. van gelijkn. moor, in eon grout en fraai dal.
Zacualpan, vi. in den Stt. Mejico, 181/2n. ZZW. de
at. Mejicoi met zilvermijnen. — Zacualtipan, Zagualti.
Pan, aanzienlijk vi. in denzelfden Stt., 30 n: NO. Mejico,
op den weg near Tampico.
Zadan. et. op de W.kust van Celebes, op 2° 55' Z.B.
Zadel-Eiland, sic Zebayer.
Zaillossk, rues. st.; gonv. en 15 u. NNW. Woronesch,
diatr.hfdpl., aan den Don, I. o., meest van bout. 7250 mw.
Zadorlak, gem. in Hongarije, corn. Temes. 2080 mw.
Zafaran-Ilioli, at. van Ml. Azle, Anstralie, aan de samenvloeiing van 2 kleine bijriv. - van den Tsjati-Soe [Parthenius], omtrent 17 u. ONO. Boll en 26 u. N. Angora. Zij
heeft eon vrij goede markt, 3 schoone moskeeen, 2 groote
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khans, verscheiden openbare baden, nitgebreiden handel in
saffraan (van dear hear naam) en eenige byzantijnsche
nit welke men heeft opgemaakt, dat bier T h end o ro polls heeft gestaan, 't welk door de keizerin Theodora, de vrouw van Jnetinianua, werd verfraaid. 15,000 inw.
Zafarine. of Zaphran-Eilanden, groep in de Middellandsche zee, bij de knelt van Marokko, dicht bij de grens
van Algerie en tegenover den mond der riv. Mahala, het
*W.einde op 35° 11' N.B., 20 25' 7" W.L.
Zaffarano, 1) my'. op 't ell. Sicilia, 31/2 U. N. Catania,
aan de 0.Iijke helling van den berg Etna. — 2) kaap van
Sicilies N.kust, 3 u. 0. Palermo, aan de 0.zijde van eene
beat ; het 0.punt op 38° 6' 5" N.B., 13° 34' O.L.
Zaffcrabad, aanzienlijke at. van Britsch Indie, pres.
Bengalen, Boven-prov., distr. en 4 u. N. Dsjoeanpoer.
Zaffran of Zafteran, zeest. van N.-Afrika, gebied en
*70 u. OZO Tripoli, aan de kust der golf van Sidra; op 31 0
12' 10" N.B., 17° 0.L.
Zafra, [Segada en Restituta Julia], sp. et., prov.
en 101/2 U. ZO. Badajoz, part.hfdpl. Zij heeft een aantal
•verblijfsels van voorm. grootheid. Hare eenmaal belangripe fabr. zijn nn bepaald tot hoeden, aardewerk en leder.
zij heeft 3 jaarmarkten, waarop vooral Teel handel in vee
gedreven wordt. 5965 mw. Z. werd 600 jaar voor Chr. gesticht en door Caesar vergroot. Ferdinand de Katholieke
ontrate haar den Mooren in 1240.
Zagarise, gem. en at. in Italie, prov. en tire. Catanzaro 1518 mw.
Zagarolo, vl. in Midden-Italie, prov. en 51/2 U. OZO.
Rome; met een paleis van prins Rospigliosi. 5400 mw. Men
meent, dat het op de pleats eener nude keizerl. villa staat.
Zagasig, Sagazig, st. in Beneden-Egypte, aan den
spw. van Alexandrie en Cairo near Ismaila; met belangrijken handel in katoen. 40,001 mw.

verscheiden riv. op; de voorn. daarvan is de Irtisch, die
er aan 't 0.einde in salt om 't aan de Naijde te verlaten.
Zaklikov, at. in Rusland, Polen, gouv. en 11 u. ZW.
Lublin, aan de Sauna. 1600 mw.
Zakotnaja ruse. mvl., gouv. Woronesch, 4 u. NNO.
0 mw.
Starobielsk. 150
Zakroczyn, st. in Rusland, Polen, gouv. en 12 U. OZO.
Flock, aan de Weichsel, r. o. 1200 mw.
Zalamea, 1 ) (Ilipa], sp. vi ., prov. en 21 u. OZO. Badajoz ; met zilverhoudende loodmijnen in de nabijheid. 4450
mw. — 2) -1a-Real, id., prov. en 10 U. NO. Huelva; met
fabr. van wollen stoffen, leder en touwwerk. 4180 mw.
In de nabijheid liggen de kopermijnen van Rio-Tinto.
Zalas riviertje m Portugal, prov. Alemtejo en Estremadura,' dat zich boven Lissabon in den Taag stort.
Zalathna, 1) (hoogd. Kieinschlatten of Goldenmark t, walach. Ziagna), mv1. in Oostenr.-Hongarije, prov. Zevenbergen, aan den Ompoly ( bijriv. van den
Maros), 5 u. W. Karlsburg ; met een rechtbank der bergwerken en rijke mijnen van good en zilver, die ook lood
en eenig koper en kwik afwerpen. 5351 mw. — 2) IS z a a z-,
hoogd. Schla t-1, id., conm. Opper-Weissenburg, 3 u. ZO.
Medwiscb.
Zaleseczycky, St. in Oostenr.-Hongarije, prov. Galicie,
kr. en 71/2 U. Z. Czortkow, aan den Dniester, 1. o.; met
een grieksch klooster, luth. bedehuis en veel handel. 6200
mw. (de helft Joden
Zalinaf, 1) groep eilandjes in de zee van Floris, ten ZW.
van Celebes, op 5 0 30' Z.B., 118° 30' O.L. — 2) zie Me-

,ottdbeden,

Zagerei, zie Mingrelie.
Zagon, gem in Oostenr.-Hongarije, prov. Zevenbergen,
kr. Haromszek. 3710 mw.
Zagora, 1) mvl. in Albanie, Ran de grens van Epirus,
41/2 u OZO. Piram iti. — 2 ) vi. in Thessalie, bij de N kust,
21/2 u. NO. Vol°. — K aap-Z agora is een voorgeb.,
1 12 U. NO. dit vlek ; — en Zagora is ook de hedendaagsche naam van den berg Pelion ( onmiddellijk ten W.
van het vi.), alsmede die van den berg Heliko n, in 't
grieksche gouv. Bceotie, 2 u. Z. Lebadea, hoog ruim 1500
met. In nieuwere tijden heeft deze laatste berg beurtelings
Palmovouni of Zagora geheeten, maar heeft nu
zijn ouden naam herkregen.
Zagrab, Zagreb, zie Agram.
Zagros, bergrij van Azie, vormende een gedeelte der
grew; tusschen Perzie en het turksche pas). Bagdad, op 46 0
0 N.B.
O.Lentusch35
Zacyva, riv. van Centraal Hongarije, vloeit Z.waarts
voorbij Paszta, Hatvan en Jasz-Bereny, en valt in de Theiss
te Tzolnok,. na een loop van 26 u. Zij neemt de Wangartz,
Ber e. a. riv. op.
Zahna, pr. at., pros. Saksen, regdst. Merseburg. aan
den spw. van Berlijn op Leipzig, I u. ONO. Wittenberg;
met linnenweverij. 2350 mw.
Zahoe, Zahn, St. van Aziat. Turkije, 18 u. NNW. Mosoel, aan den Khaboer (bijriv. van den Tigris 1.
Ziihringen, d. in Baden, Bovenrijnkr., 1/2 u. N. Freiburg; met de ruinen van het familie-slot der oude hertogen van Z. en het gr.hertl. Badensche huis. 700 mw.
Zaikany, d. in Oostenr.-Hong., prov. Zevenbergen, grs.
Hunyad, 8 u. ZZW. Dewa. Hier behaalde Trajanus zijn
Sde overwinning op Decebalus, van wiens schatten men
meent in 1543 bier een credeelte ontdekt te hebben.
Zainah, Zovrarin of Zaoeharim, stad van Algerie,
prov. en 20 u. ZZW. Constantine. Men meent, dat het
staat op de plaats van 't oude Z a m a, vermaard door Hannibals nederlaag, 302 jaren ve6r Chr.
Zainsk, russ. mvl., gouv. Orenburg, aan de Zai, 13 It.
ZW. Menzelinsk. 1700 mw.
Zaire Congo of Livingstone, (ook Moienza' d. i. ustroom, die de vloeden verzwelgt"),
Enzaddi,
riv. van ZW.-Afrika, die volgens Stanley als Loeapoela uit
het Bangweolo- of Bemba-meer komt, op 11 tot 12° Z.B.
en 1125 met. boven de zee, een meer, waarin de Chambezi
zijn water stort. Vervolgens stroomt zij in N.lijke rich
ting door het Moero-meer (9° Z.B. en 915 met. hoog), neemt
uit het Tanganika-meer de Loekoega op en slingert zich
voorbij Nyangwe (4° Z.B. ) over de linie in het gebied der
kannibalen en der watervallen. Tot waar zij zich na een
sierlijken zwaai tot 2° N.B. ten tweeden male over de linie
buigt, heeft de stroom verscheiden nog onbekende, wijdmondige rivieren opgenomen, zoodat zij seer breed en,
schoon bezaaid met eilanden, goed bevaarbaar de terrasaen
aan de W.kust bereikt, waar zij tusschen de Yellala- en
Ntamovallen niet minder dan 32 watervallen en stroomversnellingen vormt, om eindelijk met tat van monden op
60 Z.B. en 13° 30' O.L. in den Atlant. oceaan te vallen.
De Portugees Diego Cam ontdekte bier haren mond reeds
in 1484; doch het vinden van haren bovenloop was weggelegd voor Stanley, die in 1875-1877 de rivier met zijn rtLady
Alice" over em n groote uitgestrektheid bevoer. Ala handelsweg zal de 900 uren lange Congo uitstekende diensten
kunnen bewijzen en zijn vruchtbaar, dicht bevolkt bekken,
volgens Stanley 40,000 0 m. groot, d. i. mere dan 4maal
zoo grout als het Duitsche rijk, kan een rijke bron woeden voor buitenlandschen handel. Camerons verzekering,
dat de productie van het planten-, dieren- en delfstoffenrijk uit dit wonderland in waarde, verscheidenheid en hoeveelheid gelijk zijn aan die van de meest begunstigde gedeelten der aarde, werd door Stanley volkomen bevestigd.
De voorn. zijriv. zijn 1. de Lomami, Sankoeroe, Ikelemba
of Oeriki en Nkoetoe, r. de Kalongosi, de Luamo, de Lira,
de Mbura, de Arnwini, de Mangala en de Mpuka.
Zaisan of Daaisaan, (chin. Kong-ho-to), nicer van
Chin. Turkeatan, Dzoengarije, op 47° 30' N.B. en tusschen
83° 15' en 84° 40' 0.L., nabij de grens van 't russ. gouv.
Tomsk ; lang van 0. tot W 23 u., breed 0 u. Het neemt
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demblikoche-Ellandjes.
Zalk, Salk, Ned. d., prov. Overijsel, arr. Zwolle, kant.

en I1/2 U. WZW. Kampen, aan den 1. o. des Use's, over
welken bier een pontveer is. 500 mw. Het vormt met de
b. Veecaten de gem. Zalk-en-Veecaten, die 998
meest geref. mw. tell.
Zalne, ned. b., prov. 0 verij sel, gem. Zwollerkerspel. 120 mow.
Zalosce, Salosce, mv1. in Oostr.-Hong., prov. Galicie,
kr. Zloczow, aan den Sered, 6 1 /2 u. ZZO. Brody; met een oud
kasteel, een klooster en fabr. van fijne lakens. 5520 mw.
Zalt-Bommel, 1) kant. der Ned. prov. Gelderland, arr.
Tin, hof Arnhem. — 2) liever Zalt-Boemel, maar doorgaans kortweg Rommel geheeten, gem. en at., hfdpl. van
't gen. kant., aan den I. o. der Waal, over welke bier een
rijksgierpontveer op Toil voert. en tan welke zij eene haven heeft, 3 u. ZW. Tiel. He at. beeft een deftig stadhuis;
een waaggebouw, een schoone geref. kerk (de agroote" of
aSt.-Maartenskerk" geheeten) met een foortreffelijk orgel,
em n voor wrinige jaren ontdekt schilderwerk in fresco en
em n hoogen bede kerk staanden toren ; em n r. kath. kerk
en een synagoge, een kazerne, een rijks hoogere burgerschool met 3jarigen cursus, verschillende lagere scholen,
weldadige inrichtingen, eemge fabrieken en druk bezochte
week- en jaarmarkten. Ken spw., waarvoor aan de 0.zijde
der at. een allerbezienswaardigste brug over de Waal is gelegd, bevordert met een straatweg hare gemeenschap met
's Hertogenbosch, Culemborg en Utrecht. Ala em n hist.
merkwaardigheid wijst men den vreemdeling nog het hubs,
waarin ems de vermaarde Maarten van Rossum heeft gewoond. He st., die thans 3880 mw. telt, is herhaalde malen door de rampen des oorlogs geteisterd, gelijk mede
door overstroomingen, voor welke laatste echter sedert 1831,
ten gevolge der nieuwe waterkeeringen, nu geen of weinig
vrees meer bestaat.
Zamba, havenpl. in Nieuw-Granada, dep. Magdalena,
aan eene baai van de zee der Antillen.
Zambese, Zambesi, Sambesi, (Cuanza], riv. van
0.-Afrika door de inboorlingen ook Ojimbez i, A mb e z Lu' a ra b e z Liamby e, d. m. agroote
geheeten (Livingstone, Miss. Tray., pag. 208; Peterm. Mittheil. )858, pag. 189). Zij ontspr., voor zoover bekend, als
Liambei op ongeveer 12c KB., stroomt als Liba Z.waarts
voorbij Katongo (15° Z.B.) tot Sesjekem
(ho Z.B.), beneden welke at. zij uit het W. een groote zijriv., de Tsjoba
of Zabesa opneemt en vormt op 17° 57' Z.B. en 27° O.L.
de grootsche, 810 meter hooge Victoria-vallen, waarna zij
in 0.1ijke richting verder stroomt, voorbij de st. Zumbo,
Tete en Senna naar het kanaal van Mozambique, waar zij
tusachen 171/2 en 181/2° Z.B. em n groot delta vormt, in
welks N.lijk deel de stad Quilimane gelegen is. Behalve
vele andere zijriv., ontvangt zij in haar benedenloop den
Shire, als afwatering van bet Njassa-meer.
Zambrone, gem. en at. in Italie, prov. Catanzaro, tire.
Monteleone-di-Calabria. 1395 inw.
Zambrow, stadje in Rusland, Polen, gouv. Augustowo,
91/2 U. ZZO. Lomza. 600 mw.
Zamegg, gem. v. Hongarije, com. Wieselberg. 2265 mw.
Zamehoe, mv1. in Croatie, zie Szamobor.
Zansocha, russ. mvl., gouv. Minsk, 131/4 u. W. Diana.
Zamoly, gem. in Hong., com. Stuhlweissen burg. 2442 mow.
Zamora, 1) [Ocellodurum], sp. st., hfdpl. der prov.
Zamora (gr. 194,5 0 m., met 250,000 low.). aan den Douro,
9 u. NNW. Salamanca. Zij is door wallen omsloten en
heeft een kathedraal, hospitalen, kazernen, een gerechtshot, openbaar graanmagazijn, bissch. paleis, de overblijfsels van em n oud kasteel in em n der voorsteden en fabr. van
sergie, hoeden, leder. likeuren en buskruid. 12,154 mw. —
2) at. van Z.-Amerika, Ecuador, dep. Aussuay, prov. en '7
U. 0. Loxa, aan de riv. Zamora ( bijriv. van den Amazonenstroom). — 3) incl. in Mejico, dep. Mechoacan, 22 U.
WNW. Valladolid. — 4) of Calea, st. van Z.-Peru, dep.
en 6 u. N. Cuzco. — 5) of Comore, port. mvl., prov. Estremadura, 6 u. NO. Lissabon. — 6) kl. st. van Algerie,
30 u. ZO. Algiers. — Zie ook Maracaybo.
Zamosc, Zamo.z, 1) st en sterke vesting in Rusland,
Polen, gouv. en 13 u. ZO. Lublin, aan de Wieprz ; met een
groot arsenaal, dat sedert 1807 als een bolwerk op de Welchsel-linie versterkt is. 4600 mw. — 2 I (Stan-), poolsch
stadje, 4 u. NNW. Zamosc; met een lyceum. 1000 mw.
Zanele, oude benaming voor de st. Messana of Messina
op Sicilie, na de vestigin e,.. van Messenische volksplanters
alhier van naam veranderd (Herod VII. 164.)
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Znied (Het), 1) d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
De Zijpe, aan het N.-HolL kanaal. 500 mw. — 21 of De
Iiapel, id, Limburg, gem. en nabij Roerniond. 120
— 3) Id., prov. Zeeland, gem. Koudekerke. 140 mw.
— 4) b. in de prov. Z.-Holland, gem. Katwijk. 260 inw. —
5) gob. in de prov. Zeeland, gem. Koewaeht. 80 law. — 6)
prey. N.-Brabant, gem. Bakel. 40 low. — 7) id. id.,
gem. Son c. a. 59 mw. — 8) id., GelderL, gem. Oldebivek.
— 9) id., prov. Utrecht,. gem. Vlenten.
Zand-Ainbacht, heerlijkheid en b. in de Ned. prov. Z.Holland, gem. 's Gravezande. 800 mw.
Zandberig of Sebaapaberg, Debaalberg, 1) d. in de
Ned. prov. Drente, arr. en 6 n. 20. Amen, 'rant. Emmen,
gem. Odoorn. 220 mw. — 2) b. in de prov. Zeeland, gem.
Clraanw. — 3) id., prov. Overbsel, gem. Idselmuiden. 265
law. — 4 ) id., prov. Limburg, gem. Helden. 245 low. —
5) id., id., gem. Maasbree. 95 mw. — 6) id., prov. N.Brabant, gem. Zevenbergen.
Zandbulten. b. in de Ned. prov. Friesland, gem. Kollumerland, onder het d. Westerg.mt . 220 mw.
Zamdburen, geh. op het Ned. ell. Wieringen, prov. N.Holland. 50 mw.
Zande of Be Zande, geh. in de Ned. prov. Overijsel,
gem. Kamperveen. 230 mw.
Zandeind, Ned. b., prov. N.-Brab., gem. Alphen. 130 low.
Zandesweer, Zandwier of bet Zand, Ned. d., prov.
en arr. Groningen, kant. en 13/4 rt. NO. Onderdendam,
gem. Kantens. 600 mw. (met de b. Doodstil, Molenhorn
en de Knijp).
Zandgaast, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem. Doniawerstal, onder het d. Langweer.
Zandhoek, Ned. b., prov. N.- Brab. gem. Boekel. 190 mw.
Zandijk (Binnen- en Unite...), twee d. in de Ned.
prov. Zeeland, 't eerste tot de gem. Veere, 't andere tot de
gem. Vronwepolder behoorende, resp. met 250 en 450 mw.
Zandobbio, vl. in Italie, prov. en tire. Bergamo. 1220 mw.
Zand-Oerle, Ned. b., prov. N.-Brab., gem. Oerle. 230 mw.
Zandpad, Ned. b., prov. N.-Holl., gem. Naarden. 79 mw.
Zandpoort, Sandpoort, Ned. d.. prov. N.-Holland,
arr. en kant. Haarlem,-1/2 U. Z. Beverwijk, gem. Velzen '• met
een herv. heck, veel bnitenplaatsen en bleekerijen. 600inw.
ZandoeheI, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Loonop-Zand. 800 mw.
Zandatraat, Ned. b., prov.N.-Brab., gem. Schayk. 470 mw.
Zandt('t), of 't Zand, 't Sandi, Ned. d., prov. en
arr. Groningen, kant. en 1114 u. NW.t.N. Appingedam; met
een herv. en chr. geref. kerk. 859 mw. Met de d. Eenum,
Leerinens Oosterwbtwerd, Zeerbp en Zyldijk, benevens de
geh. Colbol, de Groeve Korendijk, Owiterhuizen, Ter-Horn
en het Voorwerk 3357 'mw.
Zandvoorde-lea-Oztende belg. gem. en d., pro,. W.Vlaanderen. arr. Brugge, kant. Ghistelle, met het gehucht
Plasschendaele, wmr een station is op den spw. van Brugge
mar Ostende. — Zantvoorde-les-Ypres is een gem. en
d. in dezelfde prov., arr. Yperen, kant Wervieq.
Zandvoort, 1) Ned. gem. en d., prov. N.-Holland, arr.,
kant. en 11/2 U. W.t.Z. Haarlem, aan de N.zee,• met een
geref. en een r. kath. kerk, nitnemende badinrichtingen en
fraaie hotels, die in de 'estate jaren al meer en meer bezocht
woolen. 2220 mw. — 2) geh. in de prov. Zeeland, gem.
Grijpskerke. 50 mw. — 3) b. in de prov. Utrecht, gem.
Burn. 240 mw. — 4) id. in de prov. Drente, gem. Anloo.
SO mw. — 5) id., prov. Drente, gem. Gieten. 50 inw.
Zandwerven, b. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Spanbroek. 210 mw.
Zandwijk, Ned. b., prov. Gelderland, gem. Tiel. 1000 mw.
Zane, mvI. in Italie, prov. Vicenza, cire. Thiene. 1240 mw.
Zanegtret, b. in de Ned. peon. N.-Holland, gem. Bergen. 210 mw.
Zaneaville, gem. en vi. der VS., Ohio, hfdpl. van 't
grs. Muskingum, aan den 1. o. van den Muskingum, wear
die de riv. Licking opneemt, 15 u. 0. Columbus waarmee
het door een spw. verbonden is. Zij heeft een sierlij
k reehthula, een markthnis, een atheneum, urn vrouwelijk seminarie e. a. scholen, een openbare bibl., 12 tot 15 kerken
van vgrschillende gezindten, verscheiden drukkerijen en een
menigte fabr. en molene, vooral bzergieterben, glasfabrieken, knee"-, olie-, papier- en maginolens, wolfabr., machine-winkele ens., die deems te Z. deem. In de d. South.
en West-Zanesville, of In Putnam
aan de over'
%Ode der riv. gelegen zijn en die hunne beweeerracht outleenen van een kanaal met sluisen rondom de watbrvallen
der riv. Hen kanaal verbindt Z. met het Ohio-kanaal, en
hare ligging is in velerlei opzichten seer gunstig voor de
gemeenschap met andere deelen des land.. Stoombooten
loopen regelmatig van bier naar Dresden, Pittsburg, Cineinnatie, Nieuw-Orleans e. a. steden. 10,500 mw.
Zangara, zie Guadiana.
• Zangeia, et.. van Centr. Afrika, kon. Haoessa, 14 It 15
n. ZO. Kano; reneger van meer gewicht dan thane.
Zangnontang, bloeiende st. van 't Birma-gebied, prov.
en aan de riv. Pegn, tegenover de st. P egn I ale aid.)
Zauguebar, Zanzibar, 1) island der zwarten", nitgestrekte landstreek van 0.-Afrika, aan den Ind. oceaan, met
een knatlinie, die van 4° N.B. tot 12° Z.B. reikt. Het binnenland, bestuurd door eigen voraten, is in weerwil van
de jongstb . reizen nog zoo good ale onbekend. De voorn.
pleats= sun Melinde, Magadoxo, Mombas, Wanga, Pangani,
Bagamoyo, Dar-es-Salem, Qniloa, Patta en Lamoe. De hitte
is aan de twit nitermate groot en 't klimaat voor Europeanen seer verslappend. Hfd.art. van uitvoer zijn rijst, sulker, gem, atoen, visch en ivoor; ingevoerd woolen dadela, indiiiche en europ. mannfacturen. In de 16 en 17de
eenw hadden de Portugeezen een menigte nederzettingen op
de kust. — 2) of filtbeajeli, koraaleil. tegenover de knit van
gen. land, met de at. Z an z i bar op 6° 10' Z.B., 39° 33'
O.L. 't Is 11 a 12 n. lang en ruim 4 U. breed, en teit
misschien een 100,000 mw., die nit Arabieren, Sowily-Afrikanen en Neger-slaven bestaan. Het eiL was langen tijd
de metropolis van de bezittingen des imams van Maskate
op Afrika's 0.kust. De gen. hfdat. ligt op een lage sand-
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punt, heeft een houten fort en is onregelmatig gebonwd.
be ligging is voor Enropeanen hoogst ongezond. Er wordt
van bier een aansienlijke handel gedreven met Arabie, de
havens in de Roods see en ook met enkele havens van
Europa. Tusachen de W.kust van 't eiL en 't vasteland liggen gevaarlijke banken, &kook verscheiden eilandjes, waarvan 't vomit. Tumbal heel. Van Zanzibar en de tegenover gelegen it. Bags m oyo nit, ondernamen in de
[estate Jaren Speke, Grant, Burton, Stanley, Cameron en
de Fransche en Portugeesche zendelingen hunne reizen near
de Afrik. binnenlanden. De st. Zanzibar telt omstr. 80,000
mw. Over de weersgesteldheid luiden de berichten der reizigers alibis: gemidd aantal regendagen 120, hoeveelheid regen per jeer 1,6 M., Id. i. het dubbele van den nederslag
In Engeland), gemidd. temperatur 80,6° Fahr. (maximum in
Febr. en Maart 83,2°, minimum in Juli en Aug. 77,5.).
Zasnone, ale Viiiksza-Eilanden.
Zanow, pr. st., pros!. Pommeren, regdst. en 2 u. ONO.
KOelin; met bronwerijen en branderijen. 2530 in w.
Zanitat4ioe1a-Dris, (in de middeleeuwen Tiulit en
W al iii), weleer beroemde, no vervallen st. van Marokko,
in 't gebergte„ met sane bedevaarts-grafrooskee van den
vont Edna (den stichter van Fez), en de ruinen eener geheel verwoeste at. in de nabbheid. 1000 inw.
Manic, Zanthe I ) [Zakynthos], een der Ionische
ell. Midden. zee, 2.1/3 n. Z. Cephalonia; de N.punt op 37'
56'5"
' N.B., 20° 41' 5" 0.L.; lang 7 n., hr. van 2 tot 3 0.;
met 45,000 in w. De oppervlakte is in 't W. bergachtig, in
't 0. vlak en welbebouwd. Het klimaat is zacht, en 't eil.
verdient nog de ellloem van den Levant" (mil Sore di Levanto") geheeten te worden ; maar 't is onderhevig aan alvernielende aardbevingen. Men vindt er veel olijfbosschen
en wijngaarden, en 't brengt ook een menigte granaatappelen, meloenen, perziken en citroenen voort ; maar 't
hfd.art. van uitvoer is krenten. Er wordt een kleine hoeveelheid wijn gemaakt, waarvan de helft voor den uitvoer
bestemd is. De olijfolie is er van mindere qualiteit. Jodenlijm wordt gewonnen nit putten in 't Z., en mut wordt
voornamelijk tot hniselijk gebruik bereid. — 2) hfdst. en
tevene eenige et. op de 0.kust van gen. eil. Zij is wel gebouwd, near ital. trent, met hnizen van 4 of 5 verdiepingen 'wog; hear plein prijkt met een monument voor den
voorm. britschen Lord opper-commissaris Sir T. Maitland,
en hare haven wordt beschermd door eenen wal en draagt
een vnurtoren. Belangrijke stoomvaart op Athene, Constantinopel en Truest. Zij is de zetel van een griekschen
protopapas en van een r. kath. bisschop. Op den 30sten
Oct. 1841 weed zij schier geheel door een aardbeving vernield. 18,600 mw.
Zanakar, Taanskar, st. in het gebied van den BovenIndus, acne de N.helling van den Himalaya, vroeger KleinTibet, thane bij eng. Indie ingelijfd. Over dem pleats kwani
Schlagintweit te Leh ann. ( Zie Indus.)
Zanzibar, zie Zanguebar.
Zapara, eil. en kasteel van Z.-Amerika, Venezuela, 5 u.
NO. Maracaybo, tegenover den mond van 't meer Maracaybo.
Het eil. is 3./2 n. lang.
Zapata, ps. der V.S. van N.-Amerika, Tejas. 1580 mw.
Zapatosa, meer van Z.-Amerika, V.S. van Columbia, 10
u. ZO. Mompox. 't Is een verbreeding van de riv. Sesar,
eer zij in de Magdalena valt; lang 7 n. br. 6 u.
Zapote, d. en mijndistr. in Mejico, ehilhuahua, in een
kloof van de W.lijke helling der Sierra-Madre, NO. Bastopiles. — Zapotlan 1) of Zapotlanej?, sterk bevolkt d.
in Mejico, ONO.' Gusdalajera, In een zeer waterrijke en vruchtbare kloof. — 2) -el-Grande en Zapotilti,
twee gr d. aldaar, ten N. des vulkaans Colima.
Zara, 1) (slavon. Z a da r), at. van Oostenr.-Hongarije,
prov. Dalmatie, hfdpl. van den gelijkn. kr., beslaande een
ovaal schiereil. van omtreut ./2 n. in omtrek, door een
amalle landtong met het vasteland vereenigd, tegenover het
eiL ligliano en de Adriat..zee, 21 n. NW. Spalato en 50.
U. ZO. Venetie. Zij is omsloten door wallen van 'genetiaanschen bonw, die tevens hare voorn. wandelingen nitwaken, en heeft sterke vestingwerken. De at. is slecht
besproeid en heeft gebrek can water. Hare voorn. meekwaardigheden zbn een kathedraal en 6 andere kerken, wear.
van de aanzienlijkste die van St.-Simeon is; vele kloosters,
een zee- en militair-arsenaal, een schouwburg, kasernen,
een lyceum, een gymnasium en bleach. eeminarie, een museum en verscheiden echoone bogen, sullen e. a. rom. overbitted. Hare haven heeft tal van eigen echepen„ die in
visscherij en kusthandel gebrnikt worden. Hare voorn. fabr.
leveren maraschino en leder, ook eenige zijden en linnen
stoffen. Zara is de zetel van een aartabieschop. In hare
nabijheid sun overblijfsels van een echoone door Trajanus
gebouwde waterleiding. Op 5 u. afstands ZO.
' van bier ligt
Zara-Vecchia of Biog rad [het nude Iadera Blandon* of Alba maaritinsa], ran haven aan de Adriat. see,
welter van belang als hfdst. van Liburnia onder de Romeinen, later als de resid. der koningen van Croatie en
Dalmatia, racer door de Venetianen, tot straffe voor een opstand, gesloopt. De at. Zara telt 24,500 mw. De bovengen. kerk van St.-Simeon staat op 44 0 6' 8" N.B. 15° 14'
O.L. — 2) vl. van K1. Aide, pasj. en 111/2 NO. Siwas ;
met een groote moskee en een nette armenische kerk. —
3), (of Zeroh), Lakalia, het Z.lijkst der Kerkenna-eil.
bb de 0.kust van Tunis, N.-Afrika.
Zaragoza, 1 ) sp. et., sic Saragmiest. — 21 nt. in de V.S.
van Columbia, dep. Cundinamarce,-NO. Antioquia. 2600 inw.
Zarand, vi. in Oostr.-Hong., prov. Zevenbergen mar 't
welk het corn. Zarand den naam draagt, 8 n. NO. Alt
-Arad,
aan den Zwarten-KOrOs ; met veel tabakabouw. 2500 ins',
Zaraveeehia, gem. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Dalmatia. 3340 haw.
Zaraz, gem. in Griekenland, gouv. Laconia. 3345 mw.
Zareswakokzjaiak, rues. St., gonv. en 20 n. NW. Kasen.
1500 inw., meest landbouwere. — Zarenvoestmtejoerek.
id ., gonv. en 42 n. ZW. Wiatka. 2000 inw.
Zargoe.n, Zargoon, kl. et. van Persia', prov. Fars, 4
n. NO. Shims.
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Zeeland

Zaria. St. in Centr. Afrika, 64 U. ZO. Sakkatoe, hfdst.
van 't voorm. ri,jk, nu de Fellatah-prov. Zegze g, in een
bevallige streek ; met veel moskeeen. 50,000 inw. (?
Zaritzin, tie Tzaritzin.
lZarizyn, 1) St. in Eur. Rualand, gouv. Saratow, aan de
kniebocht der beneden-Wolga en ass den spw. an Moskern naar Astrakan. 22,580 mw. — 2) sic Moskau 2).
Zarki, at. van Rusland, Polen, gnus. Lublin, 71/ 24 U.
NNW. Olktusz ; met ijzerwerken. 1980 mw.
Zarnah, verwOeste st. van Perz. Koerdistan, in 't Zagros-geb., 181/2 U. ZW. Kermansjah. Rawlinson vermoedt
dat zij de hfdst. van Elymais, het Hara der gevangenschap geweest is.
Zarno, mvl. in Oostenr.-Hongarije, pros. Galicie, kr.
en 3 u. NNW. Tarnow. 1500 mw. — Zarnow, stadje in
Rusland, Poles, goon. Radom, 31/2 U. WNW. Konskie. 750
mw. — Zarnowice, id., gouv. Radom, 13 u. ZW. Kielce,
bij de Pilica. 1650 mw.
Zarpane, zie Rota 2 .
Zarren, belg. gem. en d., prov. W.-Ylaanderen, arr.
'Veurne, kant. Dixmuyde. 1700 inw.
Zarskoje-Selo of Zarekoe-Selo, ( d. i /Czar-dorp"),
doorgaans Sark o -S elo geheeten, russ. at., distr.hfdpl.,
in 't gouv. en 5 u. Z. St.-Petersburg, waarmede zij door
een spw. gemeenschap heeft. Zij heeft em n collegie of keizer1. lyceum, een milit. school en tapijtfabrieken; maar zij
is vooral bekend, wegens em n daarbij gelegen keizerlijke zomer•residentie, gesticht door Peter den Gr. in 1710, 't geliefd verblijf van Catharina II. Sedert het in 1822 door
brand werd vernield, is het in een allerprachtigsten stijl

belang ; maar zij is als zoodanig vrij onbeduidend gewor.
den door de ophooping van zand aan den mood der rivier.
Deze riv., welke gezegd wordt schier de eenige in Arabik
te zijn, die haren loop tot aan de host voortzet, vloeit N.
waarts door een vruchtbare vallei. 7000 mw.
Zeboe, Zebu, eil. in den archipel der Philippijnen, W,
het eil. Negros, op V 26' N.B., 123° 7' 0.4; lang van N.

herbouwd ; 't is omgeven door een uitgestrekt park, in 't
welk een ander keizerl. lustslot is. Daarbij ligt het keizerl. paleis Pavlovsk. De st. telt 9S00 mw.
Zarunaa, st. van Z.-Amerika, Ecuador, dep. Assuay,
U- NW. Loja, aan de Turabez en de W.lijke helling der
Andes. 6000 mw.
Zarza 1) -Capilla, sp. vi . prov. Badajoz, bij Villanuevade-la-Sereno, in 't gebergte. 1650
inw. — 2) -de-Alange,
,
id., zelfde pros., aan de Guadiana, 1. o.. 3 u. ZO. Merida.
3220 mw. — 3) -la-Mayor, id., 4 u. NO Alcantara. 2310 inw.
Zarziss, zeest. en kasteel van N.-Afrika, Tunis, aan de
grens van Tripoli, 41/2 U. ZO. het eil. Dsjerba.
Zasjiwersk. vl. of d. van 0.-SibeTie, prov. Jakoetsk,
aan de Indigirka.. r. n., op 66° 30 N.B., 142° O.L.
Zaslav, Sasslawl of Islaslav, st. in Rusland, Polen,
gouv. Tolhynie, distr.hfdpl., aan den Gorin, 6 u. ZO. Ostrog ; met 5 kerken en 6 jaarmarkten. 785, mw.
Zasmuk, st of vi. in Oostenr.-Hongarije, pros. Bohemen, hr. en 1 u. ZO. Kaurzim ; met 2 kasteelen, een Fran.
ciskaner-klooster, brouwerij en branderij. 2100 inw.
Zatas of Soraya port. riv., die uit de vereeniging der
Sora en Erva ontstaal en 7 1 /2 u. NO. Lissabon in den Taag
salt, na de gross tusschen de provincien Alemtejo en port.
Estremadura gevormd te hebben.
Zator, St. in Oostenr.-Hongarije, pros. Galicie, hfdpl.
van een gelijkn. hertd., kr. en 21/2 U. NNW. Wadowice,
aan de Weichsel, waar die de Skawa opneemt. 2000 mw.
Zauditz, pr. mvl. pros. Silezie, regdst. Oppeln, kr. en
2 u. ZW. Ratibor. 125
0 mw.
Zavatarello, Ital. vl., prov. Pavia, circ. Bobbio. 1965 mw.
Zavolatrio, wurt. stadje, Schwarzwaldkr., opperambt en
3/4 u. ZW. Calw ; met schilderachtige slotruinen. 400 mw.
Zawichost. stadje in Rusland, Polen, gouv. Radom, 21/
0. NNO. Sandomir, aan de Weichsel, I. o. ; met een end
kasteel en een Franciskaner-klooster. 2875 mw.
Zawilanda, zie Achelunda.
Zawoja, st. in Oostenr.-Hong., pros. Galicie. 4850 mw.
Zaya, me Masch 2).
Zayi. verwoeste St. van Yucatan, 20 u. Z. Merida, fraai

gelegen tusschen cone rij heuvels. Hare overblijfsels bestaan
in een groot gebouw.
Zaziwyl, d. in Zwitserland, kant. Bern, distr. Konolfingen. 970 mw.
Zazoghie, Zegozhie, eil. in den Niger, rijk Niffe of
Noeffi (aan den I. o., ten 0. van 't rijk Yarriba), tegenover
de st. Rabba en Diet ver van de steden B aj e b o en Lay a b a. Men wil, dat de vorst van dit eil., die zich "honing
der donkere wateren" noemt, een vloot van 600 kanoos
heeft. en dat zijne gelijkn. st . door de Engelschen met den
weidschen naam van t/Afrika's Manchester" wordt begroet.
Zazriva, gem. in Hongarije, grs. Arva. 2600 mw.
Zbarasz, st. in Oostenrijk-Hongarije, pros. Galicie, kr.
en 31/2 u. NO. Tarnopol. aan de Ikwa; met een oud kastee, gymnasium , r. kath. en grieksche kerken en een Bernhardijner-klooster. 7120 mw.
Zbaszyn. tie Bentschen.
Zboro, hong. mvl., com. Saros, S u. NNO. Eperies; met
2 kasteelen en handel in granen en linnen. 2300 mw. —
Zborow, st. in Oostenr.-Hong., pros. Galicie. 3328 mw.
Zdikow, gem. v. Oostr -Hong., pros. Bohemen. 2100 mw.
Zduny, pr st., pros., regdst. en 16 U. ZZO. Posen ; met
aanzienliike lakenfabr. en looierijen. 3357 mw.
Lea, Zia, Cea, (Ceos, hens). oil. van den Griekschen archipel, gouv. Syra, 4 u. 0. Saap-Kolonna (Attikal;
grout 31/4 0 m., met 5000 inw. De opperv1akte verheft zich
ailengs tot den berg St.-Elias, bij 't tnidden des eil. op
37 0 37' 3" N.B., 24° 21' 7" 0.L. Het klimaat is gezond. De
prod. zijn wijn, ooft, crerst, katoen en zijde. De gelijkn.
hfdst. [oudtijds K a r t e i a] is gebouwd op achtereenvolgende terrassen aan de N.lijke helling eons steilen bergs en
heeft een goede haven:
Zebayer, groep van kl. vulkanische eil. in de Roode zee;
het grootste, 1 u. lang, ligt op 15° 3' N.B.. 42° 13' O.L.
Een ander, Zadel-Eiland (eng. Saddle-Island),
wierp op 14 Aug. 1846 rook en asch nit.
Zeben, zie Seben.
Zebid, Zabid, (Sabea Regist], versterkte st. van Arable, distr. Yemen, aan de riv. Zebid, 4 u. van baron mond
in de Roode zee en 32 u. ZW. Sana. Zij is omsloten door
hooge wallen, bezet met een aantal torens. Zij heeft een
fraaie moskee en was weleer een plaats van groot handels-

tot Z. omtrent 30 u., breed tot 8 of 9 u. De hfdst. Z e.
b o e (in 't fr. ook Nom-de-Jesus geheeten) ligt op
de 0.zijde en heeft een kathedraal en een fort. Op 't eil.
Mact a n, tegenover die st., word Magelhaeus in 1521 bij
eon schermutseling gedood.
Zebrak, ( hoogd. B e t tl ern I., stadje in Oostenr.-Hon•
garije, pros. Bohemen, kr. en 3 u. ZW. Beraun. 1300 mw.
Zebug, zie Zorrica.
Zebulon, zie Pike 2).
Zeehlin, pr. vi., pros. Brandenburg, regdst. Potsdam,
kr. Ost-Priegnitz, aan een gelijkn. meer, 4 1 /2 u. 0. Witt.
stock ; met een voortretrelijke glasfabriek. 600 mw.
Zeddan. Ned. d., pros. Gelderland, gem. Bergh, kant.
en 11/2 u. W.t.Z. Ter-Borg, arr. Arnhem, aan de 0.helling
van den Montferland; met een r. kath. en een geref. kook.
440 inst. (ongeveer 2000 met onderb. buurten, waaronder
Groot-Asewyn met een r. kath. bijkerk en 400 mw., Stokkum met 380. Dingo! met 260, Vethuizen met 200, Braamt
of Brumpt met 280 inw. e. a.)
Zedde (De), of Zet (Het), geh. in de Ned. pros. N.Holland, gem. Katwoude, aan de trekvaart tusschen Monnikendam en Edam. 6 inw.
Zedelghem, belg. gem. en d., pros. W.-Vlaanderen, arr.,
kant. en 2 u. ZW. Brugge. 3840 mw.
Zederik-kanaal„ Ned. vaart, sinds 1825 gegraven ter
vereeniging van de Lek te Vianen met de Merwede of de
Waal to Gorinchem.
Zee (Chineesche.), (bij de Chineezen Han-hai of
Zuidzee geheeten ), naam van dat gedeelte des Stillen oceaans, 't welk zich uitstrekt tusschen China, Siam en Malakka ten N. en W., de Philippijnen ten 0., Borneo ten
Z. en Formosa ten NW. Zij vormt de groote golven van
Siam en Tonquin. De groote rivieren, die zij opneemt.
zijn de Menam, Cambodia en Canton. Hare voorn. havens

zijn Canton, Manilla en Singapore.
Zeeburg, zie Ramekens.
Zeedijk 1,, of Hoogendijk, geh. in de Ned. pros. N.Holland, gem. Berkhout. 60 mw. — 2 ) id., pros. Overijsel,
gem. Zwollerkerspel, onder Mastenbroek.
Zeedorp, b. in de Ned. prov. Zeeland, gem. Ossenisse,

aan de Hoot. 85 mw.
Zeeduinen, b. in de Ned. pros. Z.-Holl. , gem. Wassenaar.

90 mw.

Zeegebuurtje, geh. in N.-Doll., gem. Schagen.
Zeegse, Zeegze, gels. in de Ned. pros. Drente, gem.

Vries. 70 inw.
Zeehonden-Eiland, tie Seal-Island.
Zeekoe, tie Seychellen.
Zeeland, 1) pros. in 't ZW. van 't kon. der Nederlanden,
bestaande grootendeels nit de Zeeuwsche oil. (Walcheren.
Z.-Beveland met Wolphaarsdijk, N.-Beveland, Tholen, Philipsland, Duiveland en Schouwen) en snorts nit cone strook
vasteland, Zeeuwsch- of Staats-Vlaanderen geheeten. Zij

wordt bepaald ten N. door de Grevelingen en het Krammer,
ten 0. door de Eendracht en de Ooster-Schelde, ten Z. door
de belg. pros. 0.- on W.-Vlaanderen en ten W. door de
N..ee ; is ten naastebij 31 0 m. of 166,000 H.A. groat
en telde op 1 Jan. 1882 189,300 mw. ( 188,630 in 1879, 177,570

in '69, 166,112 in '59, 160,300 in '49, 151,360 in '40, 137,26,
in 1S30). De meestal zeer lage en vlakke grond, die ondanks de zware dijken en de duinen, welke hem beschutten, no en dan door overstroomingen wordt bezocht, is
over 't algemeen vruchtbaar en heeft vooral voortreffelijk

bouwland ; ook good weiland, terwijl men in de aan Belgie
grenzende streek moor heidevelden en boschland aantreft.
Het aantal woeste gronden is in Z. geringer, het bouwland
uitgestrekter dan in eenige andere pros. van ons land: in
1873 waren de cijfers voor woeste gronden 10,964 H.A. of

61/2 0/
oppervlakte, bouwland 97,580 H.A. of mina
571h ./ o, wei- en hooiland 34,924 H.A. of 2.11/z 0/0, tuinen,
warinoezerijen, boomgaarden en boomkweekerijen 2681 H.A.
of ruim 11/1 O /o, bosschen 2363 H.A. of nog goon 1 1/2 `)/O.
De wateren, die de provincie besproeien, zijn, behalve de
N.zee ten W. en de Grevelingen en 't Krammer ten N., de
zoogen. Z e euw s c he-stroome n, gevormd door de
Schelde met hare takken, en voornamelijk bestaande uit de
Monte- of Wester-Sehelde, de Ooster-Schelde, het Sloe,
Zuidvliet, Veersche-Gat, Keeten, de Mossel- en Krabbekreek, het Slaak, de Eendracht e. a.; in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft men het Hellegat, de Braakman, het Zwin enz.
Evenwel zijn in de laatste jaren Z.-Beveland'en Walcheren
door eon dam ten behoove van den N.-Brabantsch-Zeeuw:when spw. met den vasten wal verbonden, terwijl enkele
wateren, als het Zwin, het Schengen, het Hellegat en de

Braakman geheel of gedeeltelijk ingepolderd zijn. ['t Geheele aantal polders in Zeeland worth op niet minder dan
600 opgegeven.] Tot de voorn. kanalen der pros. behooren
't kanaal van Z.-Beveland (ook kanaal van Wemeldinge of
van Hansweert genoemd), 't kanaal van Neuzen op Gent
(waaruit eon zijkanaal op Axel on Hulst loopt ), eon klein
gedeelte der vaart van Sluis naar Brugge on de havens van
Middelburg, Goes on Zierikzee. Door de physische geateldheid van dit gewest kan het klimaat wel niet anders dan
vochtig on vrij veranderlijk zijn, en vreemdelingen ondervinden dan ook sums den schadelijken invloed der "zeeuwsche lucht"; 't is or echter verre af, dat doze, na de groote
en menigvuldige verbeteringen, die het land heeft ondergaan, cone andere "malaria" of "aria cattiva" wezen non,
gelijk men haar flirt zelden beschrijft, on voor den inboorling althans is die lucht in geenen deele ongezond (vgl.
Nederlanden 2,, 3de kol. ). Goode wegen doorsnijden de
verschillende oil. Spoorwegen, waarvan de eerste geopend
word in 1868, heeft men or ter lengte van omstr. 86 KM.,
t. w. van de N.-Brab. wal over Goes on Middelburg naar
Vlissingen, en van Gent en St.-Nicolaas naar Ter-Neuzen.
7
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Zeelandia

Beurtschepen en stoombooten onderhouden eyeliner de ge meenschap met andere prov. des rijkg. De voorn. voortbrengselen an Z. zijn; tarwe van de beste soort, gent,
rogge, haver, boonen, erwten, aardappelen, meekrap, veel
ooft, groenten en moeskruiden paarden (24,500 in ;8754
rundvee (49,4504 schapen (33,658), varkens (20,900), wild en
tam gevogelte, veel viscb en schelpdieren. De fabr.industrie
is niet zoo uitgebreid em s in andere prov. en bepaalt zich
hoofdzakelijk tot tonwslagerijen, scheepstimmerwerven, leerlooierijen, potten- en ateenbakkerijen ; evenwel levert zij ook
seep, tout, azijn, bier, chocolaad, cichorei enz. De meestoven, die van crtida vermaard waren, kwijnen in den laatsten
tijd door het in den handel brengen van aniline-verfatoffen.
— 't Wapen van Zeeland bestaat nit een veld van good,
waarop een leeuw, van keel, worstelende met de golven ;
daaronder de woorden: eL nc to r et emerg o" (ik woratel
en kom te boven). — 2) of Op-Zeeland. Ned. d., prov. N.Brab., arr. 'allertogenboach, kant. Veghel, 1 3/4 U. ZW. Grave.
Het vormt met verscheiden b. en geh. de g em. Z e e la n d,
die 1849 r. kath. mw . telt. — 3) geh. in de prov. Gelderland, gem. Millingen. — 4) gem. in de V.& Michigan,
grs. Ottawa. 2350 mw. 5) deensch eil., tie 'Seeland.
Zeelandia (Fort.), zie Paramaribo.
Zeelberg, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Valkenswaard. 280 inw.
Zeelhem, belg gem. en d., prov. Limburg, arr. Hasaelt,
kant. Herck-la-Ville. 2700 mw.
Zeelst, Ned d., prov. N.-Brabant, kant. en u. WZW.
Eindhoven, arr. '8 Hertogenbosch. Met eenige b. en geh.
vormt het de g e m. Zeels t, die 1375 r. kath. mw . telt.
Zeepaiarden-Eilanden, zie Sen-Horselislands.
Zemin'', (in de wandeling R i p e, de Ryp ), Ned. d.,
prov. Groningen, ItIn U. WNW. Appingedam, gem 't Zandt,
560 mw. (met het geh. de Groeve).
Zeernst, hfdst. van 't distr. Marico in de Transvaal of
Z -Afrikaansche republiek, eau de W.grens; met veel veeteelt en wolhandel.
Zeeze, Zeese, Zeesse, b. in de Ned. prov. Overijsel,
gem. Ommen. 165 mw.
Zegge of de Noordboek, Ned, d., prov. N.-Brabant,
arr. Breda, kant. Zevenbergen, gem. Rucphen. S60 mw. (met
onderhoorige gehuchten ). In de wandeling wordt het veelal
Sep pe genoemd.
Zeggers-Cappel, fr. gem. en d., dep. Nord, arr. en
23/4 U. Z. Duinkerken. 1800 mw.
Zegben, at. van Centraal Afrika, Fezzan, 30 u. NNO.
Moerzoek, omsloten door palmboschjes.
Zeglingen, d. in Zwitserland, kant. Bazel(land), distr.
Sissach. 56
Zegveld„ Segveld. Ned. d., prov. en arr. Utrecht, kant.
Woerden, 21/2 U. W.t.Z. Maarssen. 930 inw. Met de geh.
Zegvelder-broek en Zegvelder-meye vormt het de g e m.
Zegvel d, die 946 mw. telt.
Zegwanrd, Ned. d., prov. Z.-Holland, arr. 's Gravenhage, kant, Delft, u. 0. Voorburg; met een geref. en
een remonstr. kerk ( vgl. Soetermeer . Met de geh. den
Hoorn en Roylaartgdam vormt het de ge m. Z eg wear d,
die 1504 inw. telt.
Zehden, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. en 111/ 2 u,
N. Frankfort, aan de MUglitt. 1957 tow.
Zehdenick, Zedeniek, pr. at., prov. Brandenburg,
regdst. Potsdam, aan de Havel, 3 u. ZZW. Templin ; met
tabaks- en lakenfabrieken. 3476 mw.
Zeiden of Sehwarzburg, (bong. Feketehalom,
walach. Koatl e), mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Zevenbergen, Land-der-Saksers, aan den vest ems bergs, corn.
en 21/2 u. NW. Kronstadt; met weverijen en de burgruine
Schwarzburg. 3%0 mw.
Zeiben, Zniben, d. in Zwitserland, kant. Aargau, distr.
Laufenburg. 650 mw.
Zeijen, Zijen, b. in de Ned. prov. Drente, gem. Vriea.
260 mw. — Daarbij het geh. Z e erv ee n; met 60 mw.
Zeyl, beier. at., kr. Nederfranken-en-Aschaffenburg. bij den Main, r. o.,5 n. NW. Bamberg; met een clot,
een monument voor koning Maximiliaan op het marktplein mu papiei-mache-fabr. en steenvoeven. 1450 mw.
Ober
Z e if
of tell is een gob. in Wurtemberg, Donaukr., ZO. Wartach; met een resid.slot van den vort Waldburg-Zeil-Tranchburg. Daarbij ligt het geh. Un ter zei 1.
Zella„ Zerla, Selo, seeh. van NO.-Afrika, can de golf
van Aden, nabg de street van Bab-el-Mandeb, op 11° 17'
N.B., 43° O.L. Zij ligt op een loge, zandige keep, die ten
0. een haven bcpaalt, weRe bij ebbe sth met. water heeft.
Zij is omsloten door bonwvaLlige wallen, met enkele lzanonnen .beset, heeft een garnizoen en Meat onder een door
den pain& van Egypte aangesteld hoofd.
Zeduissievon, zwit. gem, kant. Aargau, distr. Mum. 900 mw.
Zeiss, Zerst, ond en frimi Ned. d., prov., arr., taut.
en 11/2 n. 0. Utrecht, te midden van een praehtig lust-

hooch met heerlijke vijvers en Innen. Men heeft _we een
geref. kerk met voortreffelek orgel, eon r. bath. en eon
eke. geref. keel, amok een kerk of gemeentehnis der Hermbutters of Morayische broaden, die bier een kolonie hebben (sinds 1748) en verscbeiden aansienliike gebouwen (eon
breeder-, eon sumer- on weduwenhuis, eon opvoedingsgesticht, fable, en achoone winkels1 bezitten. Voorts vindt
men em vole dettige woonhnizen, tel van villa's on buitengoWeren, altutzede het adelijk Huis-te-Zeist, eenige fabricken ens. — Net de gob. Austerlitz (s. aid.), Cattenbroek
en Stoetwegen on den Breul vomit het de g e m. Zeis t,
die 6076 tow. telt i waarvan 4000 in het d. self
eiten !Reitman, Zahn., 1) grieksche st., ste Lanai& .
— 9) plan 'in 11. Azle, MA den w van Arabgir near
Aleppo; met *jinn van nitianntend lj.eremts. — 3) dultr.
van Persil, pro,. Yam 0. Bebahan, hoogst vrachtbaar en
volkrijk; met het d. Zeitoe n, Chase of Tsja la, dat
no in plain ligt. -- 4) vi. op Malta, ruin 1 n. SO. La Valetta. 4090 low. — 5) (411iiktlf-tram-) of Glolf-vms-Laasia„
golf um de 0.kust van Griekoalsnd, die ten SO. gammaschap heeft Met het kennel van Talents en ten NO. door
't kennel van Trikeri met de /Bgelsche zee. Zij most de

Zenderen
Tie. Ellada [Sperchius] op, en heeft aan hare Z.kust de

vlakte en den bergpas van Thermophylze. — 6 (Wed- of
Oued-), kl. riv. van Algerie, ontspr. aan den Atlas, vloeit
N.witarts en malt in den Wed-beer, op 36° 33' N.B.
Zeit., Zell'. pr. at., prov. Saksen, regdst. Merseburg,
kr.hfdpl., aan de
' Witte-Elster, 61/2 u. ZW. Leipzig. Zi3
heeft een domkerk, een protest. gymnasium, twee kasteelen, waarvan het eene, Moritzburg, vroeger de residentie
barer vorsten, no tot een lands-armen-, zieken- en verbeterhuis is ingerieht, eon gezondheidabron en fabr. van katoenen, aardewerk, leder, schoenen mt., brouwerijen, branrukkerijen. 19,075 inw.
derijen en eenige katoend
Zekanowetv, Ziechanowetz, 2 steden in Rusland,
Polen, dezelfde ale Cieelumolviee, zie aldaar. — Zekinovka, vi. in Ragland, Polen, gone. Podolie, tan den
Dniester, 16 it W. Olgopol.
Zelaya of Celaya, at. in Mejico, dep. en 10 u. ZO. Guanajuato, aan den weg van Queretaro naar Mejico. Zij heeft
een schoon plein, verscheiden kloosters, die rijk in kunatwerken zijn en waartoe onder xnderen een Karmelietenkerk behoort, die een van de prachtigste des land is ; eenige
katoenfabr. en handel. 14,000 mw.
Zeldam, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Delden
(Ambt-). 450 mw.
Zelder en Zeldersehe.heide, geh. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Ottenum; semen met 20 mw.
Zeldert, Ned. b., prov. Utrecht, gem. Hoogland. 180 inw.
Zele. belg. gem. en mvl., prom. 0.-Vlas.nderen, kant.hfdpl., arr. en 1 u. NW. Dendermonde, aan de Schelde, die
bier de Durme opneemt; met weverijen. 11,900 mw.
Zeleehow Si. in Rusland, Polen, gouv. Lublin, aan de
Wilga, 1. 0., 81/2
'
u. ZW. Siedlec. 4950 mw.
Zelen, Ned. b., prov. Limburg, gem. Heiden. 140 inw.
Zelenodervvo, ”groene boom", d. in Eur. Turki,je, Bulgarije, bij de Sjipkapas, te midden van nitgestrekte wouden.
Zelhem, Sellem. Ned. d., prov. Gelderland, 114 u. NO.
Doetinchem, kant. Terborgh, arr. Arnhem ; met 4 jaarlijkache paarden- en beestenmarkten. 580 mw. Bet vormt met
de buurten Halle, Heidenhoek, Oosterwijk, Veenink- en
Wassinkbrink, Velswijk en Winkelshoek, de g e m. Z e 1h e m, die 3694 inw. telt.
Zelina, zie San.
Zell, () pr. it., Rijnprov., regdst. en 8 u. ZW. Coblenz,
kr.hfdpl., aan de Moezel, wear deze den Zellerbach opneemt ; met wijn- en vlasbouw. 2931 mw. — 2) beier.
kr. Opperfranken, bij de bronnen der Saale ; met de rulnen
der burg Waldstein. 700 mw. — 3) d. in Baden, Middenrijnkr., 3/4 u. 0. Offenburg. 9 ,0 inw. — 4. of Z.-am-liar.
mersbneh, id. , weleer een rijksst. in 't Kinzigdal; met
een fabriek van steengoed en een mineraal bad. 1400 tow.
— 5) of Z.-im-Wiesenthal, gem. in Baden, Bovenrijnkr., 6 u. Z. Freiburg, bestaande nit 2 epfarreien" en eburgermeistereien": Z e 1 1, de stad met eenige d., en het
kerkd. H a g. 2500 mw. — 61 of Oberzell, mvl. in Neder-Oostenrijk, tegenover Waidhofen aan de Ips ; met veel
bzerfabr. 1000 mw. — 7) mvl. in etiermarken, 61/2 n. 0.
Innsbruck, aan de Biller of Bill ; met een onbeduidende
goudmijn. 110 mw. Het is de hfdpl. van het Z i 1 1 e rd a 1 [Veils Cilarina], waar sterke veeteelt wordt gedreven.
— 8) twit d., kant. en 41/2 n. ONO. Zurich, can de Toss.
1883 (nw. — 9) (larosze.),
. kant. Lucerne, 1 u. WNW.
id, Marinzell en Rudolph.Willisau. 1138 mw. — He ook
sell. — Het meer Zell ( hoogd. Z eller see ), tusschen
't twit. kant. Thurgau en 't Z.deel van 't gr.hertd. Baden,
is 31/2 n. lang en ruim 1 u. breed. Het wordt doorstroomd
van den Rijn, die er nit het meer van Constant, 1/2 u. 0.waarts, invloeit. Het heeft golvende en vruchtbare oevers.
In dit meer ligt het eil. Reichenau ( z. ald. 5)), en aan
zijne oeven verheffen zich de at. Radolphstell en Steckborn.
Zellarino gem. in Italie, Venetie, dist. Mestre. 1980 mw.
Zella-Sanet-Blasii of Blasien.Zella at. in 't hertd.
Saksen-Coburg, vorstd. en 6 u. ZZW. Gotha, aan den Thilringerwald; met gewichtige geweerfabrikatie, ijzer- en stealfabrieken, draadtrekkerijen enz. 2872 mw.
Zellerfeld of Cellerfeld, at. in Pruisen, prov. Hannover, km en tegenover Slausthal, waarvan zij door den Zellerbach geacheiden is; met een gymnasium, eon ming, een
emailleerwerk en eon bezienswaarde waterleiding over den
Sperbersheier-Damm. 4440 low. In de nabijheid
ligt de Kahlenber g, 990 met. bong.
Zan., pr. vl., prov. Brandenburg, regdst. Frankfort,
km. en 6 u. Z. Konigsberg, sum de Oder, r. o. 2540 intr.
Zellingea of Sellingen, 1) Ned. d., prov. Groningen,
gem. Vlagtwedde aan de Ruiten-Aa. 200 mw. — 2) beier.
d., km. Nederfrank
en-en-Aschaffenburg, aan den Main, 21/,
U- NNW. Wartburg. 2100 mw.
Zelo-Bnon-Persieo, vl. in Italie, prov. Milaan, cire.
Lodi. 2100 tow.
Zeit:age., pr. mv1., Itijnprov., regdst. en 6 n. NO. Trier,
aan de Mbezel; met veel wtnbonw. 2300 mw.
Zelwa, tie Niemen.
Zelwald, tie Saalfeld 2).
Zelswia, at. in Rusland, Polen, goav. Groan°, sum de geWm. rim.- met eon belangrijke mis of jaarznarkt. 1500 mw.
Zelnegpte,
bag. gem. en d., pony. 0.-Vlaanderen, arr.
i
Eeclo. 2800 mw.
Zombie, rusk unl., gonv. Minsk, 6 n. NW. Borisov.
Zeme. mvl. in Italie, prom. Pavia, clan. Mortara. 2600 maw.
Zemninki, sic Traits& 2).
Zenspelburs_of Zemplia, pr. at., prov. Prnisen, regdst.
en 171/2 U. WZW. Marienwerder; met weverijen. 3746 tow.
Zemplia, navl. in NO.-Hongarije, non den Bodrog, 21/e

U. ONO. Ujhely-Satorallya; met green- en wijnbonw. Het
geeft sijn oum aan het corn. Semplin. — He Zmapelfusrg.
(Sendah-rud,d. i. 1de-

yende strewn.), groote rivier van Porde, pry. Irak-Adsjemi, ontspr. in de Zardah-koeh-bergen, bi) de bronnen
van den Karoen. 'keit 0.waarts voorbij Ispahan en verliest
rich in het sand der persisehe woestijn, omtrent 44) u. van
genoemde stad.

Zeaderes, Seaderea, volkrijke buurschap in de Ned.

Zendsjan
prov. Overijsel, gem. en 1 /3U. NW. Borne, aan den streetweg van Almelo° naar Hengeloo. 1300 inw.
Zendsjan, Sendsjan of Zenghian, Zengan, Zand.
Jan, Zanjan, perz. at., prov. Yrak-Adajemi, aan de gelijkn. riv. en aan den weg van Tabriz near Hamadan, 38
U. N. Hamadan. Zij is ommuurd, heeft een schoon paleis
en is de zetel van ten levendigen handel in tapijten, lakens, wapens, lood en kruit. 15,000 mw. (?) — De r i v.
Z en daj an valt in den Kizil-Oezan (Seild-roed), na een
NW.lijken loop van 26 u.
Zengg, (ital. Se gn a, croat. Szen y), [Senia], versterkte zeeh. van Oostenr.-Hongarije, prov. Croatie-Slavonie, kr. en 14 u. ZW. Carlstadt, aan de Adriat. zee, aan
't einde van den Josephine-weg en tegenover 't eil. Veglia.
Zij is de zetel van een r. kath. bisschop, heeft een schoone
kathedraal, theol. eeminarie, bissch. lyceum, en een Franciskaner-klooster. Hare haven (vrijhaven is niet veilig,
maar heeft veel uitvoer van koren nit Hongarije. 3500 mw.
440 59' 37" N.B., 14° 53' 52" O.L.
Zenitea, Sienitaa. at. in Boanie, 6 U. NW. Novibazar,
onlangs door een spw. met Serajewo of Bosni-Serai verbonden.
Zenkov, at. in Rusland, gouv. en 10 u. N. Pultawa, aan
de Grunia. 3000 inw.
Zennewijnen, b. in de Ned. prov. Gelderl., gem. Ophemert. 230 mw.
Zennor, kersp. van Engeland, grs. Cornwall, 1 u. WZW.
Ives. ROO in w .

Zenone (San.), mvl. in Italie, prov. Milaan, 31/2 U.
DZO. Pavia, aan de Olona. 1200 mw.
Zenson, vI. in Italie, prov. en circ. Treviso. 1600 inw.
Zenta, 1) of Zetta, riv. van Albanie, Montenegro, vloeit
door het distr. Berda en valt in de Moratsja te Spusz.
bong. vl., zie Szenta, thans met 21,200 mw.
Zepita, St. van Bolivia, dep. en 21 u. NW. La Paz, aan
een kaap in 't nicer Vinamarca, dat een tak van 't meer
Titicaca is.
Zer-aftsjan of Sogd, [Polytimetumb riv. van Turkestan, Bokhara, ontspr. in de hooglanden, ten 0. van Samarkand, vloeit W.waarts voorbij die stad en Bokhara, en
vet in 't meer Denghiz, na een loop van waarschijnlijk
meer dan 100 5. Zij voedt vele kanalen en is de groote
bron van vruchtbaarheid voor 't land, dat zij doorstroomt.
Zerbolo, Ital. gem., prov. Pavia, circ. Mortara. 1966 inw.
Zerbst, St. in 't vorstd. Anhalt-Dessau. aan de Nuthe
(bijriv. der Elbe), 3 U. NW. Dessau. Zij is de zetel van een
oppergerechtshof voor de Anhaltsche en Schwarzburgsche
landen, heeft een nod basted ( waarin nu dat hof zijn zittingen houdt I, een oud deftig raadhuis aan 't marktplein
(wear ook de Rolandszuil en de zoogen. Botermaagd of
”Butterjungfer", een klein koper beeldje, op een znil ataan),
3 kerken, waaronder de Nicolai-kerk, een der schoonste van
N.-Duitschland, i r. kath. kapel en I synagoge, een hoogere school met een ptedagogium, een openbare bibl., ten
weeshnis, een verbeterhnis, fabr. van good- en zilverwerk,
hyouterien, aardewerk cot., bierbrouwerijen, gewichtige
vee- en paardenmarkten en een mineraal bad. Hare voorn.
vestingwerken zijn in schoon plantsoen veranderd. 14,198
inw. Catharina II. van Rusland, geboren It Stettin in 1729,
over welke stad hear vader els gouverneur regeerde, was
prinses van Zerbst. — Zie ook Zorbig.
Zen. gem. in Italie, prov. Massa-en-Carrara, circ. Pontremoli. 3614 mw.
Zerkow, Zerkowo, pr. at., prov., regdst. en 11 It. ZO.
Posen; met laken en lederfabrieken. 1884 mw.
Zermatt, zwit. geh.„ kant. Wallis, in een afgelegen oord
van het Visp- of Matterdal, 41/s u. NO. Mont-Cervin (Matterhorn), waarop het een prachtig nitzicht heeft. 492 mw.
Zernagora, (slay. Zrnagora, Tsjernagora),
zie Montenegro.
Zernest, gem. van Hongarije, distr. Fogaras. 2762 law.
Zernetz, Zerttez, een der hoogst gelegen d. van Zwitserland, kant. Graubtinder of Grisons, in het Engadinerdal, 5 xi. ZO. Chur. 540 mw.
Zes.Gehuchten, gem. in de Ned. prov. N.-Brabant, 2
0. ZW. Helmond, kant. Eindhoven, arr. 's Hertogenbosch;
zoo geheeten near de 6 gehuchten Genoenhuis, Gijzenrool,
Hoog-Geldrop, Rout, Hulot en Rid, waarbij later nog gekomen zijn Papevoort en Putten. 1049 mw.
Zestienroeden, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Aengwirden, onder het d. Tjalleberd.
Zetalaka, gem. v. Hongarije, diocese Udvarhely. 3170 mw.
Zetland, zie Shetland.
Zetta, zie Santa 1).
Zetten, zie Setten.
Zenlenroda, Zeullnrode, st. in 't vorstd. Reuss-Greiz,
21/3 0. ZZW. Greiz, in ten bergachtig oord; met ten
schoone hoofdkerk en fabr. van wollen stoffen, handschoenen, konsen enz. 7278 mw.
Zeumeren, Sennseren. b. in de Ned. prov. Gelderland, gem .Barneveld, onder het d. Voorthuizen. 200 mw.
Zenterss, fraai d. in Baden, Middenrijnkr., 2 n, NO.
Bruchsal. 13,0 mw.
Zeven, vroeger ook Kloster -Ze v e n), pr. mvl.,
prov. Hannover, landdr. en 7 u. NW. Stade, aan de Aue (bijriv. der Oste), 131.0 mw. Hier weed in 1757 een conventie
tusschen de bevelhebbers der fr en hann. troepen gesloten.
Zevensiar. plattelandstadje van de Ned. prov. Gelderland, in de vruchtbare Lijmers, kant., arr. en 21/s n. OZO.
Arnhem, met een stat. aan den aye/. van her op Emmerik. Het heeft ten mime markt, een net kemeentehnie,
een r. kath., een geref. kerk en een synagoge 1300 mw.
Met het d. Oud-Zev e n a ar ( 1 /4 u. ZO.) en de b. Bab.
bench, Holthnizen, Grieth, Zweekhorst en Ooy vomit het
de g e m. Ze v en aa r, die verscheiden ond-adellijke kasteelen heeft en 4135 nicest r. kath. mw . telt.
Zevenbergen, a] 1) kant. der Ned. prov. N.-Brabant,
arr. Breda, hot 'a Hertogenbosch. — 2) at. en hfdpl. van
gen. kant., 21/4 0. NW.t.W. Breda, met een stet. aan den
spw. van Antwerpen op den Moerdijk. Het ligt aan beide
sijden van 't Ze•enbergsche-kanaal, dat de
Mark met de Roode Yawl vereenigt en zoo eene gemeen-

Zevenbergen

1113

schap met het Hollandsch-Diep opent. Het heeft een goed
gemeentehuis aan het marktplein, een herv., een geref. en een r. bath. kerk, eenige fabrieken en 4 paardenen beestenmarkten. 3200 mw. Z. was weleer eene at., voorzien van vestingwerken en een slot; maar weed bi,j den
Elizabethsvloed in 1421 voor een groot gedeelte verwoest.
Op 19 Aug. 1845 richtte eene windhoos hier ontzettend yeel
schade aan. Het vormt met het d. den Hoek, de geh. Calishoek, Drie-Hoefijzers, Hazeldonk, 't Lamsgat, Nienwendijk, Stroodorp en Zandberg, beneven gedeelten van Blaattwe-Sluis en Slikgat de g e m. Z ev en ber ge n, die 6560
mw. telt.
Zevenbergen, b] (hong.Erdely of Erdely-Orszagh, hoogd. Siebenburgen, fr. Transsylvan e, cog. Tr anssy 1 v ani a), [gedeelte van 't °tide
Dacia Trajana, Dacia Mediteranea], 0.1ijkate prov.
van de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchic, met den titel van Grootvorstendom, tusschen 45° 30' en 47 0 40' N.B.,
22° 15' en 26° 0.L., bepaald ten W. en N. door Hongarije
en de Bukowina, ten 0. door de Bukowina en Moldavie,
en ten Z. door Rumenie, waarvan het door de hoofdketen
der Karpathen, de Transsylvaansche alpen, gescheiden wordt.
De grootte bedraagt 1.102,78 0 m., met 2,120,000 mw. De
oppervlakte is grootendeels bezet door 't Karpathisch geb,
dat op de Z.- en 0.grenzen staat en een aantal takken
uitzendt, onder welke er inzonderheid drie door hun belangrijke uitgestrektheid merkwaardig zijn : die tusschen
de rivieren Szamos en Theiss, scheidende Zevenbergen van
de Bukowine en Hongarije; die tusschen de Maros en Szemoo, welke de grootste is, en die tusschen de Maros en
de Aluta. De voorn. bergpassen zijn die van Vulkan, Rotherthurrn ( Ronde been), TOrzburg, Tomos, Bodza, Ojtos,
Gyemes en Tolgyes. Geheel het land ligt in 't stroomgebied van den Donau en heeft tot voorn. rivieren de &Amoos in 't N., de Maros met de beide Kokels in 't midden,
en de Aluta in 't Z. Be oevers dice rivieren, vooral die
van de Maros, zijn dicht bezet met wouden, aan welke
het land zijn lat. naam Transsylvania, alsook zijn hong.
Erdely-Orszag (d. m. houtruk land ), heeft ontleend. Deze
wouden leveren voortreffelijk timmerhout. Het klimaat is
op de bergen row, maar in de valleien zoo zacht ale dat
van N.-Italie. Be bodem levert veel verscheidenheid op,
mane over 't geheel behoort Zevenbergen. even als Hongarue, wat hoeveelheid en hoedanigheid van natuurproducten
betreft, tot de meest gezegende landen der Oostenr. monarchie, ja van Europa. De voorn. dice producten zijn
tarwe, gerst, haver, rogge, boekweit, mats, peulvruchten,
aardappelen, tabak, vlas, hennep, saffraan, ooft en win;
vele en nitmuntende paarden, runderen look buffels), achepen, varkens, jachtwild van allerlei snort (ook beren, wolyen en losschen) en bijen; 't belangrijkst mineraal product
is steenzout, waarvan een bedding zlch van Wallachije door
Zevenbergen tot in Galicie nitstrekt en een ruimte van 160
U. lengte en 18 tot 25 u. breedte beslaat ; meer dan ih
millioen metrieke centenaars zont worden jaarlijks nit de
mijnen gedolven, terwijl er bovendien 120 zoutbronnen zijn;
voorta vindt men er good., elver, Ozer, lood, koper, spiceglans, arsenik, kwik, aluin, zwavel, salpeter, verscheiden
edelgesteenten, manner ens. De jaarl. gond-productie bedraagt ten minste 2500 mark, waaronder 18, 0 nit de gondwasschingen ; er worden 22 goudmijnen bewerkt en schier
elke stroom des lands voert good met zich. Het silver levert per jaar 5000 mark. Ook sijn er uitgestrekte steenkoolbeddingen, doch deze worden nog mane weinig ontgonnen. De fabrieksindustrie is onbeduidend en heeft haren
voornaamsten zetel in 't Land-der-Saksers; hare voornaamste prodncten zijn wollen, katoenen en linnen stoffen,
hoeden, leder, potasch, aardewerk, papier, buskruid
hier en dear vindt men enkele ijsersmelterijen en smederijen, brouwerijen, ijzijnmakerijen. Uitgevoerd worden inzonderheid swat, koren, vee. paarden, huiden, was, honig,
timmerhout, metalen e. a. rnwe prod., waartegen fabr.goederen, geweven stoffen, byouterien, hoeden, glaswerk
enz. worden ingevoerd. Be handel wordt grootendeels door
de Grieken en Armeniers gedreven. Voor 't vervoer der
goederen dienen de Maros en Szamos tot hoofdkanaleu; de
wegen waren tot dusverre schier onbruikbaar, en de herbergen en logementen (zoo men enkele ateden uitzondert)
zoo goed als een onbekende zaak. — Zevenbergen wordt
near de 3 hoofdnatien verdeeld in 3 boofddeelen : Lan d-d e r -H on gare n, Land-d er- S z e kler a en Landd er S ak a er s, omtrent welker grootte, bevolking en
indeeling wij verwijzen near 't art. Mongarije. Geen land
der wereld heeft Monett sulk een beperiten omvang een
zoo groote verscheidenheid van bevolking, want deze bestaat nit niet minder dan 14 verschillende rassen, van welke
de Hongaren of Magyaren, de Szeklers [Siculi] en de Saksera de voorn. zijn; tot de andere behooren Wallachen,
Bohemers, Duitsche kolonisten, Bulgaren, Armeniers, Oneken, Rumen, Polen, Joden, Heidens Zigenners) en More
viers. De Hongaren en Szeklera spreken bongaarsch, de
Saksera hoogdnitech, de Wallachen en thicken wallachisch.
De taal der regeering is de latijnsche, en 't verdient opmerking, dat het gebruik dezer tad l ook vrij algemeen onder 't yolk verbreid is. De kerkgenootschappen, die door
den staat beschermd worden en gelijke voorrechten genieten, zijn het r. kath., het geilnieerd-grieksche, het protestantsche en dat der Unitariasen ; de Joden en de belijders
der niet-getlnieerd-grieksche kerk worden slechts gednld.
De R. Rath. hebben een lycteum te Klausenburg en 9
gymnasien; de Prot. 4 collegian of groote gymnasien, wearvan 't voorn. te Nagy-Enyed is, en 9 kleinere gymnasien;
de Unitariasen een collegie te Klausenburg, 2 gymnasien
en verscheiden scholen.
Zevenbergen vormde weleer ten bestanddeel van Daeie,
terwij1 ook de Geten, een thracische volkatam, bier woonde. Ten tijde van Domitianua heerschte bier de wijse en
ondernemende vorst Decebalne, die eerst door Trajanus kon
overwonnen worden. De hfdst. des landa was toen S a rbij het tegenw. at Hatreg , welken
mi. eget linen
naam Trajanus in dien van Ulp 1a T r ajana vent.-
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derde. In 't begin der 5de eeuw kwam het tegenwoordige
Zevenbergen onder de heerschappij der Hymen, en het
moot near I hunner aanyoerdere die 7 burgen of steden in het land aanleiden, later den hoogd. naam van S ebenb U r gen gekregen hebben. ( Anderen meenen, dat
het door Rijnlandsche kolonisten aldns genoemd is near het
Z e• enge b erFte aan den Rijn.) In de 6de eenw weed
het, met Hongarge, door de Magyaren veroverd, met wie
tevene de bun verwante Szeklers in 't land kwamen. Nadat reeda in de 10de eeuw Duitschers herwaarts gekomen
waren, riep koning Geysa II. in 1143 kolonieten uit de
Bijnateeken in 't land, op welke later Opperdnitschers,
vooral nit het tegenw. Saksen, zijn gevolgd. Due Saksers
verkregen gewichtige rechten ; zb brachten de eerste caltune in het land en leiden den grond tot de steden (van
dear de vile duitsche stadanamen ); ook warm n zb het vooral,
die in de 16de eenw de kerkhervorming toevielen. Bij den
in 1526 ontstanen kamp om de hong. kroon rukte de woiwode Joh. van Zapolya zich geheel van Hongarije loll, en
zijne opvolgers op den Zevenbergechen vorstenstoel (onder
welke vooral Stephanns, Bathory, Rakoczy, Bethlen, Gabor bekend zijn) handhaafden die onafhankelijkheid, totdat
keine Leopold I. dit land in 1687 weleer onder zijne hee,
schappij wist te brengen. In 1765 verhief Maria Theresia
het tot em n grootvoratendom. De staatsregeling in Zevenbergen was tot dun verre ale in Hongarije: rijksatenden,
grootendeels nit den add gekozen, beperkten de macht van
den regent; zij zijn voor 't overige van de hong. stenden
volkomen onafhankelijk en staan geheel op zich zelf. In
1848 en 1849 was ook dit land het tooneel van den vrijheidsoorlog, en men berekent, dat niet minder dan 200 ateden, vlekken en dorpen bij die vruchtelooze worsteling in
de asch gelegd werden. (Vgl. Rougarije.)
Zeven-Broeders, zie Sept-Freres.
Zevendaal, Ned. geh., prov. Limburg, gem. Mook. 40 mw.
Zevender, Ned. b., prov. Utrecht, gem. Willige-Langerak, bij Schoonhoven. V66r )857 em n zelfst. gem. 50 mw.
Zeven-Eilanden, 1) eil.groep in 0.-Indie, Java-zee, tie
Toejoe. — 2) id. Ind. zee, aan Sumatra's W.kust. — 3)
of de Noordwaelters, in 't Z. der strut van Makassar,
ten SW. van Celebes. — 4) (eng. Seven-Island 8),
groep in de golf van St.-Laurens, Neder-Canada, tegenover
den ingang der Seven-Islands-baai. — 5) of Zeven-Zusters,
eil.groep ten N. Spitsbergen ; z. ald. — lie ook Sept-Isles.
Zevengebergte, (hoogd. Siebengebirge, eng.
the-Seven-Mountains, fr. lea-Sept-Montagne.), bergrij in de pruis. Rijnprov., zijnde een
NW.lijke helling van den Westerwald, tusschen Keulen en
Nieuwied, aan den r. o. des Rijns, en zoo geheeten naar
de 7 hooge kruinen, die ver boven de rij uitsteken Lowenkopf (ongeveer 700 met., zijnde de hoopte), Petersberg,
Drachenfels, Wolkenberg, (Ehlberg, Koniglicher-tEhlberg
en Gansehals ( de laatste op den 1. o. des Rijns). Zij zijn
bazaltisch en hebben rijke en vruchtbare valleien.
Zevenhoven, Ned. gem. en d., prov. Z.-Holland, 13/4
n. 0.t.N. Woubrugge, kant. Woerden, arr. Utrecht; met
een geref. en een r. kath. kerk. 1189 inw. (met een deel
van het d. Noorden, de b. Noordeinde een deel van 't gels.
Kromme-Mijdrecht).
Zevenhuis, Ned. b., prov. N.-Brab., gem. Zeeland. 100 mw.
Zeveuhuizen, 1 Ned. gem. en d., prov. Z.-Holl., arr.
Rotterdam, kant. Gonda, 11/2 u. NW. Hillegersberg ; met
em n geref. en em n remonstr. kerk. 2302 inw. ( met 3 geh. )
— 2 Ned. d., prov. en arr. Groningen, kant. en 21/2 u.
Z.t.W. Znidhorn gem. Leek ; met een kerv. en een chr.
geref. kerk. 1700' mw. (met de b. Jonkersvaart, Kokswijk,
Oostindie, Veldstreek enz.) — 3) id., prov. N.-Holl., gem.
Heiloo; met een fraaie r. kath. kerk. 180 mw. — 4) b. in
de prov. Gelderland, gem. Apeldoorn. 700 inw. — 5) geh.
in de prov. N.-Brabant, gem. Leende. 40 mw. — 6) id.,
iorov. N.-Holland, gem. Texel. 70 mw. — 7) id., prov. Friesland, gem. Franeker. 80 mw. — 8) id., prov. Utrecht, gem.
Hoogland. 30 mw.
Zeven.Kapeo, sic Sept-Caps.
Zeven.Rotsen, tie Beachy-Head.
Zevenweekspoort, pas in de Zwarte bergen van Z.Afrika Kaapland, die den toegang verleenen nit de Kleinenear de Groote-Karroo.
Zevio, gem. en mvl. van N.-Italie, pry. en 2 u. SO.
Verona, aan de Adige. 6045 mw. (2820 in 't v1.)
Zezere, port. riv., prov. Beira en Alemtejo, ontspe. in
de Serra-da-Estrella en valt r. in den Taag te Panhete,
na een ZW.lijken loop van 50 u. Iii neemt de Meimosa,
Nabago en Pena nit het 0. op.
Zezwyl, Zetzwyl, d. in Zwitserland, kant. Aargau,
distr. Kulm. 894 mw.
Zgierz, at. in Rusland, Poles, gonv. Warschan, 5 1 /2 u.
ZZO. Leczyca, aan de Banes. 5609 maw.
Ziandowits, gem. van Penises, prov. Silezie, regdst.
Oppeln. 3206 mw.
Zibello, gem. in Italie, pros. Puma, dec. Borgo-SanDonnino. 3840 mw.
Maio (San.Gioconsol, gem. in Italie, prov. Milaan,
dee. Abbiategrasso. 2100 mw.
Ziblkoy (Alovvo-), it. in Rusland, gonv. en 22 n. NNO.
Tsjernigov, distr.hfdpl. 1500 mw.
Menu., fr. .gem. en d., dep. Corsica, arr. en 51/2 u. 0.
Ajaecio. 1600 inw.
Ziellaidlorf, gem. van Hongarije, gm. Torontal. 2940 mw.
Ziebingen, st. in Prnisen, prov. Brandenburg, regdst.
Frankfort. 2350 mw.
Zieehanowetz, zie Zekanowetz.
Ziofon, gem. in Zwitserland, kant. Basel( -land), distr.
Liesthsl. 911 inw.
Ziegollbseumma, d. in Baden, Nederrijnkr., /tan den Neckar, 1/2 n. ONO. Heidelberg. 1500 mw.
Ziegonhain„ at. in Penises, prov. Hessen-Nassan, kr.hfdpl., aan de Scwalm; met een schoon slot, waarin 't gemeenschappelbk archief der hessische vorstenhnizen wordt
bewaard en de voorst. Weichhana. 1757 mw. — Ziege nhayn is een d. in Saksen-Weimar, bij Jena.
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Ziegenhals, pr at., prov. Silezie, regdst. en 10 u. ZW.
Oppeln, aan de Biela; met weverijen. 6086 mw.
Zlegenort (Grosz. en Klein.), twee aaneengrenzende
prl d., prov. Pommeren, regdst. en 4 tt. N. Stettin, :tan
den mood der Oder in 't Groote-Haft. 1200 mw.
Ziegenriiek, pr d., prov. Saksen, regdst, Erfurt, hfdpl.
van een enclave tusschen de saks. hertogdommen en Reuss,
aim de Seale, 21/2 u. WNW. Schleiz ; met linnenweverij,
papiermolen en ijzerwerk. 1163 mw. Tot hetzelfde enclave
behooren het mv1. G0sitz (600 mw), het d. G o s swit z (500 mw.), het mvl. Liebengr ti n (600 inw.),
het stadje Nahni s, aan de Kolschau (1300 mw.) en het
d. Grosz-Camsdorf (500 mw.)
Mehl, Zihl, sic
Ziek, Ned. geh., prov. Gelderl., gem. Gendringen. 90 mw.
Zieken-Eilaod, tie Purmerende 31.
Zielebaeh, d. in Zwitserland, kant. Bern, distr. Fraubrunnen. 200 mw.
Zielenzig, pr. at., prov. Brandenburg, regdst. en 71),
u. ONO. Frankfort, aan de Poste, hfdpl. van den kr. Sternberg; met weverijen en in de nabijheid een machtige
bruinkoolbedding. 5840 mw.
Zieloma, st. in Oostenr.-Hong., prov. Galicie. 2280 mw.
Ziemetshausen, beier. mvl., kr. Zwaben-en-Neuburg,
5 u. WZW. Augsburg ; met cen bergslot. 900 mw.
Zlerenberg., at. in Pruisen, prov. Hessen-Nassau, aan
de Warme ( buriv. der Diemel), 3 u. WNW. Kassel; met
2 nude bergsloten in de nabijheid. 1544 mw.
Zierikzee, 1) arr. der Ned. prov. Zeeland, verdeeld in
de beide kantons Zierikzee en Tholen ; hof 's Gravenhage.
— 2) kanton van gen. arr. — 3 ) gem. en at. op het eil.
Schouwen, hfdpl van gen. arr. en kant., 5 u. NW. Middelburg, op omtrent 1/2 u. afatands van de Ooster-Schelde,
met wake zij door twee havens, de Nieuwe- en de Oudehaven, gemeenschap heeft. Zij heeft een bezienswaardi;
stadhuis (dat tevens voor de zittingen van de arr.-rechtbank
en het kanton-gerecht dient), een beurs, een waag, een
vleeschhal, em n huis van arrest en politic ( 's Gravensteen
geheeten), twee geref. kerken, namelijk de Nieuwe-kerk
(welke de in 1832 verbrande Groote- of St.-Lievens-Monsterkerk met haar heerlijk orgel heeft vervangen) en de Kleineof Gasthuis-kerk ; voorts een luth. kerk, een chr. geref. en
een r. kath. kerk, benevens een synagoge ; een hoogere
burgerschool e. a. mrichtingen van onderwijs en liefdadigheid. Het voorn. bestaansmiddel is de landbouw, inzonderheid in koolzaad, vlas en meekrap; ook heeft ztj eenige
zeevaart, binnenlandsche scheepvaart en visscherij, alsmede
enkele fabrieken. Hare voorm. wallen zijn geslecht en in
bevallige wandelingen herschapen. 7062 mw. (met het zoogen. Poort-Ambacht-von-Zierikzee) 51° 38' 2" N.B., 3° 56'
O.L. — Z. is waarschijnlijk de oudste it. van Zeeland en
hist. merkwaardig, vooral door 2 belegeringen : die van
1303 en 1304 door de Vlamingen en die van 1576 door de
Spanjaarden. Zij was weleer een aanzienlijke koopstad, die
tot de Manse behoorde en nog in bet midden der 18de eeuw
ongeveer 100 zeeschepen uitrustte.
Ziesar, pr. at., prov. Saksen, regdst. en 8 u. ONO.
Maagdentiurg; met ten slot en weverijen. 2835 inn.
Zienwent, Zijwent, 1) Ned. d., prov. Gelderland, arr.
Zutphen, kant. en 1/, n. N.t.W. Groenloo, gem. Lichtenvoorde ; met voortreffelijken vlaabouw. 1400 meest allen r.
kath. Mw. — 2) b. in dezelfde prov., gem. Ruurloo. 430 inw.
Zignago, d. in Italie, prov. Genoa, circ. en 3 u. NO.
Levante. 1300 mw.
ZihIsehlacht, gem. in Zwitherland, kant. Thurgau, distr.
Bischofszill. 1482 inw.
Zijbekarspel, zie Sybekarspel.
Zijderveld, Sijderveldt, Ned. d., prov. Z.-Holland,
arr. 'Mel, kant. en 11/, u. ZZO. Vianen, gem. Everdingen.
480 mw.
Zijdewind of Zijdenskerke, Ned. d., prov. N.-Holland, arr. Alkmaar, kant. en 114 n. ZZO. Schagen, gem.
Onde-Niedorp. 340 mw.
Zilgerswold of -.monde, zie Siegerswoude.
Zi lberg, Ned. b„ prov. N.-Brab., gem. Deurne. 400 mw.
Zs ldijk, d. in de Ned. prov. Groningen, gem. 't Zandt ;
met een doopsgez. kerk. 670 mw.
Zijpe, He Zijpe, 1) of Zijpe-en-Hozepolder, Ned.
gem., pro.. N.-Holland, arr. Alkmaar, kant. Schagen, bevattende de d. Burgerbrng, Oude-Sluis, Schagenbrng en
St.-Maartensburg, benevens de geh. de Mennistenbunrt, de
Stolpen en het Sand. 9803 mw. — 2) gels. in de prov. Zeeland, gem. Bruinisse. 60 mw.
Zilah en Zillenmarkt, zie Waltenberg.
Ziliten of Zlitoen zeest. van N.-Afrlka, aan de golf
van Sydra, 24112 u. MO. Tripoli.
Zilk (De), b. in de Ned. prov. Z.-Boll., gem. Noordwijkerhout. 120 mw.
Zilleh, Zilch, [Zeta, Zeleia,
at. van Klein
Azle, pasj. Siwas, 10 u. WSW Tokat. Zb heeft een vesting op de pleats van een ouden tempel, groote khans, goede
winkels en em n jaarmarkt. Due markt duurt van 't midden van November 15 tot 20 devil achtereen en wordt
vaak door 40,- tot 50,000 personen nit al de handelssteden
van Aziat. Tnrkije begocht. 2000 huisgezinnen (?) — Hier
"treed in 67 v66r Chr. Mithridates met Triarius (veldheer
van Lucullus), en bevocht Caesar in 47 v66r Chr. de overwinning op Pharnaces.
Zillerdal, de Zell 7).
Zillis.Rasehen, (Zirano, Ziraun), d. in Zwitserland, kant. Granwbunderland, Achter-Rijn. 337 mw.
Zilver b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Apeldoorn,
onder Loen
en. 600 mw.
=veld°, ate Sillevolde.
Zinanpan en Zianatlan, twee at. in Mejico : de eerste
dep. en 27 n. N. Multi; — de andere dep. en 7 ii. Z. Oajaca.
Zinalmyo, Zimbao Zinabaly, at. in Monomotopa,
Z0.-Afeika, aan de Zainge
ae, omtrent 65 n. van harem mond,
wilier de read. des keizers van Monomotopa. De duitsche
reiziger Mauch ontdekte bier eenige jaren geleden goudvelden, benevens raadselachtige ruinen, die de ondheidkundi-

Zimite

Zohreh

gen hebben doen vermoeden, dat men hier wel eens met
het bijbelsche Ophir te doen zou kunnen hebben.
Zimite, Zimiti , et. van Z.-Amerika, V.S. van Columbia, dep. Magdalena, 26 u. ZZO. Mompox.
Zimmern (Grosz.), mvl. in Hessen-Darmstadt, prov.
Starkenburg, bij de Gersprenz, 2 , P2 u. 0. Darmstadt; met
linnenweverij. 2703 mw.
Zimony, zie Semlin.
Zinasee, gem. van Italie, pros. en e•rc. Pavia. 3875 tow.
Zinder of Zinda, st. in N.-Afrika, hfdst. der pros.
Damagram, in Bornoe. 10,0)0 mow.

Zittig, d. in 't gr.hertd. Luxemburg, arr. Diekirch, kant.
en 0/2 u. ZZW. Echternach, gem. Beck. 120 mw.
Ziz of Tafilet, ris. van Marokko, pro, Tafilet, ontspr.
aan 't Z. der Atlas-keten, vloeit ZO. voorbij Tafilet en
verliest zich in 't zand der Sahara, na een loop van misschien 60 uren.
Zizers, zwit. vl., kant. Grauwbunderland, bij den Boven-Rijn, r. o., 2 u. N. Char; gezondheidsbad. 1084 low.
Zizikar, Zizichar, st. in Mandsjoerije. z. Tsitsikar.
Z-kyoe, at. in China, pros. Tschekiang. 60,000 inw.
Zlabings of Slawonice, at. in Oostenrijk-Hongarije,
pros. Moravie, kr. en 8 u. ZZW. Iglau; met een gezondheidsbad. 26)0 low.
Zlaczesv of Zlaczewo, stadje in Rusland, Polen,
Warschau, 9 u. ZO. Kalisz. 80) ins/.
Zlatoest, Slatust, d. in Eur. Rusl., guns. Perm, 3) u.
NW. Troitsk, in een romantisch dal aan de W.zijde des
Oerals. her is de groote keizerl. geweer- en zwaardfabr.,
vermaard om de deugdelijkheid van hare stalen klingen,
waarom men deze plaats het Sheffield en Birmingham van
0.-Rusland noemt. In de nabijheid zijn groote aoudbergwerken, inzonderheid bij Zarewo-Alexan cfr o v s k.
Zleb, 1331,1. in Oostenrijk-Hongarije, pros. Bohemen, kr..
en 1 u. ONO. Czaslau. 1100 low.
Zlin, vl. in Oostenr.-Hong., pros. Moravie, kr. Znaim,
4 U. NO. Hradisch. aan de Drewnitza. 2900 mw.

ZinderenenZinderhoek,z. Sinderen en Si nderhoek.

Zindsji, Zinji, gr. d. van Turksch Koerdistan, pasj. en
12 u. ONO. Mosoel.
Zingst. eil. van Pruisen, pros. Pommeren, regdst. en
ongeveer 3 u. NW. Straalsond, in de 0.zee; lang 4 u., be.
112 U . Daarop ligt het d. Zingst en enkele andere, die
zich yea bezighouden met barnsteenvisscherij. Ten W. van
Zingst ligt de D a r s, een schiereil., dat met het Mecklenburg-Schwerinsche Vischland door een smalle landtong
samenhangt ; met Arenshop en 3 andere plaatsjes.
Zinkendorf (Grosz.), (hong. Nagy-Czenk), hong.
vl., com. en 4 u. ZZO. Oedenburg; met een schoon kmtee! en stoeterij der graven van Szecheny.
Zinkweg, b. in de Ned. pros. Z.-Holland, gem. OudBeijerland. 330 inw.
Zinna, pr at pros. Brandenburg, regdst. en S u. Z.
Potsdam, aan de Nuthe en den spw. van Berlijn naar Wittenberg; met weverijen en looierijen. 1S50 mw. — Zie ook
onder Oder 1).
Zinten, pr at., prov. Pruisen, regdst. en 8 u. ZZW.
Kiinigsberg, aan den Straddig. 3226 inw.
zie Illormonen,
Zion, tie Sion, 4).
Zipaquira of Zapaquiera, st. van de V.S. van Columbia, dep. Cundinamaaca, 6 U. NNO. Bogota.
Ziph, verwoeste St. van Palestina, pasj. Damascus. Hare
overblijfsels, ZO. bij Hebron, bestaan uit muren en watervergaerbakken.
Zips. hong. d., in 't com., waaraan het zijn naam geeft,
bij Kirchdorf. Het heeft indrukmakende rulnen van 't oude
slot Zips.— Zipser-Kroonsteden of -Kroonvlekk e n, sob wet de Pr ovincie geheeten, zijn 16
plaatsen, die in 't zelfde corn. verstrooid liggen en hare
eigen rechtsmacht hebben. Zij waren in 1412 door Sigismund aan de kroon van Polen verpand, maar kwamen bij
de eerste deeling van Poles in 1772 weder aan Hongarije.
Zij zijn Neudorf of Iglo, Kirchdorf, Wallendorf, Michelsdof, Teutschendorf ( Poprad), Volk ( Felk 1, St.-Georgenberg,
Matzdorf, Menhardzdorf, Durzsdorf ( Durand), Rissdorf,
Leibitz, Bela, Pudlein, Kniesen (Gnesen1 en Lublau.
Zircz, Zirtz, hong. mvl., corn en 41(2 u. N. Veszprim,
in den Bakonyer-Wald ; met een oude, groote Cistercienserabdij, die een stoeterij, schoone tuinen enz. heeft. 2130 mw.
Zirke, ( poolsch Sier ak ow ), pr at., pros., regdst.
en 13 u. WNW. Posen, aan de Warthe; met een hulpseminarie, weverijen, looierijen en in de nabijheid een koninklijke stoeterij. 2932 mw.
Zirknitz, Cirknitz, stadje of mvl. in Oostenr.-Hongarije, pros. Krain, kr. en 21/2 n. 0. Adelsberg, aan de N.zijde van 't gelijkn. meer. 1300 mw. — Het Zirknitznicer, tang bijna 2 u., br. 1 u., heeft vele, met onderaardache afgronden samenhangende, trechtervormige diepten,
door welke het water afwisselend verdwijnt en later plotseling weder te voorschijn komt, zoodat men ieder jaar in
dit meer gierst en boekweit bouwen, hooien, visschen en
jacht op watervogels maken kan. Het bevat 4 eilandjes.
Zirl of Cir/, at. in Oostenrijk-Hongarije, pros. Tyrol,
2 n. W. Innsbruck, aan de Inn en den steilen Martinswand. 1000 mw.
Zirmie, Zoermie, Zurmie, at. van Centraal Afrika,
Nigritie, hfdpl. der Fellatah-prov. Zamfra, in 't rijk Haoessa,
op een schiereil. in de Quarramo (bijriv. des Niger's), 17
U. W. Ksschna, op 12° 55' N.B., 7. 39' O.I. Men beschrijft ergens de mw. als de grootste schurken in Haoessa.
Zirndorf, beier. d., kr. Middenfranken, landgericht en
bij Neurefiberg; met een synagoge, tabaksfabr. en brouwerij.
2253 mw. Tot de gem. behooren de ruinen der nude veste,
bij welke Wallenstein in 1632 zijn verschanste legerplaats
had en waar Gustaaf Adolf hem vruchteloos aantastte.
Zirona-Grande en Z.-Piceola, twee eilandjes van
Dalmatie, hr. en 4 u. ZW. Spalato.
Zirovaer, gem. van Oostenrijk-Hongarije, prov. Croatie-Slavonie. 2122 low.
Zirreh, zie
Ziskow, voorstad van Praag. 20.800 low.
Zistersdorf, stadje in Oostenr.-Hongarije, pros. NederOostenrijk. 8 u. NO. Weenen; met een slot. 195) mw.
Zitaeuaro, st. in Mejico, dep. Mechoacan„ Z.-Angangneo; eertijds bloeiend door wijnbouw. 2000 low.
Zitoeret, Zituret, d. van Turksch Armenie, pasj. Trebizonde, aan den Joruk, bij de Artwin.
Zittau, St. in Saksen, kr.dir. en 7 1 /,_ U. ZO. Bautzen,
aan den 1. o. der Mandan (die bier in de Neisse vloeit ) en
aan 't begin van een spw.tak op Dresden en GOrlitz. Zij
is een gewichtige handel- en vierstad (vgl. Cobalt), is de
hfcLzetel van de saks. linnenweverij en den linnen- en damasthandel, heeft ook groote garenververijen, linnendrukkerijen, bleeken, lakes- en katoenfabrieken, potterijen enc.
De at. is schoon en regelmatig, ha-eft see! bezienswaarde
openbare gebouwen, waaronder de St.-Johannes-kerk, een
raadsbibl. van 12,- tot 13,010 boekdeelett, een seminarie
sour onderwijzers, een gymnasium, schouwburg, concertzaal
en voortreffelijke liefdadige gestichten. 22,473 inw.(tegen
9350 in 1853). Deze stad, wegens haar levendig handelsverkeer nob wel "Klein-Leipzig" geheeten, bezit 36 dorpen, die meestal ook zeer industrieel zijn en onder welke
Seifhennersdorf of Hennersdorf-In-Seiffen, Groszachonau, Waltersdorf, Herrenwalde, Sahlendorf, Ebersbach, Eibau, Oybin e. a. zich onderacheiden. In de nabijheid van Zittau
liggen de minerale bronnen en baden van Augustusbad.
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Zlitoen, tie Ziliten.
Zloczow, at. in Oostr.-Hong., pros. Galicie, kr.hfdpl., 13
U. 0. Lemberg; met een slot en zeildoekweverij. 6600 mw.
Zlonitz, mvl. in Oostenr.-Hongarije, prow. Bohemen, kr.
Rakonitz, 11/s U. N. Schlam ; met een slot der prinsen van
Kinsky. 900 low.
Zmeinogorsk, tie Smejinogorskaja.
Zmygrod. mv1. in Oust-Hong., pros. Galicie, kr. en 3 u.
ZZO. Jaslo, aan de Dembowka; met handel en kreeftvisscherij.
Zna of Tzna, I russ. riv., gout. Tambov, valt in de
Moksja, 11 U. ZO. Jelatom, na em n Ndijiten loop van 60 u.
— 2) id., gout. Twer ; valt na een NO.lijken loop in de
/sista, die zij door middel van 't Wischnei-Wolotsjok-kanaal
met de Twertza en \Volga verbindt.
Znaim, Znaym, at. in Oostenr.-Hongarije, prow. Moravie, kr.hfdpl., aan de Thaya, 1. o., 10 u. ZZW. Briinn.
Zij heeft een gymnasium en een school sour milit. kinderen ; hare kazerne was vroeger het kasteel der markgraven
van Moravie. Zij heeft weverijen, veel wijn en mosterdbouw. 11,800 low. — Hier viel een voorhoeden-gevecht tugschen de Franschen en Oostenrijkers sour, dat den llden
Juli 1809 door een wapenstilstand gevolgd weed.
Znin, pr. d., pros. en regdst. Posen, hr. Schnbin. 2512 low.
ZoagIi, gem. en mvl. in Italie, pros. en Ran de golf
van Genua, circ. en 1 U. W. Chiavari. 3400 low.
Zoar, d. der V.S., Ohio, grs. en aan de riv. Tuscarawas,
30 u. NO. Columbus ; met ijzerfabrieken en een grooten
kruidtuin. Het wordt door een duitsche kolonie bewoond.
Zoara, at. van N.-Afrika, aan de Midden. zee, rijk Tripoli, tusschen de at. Tripoli en 't eil. Dsjerba.
Zobeir, at. van Aziat. Turkije, pasj. Bagdad, 2112 u. ZW.
Bassora ; op de pubes van 't oude Bassora gebouwd.
ZOblitz, at. van Saksen kr.dir. Zwickau, 51/1 u. ZO.
'
Chemnitz; met veel kunstdraaierij
in serpentijnsteen, ook
linnen- en katoenweverij. 2226 low.
Zobten, pr at., pros. Silezie, regdst. en 6 n. ZW. Breslau, aan den N.lijken voet van den Zobtenberg, op welken
een bedevaartskapel staat. 2291 low.
Zoebdidi. zie MingreliZ.
Zoelen, Soelen, d. in de Ned. pros. Gelderland, kant.,
arr. en 3/4 u. NW. Tie!, aan de Linge, r. o.; met een oudadelijk kasteel. 1103 mw. Het vormt met de d. Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath de g e m. Zoe le n, die 2377
meest geref. mw. telt.
ZoelIa.Eilanden, zie XoeIla-Eilanden.
Zoelmond, Ned. d., prow. Gelderland, gem. Beusichem,
1 u. 0.t.Z. Culemborg. 712 mw.
Zoeloeland, land in Z.-Afrika, tusschen 29 en 27° Z.B.
en 33 tot 3 )1/4° 0.L., begrensd ten 0. door den Ind. oceaan, ten Z. door de Tugela, ten W. door de Transvaal en
ten N. door het land van de Amatonga en Amazwasie,
volksstammen aan de Zoeloes verwant. De lage kust is heet,
moerassig en daardoor bijna onbewoonbaar; op de W.lijke
terrassen en bergruggen daarentegen, waarvan sommige een
hoogte bereiken van 10)0 meter, heerscht weelderig leven.
Het land wordt door vele rivieren doorsneden, die in 't
droge seizoen, den winter, nog water genoeg houden. 't
Heeft eene oppervlakte van minstens 6820 0 m., en de
bevolking words geraamd op 300,000 low., waaronder slechts
50 blanken. ,De geschiedenis van 't sulk is een aaneenschakeling van wilde geweldenarijen, door de prinsen tegen
hun vader, door dezen tegen 't yolk gepleegd". 't Dooden
zijner onderdanen is tour den worst een ongestraft vermask en een schoon prerogatief van zijn waardigheid.
Cethwayo liet eens 100,000 menschen ombrengen. 't Volk
zit het stelen in merg en been. ',Hi) moet steel; a's hij
niks anders kan krij nie, dan steek hij zijn ei'e hoed op 'n
bossie en bekruip dit otn het te steel".
Zoeren, zie Soeren.
Zoerka, zie Jordaan.
Zoermie, zie Zirmie.
Zoesjio, zie Navarino.
Zoest, Zoestdijk, zie Soest, Soestdijk.
Zoetenstege, b. in de Ned. pros. Overijsel, gem.

Alme-

loo (Ambt). 350 low.

Zoetermeer. Zoeterwoude, zie Soet....
Zoetwater-Eiland, zie Timor-Cant.
Zofingen, Zolfiingen, (Tobinium]. zwit.

at., kant.
Aargau, 21/2 u. ZZW. Aargau, aan de Wigger ; met een
muntkabinet, openbare bib!. en weverijen. 4465 mw.
Zogno, d. in Italie, pros.. circ. en 21/5 U. N. Bergamo,
ass den Brembo. 1800 low.
Zohab, at. in Perz. Soerdistan, distr.hfdpl., 19 u. WNW.
Kermansjah ; vroeger met 1000 huizen, on vervallen.
Zohreh of Tab, perz. ems., vloeit incest W., tusschen

Zola

Zuid- ,k ustralie

de .prov. Fars en Khomistan, en Tait na een loop van 30
m de Pert. golf, een weinig beneden Hindi& n, tot
-elk d. zij voor schepen van weinig diepgang bevaarbaar ie.
Zola, vi. in Italia, prov. en dm Bologna. 48i0 mw.
Zolkiew, stadje in Oostenrijk-Hongarije, prov. Galicie,
kr.hfdpl., 4 n. N. Lemberg; met een slot, een achoone r.
kath. kerk met naerkwaardIge monumenten, ten griekache
kerk en klooteer, laken- en wolleweverij en looierijen. 6000
law. In de nabtjheid ligt het industrieele d. Glinak o.
Zolkieveka, stadje in Busland, Polen, gouv. en 8 u.
ZZO. Lublin.
Zollikofen, Zwit. gem., kant. en distr. Bern. 1306 mw.
Zollikon, Zwit. gem., kant. en diedr. ZUrich. 1440 low.
Zolotoi-Oetrov, runs. eil., gouv. Astrakhan, door den
mend des Oerals in de Kaepische zee gevormd.
Zolotononja, rues. at., gouv. en 30 u. W. Pultawa,
distg.hfdp1.; met 2 kloosters en levendigen veehandel.1000
low. — Zolotopol, id., gouv. Kjev, i2 u. ZO. Svenigorodka. 1500 mw.
Zolotajev, ruse. at., gouv. en 7 u. NNW. Kharkov, aan
de Oeda ; met 6 jaarmarkten. 5000 mw.
Zoltkamp, Zontkamp, Ned. d., prov. Groningen, gem.
aan den mood van het Reitdiep in de Lauwerzee,
41/2 U. W. Onderdendam ; met run herv. en een chr. geref. kerk, eenige scheepvaart en visscherij. 660 mw.
Zolwer d. in 't gr.hertd. en arr. Luxemburg, kant. en
1 U. NW. Each,
gem. Sassenheim ; met 8 jaarmarkten en
'
een kasteel, waarop in 1475 een wapenstilstand tusschen
Karel den Stoute en Ledewijk XI. gesloten weed.
Zombor, Sombor, (S omme r bur g), at. in Z.-Hongarije hfdpl. van 't corn. Bacs-Bodrogh, 34 u. Z. Petah, bij
het Bitscher- of Franzens-kanaal, waardoor zij gemeenschap
heeft met den Donau en de Theiss. Zij is door het spoor
verbonden met Szegedin 0.waarts en Funfkirchen W.
waarts. Zij heeft een normaalschool, r. kath. hoofdschool,
2 grieksche kerken, fabrieken en drukken handel in graan
en vee. 24,700 mw.
Zomerdijk, 1) b. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Wognum. 110 mw. — 2 ) id., prov. Drente, gem. Meppel.
100 mw. — 3 ) id., prov. N.-Holland, gem. Oudendijk. 40
mw. — 4) id., prov. Groningen. gent. Delfzijl. 60 mw. —
5) id., id. gem. Termunten. 50 mw. — 6) id. id., gem.
Nienwolda: — Zomerland, id., prov. gem.
Heinenoord. 20 mw.
Zondags-Eiland. hoog eil. in den Grooten of Stillen
oceaan, op 290 12' &B., 178° 15' W.L.
Zondags-Itivier, leng. Sunday-River), of Noekokamma, riv. van Z.-Afrika, Kaap-kolonie, in de divisien Graaf-Reynet en Uitenhage, ontspr. in het Sneeuwgebergte, vloeit ZO. en valt in de Algoa-baai, 5 u. NO. Port.
Elizabeth, na een loop van 60 u. Zij ontvangt een aantal
kleine bijrivieren, en de vloed stijgt er tot op 4 a 5 u. van
zee in op ; wear eene bank aan haren mond belemmert
hare bevaarbaarheid ; ook is zij zeer snelvlietend.
Zondereinde-bergen, bergrij in Z.-Afrika, Kaapkolonie, afd. Caledon, lenge de Zondereinde-rivier, gemiddeld
1330 met. hoog.
Zonderwijk, b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Veldhoven. 250 inw.
Zondveld, Sontveld, b. in de Ned. prov. N.-Brabant,
gem. Veghel. 190 mw.
Zonhoven, belg. gem. en d , prov. Limburg, arr., kant.
en 1 u. N. Basselt. 2600 mw.
Zonuebeke, belg, gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, arr.
en 1 n. ONO. Yperen; met weverijen. 3200 mw.
Zonnemaire, Ned. gem. en d., prov. Zeeland, arr. en
kant. Zierikzee 1/2 u. ZO. Brouwershaven. 1020 mw.
Zonomn, Sonoma,
'
grs. der VS., Californie t ten N. der
San-Pablo-baai (de N.lijke verbreeding der beat van SanFrancisco) en tusschen den Petaloma-Creek en de Napparivier ; met 561 mw. (1850); hfdpl. S on om a.
Zone, [Sontinum], pr. my!., Ittjuprov., regdst. en 21/.
tt. ZZO. Dusseldorf, bij den Rijn, 1. o., en 't oude corn.
fort Gen oai a, 't welk zijn eerste lining was. 2053 mw.
ZOrbig, pr. at.. prov. Saksen, regdst. Merseburg, aan
de Ftihne, 31/2 u. NNO. Halle ; met een oud slot en tabaksfabriek. 3674 mw. Zij draagt ook de namen Z ep p elZerbst of Klei n-Z er b s t, waarachtjnlijk wegens haren aanbouw van en handel in tuingewassen, waaronder
nien, die in 't hoogd. ozwiebeln" maar ook in de wandeHog uzippeln" geheeten woolen.
Zorge, d. in Brunswijk, distr. en 5 n. ZW. Blanken!nark ; met een gewichtige tjterhut. 1300 mw.
Zorn, fr. riv., in de dep. Meurthe-et-Moselle en BasRhin, ontspr. in de Vogeeen, vloeit 0. lange Saverne en
Brumath, en valt r. in de Moder, 21/2 u. Z. Hagenau, na
sea loop van 13 n.
Zortadorf, 1) pr. d. prov. Brandenburg, regdst. Frankfort, kr. en 11/2 u. N. Ktistrin;
'
hist. merkwaardig door de
overwinning, hier op 25 Aug. 1785 door Frederik den Gr. op
de Bunsen bevochten. — 2) of Zundorf, thong. Z nrany),
hong. d., corn. en 4 1 /2 U. NW. Wieselburg, aan can arm
der Leitha; met visecherij van vermaarde kreeften.
Zorowo, lie Sorau 1).
Zorriea, vi. op 't all. Malta, 2 n. Z. La Valetta, bij de
Z.kust des eilands. 3500 mw. — Z e bug is een ander vi.
in de nabijheid, met 4000 mw.
Zoos., pr. St., prov. Brandenburg, regdat. Potsdam, 6
u. Z. Berft
jn; met een slot. 3293 mw.
Zonk-ffilikaal, at. in Aziat. Turkije, Syrie, in 't N. van
het door de Maronieten bewoonde distr. K as r o ea n (teeschen Ceele-Syrie en 't onde Phcenicie, ten W. van Damascus), 5 n. NO. Beyront. Men beschrijft ham als schoon,
met prachtige paleizen voor den grieksch-getlnieerden patriarch, den r. kath. kerkvoogd en den sjeikh, noemt hear
handelrijk in won en Ode en geeft hear 12,0111 mw.
Zoutelaude, Ned. d., Zeeland, arr. en butt. Middelburg,
2 n. NW. Vlissingen. Het vormt met 2 gehuchtjea en 1
buurtje de gem. Zontelande c. a. die 602 geref. mw. telt.
Zonteapui of Zoutersipui, 1) gab. in de Ned. prov.
Zeeland, gem. Axe. — 2) id., id., gem. Zaamelag.

Zoateveen, d. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Vlaardinger-Ambacht. 250 mw. V66r 1855 can zelfst. gem.
Zoutkaag, zie Winkel I).
Zoutkamp, tie Zoltkanap.
Zoutpaasberg, distr. in t NO. der Transvaal of Z.Afrik. republiek, onder den Steenbokskeerkring ; — hfdat.
Marabastad, op 24° Z.B. Het wordt beschreven als can
vruchtbaar land, met rijke bosschen en uitmuntende koren-, tabaks- en katoenvelden. Ook suikerriet, indigo en
koffie groeien er welig, terwijl de bodem edele en onedele
metalen bevat; doch de blanke bevolking is er om het ongezonde klimaat en de nabijheid der kaffers nog maar weinig talrijk. — Het distr. is zoo genoemd near de Z o u tp a n aber gen die er door loopen en die grootendeels ingeeloten worden door de Limpopo- of Krokodil-rivier.
Zeutrivier, Lie Canatoes en Guadeloupe.
Zouvvendijk, b. in de Ned. prov. Z.-ffoIland, gem.
Meerkerk. 100 It:kw.
Zovany, d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Zevenbergen,
corn. Krassna, aan den Berettyo, r. o.; met zuurbronnen.
Zovvarin, zie Zainab.
Zseko.pau, sake. at., kr.dir. Zwickau, a. de riv. Zschopan (Wm/. van de Freiburger-Mulde), 21/2 u. ZO. Chemnitz;
met spinmolens, katoendrukkerijen, fabr. van wollen en
linnen atoffen. bierbronwerijen potterijen en het schildert Wildec k. 8066 mw.
achtig gelegen rota- en jachtsfo
Zoomboly, zie Hatzfeld.
Zabiena, gem. van Italie, prov. Novara, circ. en 2 u.
ZZW. Biella; met weverijen. 2380 mw.
Zuenpa, at. van Centr. Amerika, Stt. Guatemala, tusschen de kust en Ond-Guatemala.
Zuearello, Ital. vl., Genoa, u. NW. Alberga. 1000 mw.
Zuelavvil, 0. in Zwitserland, kant. Solothurn, distr.
Buchegberg-Kriegstetten. 600 mw.
Zockmantel, grensst. in Oostenr.-Hong., prov. Silezie,
tt. NW. Troppau; met fabr. van katoenen en linnen stoffen en rosoglio. 4900 mw. Zij heette weleer E del s tad t.
Zuera, sp. vi ., prov. en NNO. Zaragoza. 200.) mw. —
Zueros, id., prov. en 8 u. ZO. Cordova. 2024 inw. (1545).
Zuffenhausen, wurt. d., Neckarkr., opperambt Ludwigsbur.; met kalksteengroeven en wijnbouw. 16(0 inw.
ZISko n d. in Zwitserland, kant. Aargau, distr. Bremgarten. 630' mw.
Zug, 1) centraal ks.nton van Zwitserland, het kleinste
van elle kantons der republiek, omgeven door de kantons
Schwyz, Unterwalden, Lucerne, Aargau en Zurich; lang
41/2 u., op zijn breedst 21/2 04 gr. 4,4 0 m. of 239 K.M3.,
met 22,994 mw., waaronder 21,734 R. Kath. en 1218 Geref.,
die bijna alien hoogduitsch spreken. De oppervlakte is
bergachtig in 't Z. en ZO.; het hoogste punt, de Kaiserstock, verheft zich tot 2520 meters. Het ligt voor verreweg 't grootste credeelte in 't stroomgebied der Reuss en
alleen met zijne'0.grens in dat der Unmet, en wordt besproeid door de Reuss en de Sihl. waarvan de eene de W.
en de andere de 0.grens vormt, en in 't midden door de
Lorze, een uitvloeisel van 't meer Zug, welk eerstgen. meer
geheel en 't laatste voor het grootste gedeelte tot dit kant.
behoort. 't Klimaat is zacht, de bodem vruchtbaar, de
wijn van mindere qualiteit. Boter en kaas worden er allerwege bereid; veeteelt en visscherij zijn van belang. Tot
de andere takken van industrie behooren papiermaken,
leerlooien, zijde- en katoen-epinnen. — Zug weed in 1352
in het Eedgenootschap opgenomen, waarin het nu de 8ste
pleats bekleedt. De regeering is demokratisch. — 2) (Tuglum), st. en hfdpl. van gen. kant., aan den 0.oever van
gelijkn. meer, aan den voet van den Zuger-berg, 15 u.
ONO. Bern. Zij heeft een gymnasium, openbare bibl., Ionicrijen, papierfabrieken en handel in vee, kirschenwasser,
cider en gedroogde vruchten. 4924 mw. In 1455 verzonken
2 geheele straten in 't meer. In 1795 brande mu ten deele
af. — Het Z ug er -m a er in 't ZW. van 't kant. Zug,
en ten 0. en Z. door den Zuger-berg en den Righi bepaa)d,
is 2 1 /2 u. lang en van 1/2 tot 3/4 u. breed, liggende ongeveer 440 meter boven de zee. Haar voorn. bijrivier is de
Lorze (lie ook Zwitserland). — 3) karavanenplaats
in W.-Afrika, 22° N.B., 14° W.L.
Zugliano, Ital. vi., prov. Vicenza, distr. Thiene. 2520 inw.
Zuglio, Julio (Julians Caruicam), at. in Italie,
Venetie, deleg. Udine.
Zuid-Afrika, algem. benam. voor dat deel van 't Zwarte
werelddeei, dat sick uitstrekt van de Naaldkaap (34° 50' Z.B.)
tot de N.l(jke kromming der Limpopo-rivier (22 0 Z.B.) en
W.- en 0.waarts tusschen den Atlant. en den Ind. oceaan,
van 16 tot 33° 0.L., begrepen is. Bijna 50maal zoo groot
ale Nederland, wordt tilt gebied bewoond door omstreeks
11/2 millioen menschen, waarvan 330,00) van europ. afkomst en al de overigen inboorlingen zijn. Voor zoover
het onder 't bestunr der blanken staat, dug met nitzondering der landstreken, die hoofdzakelijk door Kaffers en Hottentotten bewoond woolen, wordt het als K o lo n i a alZit id- A fr I k a onderacheiden in de volgende Staten :
Kaapkolonie (eng.), Natal (eng.), Oranje-Vrijstaat (onafh.), Transvaal (onafh.) en LorenzoM ar qua. (Portng.). De voorn. zeehavens ztjn: Kaapstad
(Tafel-baai), Port-Elizabeth (Algoa-baai), Durban (Port-Natal) en Lorenzo-Marquez (Delagoa-baai). Zie verder de gen.
staten afzonderlijk en ook Afrika.
Zaid-Afrikaausebe-Republiek, zie Transvaal.
Zuid-Akendans, b. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Schooten. 140 mw.
Zaid-Australia, (eng. So u th-Anstralia), eenigszinc onjuiste benaming, in 1834 gegeven aan die britsche
kolonie op het vasteland van Australie, welker gebied van
26° Z.B. tot aan de Z.kust reikte tnsachen 132 en 141°
O.L. Sinds 1863 sijn de grenzeu deuce
'
kolonie near alle
hasten zoo verwijd, dat men thans tot hear het geheele
middenstuk van 't werelddeel rekent, gelegen tusechen 125
tot 141° O.L. alleen van den 26sten breedtegraad tot de
Carpentaria-golf tot 138° O.L. ) en van 11 tot 38° KB., dus in
'tN. de prov. Alexandra-land en 't N.lijk terC i tor inm of N. -A net ra 1ie er under begrepen.
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Zuid-Australie
Over dem uitgestrektheid bealaat de kolonie eene oppervlakte van 2,441,611 K.M3. of 42,526 0 m., d. i. bijna de
halve grootte van Enropeeach Rualand. De kustlinie is in
het Z. meer ingekerfd dan in eenig ander deel van NieuwHolland_i• de golven Spencer en St.-Vincent, met het schiereiland Yorke, en 't eiland Kangaroe liggen hier binnen de
grenzen van het gebied. De grond is in het Z. meest golvend of vlak ; de heuvelrijen loopen er veelal N. en Z.
Mont-Bryan, de hoogste top, ten 0. der golf St.-Vincent,
verheft zich tot 920 met., terwijl het tafelland in 't schiereiland Eyre, ten W. der Spencer-golf, gemiddeld 400 meters bong is. De Murray riv. of Gulba, die haar benedenloop in deze kolonie heeft, is de eenige bevaarbare stroom ;
klemere stroomen zijn echter talrijk, en 't land mag over 't
geheel wel besproeid heeten. Be voorn. meren zijn Eyre,
Torrene, Gairdner, Alexandrina en Albert; talrijk zijn er
de poelen en kreeken, en een keten lagunen omzoomt de
knot langs de Encounter-baai in 't ZO. 't Klimaat in deze
Z.lijke streken is gezond en veel warmer dan dat van ons
land; des winters is vorst in de vlakten lets zeldzaams;
wear in dat seizoen heeft men, tusschen Mei en October,
vaak zware regens met ZW.wind. Be beste stukken lands
vindt men in de vlakte, die zich ten N. van Adelaide nitstrekt, langs de oevers van den Murray of Gulba en aan
de boorden der ZO.kust tot aan de riv. Glenelg. Tusschen
de heuvels liggen veel vruchtbare valleien en oak in 't
schiereil. Eyre treft men goed land aan. Vele duizenden
bunders zijn reeds bebouwd, hoofdzakelijk met tarwe,
gierst en haver ; bovendien worden er aardappelen, erwten, mais en rogge geteeld, vooral door duitsche kolouisten, die vele vlekken en dorpen in en bij de vlakte van
Adelaide bewonen, als Klevnzit. Hahnsdorf, Lobethal, Bethanie e. a. De druif, olijf en moerbezie, de oranje- en
granaatappel, de lemoen, de perzik en veel andere 1ijne
vruchten komen hier tot volkomen wasdom en rijpheid, zoo
ook de tabak, hop en indigo. Sarsaparilla, sassafras e. a.
drogerijen zijn er inheemsch. Van timmerhout is overvloed.
De schapenfokkerij en veeteelt worden tot dus Terre hier
op minder groote schaal dan in Nieuw-Zuid-Wallis, Victoria en elders gedreven; evenwel telde de veestapel reeds
in 1847 aan sehapen een rnillioen, aan runderen 5',O00
sulks; en de vermeerdering werd at apoedig zoo buiten alle
evenredigheid met het getal herders, dat men in deze kotonic de schapen ter wille van hunne talk began te slackten. (*) Oak de metaaldelving is er van groot gewicht.
Reeds sedert 1543 zijn er eenige allerrijkste aders van koper en load ontdekt, de laatste meest bij Adelaide, de
eerste in de heuvelketens, 't Flindersgeb. en elders. De beroemde Burra-burra kopermijn levert een erts, dat 75 pct.
metaal bevat ; oak de kopermijnen van Moonta en Kapunda
en de loodmijn van Glen-Osmond zijn zeer rijk. In 1847
werden reeds te Swansea in Engeland 4351 tonnen erts alleen nit de Burra-burra-mijn verkocht, die 1,131,154 gl. opbrachten, terwijl toen de geheele uitvoer van koper op
10,000 ton, ter geraamde waarde van 2,400,00 ) gl., werd
geschat. In 1879 werden 67,370 centenaars koper (ter waarde van 21/2 mill. gl.) en 13,715 ton kopererts (ter waarde
van i1/4 mill. gl.) gewonnen. Het edele metaal wordt oak
bier aangetroffen ; ratter de goudmijs van E c h u. a g a beteekent niets bij de ndiggings" van Mount-Alexander, Turon e. a. in Victoria en Nieuw-Z.-Wallis. (Ink heeft men
er kobalt, mangaan, zink, kwik en amaril ontdekt en teyens een overvloed van 't uitmuntendst ijzer; maar wegens
't gebrek aan steenkolen moeten de meeste ertsen ter uitsmelting naar elders verzonden warden. Er zijn enkele
gieterijen; ook fabr. van barilla, zeep, tabak, leder, aardewerk enz. te Adelaide, dat de hfdst. en tevens het middelpnnt van den buitenlaudschen handel is. Een aanzienlijk gedeelte des handels van W. Nieuw-Holland wordt
gedreven met vaartuigen, die in de kolonie Z.-Australie
t' huis behooren. Over 't geheel is de bedrijvigheid bier
groot, en in 1878 lagen te Adelaide soms 90 en meer herwaarts bestemde schepen nit Europa, terwijl er tevens
drukke vaart is van bier op Melbourne en voorts near Sydney, Launceston ea Hobart-Town. De bevolking had in
1878 het cijfer van 241,795, in 1881 van 286,211 (153,000
mannen en 133,200 vrouwen) bereikt. Hieronder zijn ask
de inboorlingen begrepen, welke in 1881 op ten naastebij
6350 zielen werden geschat. In 1879 bedroeg het aantal
landverhuizers van elders gekomen 13,4s0, terivij1 9137 personen vertrokken. De meeste bewoners der kolonie zijn van
engelsche afkomst; duitschers vindt men er ten getale van
omstreeks 30,000, terwij1 er oak eenige hollanders worden
aangetroffen. Couranten en dagbladen verschijnen in bijna
elke pleats van beteekenis: in 't geheel reeds 40, waarvan
4 dagelijks te Adelaide. Om een denkbeeld te geven van
de Industrie van Z.-Austr., noemen wij slechts de talrijke
landbouwmachines, de 24 lederfabrieken, de 30 bierbrouwerijen en de meer den 120 molens. De handel, hoofdzakelijk
in Adelaide geconcentreerd, beliep in 1879 your 65 mill. gl .
aan invoer en 61 mill. ass; uitvoer. Ruim de helft van
dezen invoer was afkomstig nit Engeland, het overige, voornamelijk thee, koffle, suiker e. a. koloniale waren, petroteam, hout, en, nit de kolonien en nit andere landen.
Ter bevordering van den handel bestaat te Adelaide een
kamer van koophandel en fabr.wezen. Na Adelaide (38,500
( 5 ) Tot nadere toelichting van bovenstaande de volgende
opgaven : 31 Maart 1880 warm n alleen in eig. Z.-Australie
908,423 H.A. land in bebouwing en hiervan 5 ,3,238 H.A.
uitaluitend met tarwe bezet. Laatstgen. art. is am zijn
uitstekende qualiteit op de Londensche markt zeer gewild.
1646 H.A. waren in 188) door den wijnhouw in beslag genomen, welks opbrengst cairn 20,600 H.L. wijn bedroeg,
die voor een goed deel uitgevoerd weed. De gezamenlijke
uitvoer van land- en tuinbottwprod. beliep in 1879 Pen waarde
van ongeveer 22 mill. gulden. De veestapel telde in 1879
6,140,396 schapen, 266,217 runderen, 130,052 paarden en
90,549 varkens ; terwijl alleen aan wol voor een waarde
van ongeveer 28 mill. gld. werd uitgevoerd.
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mw.) ziju de voorn. havsns : Port-August a, aan het
einde der Spencer-golf, Port-Wak e f i el d, Po r t-P ir i e, Port-Victor, Port-Elliot, Port-Macdonne 1, Port-Lincoln e. a. Opkomende havens
aan de Murray of Gulba zijn Goolw a, Milan g, M o rg a n e. a. In 1879 liepen in de zeehavens 1092 schepen
binnen van 467,792 tonnen, 1039 met em n tonneninhoud van
465,162 nit. Op de Murray, Murrumbidgee en Darling varen geregeld 40 stoomers en 50 sleepbooten. Voor het verkeer te land werd sedert 1850 voor '25 milliners gld. aan
straatwegea, mac-adamwegen enz. ten koste gelegd. Spoorwegen bestonden er in 1880 reeds over een lengte van 1200
KM.; de eerste lijn werd gelegd van Port-Adelaide naar
de at. Adelaide. Het brievenvervoer, dgt van en near Europa
in handen is van de bekende P.- en 0.-Company, behandelde in 1879 over 478 verschillende kantoren ruim .0 millinen brieven en 5,142,000 couranten. Be lengte der in Dec.
1879 bestaande telegraaflijnen bedroeg 7070 K.M., daaronder begrepen de overlandtelegraaf near Port-Darwin ( zie
lager). In 't geheel werden 494,6'20 telegramrrten behandeld. Het bestuur der kolonie is in handen van een gou ,
vernu ad,it7vernwoljkmister,
een hooger- en een lager-huis (nlegislative council" en
//house of assembly" ), tezamen met 64 afgevaardigden, bestaat. De leden van het hoogerhnis, 18 in getal, worden
voor 12 jaar gekozen, moeten 30 jaren nod zijn en treden
am de 4 jaar af; die van het lagerhuis, 46 in getal, hebben zitting voor 3 jaren en naoeten den leeftijd van 21 jaar
bereikt hebben. Vereischte voor leden van bride huizen
is, dat zij engelsche burgers zijn. Te Adelaide heeft men
een consulaat voor Duitschland, Frankrijk, Belgie, Nederland, de V.S. van N.-Amerika, Italie, Portugal, Zweden en
Noorwegen, Denemarken, Brazilie en Chile. Behalve de
genoemde havens noemen wij als steden van Z. Anstralie
de hfdst. Adelaid e, een regelmatig aangelegde st. op
34° 57' Z.B., 138° 39' 0.L., 10 K.M. van de golf van St.Vincent geleg,en, met 35.0 1,0 mw. (tegen 288 , in 1876). 60,000
evenwel met de voorsteden, die door paardensnw. of trams
met A. verbonden zijn. Verder G awl e r, 1809 inw. (middelpunt van era rijk landbouwdistr.), Ka pun d a, 2272
inw., Kooringa, 3337 inw., Kadina, 40)» inw.,
Moonta. 500, mw., en Wallaroo, 2072 inw. — Het
trn lie is, n:
N.lijk territorium of N.-. ■
genstaande zijn gToote, gedeeltelijk coos. tr.,,,isehe
geschikte oppervlakte, sedert zijn inbezitneniing in 1864
door Zuid-Australie een dare, kostbare bezitting geweest.
Gedurende het tijdstip 1879-'80 beliepen de uitgav en 600,000,
de inkornsten 36,000 gulden. De hfdst. Palmer sto n. aan
Port-Darwin, is Binds 187( door de 2890 K.M. lange overlandtelegraaf met Port-Augusta verbonden. In weerwil van
zijne geringe bevolking (285 inn.) verschijnen er twee conranten, meest ten behoeve van de regeeringspersonen die
er hun zetel hebben. Sou t hp o rt is een opkomende haven aan ems der takken van Port-Darwin. — Nog meer
dan het N.lijk territorium is de prov. Alexandr a 1 a n d, schoon in de laatste jaren door het leggen van den
genocmden overlandtulegraaf meer dan eens bezocht, onbekend. Naar het schijut wordt hare oppervlakte grootendeels ingenomen door dorre, waterlooze vlakten in uitgestrekte scrubveld en.
Zuid-Barge, Ned. b.,prov. Drente, gem Emmen. 350 mw.
Zuid-Beierland, me Beierland.
Zuidbroek, 1) kant. der Ned. pray. Groningen, arr.
Winschoten, hof Leeuwarden. — 2) d. en hfdnl. van gen.
kant., ream 2 u. W.t.N. Winscboten, aan het Winschoterdiep en den spw. van Groningen—Nieuwe-Schans—Pruis.
grens; met veel landbouw, eenige industrie en veel doortocht. Door een stoomtram is het met Tecndam, Muntendam, Wildervank en Stadskanaal verbonden. 95' inw. Met
eenig,e geh., waaronder Uiterburen, Tusschenloegen en Oosteinde, vormt het de gem. Zuidbr oe k, die 2-196 mw.
telt. — 3) Ned. d., pray. Z.-Holland, gem. Berg-Ambacht,
13/4 0. W.t.Z. Schoonhoven. 100 inw. VOdr 18 -,7 vormde
dit d. era afzonderlijke gemeente.
Zuid-Carolina. ned b., prov. N.Brab., gem. Mill. 120 mw.
Zuiddorpe, Ned. gem. en d., proe. Zeeland, kant. Hulst,
arr. Middelburg, 3h. u. Z. Axel. 98. , r. kath. mw .
Zuid-Eiland, 1) 0.-Ind. eil., bij de ZW.punt van 't. eil.
Boeton, in de zee vas Floris. — 2) zie Bonin-Sima.
Zuideinde, 1) b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Hamperveen. 160 inw. — 2; of Znideinde-van-St.-Paneran,
id., prov. N.-Holland, gem. Koedijk. 130 mw. — Nog andere b. of geh. van dezen naam vindt men in de gem.
Idaarderadeel (Friesland ), Nieuwkoop ( Z.-Holland ) eon.
Zuiderburen, 1) of Het Zuid. wijk van het Ned. d.
Warns, pray. Friesland, gem. Hemelumer-Oldephaert. —
2) b. is de prov. Groningen, gem. Zuidborn.
Zuiderbuurt, zie Sehokland.
Zuidernateer, b. in de Ned. prov. N.Holland, dens tot
de gem. Berkhout, deels tot die van Spanbroek behoorende. 140 inw.
Zuidermieden, b. in de Ned. pray. Friesland, gem.
Ferwerderadeel, onder het d. Hallum. 90 jaw.
Zuiderpolder, b. in de Ned. pray. N.-Holland, gem.
Purmerende ; met 50 it 61 mw.
Zuiderrot (het), b. in de Ned. prov. Gelderland, gem.
Doornspijk. 270 mw.
Zuidermitad. zie Oosterwolde 21.
Zuiderveen, 1) b. in de Ned. prov. Groningen, gem.
Winschoten. 223 inw. — 2 ) id., gem. Noordbroek. 8 I mw.
Zniderwoude, Ned. d., prov. N.-Holland, 11/3 U. Z.
Edam, gem. Broek-in-Waterland. 200 jaw.
Zuiderzee, golf van de Nice in de Nederlanden, tusschen de pray. Friesland, Overijsel, Gelderland, Utrecht
en N.-Holland, wordende ten N. door de eil. Texel, Vileland, Tersenelling en Ameland gescheiden van de . Nice,
met welke zij alleen door de engten of zeegaten tusschen
de genoemde eilanden (Marsdiep, Eierlandsche-Gat. Vlie en
Amelander-Gat) gemeenschap heeft. Zij bevat de eil. Wieringen, Marken, Urk en Schokland, alsmede ten menigte
zandbanken, terwiji zij alleen in het Val-van-Urk era aan-
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merkelijke diepte heeft. De voorn. riv., die zij opneemt,
zijn de Vecht, de Eem, de Mel, het Zwarte-Water, de
Steenwijker-Aa en de Kninder of Tjonger. Hare grootte
wordt op 60 0 in. gerekend. — Den zeeboezem is, door
geweldige overstroomingen van vroegere eeuwen, ontataan
nit het voormalig meertje Flev o of Flie-mee r, dat
zelf eene verbreeding was van een N.waarts loopenden Rijnarm, die, na een eiland omvat te hebben, dat mede Flevo
heette, als r i V. Flie bij Vlieland in zee vie]. Tijdens de
middeleeuwen Blond zij als Almare of Alm er e bekend. — Onder de fransche heerschappij werd nit de prov.
N.-Holland met een groot gedeelte der prov. Utrecht het
dep. Zniderzee, hide. Amsterdam, gevormd. — Van de verschillende plannen om de Zniderzee geheel of gedeeltelijk
in te dijken is er tot nor toe geen tot uitvoering gekomen.
Zuidgeest, b. in de Ned. prov. N.-Brab., gem. Woensdrecht. 280 mw.
Zuidlutypel, geh. op het Ned. eil. Texel, prov. N.Holland. 70 tow.
Znidhoek, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Charlois. 500 mw.
Zuidhorn, 1) kant. van de Ned. prov. en het arr. Groningen. hof Leeuwarden. — 2) d. en hfdpl. van gen. kant.,
2 ii. WNW. Groningen, door een kanaal verbonden met de
weinig afstands loopende trekvaart van Groningen naar
Stroobos en met een station aan den spw. van Groningen
op Leeuwarden. Net heeft een herv., een chr. geref. en
een r. kath kerk, de burg Hanckema, het buitengoed
Klinkema en veel doortocht. Met het d. Noordhorn en
eenige b. en geh vomit het de gem. Zuidhor n, die
2811 mw. telt.
Zuidkade of Zuid-Gousve-Kade, b. in de Ned. prov.
Z.-Holland, gem. Waddinxveen. 360 mw.
Zuidland, Ned. gem.. prov. Z.-Holland, kant. Brielle,
arr. Rotterdam, aan de Bernisse. 1866 mw.
Zuidlaren, Ned. gem. en d., prov. Drente, arr., kant.
en 5 u. ONO. Assen ; met het landgoed Laarwoud en andere schoone buitengoederen, belangrijke jaarmarkten en
eenige indnstrie. 2097 mw. (met 4 geh. waaronder Zuidlaarderveen, met 250 inw.) — Het Z n i d la arder-mee r,
op de grenzen van de prov. Drente en Groningen, is ruim
2 u. in omtrek.
Zuidloo, Ned. b., prov. Overijsel, gem. Bathmen. 280 mw.
Zuidooster-Eilanden, eil.reeks in 0.-Indie, Molukschen archipel, ned. resid. Banda, tusschen 3° 40' en 73
12' Z.B., 1200 39 en 134° 4' O.L. Zij vormen nagenoeg een
halven cirkel, die ten 0. van Ceram-Laut begint, en bij
het eil. Nile eindigt, waar de keten der Zuidwester-eil. aanvangt. Men telt er 42, die grootendeels bewoond, meestal
heuvel- en boschachtig zijn en.veel kokos- en sagoboomen,
ook tropische vruchten en male voortbrengen. De voorn.
zijn Tenimbar, Goram, Salowakki, Manabokka, Coessevoey,
Poeloe-Flores, Candar, Cauwer, Tiando, Keywatala, GrootKey (het 0.1ijkate en ook grootste na Timor-Laut ), KleinKey. Mote, Tenember, Larat, Timor-Laut het grootste),
Cera, Boeto, Ceroewa en Nila (het Waijkste — Zuidsvester-Eilanden eil.groep, die zich aan de vorige aansluit en zich can Nila
' tot Timor uitstrekt. tusschen 5° 15'
en 8° 22' Z.B., 125° 50' en 129° 23' O.L. Zij worden suede
tot de resid. Banda gerekend en hebben in grondgesteldheid en producten veel overeenkomst met de vorige. Men
rekent daartoe Toes of Teuw, Ceremata, Dammer, Lokker
of Lakor, Loewan, Mon. Leti of Lette, Wetter of Etter,
Kisser of Tetter, Teralta of Roma, 't Brandend-ell., Lucipara en 't Schildpads-eil. (Zie Roorda van Eysinga, Handboek der Land- en Volkenkunde enz., bock I., blz. 216-217).
Zuidplas, Znidplaspolder, droo,m. meer (tusschen
de jaren 1830-1842) in de Ned. prov. aZ.-Holl., behoorende
tot de gem. Moerkapelle, Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan
den IJsel, Moordrecht en Waddinxveen.
Zuid-Polsbroek, deel der gem. Polsbroek, prov. Utrecht,
v66r 1857 een zelfstandige gemeente, die in de laatste jaren omstreeks 280 mw. telde.
Znid-Sehalkwijk, b. in de Ned. prov. N.-Holl., gem.
Schalkwijk. 100 mw.
Znid-Schardam, b. in de Ned. prov. N.-Holl., gem.
Oosthnizen. 90 mw.
Zuidscharsvonde, gem. in de Ned. prov. N.-Holland,
kant. en arr. Alkmaar, aan den Langendijk; met een herv.
kerk. 1156 mw.
Zuid-Sehermer, d. in de Ned. prey. N.-Holland, met
No or d-S c hermer 66ne gem. vormende, die 1180 mw.
telt. ( Zie Schermer.)
Zuid-Spierdijk, b. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Berkhout. 320 inw.
Zuidveen, b. in de Ned. pro,. Overijsel, deems tot de
gem. Steenwijk, deels tot die van Steenwijkerwold behoorende. 900 mw.
Zuidvelde. Ned. b., prov. Drente, gem. Norg. 70 mw. —
Zuidveld (Hot), geh. in de prov. Goon., gem. Vlagtwedde.
Znid-Waidslinueen., v66r 1857 een zelfst. gem., met
ornate. 800 low.; thans met Waddinx ve en verbonden.
Zaiiidswesiding, veenkolonie in de Ned. prov. Gron gem.
Veendam, aangelegd in 't midden der I7de eeuw. 6573 mw.
Zoidwijk, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Boakoop v66r 1846 een zelfstandige gemeente.
Zusdswolde, 1) Ned. gem., prov. Drente, arr. Amen,
kant. Hoogeveen, beelaande het Z.lijkat gedeelte der prov.
Zij bestaat nit de gel, Kerkenbosch, Ten-Arloo, Bazuin,
Bloemberg, Drentsche-Reesten, Drogt, Legeveen, Linde,
Lnbbinge, Nijstadt, Nolde, Schottershnizen, Steenbergen,
Veeningen, Wemmenhove en Westerveld. 3410 meest alien
geref. mw. — 2) Ned. d., prov. Groningen, gem. Beduin,
kant. en 11/2 u. N. Onderdendam. 700 low. met (onderhoorige gebnchten en buurten).
e Ned. gem. en d„ prov. Zeeland, all% MidZui.claaned'
delburg, kant.Oostburg, 1 U. NO. Sluis. 1139 meest geref.
mw. (met het geh. Oostburgsche-Brug).
Zuidzee, ale Stille-Ocestan.
Zuidzee-Eilanden, ale Auatralie
Zuidzijde, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem. Nieuw-

Zurich
Beierland. 180 mw. — Zuidzijderpolder, polderland in
de gem. Bodegraven, Z.-Holland.
Zane.. en Znilichem, zie Zuyien en Zuylichens.
Zuja, zie Guadiana.
Zujar, Clizetera), sp. vi., prov. en 161/2 U. NO. Graneda, bij de Barbata ; met mirierale bronnen en kopermijnen. 2650 low.
Zulia, dep. van Venezuela, Z.-Amerika, tusschen 8 en
hebbende ten 0. de dep. Cara12° N.B., 68 en 73°
cas en Apure, ten Z. en W. de republiek Columbia en tee
N. de CaraIbische zee. Het ligt rondom het nieer Maracaybo, waarin zich de meeste zijner rivieren uitstorten en
onder dew oak de r i v. Zuli a, waarvan het zijn naam
ontleent en die een N.lijken loop van omtrent 50 U. heeft.
Veeteelt is er de hfd.tak der industrie. Stapel.prod. zijr.
timmerhout en cacao, benevens 't geen de kndden afwe,
pen. Het wordt verdeeld in de prow. Maracaybo, Coro, Merida en Trujillo, zoo geheeten naar hare hoofdateden.
Zthilliehan, pr. nt., prov. Brandenburg, regdst. en 14 u.
OZO. Frankfort; met een kasteel, een gymnasium of pwdagogium, een weeshuis en fabr. van wollen en linnet_
stoffen, lonierijen en.. 7209 low. Het naburig d. K a y is
hist. merkwaardig door den slag van 23 Juli 1759, waarbii
de prais. generaal Wedel door de Russen onder Soltikov
geslagen wend.
Ziilpieh, pr. st., Rijnprov., regdst. en 6 u. ZW.
len, kr.hfdp1.; met fabr. van wollen stoffen en looierijen.
1920 low. Men houdt haar voor 't oude Tolbiacu m.
bij 't welk Clovis in 496 de Allemannen versloeg.
Zulte, 1) belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen, arr. en
5 u. ZW. Gent, aan den spw. van Gent naar Kortrijk. .2200
mw. — 2) of Zulthe, b. in de Ned. prov. Drente, gem
Roden. 60 inw.
(poolsch Biala), pr St.. prov. Silezie, regdst.
en 61/2 u. ZZW. Oppeln, aan de Biala ; met een slot en
synagoge. 2821 inw. (1200 Joden ).
Zumarrag_a, sp. vi ., prov. Guipuzcoa, 2 u. WNW. Villafranca. 969 low.
Zumaya, sp. vi ., prov. Gu)puzcoa, 2 U. 0. Deba, oar
den mood der I.Trola in de golf van Gascogne. 1500 inw .
Zumieon, d. in Zwitserland, kant. Zurich, distr. Meilen. 672 mow.
Zumlo, zie Monomotapa.
Zumpango, mvl. in Mejico, dep. en 81/2 u. N. Mejico.
aan den zoom van 't meer Zumpango. 1500 mw.
Zumpano, gem. en at. in Italie, prov. en circ. Cocenza.
117(1 low.
Zama, Suna, Ned. b., Overijsel, gem. Wierden. 320 inw.
Zunderdorp, Sunderdorp, Ned. d., prov. N.-Holland.
gem. Nieuwenclam, 21/., u. ZZW. Edam. 420 mw.
Zundort, 1) (Groot-) Ned. d., prov. N.-Brabant, kant.
en arr. Breda, 21[3 U. ZW.' Ginneken ; met een r. kath. en eer
geref. kerk, bierbrouwerij, leerlooierij, linnenweverij en
paarden- en beestenmarkten. 1600 mw. (met onderla. gels.
ruim 3000). — 2 I (Klein-). id., 1/ 4 u. NW. het vorige. 60
mw. (met onderh. geh. 320). Beide gen. d. vormen me een menigte geh. ( waaronder Wernhout met een grenskantoor, Loan met een gasthuis) de gem. Z u nd ert en Wernhout, die 4113 mw. tell.
Zundorf, zie Zorndorf 2).
Zungoli, at. in Z.-Italie, pros. Avellino, 2 u. ZO. Arian°. 2400 mw.
Zunzgen, d. en gem. in Zwitserland, kant. Bazel;-land..
distr. Sissach. 660 inw.
Zupana. zie Elaphitisehe-Eilanden.
Zu.panjac, vl. in Run. Turkije, Bosnie, kr. Travnik.
1530 tow. (1879).
Zurany, zie Zorndorf 2).
Zurgena, sp. vl., prov. en 11 u. NO. Almeria, aan den
Almanzor, r. o.; met weverijen en salpeterziederij. 2930 in,
Zuri, eil. van Dalmatie, Adriat. zee, 31/2 u. ZW. Sebenico, lang 2 u. Het heeft een gelijkn. d. en bij de knot
een koraalvisscherij.
Zfirich, 1) kanton van Zwitserland, in 't N., bepaald
ten N. door' 't gr.hertd. Baden en Schaffhausen, ten 0. door
Thurgau en St.-Gallen, ten Z. door Schwyz en Zug ., en ten
W. door Aargau; gr. 31,4 0 m. of ruim 1724 K.M2., met
317,576 low.. waaronder 283,278 protest. en 34,238 r. kath., die
bijna alien de hoogd. taal epreken. De oppervlakte is gelvend, met bergen in 't ZO., waar de Schnebelhorn zich
tot 1340 met., en in 't ZW., waar de Albis zich tot 1420
met. verheft. Het ligt geheel in 't stroomgebied van den
Rijn en wordt behalve door dezen stroom ook door zijne
bbrivieren Thor, TOss, An of Glatt, Limmat, Sib!, Reuss
C. a. besproeid. Tot dit kanton behoort een groot gedeelte
van 't Zfiricher-meer, terwijl het nog de kleinere meren
Greifen, Pfeffiker of Pfaffikon, Katzen, Tfirl of Marl bevat.
Het klimmat is zacht, ofachoon aan plotselinge veranderingen onderhevig. Be bodem is niet vrnchtbaar, maar wordt
wel bebonwd. Het koren, dat men er wint, is niet toereikend veer eigen behoefte; aardappelen en ooft, ook randvee en bout, zijn en gewichtige prod., de beate wijn groeit
er aan de 0.kust van 't Ztlricher-meer. Het kanton heeft
veel minerale bronnen, o. a. het Gyren- en Wergi-bad. Z.
is een van de nijverste kantons van Zwitserland; zijn voorn.
fabrieken leveren katoenen en zijden stoffen en lint; het
grootste gedeelte der landelijke bevolking hondt er nigh
met het spinnen van zijde en katoen bezig. Er zijn niet
minder dan 23,512 zijdeweverijen en 623,251 katoenspinnerijen, d. i. 1/3 van ale katoenindustrie in Zwitserland. De
scholen zijn en talrijk no het bezoeken daarvan is verplichtend veer alle kinder= van 6 tot 12 mar. — ZUrich trad
in 1351 tot het Eedgenootschap toe, waarin het no den
'sten rang bekleedt. 't Heeft als deel van de democrat. republiek een eigen democrat. kantons-beatunr. 1Zie Zsvit•erland). De voorn. plaatsen zijn Zfirich, Eylisau, Wadenschwyl en Winterthur. — 21 [Turicum ( Ond-Seltiache naam, beteeketiende nWaterstad"), Tigurum, Deeregains), at. en hfdpl. van gen. kant, aan weerszijden van
de Limmat, wear die nit het NW.einde van 't Zilrichermeer treedt, 17 u. NO. Bern. Zij was weleer versterkt.

Zurmie
clod' hare veatingwerken zijn nu geslecht en de wallen in
schoone wandelingen herachapen, zoodat ze gaarne ustad
der tuinen" heet. 't Is een der schoonste en vroolijkste
steden van Zwitserland en wordt dan ook door vreemdelingen druk bezocht. Door 't grootsche gebouw van 't polytechnicum als door een acropolis gekroond, strekken zich
de huizen van tet Zwitsersch Athene" bevallig tusschen den
Albis- en Ztlrich-berg uit, terwijl de 9 voorsteden deels
't N.einde van 't meer omarmen, deels tegen de groene hellingen der bergen leunen. Een statigen achtergrond vormt
het met sneenw bedekte hooggebergte, dat in een halven
cirkel 't bovenmeer omzet. Van binnen is de stad eng en
heuvelachtig ; de voorsteden des te rimer en vriendelijker ;
vandaar een scherp contraat tusschen oud en nieuw. — Z.
speelde steeds een belangrijke ml : in de 16de eeuw gaf
het den eersten stoot tot kerkhervorming, in de 19de tot
ten niettwe staatsregeling in Zwitserland. — Be voorn.
bouwen zijn 4 kerken ( waaronder de ,,Fran-Miinsterkirche",
volgens de legende in 853 gebouwd, de l/Peterskirche " ,
waar 29 jaar Lavater predikte), het polytechnicum, waarin

ook de universiteit, met rijke natuurwetenschapp, archaeologische-, schilderijen-, erstsen- en • antiquiteiten-verzame(stukken van paalwoningen ), eene rijke stadsbibl.
met 100,000 boekdeelen en meer dan 3000 MSS. ( waaronder een oud grieksch Psalterium (codex vaticanus) nit de
7de eeuw, een op palmenbladen geschreven Birmaansch
wetboek, brieven van Zwingli), verder 't raadhuis, een
groote kazerne en een voorbeeldig krankzinnigen-gesticht.
Z. is het middelpunt van den handel in 0.-Zwitserland en
de zetel van aanzienlijke nijverheid ( zijdewaren, linten,
handschoenen I. Buiten de at. ligt een plein met het stationsgebouw van den spw. near Baden en met het monument voor den idyllen-dichter Gessner, die, even ale Lavater, Bodmer, Zimmermann, Meister, Fuseli, Hess en Pestalozzi, bier werd geboren. Schoone wandelingen en gezichten heeft men zoowel in de stad zelve op den Lindenhof,
in den Baugarten, op de wallen, bij de poort Nlederdorf,
en de nieuwe plantaadje achter 't stadhuis enz., ale dear
buiten in 't bosch SihlhOlzli, near den Burgh, near 't kleine
landgoed van Lavater, naar Mont-joie, de Weid, den henvel
HOckler aan den voet des bergs Lietli, 873 met., waarop
men em n der schoonste en uitgestrektste gezichten van Zw.
heeft met een goed hotel. De at. heeft 25,100 mw. (met de
voorsteden 76,000). — 't Was in de nabijheid van Zurich,
dat de Zwitsers op 22 Juli 1943 de Oostenrijkers sloegen,
en dat deze laatsten, vereenigd met de Russen, op 26 Aug.
1799 de nederlaag leden door de Franschen. — Het Meer
van Zurich (4tirichersee"), beroemd om zijn
schilderachtige schoonheid, worth aan zijn 0.einde omsloten door de kantons Schwyz en St.-Gallen, is 61/2 u. Ring
en van 1/4 tot 3/4 u. breed, ligt 409 met. boven den zeespiegel en is bij 't schiereil. der Aue 900 met. diep. Haar
voorn. toevloeisel is de riv. Linth, die zij in 't ZO. nit het
Wallenstadter-meer opneemt, terwijl het zelf zijn overtolhg water in 't N. outlast door de riv. Limmat, die zich
in de Aar werpt. Het wordt verdeeld in 't Bovenmeer, dat
van het d. S c hm erik on (kant. St.-Gallen, met 1000
mw. en een minerale bron) tot Rapperswyl reikt, en in 't
Benedenmeer, loopende van Rapperswyl tot ZUrich. Op
zijn nauseate punt voert een dam van Rapperswyl (z. aid.)
naar Pfeffikon. Het Bovenmeer bevriest schier elken winter, 't welk met het Bcnedenmeer zelden het geval is. In
den comer zwellen zijne wateren door 't ontdooien der
sneeuw dikwijls tot 51/2 met. boven 't gewone pall. 12 ele.
gante stoombooten onderhouden 't verkeer tusschen de talrijke oeverstations; zomers worden iederen dag 10 vaarten
gedaan van Zurich tot Rapperswyl, die meest de schoone
punten aan de meeroevers (Neumfinster, Wollishofen, Zollikon, Ktissnach, Erlenbach, Feldmeilen, Mtinnedorf, Richterswyl, Safe. ) aandoen. — 31 of Surich, Sung, b. in
de Ned. prov. Friesland, gem. Wonseradeel, aan den Zuiderzeedijk. 230 Mw.
Zurmie, zie Zirmie.
Zuromin, st. in Ragland, Polen, gouv. en 11 u. N.t.O.
Flock. 1900 mw. — Zurazyu, vi. in Oostenr.-Hongarije,

prov. Galicie, kr. en 5 n. W. Sanok.
Zurreh, zie Hamoen.

Zuruma, 1) riv. van Braziliaansch Guiana, Macusi-gebied, valt na een ZO.lijken loop van 25 u. in de Takutu,
.p 3° 22' N.B. en ongeveer 6V W.L. — 2 ) at. in Ecuador,

dep. Assuay, in een mi,jndistr., aan de W.helling der Andes,
8 u. NW. Loja. Hare gond- en zilvermijnen maakten hear
weleer zeer volkrijk. 6003 mw. — Zie ook Takutu.
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verdeeld in de kant. Zutphen, Groenloo, Apeldoorn en Deventer. — 2) kant. van gen. arr. — 3) gem. en at., hfdpl.
van gen. arr. en kant., 51/g u. NO. Arnhem, aan den Usel,
I. o., ter plaatse waar deze den Berkel opneemt, welke
laatste de st. in een Oude-stad ten Z. en een Nieuwe-stad
ten N. scheidt, wordende een derde wijk (de Voorsteden
geheeten ) door den ouden hoofdwal ten 0. van de Oude-stad
geacheiden. Zij is een der oudste en tevens een der bevalligste steden des lands, bekleedde weleer een aanzienlijken rang in de Manse, weed wegens de buitengemeene welvaart der mw. het arijke Zutphen" geheeten en was lang

de hfdst. van een uitgebreid graafschap. Zij heeft eenige
pleinen, onder welke het 's Gravenhof (wear vroeger het
nude hof der Zutphensche graven stood) en de Groenmarkt
de grootste zijn. Tot hare voorn. straten behooren de Hofstraat, de Rijkenhagen, de Turfstraat, de Spiegelstraat, het
Oudewand e. a. ; aanzienlijke gebouwen zijn het stadhuis
met de daaraan grenzende gebouwen der arr.rechtbank ; het
zoogen. Stads-Wijnhuis, dat een fraaien toren met voortreffelijk klokkespel heeft en waartoe ook de stadswaag en
hoofdwacht behooren enz. Zutphen heeft 2 geref. kerken,
1 luth., 1 doopsgez., 1 chr. geref. en 1 r. kath. kerk, benevens een synagoge ; under deze godsdienstgebouwen is de
geref. Groote- of St.-Walburgskerk merkwaardig door een
schoone graftombe der nude Heeren van Heeckeren, em n nit.
muntend orgel, een kunstige koperen doopvont, een sierlijke ijzeren kroon en een kleine biblotheek, welker boeken
met kettingjes aan de lessenaars, waarop zij rusten, verbonden zijn ; ook de andere geref. kerk, Broederenkerk genaamd, alsmede de r. kath. kerk, zijn nude en nette gebouwen. Zutphen heeft voorts een bloeiend gymnasium,
een hoogere burgerschool met 5jarigen cursus, een burger.
avond. en em n teekenschool en verscheiden lagere, zoo openbare ale bijzondere scholen ; velerlei liefdadige gestichten en
instellingen, waaronder het groote en uitmuntend ingerichte
krankzinnigenhuis een physisch genootschap met verschillende wel voorziene kabinetten; eenige fabrieken, die leder,
geweven stoffen, lijm, meubelen, papier, tabak, pottegoed,
baksteenen, pannen enz., leveren ; verscheiden olie-, cement- en houtzaagmolens ; een kamer van koophandel en
fabr.; verscheiden jeer- en 3 weekmarkten, en een levendigen binneulandschen handel, vooral in bout, seizure, boter
en granen. Stoombooten en beurtschepen onderhouden een
geregelde gemeenschap met de voorn. plaatsen des lands ;
terwijl spw. de at. sinds 1865 met Arnhem, Deventer en
Hengelo°, Binds '76 met Apeldoorn, en sinds '78 met Winterswijk verbinden. Ligging der st. op 52° 8' N.B., 6° 11'
O.L. 't Aantal mw. bedroeg 1 Jan. 1882 15,183, tegen 14,822
in '79, 16,656 in '69, 13,728 in '59, 12,497 in '49, 11,550 in
'40, 10,204 in '30. — Haar naam r/Zuidveen", is waarschijnlijk ontleend aan de venen, die men vroeger in hear nabijheid vond. — Zutphen werd in 1572 door don Frederik
van Toledo, in 1591 door prins Maurits, in 1672 door de
Franschen ingenomen.
Zutphenache-Eilanden, zie Lampong.
Zuurhergen, naam van verscheiden bergstreken in Z.Afrika, ontleend aan de omstandigheid, dat het gras er op
sommige tijden ongeschikt voor het vee is.
Zuurdijk, Ned. d., prov. Groningen, gem. Leens, 21/ 5
u.WOnderam420Mw.
Zuvia, sp. vl., prov. en 1 u. ZO. Granada, aan den
Genii, 1. o. 3095 mw.

Zuydschote en Zuyenkerke, twee belg. gem. en d.,
prov. W.-Vlaanderen : het eerste arr. en kant. Brugge, het
tweede arr. Dendermonde, kant. Beveren.
Zuylen, Zuilen, Ned. d., prov. en arr. Utrecht, kant.
Breukelen-Nijenrode, 11/2 u. ZO. Maarssen, aan de Vecht,
r. o., te midden van schoone wandeldreven en buitenplaat.
sen, met een oud adellijk slot, eenige pannenbakkerijen en

steenovens. Met de geh. Oostwaard, Sweser en Vijf huizen
vormt het de g e m. Z uy le n, die 892 mw. telt.

Zuylichem, Zuilichem, Ned_ gem. en d., prov. Gelderland, arr. Tiel, kant. en 11/2 u. W. Zalt-Bommel, aan
de Waal, I. o.; met een zoutkeet en steenovens. 801 mw.

Zuz, [Tutium], zwit. mvl., kant. Grauwbunderland,
Opper-Engadin, aan den Inn, 1. o., 8 u. ZO. Chur. 420 mw.
Zuzgen, d. in Zwitserland, kant. Aargau, distr. Rein.
felden. 650 inw.
Zuzwyl, gem. in Zwitserland, kant. St.-Gallen, distr.
Werdenberg. 1096 mw.
Zvenigorod en Zvenigorodka, zie Sven—. — Zveringolovak, at. van Siberie, gnus. Orenburg, can den
Oel (bijriv. des Tobols), 37 u. 0. Troitsk.

Zurumillo, d. in Peru, prov. en NW. Pataz, aan den
Amazonen-stroom, r. o.
Zurzach, zwit. stadje of vi., kant. Aargau, bij den Rijn,
1. o., 41/2 u. NNO. Aarau ; met jaarmarkten. 968 mw. Men
heeft bier overblijfsels van een Rom. brng over de Rijn,
welker eikenhouten paalwerk na een bestaan van meer dan
17 eeuweu nog zoo hecht bevonden is, dat het bijna te hard

Zvornik, Zwornik of Isvornik, versterkte St. van
Eur. Turkije, Bosnie, sandsj.hfdpl., can de Drin of Drina,
1. o., 81/2 u. van haren mond in de San, op de grens van
Servie. Zij heeft 2 kasteelen, verscheiden moskeeen en
grieksche en r. kath. kerken. 10,000 mw. In hare nabij.
heid liggen loodmijnen.
Zwaag, Ned. d„ prov. N.-Holland, arr. Alkmaar, kant.
en N. bij Hoorn ; met een geref. en een r. kath. kerk.
800 mw. Het vormt met de geh. Hoog- en Laag-Zwaag-

Cassel, aan de Elbe. 800 mw.

en Keern de g e m. Z waag c. a., die 1191 inw. telt.
Zwaagdijk, 1 d. in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Nibbixwoud. 125 mw. — 2) b. in dezelfde prov., gem. HoogCarspel. 175 mw. — 3) id., id., gem. Zwaag. 105 mw. —

mag heeten voor de draaibank.
Zusam, zie Zuomarshausen.
Zuschcn, stadje in 't vorstd. Waldeck, 41/2 u. ZW.

Zusmarshausen, beier. mvl., hr. Zwaben-en-Neuburg,
hfdpl. van een landgericht, aan de Zusam (bijriv. des
Donaus 1.), 4 u. WNW. Augsburg ; met een slot. 860 mw.
Zustera, (eng. Sisters), 1) twee ell. in den Stillen
oceaan, ten N. van 't Chatham-eil., bij Nieuw-Zeeland. —
2 ) in de Bass-street, bij 't N.einde der Furneaux-eilanden.

— 3) twee eil. in den Ind. oceaan, tusschen de Groote- en
Kleine-Andaman-eil. — De Drie-Zueters, drie eil. in de
Seychelles, Ind. oceaan, op 5° 9' 30" Z.B. — Zie ook Salomons-Eilanden. — De Zeven-Zusters is de naam
van een berg in Noorwegen, gift Nordland. — Zie ook
Alstahang.
Zuthean,

b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Zwollerkerspel. 150 mw.
Zutkuerque, fr gem. en d., dep. Pas-de-Calais, arr. en
3 u. NW. St.-Omer. 1200 mw.
Zutphen, 1) 2de arr. van het gerechtshof te Arnhem,

dijk, een deel der b. Zwaagdijk en deelen der geh. Bangart

4 1 geh. in dezelfde prov., gem. Wognum. 80 inw.
Zwaag-Westeinde of Kollumerz waag-Westeinde,

Ned. d., Friesl., arr. Leeuwarden, kant. en 12/3 u. Z.t.O.
Dockum, gem. Dantumadeel. 1420 mw. (met een gedeelte
van 't geh. Kuikhorne; tat bet buiten Jachtlust heeft).

Zwaan-Eiland, gel, in de Ned. prov. Z.-Holland, gem..
Hillegersberg. 40 mw. — Zwaanshals is een b. in dezelfde prov. en gem., met 175 cow.
Zwaben, /hood. Schwa be n, fr. Souab e), een der
4 groote kreitsen van het Duitsche rijk, sedert 1S87 gevormd door Wenceslaus; — ook een der 10 kreitsen, in de
16de eeuw gevormd door Maximiliaan, en besloten tusschen
Frankrijk, Zwitserland en de kreitsen Bovenrijn, Frankenland en Beieren. Hij bevatte het hertd. Wurtemberg, de
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markgraafachappen Baden en de vorstendommen Hohenzollern, worts de 4 geesteldke vorstendommen Constanz, Angie
burg, Ellwangen en Kempten, 31 keizerlijke ateden (Ulm,
Augsburg, Hall, Heilbronn, Memmingen enz.), die *amen
het Zwabisch- of Groote-Verbond nitmaakten. - De tegenwoordige beier. kr. of 't regeerings-distr. Zwaben-en-Neuburg bevat het 0.1dk gedeelte van den voorm. Zwabischen
kr. en 't vorstd. Nenburg, dat weleer tot den beier. kr .
behoorde.
Zwake,ned.b.,prov. Zeeland, gem.'eGnivenpolder. 85 mw.
Zwaigen, tie Swoigen.
Zwalnwe, 1 ) Menge+ Ned. d, prov. N.-Brabant, arr.
en 2 n. N. Breda, kant. Oosterhont; met een raadhuis,
een haven, die het in gemeenschap stelt met den Amer, 2
bierbrouwerijen en 1 looierij. 800 inw. met de onderh.
gels. Gaete en Helkant. 1500 mw.) - 2) (Lase.), id., 2/4
U. NW. het vorige, bij den Amer, waaraan 't een haven.
heeft en eon veer op 't eil. Dordrecht; met een bierbrouwerij. 1500 mw. (met de onderh. b. en geh. Groenendijk,
Ondlandache-ddk, Plantsoen (wear een r. kath. kerk staat)
en een deel van de Blauwe-Slnis. 1600 (ow.) Beide d. vormen met eon deel van het d. Moerdijk en de bovengen. b.
en geh. de gem. Hooge-en-Lage-Z walnwe, die
4175 mw. telt. Net station Zwaluwe is het vereenigmgspunt van de spoorlijnen van Dordrecht, de Moerdijk, Roosendaal en Breda. De spw.brug van hier over het Holl.
diep naar Willemsdorp, ter lengte van 2536 meter, weed
gebonwd in 1868-1872 en kostte omstreeks 6 1 /2 mill. gulden.
Zvvanamerdam, Ned. gem. en d., prov. Z.-Holland, arr.
'S Gravenhage, kant. en ruins I u. ZO. Alphen, aan den
Onden-Rijn ; met een geref., een remonstr. en een r. kath.
kerk. 1603 (ow. (met de geh. de Overtocht en de Tempel.)
Op 't einde van 't jaar 1672 hebben de Franschen bier op
een allergruwelijkste wijze huis gehouden.
Zwanen-Eiland, zie Santanilla. Zwanen-Eilanclan, z. Swan-Ialanda. - Zwanenrivier z. Swanriver.
Zwarte-Berg, naam van twee bergrijen in Z.-Afrika,

Kaap-kolonie, distr. Zwellendam en George, bepalende de
Kleine-Karroo-vlakte en de bovenvallei der Olifants-riv. De
nicer N.lijke rij of Gr oote-Zw a rte-berg is ruw en,
heeft bier en dear een hoogte van 120 ) met. - ZvvarteDoor is een rev. der Kaap-kolonie, distr. Clanwilliam,
die in den Atlaut. oceaan valt op 30 0 Z.B., (7° 40' O.L.
Zwartebroek, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Barneveld, onder het d. Voorthuizen. 680 mw.
Zwartendidh, geh. in de Ned. prov. Overijsel, gem.
Kampen ; met 80 a 90 mw.
Zwarte-Rivier, tie Noe-Gariep.
Zwartevvaal, Ned. gem. en d., prov. Z.-Holl., kant. en 1
U. ZO. Bridle. arr. Rotterdam, aan de Nieuwe-Maas. 923 mw.
Zwarte-Water, 1) Ned. riv., prov. Overijsel, ontstaat
bij Zwolle uit de samenvloeiing van verschillende weteringen, neemt een a. beneden gen. at. de Vecht op, loopt
vervolgens voorbij Hasselt tot Zwartsluis, waar het Meppeler-Diep zich met hear vereenigt, en valt beneden Genemuiden door het Zwolsche-Diep in de Zuiderzee. - 21 geh.
en vaart in de Ned. prov. Utrecht, gem. Maartensdijk. 3) klein nicer in de prov. Drente, gem. Westerbork en Rolde.
Zwerteweg, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. 01debroek. 280 (ow.
Zwarte-11/Votad,

zie Schwarzwald.

Zvvartewoude, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem.
Ferwerderadeel, under het d. Hallam. 60 mw.
Zwarte-Zee, (turksch Kara-Denghi z, russisch
T sj e r n oj e-More), Montilla Euxinus), (*) groote
binnenlandsche zee tusschen Europa en Azie, besloten tusschen de parallellen van 40 0 45' en 46° 45' N.B., en strekkende van 27° 30' tot 41 0 50' 0.L. Hare grootste lengte
bedraagt 200, hare grootste breedte 110 u., terwijl haar
vlakte-inhoud op 3550 0 m. wordt gerekend. Zij is omsloten door russisch en turksch gebied, zoo in Europa als
in Azle an eerstgen. werelddeel bovendien door Rumenie)
en heeft in 't NO. door de zeeengte van Jenikale gemeenschap met de zee van Azof, terwdl zij door den Bosporus
met de zee van Marmora in 't ZW. samenhangt. De kusten
der Zwarte-zee zijn ten NO., 0. en ZW. sten en hoog, maar
ten N. en NW. vlak. Hare diepte bij de oevers loopt van
4 tot 48 vadem ; maar in 't midden heeft het dieplood op
160 vadem geen grond gevonden. Het water bevat 1/7 minder zout dan de oceaan en 1/10 meer den de 0.zee; de temperatuur is seer ongelijk, maar over 't geheel veel kouder
dam de geographische breedte zoo doen vermoeden, waarom
deze zee dan ook ligt bevriest, zelfs tot op verren afttand
van de oevers. Zij heeft een menigte kleine havens; maar
hare eenige golven van belang zijn die van Kerkinit, ook
Doode-zee geheeten (tusachen de Krim en 't rues. vaateland),
en de boezem van Odessa. Zij heeft weinig of Keen eilanden, rotsen of banken; alleen aan de Donau-mondingen
treft men eenige eilanden aan, onder welke het Slangeneiland met een vaurtoren voorzien is. De voorn. rivieren,
die zich in de Zwarte-zee werpen, zijn de Donau, Dniester,
Bog, Dnieper, Don (door de zee van Azof en de strata van
Jenikale) en Koeban nit Europa, en de Kizil-Irmak en
Sakaria nit Azle. Men heeft berekend, dat deze zee 118 der
stroomende wateren van one werelddeel ontvangt, en ten

(a) De naam Zwarte-zee is wel afkomstig van de
vele nevelen, waarmede een groot deel barer oppervlakte
gewoonlijk bedekt is en die ten ellen tijde voor zeeheden nit
den griekschen archipel komende, een acherpe tegeruitelling vormden met de heldere, vriendelijke wateren dice
nicer Z.lijke streken. Hiccup wijat ook hare ondate grieksche benaming: 7TO P

TO

PO., (pontus axinua)

= ongastvrite zee, en eerat toen hare oevers als met een
krana van gneksche volkplantingen omringd waren, boo deze
onheilspellende naam met recht in 710 1)

ro;

1-4i-t PO;

(pontus euxinus), = gastvrije zee, veranderd worden.
(Plin., Hint. nat. VI, 1,,

gevolge dier verbazend groote toevloeiing heeft men een bestendige nitstrooming in de Middellandsche zee veronder*told; doeh latere nasporingen hebben aangetoond, dat dezemeening, soowel als die van den lageren waterstand der
see van Marmora, op een dwaling bernst. De Zwarte-zeeheeft vloed noeh ebbe, en is, gelijk doorgaans met groote
meren en bottom zeeen 't .geval is, aan kortstondige en
geweldige stormen onderheng; mane wat men voor 't overigs van hare gevaarlijkheid voor de scheepvaart zoo lane
en zoo utak heeft verhaald, is zoo weinig met de waarheid
overeenkomatig, dat integendeel waanschijnlijk geen andere
zee van gelijke grootte zoo veilig is ale deze. De voorn.
stoomvaartlijnen in onzen tijd op de Zwarte-zee zijn: van
Constantinopel naar Burgas (afstand 122 zeemijlen, duur
der reia 12 n.), Const.-Varna (afst. 145 seem., dour der
eels 15 n.), Const.-Kilatendsje (193 zeem., duur der rein
23 u.), Collat.-Odessa (352 seem., dune der rein 3 dagen),
Const.-Samsoen (369 seem. dnur der rein 32/e dag). Verder van Conatantinopel op 'de havens van Sinope, Trebizonde, Batoem, Poti, Soechoemkale, Bertsch of Jenikale,.
Feodosia of Kaffa, Sebastopol enz.
Zwartkopa, nv. van Z.-Afrika, Kaap-kolonie, valt in
de Kleine-Doorn-riv., na een WZW.lijken loop van 30 u.
- Zwurtlaud is een vruchtbare streek in dezelfde kolonie. in de distr. de Kaap en Stellenbosch.
Zwairtrijt., Ned. gob., prov. N.-Brabant, gem. Tilburg.
Zwartsfuzs, Zwartealnia, Ned. gem. en d., prov. Overijsel, arr. en kant. Zwolle, 2 u. ZO. Vollenhoven, aan het
Zwarte-Water, dat bier het Meppeler-Diep opneemt. Zij
heeft een herv. doopsgez. en chr. geref. kerk, een synagoge, een aantal kalkovens, eenige scheepstimmerwerven en
veel handel in turf. De gem. bevat de b. de Schans of
de kom van het d., Oude-Sluis, Nieuwe-Sluis, Stouwe-enBaarlo, Ten-Velde en Zwartewaterteklooster, die semen
4360 mw. tellen. Bij den storm en watervloed van 1825
heeft deze gemeente zeer veal geleden.
Zwart-Sluieje, b. in de Ned. prov. Z.-Holland, gem.
Z.-Beijerland. 210 mw.
Zwartveen, geh. in de Ned. prov. Friesland, gem. Smallingerland. 80 mw.
Zwavel-Eiland, ( cog. Sulphur-Island), 11 eil.
ten N. der Lioe-kioe-eil. in de 0.1ijke zee, op 27° 56' N.B.,
128° 30' O.L. • 1 /3 u. lang. - eil. der Volcano-groep, in
den N.lijken 'Stillen oceaan, ten Z. van de Arzobispo-eil.,
op 24° 48' N.B., 141 0 20' O.L.
Zvveden, (zweedsch Sr erig e, S•ea-rik e, deensch
Sverrig, fr. Suede, hoogd. Schweden, eng. S w ed e n, sp. en port. Suecia, ital. Svezia, Isvezia),
een der landen van N.-Europa, dat de 0.1ijkste en grootste helft van 't Scandinavisch schiereil. nitmaakt en met
het W.lijke deel of Noorwegen door eenen koning wordt
geregeerd. Het ligt tusschen 55° 20' en 69° 10' N.B., 11°
15' en 24° 10' 0.L., en is bepaald ten N. en W. door Noorwegen, ten ZW. door 't Skagerrak, het Kattegat en den
Sond, ten Z. door de 0.zee, en ten 0. door de 0.zee, de
Bothnische golf en Rusland. De grootte, verdeeling en bevolking blijkt nit de volgende tabel:

Lana of Provincin.

Stockholm ( Stad) . .
Stockholm (Lan , . •
Upsala
Sodermanland . .
OstergOtland
JOnkeoping
Kronoberg
Calmar
Gotland
Blekinge
Christiaanstad .
Malmehus
Halland
Goteborg en Bohus .
Elfaborg
Skaraborg
Wermland
Orebro
Weatmanland
Kopparberg
Gelleborg
Westernorland . .
Jemptland
Westerbotten
Norrbotten
Wenermeer
Wettermeer
Mitlarmeer
Hjelmarmeer
Totes!.

.

Grootte in 0 g. rn. Bevolking
vasteland meren en op 31 Dec.
1379.
eneilanden wateren

.

0,6

•

133,9
93,2
113,9
181,4
193,1
162,5
1 98,1
55.9
5 2,e
114,
85,1

86,6

p9,2
21 6,6
1 43,4

3 17,2
1 51,1
117,9

50 5,4

323,7
423,2
859,2
7994
1791,..

•

7395,1

0,92

6,5
3,5
10
1%4
17,1
13,3
10,8
4,0g
1,8
2,7
2,8
16,4
7,3
28,6
14,7
5,6
32,4
25,6
25,6
62,7
53,9

126
101,2
34,5
21,1
8,7
656,3

173,433
146,171
111,115
146,229
270,679
196,959
170,789
245,721
55,281
137,405
232,861
349,741
136,858
261,109
291,665
260,797
271,158
182,997
128,586
190,750
176,498
166,220
81,474
105,136
89,269

4,578,931

Behalve de bovenstaande administratieve verdeeling des
lands in 24 lans, bestaat er nog eene op historischen grond
ruatende verdeeling, en in het dagelijksche leven is zelfs
deze alleen gebrnikelijk, wftarOM wij hear mede opgeven.
Voor dat gedeelte van het tegenwoordige Zweden, wane
seeker de &mum hannen hoofthetel hadden, kwam mettertijd den name S•earige of Svea -rd k op, en dit
bevat 6 landschappen: Upland, SOdermannland, Nerike,
Weatmanland, Wermland en Marne )= de dalen, lat. d elecarli a, waarvan one Dalekarlie). Aan dat gedeelte,
wane de Gothen httnnen hoofdzetel hadden, weed de naam
Gotha-r ij k gegeven, en hierin zijn 8 landschappen
Oost-Gothland, SmAland, West-Gothland, Dalsland, Bohm-

Zweden
lin, Schouen, Holland en Blekingen. Het N.waarts van
Svea-rijk liggende gedeelte wordt Norrland I Noordland
pheeten en heeft de volgende 7 landschappen Gestrikland,
elsingland, Herjedalen Medelpad, Jamtland, AngermanH
'Eindelijk wordt het N.waarts van
lannd
en Westerbottn.
Norrland liggend gedeelte Lapland geheeten, en dit bevat slechts wildernissen en spaarzaam verspreide dorpen.
— Zweden beslaat de breede, terrasvormige 0.1ijke helling
van 't ruwe, wilde hoogland, dat zich van den Warangerfjord in 't NO., tot Kaap-Lindesnis in 't ZW. steeds breeder en hooger golvende (810 tot 1460 met.) uitstrekt en 't
gebied van Noorwegen uitmaakt. 't Terrasvormig tafelland
van Zweden ligt voor 11 3 lager dan 90 met., slechts 412
stijgt boven 600 met., maar in 't W. verheffen enkele koppen zich (StAdjan in Dalarne, 1176 met., Areb-Kutan in
Jemtland, 1472 met., Sulitelma, 1900 met., de eenige gletscherberg van Zw.) Terwijl 't Z.lijk deel, tusschen Kattegat en de 0.zee buitengewoon vruchtbaar is, en 't midden
sink ook tamelijk wel bebouwd ligt, bestaat de grootste
Ndijke helft grootendeels nit woest bergland, deels kaal,
doch deels met reusachtige wooden bezet (*). — Merkwaardig is, dat Zwedens kust ten N. van 56° N.B. aan
seculaire ruzing, en ten Z. daarvan aan seculaire daling
onderhevig is. Het land wordt besproeid door een menigte stroomen, die echter geen van alien aanzienlijk
zijn; de grootste worden ,doorgaans met den toenaam El f,
de kleinere met die van aangewezen, terwijl de talrijke
watervallen met den naam f o s of f o r a worden aangeduid. De voorn. rivierea zijn, van 't N. naar 't Z.: de
Torne4, Kalix, Lula, Pita, SkellefteA, UmeA, Angerman,
Indals of Ragunda, Ljungan of Njurunda, Ljusne en de Dal
of Dal-elf (de grootste), welke alien in meest ZO.lijke richting naar de Bothnische golf vloeien ; voorts de Motala,
die door 't Wettermeer naar de O.zee stroomt, en de GOta
met de Klara, die in 't Kattegat valt. De meeste dier riv.
zijn merkwaardig door hare ve;breedingen of meren en door
hare watervallen, door welke zij voor de vaart ongeschikt
zijn, 't geen men in den laatsten tijd door kanalisatie tracht
te verhelpen. Zoo heeft men langs de Gota-elf, waar groote
watervallen de vaart onmogelijk maken het Trolhatta (=
duivelshoed) -kanaal gegraven. ( Groote watervallen: VOringsfors, 150 met. hoog, Rjukanfos, 245 met., Fejgumfos
20(j met.) Het Gota-kanaal verbindt door de meren en riviertjes aan cell te schakelen de N.zee met de 0.zee. Een
aanzienlijk gedeelte ruim 2maal de oppervl. van ons land ;
zie de tabel ) van de oppervlakte des lands is met meren
bedekt, waarvan sommige zeer groot zijn ; tot de aanzienlijkste behooren het Wener-, Wetter- en Malar-meer, alien
in de Z.lijke provincien ; zij bieden groote voordeelen voor
den handel aan en zijn door kanalen verbonden ( Sode,
telge, Trolhatta, Hjelma, Stromsholm en Gina). Langs de
oevers zijn veel moerassige streken. De kustlinie, die een
ontwikkellng van 400 u. heeft, is veelvuldig en diep, maar
toch minder diep dan die van Noorwegen, ingekerfd, vormende een aantal groote baaien of fjords en kapen, terwijl zij op vele plaatsen bezet is met een menigte eilandjes en riffen, die hier ,skare" (scheeren) heeten. Ann de
ZO.kust ligt het eil. Oland en NO.waarts van daar het eil.
Gottland met Faro. 't Klimaat van Zweden is in 't N. zeer
koud, in de Z.lijke provincien mild en zacht ( gemiddelde
jaarstemp. te Stokholm 52°,2 Fahr.) De W.kusten zijn
ter en vochtiger dan de 0.1ijke. De zomers zijn en zeer
heet en de winters gevoeli, koud. Een lente-seizoen is en
een schier onbekende zaake. Ten N. van 61° bevriest niet
zelden het kwik. De rivieren in 't N.lijk gedeelte zijn 5 of
6 maanden van 't jaar bevroren en even zoo lang draagt
de bodem er een dik sneeuwgewaad ; in de centrale streken duurt de winter 3 of 4 maanden. De regenval is aan
de 0.kust slechts 1/4 van dien aan de Noorweegsche knot :
in Bergen 80" in Stockholm 18"; de sneeuwlinie is en ook
hooger (in GaIdhOpig 1446 met., in 't W. 1255 met.) De
heerschende winders zijn ZW. en W. De bodem levert niet
veel op: 9/20 van de geheele oppervl. zijn wooden, alechts
1/7 is bouwland. In de Z.lijke prov. geeft de vruchtbare
grond bij uitstekende bebouwing voor meer dan Ng der geheele bevolking; koren, ja, jaarlijks wordt een aanzienlijk
overschot aan haver uaar Engeland, aan gerst naar Nederland, Engeland en Noorwegen uitgevoerd, terwijl van Runland sect rogge wordt ingevoerd. In 1879 bedroeg de opbrengst aan koren ruim 120 mill. gulden. Gerst wordt tot
den 60sten graad gebouwd, maar de oogst mislukt dikwijls.
Rogge, hennep en aardappelen when tot 65° gedijen. Haver komt tot 63° 30' tot rijpheid; tarwe en hop worden
niet met voordeel boven den eaten grand gebouwd. De
vruchtboomeu zijn, met uitzondering van den kerseboom,
tot bezuiden den 62sten grand bepaald. De houthandel is
een belangrijke bron van bestaan : 30 mill. K.3(13. worden
jaarlijks ongeveer gewonnen, meest sour brandstof in de
mijnwerken. Ruins wordt uitgevoerd naar Engeland.
Benoorden den 64sten breedtegraad treft men weinig wouden ann. De voorn. boomen zun de pijn, den en beck, die
tot de N.lijkste streek des lands reiken ; de linde, olm,
each, wilg en els tusschen 61 en 63 0, die elk tot 6.° en de
beuk tot 57°. Uit de wortels der pijnboomen wordt veel
teen en pik bereid. De uitgestrekte weiden riepen een vrij
belangrijke veeteelt in 't leven; in 1872 telde Zw. 405,309
paarden 2,103,319 runderen, 1,659,644 schaven, 401,202 var'
kens en 2,000,400
rendieren. Ten N. van 640 zijn het rendier
en de hood de eenigste huisdieren. Van wilde dieren heeft
men him r de beer (die echter meer en meer zeldzaam wordt),
de wolf, lynx, von, marten, lemming, haas en eekhoorn.
Visch is overvloedig op de kusten en in de meren en rivieren ; de haringvangst is aanmerkelijk afgenomen, maar
kreeften worden uitgevoerd, en zalm wordt in al de voorn.
rivieren gevangen. Be mijndistr. van Zweden, meest in de
centrale provincien, strekken zich over 750 – m nit; hun
belangrijkst prod. is ijzer, dat schier over 't gansche land
wordt aangetroffen, moor waarvan men de beste snort in
Zie noot op blz. 878.
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't lan Upsala vindt. De rijkste kopermijnen liggen te Painn. In 1873 bedroeg de ijzerproductie 19 mill. centen., de
koperprod. 24,152 centen., de zinkprod. 663,320 centen., de
zilverprod. (Sala) 166) pond. De steenkolen zijn weinig
waard, zoodat een invoer van 26 mill. centen. jaarl. noodig is. De industrie staat in Z. tamelijk hoog (drijfkracht
van 't water ! ; suikerrathnaderijen, tabaksindustrie, bierbrouwerijen, wol-, katoen- en metaalindustrie komen veel
soon. Ann .lucifers fabriceeren 30 fabrieken met 3500 a,
beiders jaarlijks soon 4 mill. kronen (21/2 mill. gld.) De
handel vindt in Z. gemakkelijker zijn weg dan de nijverheid. Uitgevoerd werden (in )879 soon 186 mill. kronen )
voornamelijk de producten van de wooden, bergwerken en
landbouw ; ingevoerd (in 1879 voor 226 mill. kronen) vooral
levensmiddelen, koloniale waren en manufacturen De handel is vooral met Gr. Brittannie, Denemarken, Duitschl.,
Frankrijk, Rusland, Noorwegen, Belgie en ons land zeer
levendig. Hoe goed en rijk Zweden's natuurlijke en kunstmatige waterwegen zijn, toch zijn soon 't verkeer sinds 1856
reeds verscheidene spoorwegen aangelegd, doch met groote
moeite en kosten. In 1880 waren en reeds 1954 K.M. stoatsen 3920 K.M. particuliere sporen in exploitatie. Stockholm
is 't belangrijk uitgangspunt. Zwedens handelsvloot telde
in 1879 voor de groote vaart 1908 zeilschepen met 382,742
ton inhoud ; 170 stoomschepen met 55,609 ton en 11,476
paardekracht ; voor de kustvaart 1665 zeilschepen met 75,203
ton en 594 stoombooten met 14,147 paardekracht en 30,400
ton inhoud. De legersterkte is 175,000 man ; vender heeft
men 40 oorlogsschepen ( stoom. ), 10 zeilschepen en 87 vaartuigen van de roei- of ,scheeren"-vloot, samen met 370
kanonnen en 590 t manschappen. — De regeering is een
constutioneele monarchic. Den koning staat een staatsra d
van 10 ministers ter zijde; de volksvertegenwoordiging bestaat nit den rijksdag, sinds 1865 in twee kamers gesplitst.
De bevolking, meest van Germaanschen oorsprong ( alleen
in 't N. Lappen en Finnen ), is in de laatste eenw sterk
aangegroeid : in 1750 telde Zw. slechts 1,763,381, in 1800:
2,347,303 en in 1880 : 4,567,300 zielen. Slechts 13 0/0 der bevolking huist in de steden. Be add l is en nog zeer machtig. Overheerscbend is en de luth. ktrk, en zijn slechts 573
R. Kath. en 1836 Joden. Opvoeding en onderwijs zijn algemeen verspreid en worden behoorlijk behartigd in gymnasien, seminarien, burger- en volks-scholen ; Upsala en
Lund hebben clk eene universiteit. Volgens 't budget van
1881 beliepen de jaarlijksche ontvangsten en uitgaven ieder
75,938,010 kronen. Schulden heeft de Zweedsche staat, terwijl de vroegere last sinds laug gedelgd was, in den laatsten tijd door den bouw van spoorwegen opnieuw gekregen: in 1880 bedroegen cii ongeveer 230 millioen kronen.
(1 kroon = f 0,68.)
Zweden bezit slechts een enkele kolonie, namelijk het
kleine Antillen-eil. St.-Barthelemy, dat he., tegeu inwilliging van gewichtige handels-voordeelen in Gothenburg voor
fransche achepen, in 1784 van Frankrijk verkregen heeft.
Bij de Unie van Kalmar in 1793 weed de kroon van Zweden met die van Denemarken en Noorwegen vereenigd door
Margareta, koningin van Denemarken. De Zweden herkregen hunne onafhankelijkheid onder Gustaaf Wasa in 1521.
Het huis van Wasa beklom den tenon in 1523 en schonk
aan Zweden den beroemden Gustaaf Adolf (1611-1632). Het
werd opgevolgd door het huis Paltz-Tweebruggen, nit het
welk de vermaarde Karel XII. (1697-17181 is gesproten. Na
dit hums hebben de huizen van Hessen-Kassel (1719-1751)
en Holstein-Gottorp (1751-1818 geregeerd. In 1810 wend
de fr. maarschalk Bernadotte tot kroonprins gekozen, en
deze beklom den troon am s Karel XIV. Jan in 1818. Sedent diens dood (8 Maart 1844) regeerden zijn zoons en kleinzoons Oscar I., Karel XV. en Oscar II. (de laatste van 1872 tot
nu). In 1814 weed Noorwegen met Zweden vereenigd, met
behoud evenwel van zijn eigen wetten. ( Zie Noorwegen.)
Zweekhorst, geh. in de Ned. pros. Gelderland, gem.
Zevenaar. aan den weg van hier naar Doesburg.
Zweeloo, Ned. d., prov. Drente, arr. Assen, kant, en
31/2 n. ONO. Hoogeveen. 380 mw. Het vormt met de geh.
Aalden, Benneveld, Meppel en Wesup de g e m. Zweelo o,
die 1084 inw. telt.
Zweibrucken, (nederd. Tweebrugge n, fr. D euxPont 5, lat. Bipontium), beier, at., Paltskr., welter
hfdst. van 't gelijkn. hertogd., no zetel van het hof van
appel sour de Palts, aan de Erbach, 61/n u. ZW. Kaiserslantern en 14 u. W. Spier.. 10,389 inw. Er ligt garnizoen
(Beier. jagers en Chevaux-legers.1 Zij heeft 2 kasteelen, 2
kerken, een gymnasium, wier vroegere professoren wereldberoemde uitgaven van klassieken bezorgden (nE ditiones
Bipontina e", gedrukt in Schonhof, thans een ijzerfabr.),
scholen sour landhuishoudkunde en industrie, fabr. voor
machinerie en vloszij, en een groote veemarkt. Op 't vroegere exercitieplein naast het oud hertogelijk slot, dat thane
tot paleis van justitie is ingericht, staat een nieuwe r.
kath. kerk in oud-goth. stijl. De Alexanders-kerk is merkwaardig wegens den daarin voorhanden vorstelijken grafkelder. De vroegere Waalsche kerk is later in ten graanmagazijn en nu in een schouwburg herschapen. Haren naam
ontleent de st waarschijnlijk van den ouden burg, die tualichen ',twee bruggen" in eenen door de Erbach gevormden
hock gebouwd was. Bij den vrede van Luneville werd doze
st. met bane vorstd. can Frankrijk afgestaan en vormde
toen het fr. dep. Mont-Tonnerre, totdat zij in 1814 weder
aau Beieren kwam.
Zweiltitschinen, klein zwits. d., aan 't begin van 't
Lauterbrunnen-dal, 1/4, u. van Lauterbrunnen.
Zweins. zie Sweins.
Zweisimmen, zwit. d., kant. Bern, aan de samenvloeiing van de Groote- en Kleine-Simmen ; bekend alt ten zeer
gezochte uluchtbadplaats". In 1862 is het d. tot op de nude
kerk en 3 huizen totaal afgebrand. 2220 mw.
Zwellendam, Swellendam, 1 t Z.lijkste afdeeling van
de Kaap-kolonie, Z.-Afrika, eindigende in Kaap-Agulhas,
bepaald ten Z. door den oceaan, ten 0. door het distr. George, ten N. door Worcester en ten W. door Stellenbosch;
gr. 151
m., met 10,000 inw. Zij wordt in 't N. door-
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sneden van 't gebergte Zwartberg en besproeid door de
Breede-riv. Haar voorn. prod. zijn koren, boter, talk, brandewijn en wijn van mindere qualiteit ; ook tent men er
goede paarden. De voorn. plaateen zijn Zwellendam, Heidelberg en Port-Beaufort. — 2 ) at en hfdpl. van gen. atdealing, 32 u. O. de Kaapstad (Cape-Town); met een kerk,
een gevangenis en een openbare leesinrichting. 2600 mw.
De nt. weed gesticht in 1745.
Zwenkau. sake. at., kr.dir. en 21h u. ZZW. Leipzig,
aan de Elater ; met een kruitmolen, salpeterziederij en veel
schoenmakerij. 3317 inw.
Zwet (De), of Wondschendijk, geh. in de Ned. prov.
Z.-Holland, gem. Woubrugge. 75 mw. •
Zwettel, Zwettl, nt. in Oostenr.-Hongarije, prov. Neder-Oostenrijk, aan de Kamp, wear die de Zwettel opneemt,
7 U. NW. Krems. Zij heeft linnen- en katoenweverijen,
hennep- en vlasbouw, aanzienlijke green-, hennep-, vlas- en
wolmarkten en een sehouwtooneel. 2918 mw. Beneden de
st., aan de Kamp, ligt Stift-Zwettel, eene nude Cistereienser-abdij met een schoone kerk, bibl. en muntkabinet.
Zwickau', tie Swiebem.
Zwickau, 1) saks. at., hfdpl. der gelijkn. kr .dir., aan de
Zwickauer-lblulde, 1. o. ZW. Dresden, met welke at.
zij door een spw. over Chemnitz
'
en Freiberg verbonden is,
evenals NO waarts met Altenburg en Leipzig. Zij heeft 5
kerken, waaronder de goth. Maria-kerk met een hoogen
toren en em n schoone schilderij van L. Cranach; een groot
ouderwetsch slot ( Osterstein), dat nu tot een verbeter- en
werkhuis is in igericht ; een gymnasium met een bibl. van
meer dan 16,000 boekdeelen ., aanzienlijke fabr. van wollen
en katoenen stoffen en chemtcalien en in de nabijheid (vooral
bij Planitz, Bokwa, Reinsdorf enz.) belancrrijke steenkoolmijnen. 35,000 mw. — 2) of Zwikau, at '. in Oostr.-Hongarije, prov. Bohernen, kr. Bunzlau, 51/2 u. W. Reichenberg; met spinnerijen, weverijen en bleeken. 4650 mw.
Zwiefalten, wurt. mvl., Donankr., 3 n Z. Milnsingen;
met een krankzinnigengesticht in de gebouwen eener voorm.
rijke Benedictijner-abdij, een prachtige stiftakerk en een
bedevaartskapel. 353 mow.
Zsviep, Ned. b., prbv. Gelderland, gem. Laren. 360 mw.
Zwieselberg, k1. plaatsje in Zwitserland, kant. Bern,
distr. Than. 223 mw.
Zwiezel, beier. mvl., kr. Nederbeieren, aan de vereeniging van den Grooten- en Kleinen-Regen (waaruit de
Zwarte-Regen ontstaat ), 9 U. NNW. Passau; met 2 kerken,
bierbrouwerijen en veemarkten. 2540 mw.
Zwiggelte, b. in de Ned. prov. Drente, gem. Westerbock. 210
20 inw.
Zwijndrecht, iawijnendrecht", d. i. zwijnen-overvaart
(?), 1) Ned. gem. en d., prov. Z.-Holland, arr., kant. en
tegenover Dordrecht, aan de Oude-Maas, over welke hier
een spw.brug is; met verscheiden fabr., waaronder zoutkeeten, glasblazerijen, scheepstimmerwerven ens., benevens
aanzienlijke groenteteelt voor de Dordsche markt. 4462 mw.
— Naar dit d. draagt de bedijking waarop het ligt, den
naam van Zwijndrechtsche-Waard. Deze waard
is bi,jna 3710 bond. grunt, wordt door 2 binnenwateren, de
Waal en De Devel besproeid en bevat de d. Zwijndrecht,
Groote Lindt, Heer-Jansdam, Kijfhoek, Heer-Oudelands-Ambacht of Pieterman, Hendrik-Ido-Ambacht en Rijsoord. —
2 ) of Zwyndreeht, belg. gem. en d., prov. 0.-Vlaanderen„
arr. en 5 u. NO. Dendermonde, kant. Beveren, aan de Schelde ; met rijks-seheepstimmerwerven, stat. eener stoomboot
voor de overvaart der Schelde naar 't Vlaamsche-Hoofd of
het fort ”Tete-de-Fiandre", en veeteelt. 2550 mw.
Zwikau, sic Zwickau 2).
Zwin of Sluisebe-Gat, een voormalig machtige inham
bij Sluis in de Ned. prov. Zeeland, aan welks diep vaarwater de st. Slums in de 17de eeuw haar belangrijkheid als
zee- en oorlogshaven ontleende. Ala voorbeeld van drnkken
handel en grooten rijkdom — van ttweelde code van gewin" — gebruikt Maerlandt het reeds
”Waert al dijn dat comt int Swin
Gout, selver, steel, bet, ijser, tin,..."
( Dander Martijn, vs. 7-8.)
waarnit blijkt, dat in de 13de eeuw 't Zwin reeds een aanzienlijk vaarwater was. In 't midden der 18de eeuw be.
stood nog wel de breede zeearm, doch de zeehaven was verloopen. Sinds 't begin deter emu./ zijn er gedurig stukken
ingedi,jkt; in 1873 won men de laatste (Willem-Leopold-)
polder, zoodat 't Zwin nu voor goed van de kaart in verdwenen. — In 134) werd op het Z win een zeealag door de
Engelschen tegen de Franschen geleverd, waarbij de laatsten,
achoon over 123 bodems beachikkende, de nederlaag leden.
Zwinderen, b. in de Ned. prov. Drente, gem. Oosterhesselen. 160 mw.
Zwingen, Zwits. d., kant. Bern, distr. Lenten. 410 mw.
Zwmgenberg, 1) at. in Hessen-Darmstadt, prav. Starkenburg, aan den voet van den berg Melibocus en can den
apw. van Frankfort near Mannheim, 3 n. Z. Darmstadt.
1540 mw. In de nabijheid op een dichtbegroeiden heuvel
1346 met.) het A n er b a c h er S1 o t, de schoolmate en
meest bezochte ruble lenge de geheele uBergstrasse". — 2)
d. in Baden, Nederrijnkr., aan den Neckar, r. o., in 't ambt
Neudenan; met eon vorstelijk slot en park. 450 mw.
Zwirgi, kl. Zwitsersch 41. in % Berner-Oberland, ongeveer 1 U. van Meiringen.
Zwiechenahn, d. in het Oldenburpch ambt Westeratede, aan 't meer van denzelfden naam (10 K.MS. groot)
en aan de lijn Oldenburg-Emden. 590 mw.
Zwiscbenwamern, gem. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Keels. 3100 mw.
Zwitserland, (koogd. die Schweiz of Sclmweizerland, fr. la Suisse, ital. Is Svizzera), of
Zwitserech-Eedgenootecbap, ('Helvetia en eon deel
van een der Staten van Midden-Europa, uitmakende eene bondsrepubliek, gelegen tusachen 45° 50' en 47°
50' N.B., 5° 55' en 10° 34' 0.L , bepaald ten 0. door 't
vont. Liechtenstein en Tyrol, ten Z. door Italie, ten W.
door Frankrijk, ten N. door Elzas-Loth., Baden, Wurtemberg
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en Beieren. De lengte des lands bedraagt 62, de breedte 22
tot 40 u. Be grootte, verdeeling en bevolking moge blijken nit de volgende tabel, in welke de kantons naar hunne
rangorde in den bond zijn opgegeven.
Grootte Bevolk.
Vertegenw. in
in 0 m. 1 Dec. '80. den Bondsraad (*)

Kanto's..
1. Ztirich .
2. Bern
3. Lucern.
.
4. Uri
5 . Schwyz . . .
6. Unterwald. o/d W
7.
i
u/d W.
S. Glaris
9. lug.
10. Freiburg . .
11. Solothurn . .
12. Basel-stad . .
13. Basel-land . .
14. Schaffhausen . .
15. Appenzell-ausserRhoden .
.
16. Appenzell- inner Rhoden . . .
17. St.-Gallen . . .
18. Grauwbunderland
19. Aargau . . . .
20. Thurgau . . . .
21. Tessino . .
22. Waadtland . . .
23. Wallis
24. Neufchatel .
25. Geneve. . .
Zwitserland.

.

31,4
124,6
27,3
19,6
16,5
8,9
5,3
12,6
4,4
30 ,4
14,2
0,6
7,7

317,576
532,164
134,806
23,694
51,253
15,356
11,992
22,994
115,400
80,424
65.i01
59,271
38,343

16
27
7
1
3
1
1
'2
1
6
4
3
3

4,7

51,958

2,9
36,7
130,7
25,,
17,9
51 ,2
58 ,6

12,94;
210,491
94,991
.198,645
99,552
130,777
238,730
100,216
103,732
191,595

12
5
5
5

2,846,102

145

14,7
752

1
10
5
5

(*) Op 20,000 mw. een vertegenwoordiger.
Zwitserland behoort tot het gewest der eentrale Alpen,
strekkende zich nit tussehen den Mont-Blanc in Savoye en
den Grosz-Glockner in Tyrol, De ontzaglijke mama van
den St.-Gothard vormt het middelpunt of de kern van een
berg-systeem, dat overdekt is met blijvende sneeuw en met
gletschers, en welks pieken zich van 2700 tot 4500 meter
boven de oppervlakte der zee verheffen. De Alpen beslaan
geheel het centrale Z.lijke en ZO.lijke gedeelte des lands
of meer dan de helft van zijne oppervlakte. ( lie Alpen.)
De Suns-bergen loopen langs de NW.lijke grenzen en hebben
tot hoogste toppen de Dole en Mont-Tendre (zie Jura.).
en tusschen deze beide ketens loopt een golvend tafelland
van ongeveer 40 u. lengte, reikende van 't meer van Geneve in 't ZW. tot het meer van Constanz in 't NO.; zijn
grootste breedte is 14 u. Aan de zijde der Alpen is dit tafelland meer dan 600 met. boven de zee en loopt glooiend
naar den Jura, waar het ruim 400 met. hoog is. Het heeft
een groote menigte valleien, waarvan sommige een aanmerkelijke nitgestrektheid hebben. Tot de bergen en henvein van dit hoogvlak behooren de Jorat in Wallis, de Albin tusschen Zug en Ztirich, de Allman in 't 0. van Ziirich
en de Hauenatein tnsschen Baden en Solothurn.
De hooge Alpen zijn als 't ware groote watermagazijnen,
waaruit dnizenden vruchtbaarmakende stroomen afdalen.
De hoofdrivieren vloeien door den Rijn naar de N.zee, door
den Rhone naar de Middell. zee, door den Tessin of Ticino
naar den Po en de Adriat. zee, en door den Inn naar den
Donau en de Zwarte zee. De andere voorn. rivieren zijn de
Thor, Aar en de Reuss, bijriv. van den Rijn, en de Emme
en Limmat, die zich in de Aar werpen. 't Aantal rivieren
en beken in Z. tot 't gebied van den Rijn behoorende is
ongeveer 2700. Geen ander land in Europa, met uitzondering van Scandinavie, heeft, naar evenrediFheid van zijne
grootte, zoo Teel meren ala Zwitserland. Bijna 1h2 van de
geheele oppervlakte wordt door meren ingenomen. Tot de
hoogvlakte van den Jura behooren o. a. 't meer van Geneve 10,s 0 m. groot en 300 met. diep; meer van Neufchatel, 44 0 m. groot. Op de N.zij van de Alpen liggen,
deels tusschen grootsche bergen in, 't Brienzer-meer (566
met. hoog), Thuner-meer (560 met. hoog), 't Vierwaldstadter-meer (437 met. hoog, ,1 0 m. grout en 155 met. diep ),
't Zuger-meer (415 met. hoog), 't Ziiricher-meer ( 410 met.
en 1,6 0 in. gnat); terwijl ten Z. der Alpen, ook 't LegoMaggiore met zijn N.lijke spitsen 't Lugano-meer grootendeels tot Zwitaersch gebied behooren. De ondiepe Jnra-meren zijn vooral rijk aan paalwoningen. Stoombooten
onderhonden inn druk verkeer op de meeste der genoemde
meren ; vooral is het druk op het Boden-meer, tide kleine
Middellandache zee" tusschen Zwitserland en Duitschland,
op 't Vierwaldstidter-meer en die van Than en Brienz.
't Klimaat van Zwitserland is, wegens de hoogte des gronds
en nit andere oorzaken, veel strenger clan men nit zijne
ligging (bijna In 't midden tusschen den evenaar en de
N.pool) son opmaken. Het vertoont de grootste nitersten,
de scherpste contrasten. Te Geneve, op een hoogte van
375 met., is de gemiddelde drukking des barometers 0,685
met., de thermometer hondt en zich tusschen 34 en 66°
Fahr. en de gemiddelde jaarlijksche regenval bedraagt 0,736
met. Op den St.-Bernhard is de barometerdrukking 0,533
met., de thermometerstand van 18 tot 43° Fahr., en "t regenWrag 1,65 met. De hoogte der beneden sneenwgrens
Is in de berum 2900 met. Op bet tafelland en in de lagere
gebergten valt db =emir in grootere hoeveelheid dan in
andere landen op gelijke breedte in Europa. Op den St.Gothard valt er des zomers ten minute eenmaal sneenw per
maand. De grootste meren vriezen zelden dicht. In de boven dalen van den Jura duurt de winter 6 maanden ; nog
langer daunt hi) in die der Alpen. De ZW.winden, die en
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menigvuldig zijn, brengen doorgaans regen aan ; de NO.wind, die op het tafelland in de lente waait, is droog en
koud. De warme Z.wind begunstigt grootelijks 't klimaat
van 't kanton ; onder den naam van aohn", de f av onius
der Romeinen, welke atoms meer dan 86 0 Fahr. (30° C.) beet
is, brengt hij veel schade (lawinen, stormen op de meren),
doch nog meer voordeel aan hij doet plotseling ijs en
aneeuw dooien en brengt voorspoedig leven in de plantenwereld. Op een hoogte van 300 tot 500 met. is 't klimaat
zuiver en gezond, maar in vele der diepe en enge valleien
mag het ongezond heeten. De plantengroei is in overeenstemming met de uitersten des klimaats. In Wallis rijpen
de vijg en druif aan den voet der met ija omkleede bergen,
terwijl bij hunne kruinen de rhododendrons en korstmossen
op de grens der sneeuwlinie groeien. Het koren, dat in
Zwitserland gebouwd wordt (slechts 1/7 is bouwland) is op
verse na niet toereikend voor de behoefte der bevolking.
Meer dan 1(3 van Zwitserlands bodem is improductief, 1/ 20
delismtuwgnbedkt;1/6iszmwonden, die men nog voortgaat roekeloos te vellen. Alleen
Solothurn, Lucern en Schaffhausen voorzien wat koren aangaat (vooral spelt) in eigene behoefte, voor de rest wordt
het nit Beieren en Hongarije ingevoerd. De wijnbouw.,
die bijna in she kantons, vooral in 't W. en Z. ( Waadtland, Geneve en Wallis) gedreven wordt, is zeer voordeelig (gezamenlijke productie 11/2 mill. H.L.) Toch wordt
meer wijn in- dan uitgevoerd. Vruchten zijn er in overvloed zij worden gedroogd of geconfijt uitgevoerd, of tot
de bereiding van brandewijn of likeuren (kirschwasser) gebrnikt. Be hellingen des Jura's en der Alpen, ook de hooge
streken van het tafelland, zijn met voortreffelijk timmerhoot, eiken, beuken, lorken en berken bedekt. De pijnboom groeit tot een hoogte van 2050 met., struikgewassen
tot op 2260 met. De grootste rijkdom van Zwitserland bestaat in zijn voortreffelijke weiden, waarin des zomers
talrijke runderen grazen, welker beste rassen men in 't
Simmen-dal, bij Saanen, Gruyeres, en in Zug en Schwyz
aantreft. In 1876 bestond de veestapel nit 100,324 paarden,
993,291 runderen, 304,420 varkens, 447,001 schapen en 375,482
geiten. Veeteelt met melkerij en kaasbereiding is een der
hoofdbestaansmiddelen. De vette zwitsersche kaas ( vooral
nit het Emmen-dal, 't Greyerzerland, Maderanen en Urserndal) wordt jaarlijks bij 500,000 centenaars bereid en voor
300,000 centen. uitgevoerd. In Mei wordt het vee near de
benedenweiden geclreven, om in Juli hooger op te gaan
(tot 1800 met. hoog), tegen half Augustus worden de hoogste plekken bezocht, van waar de herders in 't begin van
October afdalen, om den winter in de lagere dalen door
te brengen. De grootste veemarkt is te Lugano. De zijdeworm wordt in de valleien ten Z. van de Alpen, sinds eenigen tijd ook ten N., aangekweekt. De wooden hebben overvloed van wild ; de lammergier bewoont de hoogste bergen,
en op de gems wordt in Wallis en in 't Oberland jacht
gemaakt. In de met-en en rivieren treft men een rijken
voorraad van voortreffelijke vischsoorten aan. De bergbouw
beteekent Diet veel edele metalen komen hoogst zelden
voor. De jaarlijksche ijzerproductie bedraagt 200,000 centenaars (Bern, Solothurn en St.-Gallen). Ook steenkolen
moeten bij groote hoeveelheid worden ingevoerd (vooral
nit het Saarbekken). Vroeger moest Zwitaerl. al zijn zout
van buiten trekken, sinds een 40 jaar heeft het nog niet
toereikende zoutbronnen in 't Rijndal (Schweizerhall, Bex,
Rheinfelden ). Schoon de grondstoffen schier geheel ontbreken en de aanvoerkosten ervan groot zijn en 't land, daar
't condom door andere landen ingesloten zit, erne drukkende
afhankelijkheid gevoelt wat zijn uitvoer aangaat, heeft toch
de nijverheid in Z. zich gedurende de laatste jaren zoo
stork ontwikkeld (lage werkloonen en kostelooze beweging
door 't water ! ) dat het voor enkele takken als een der
eerste industrielanden mag gerekend worden. Katoenen-, zijden- en linnenwaren, alsmede machines en uurwerken zijn
de voornaamste artikelen. De zijde-induatrie is de oudste
en zetelt vooral in Basel en Ztirich; in de laatste jaren vermindert ze, daar Amerika zich self helpt. De katoen-industrie, die in fijnheid van garens en weefsels met de Engelsche wedijvert, geeft aan duizenden handen werk in
Zurich, Glarus, Appenzell on St.-Gallen (samen 16,000 weefgetouwen en bijna 2 mill. spinnerijen!) Linnens on kantwerk (gordijnen) levert Basel, St.-Gallen en Zurich ; vlechtwerk van stroo on paardenhaar Freiburg en Aargau (70,000
menschen !), machinenfabrieken tellen Zitrich, Winterthur
en Geneve verscheidene. De wereldberoemde unrwerkmakerijen van Geneve on de Juradorpen ( vooral La Chaux de
Fonds, St.-Imier en Le Lode) zijn in weerwil van de concurrentie van Frankrijk en N.-Amerika, dat vroeger de
grootste debitant was, nog altijd de eerste on beste. In 1875
werden or 1,600,C00 stake ter waarde van 83 mill. francs
vervaardigd. Van groote kunstvaardigheid getuigt ook 't
houtsnijwerk nit Berner-Oberland (Brien., Meiringen en Lau.terbrunnen (. Handel en verkeer, hoe vele en hoe groot ook
de natuurlijke hinderpalen zijn, mogen buitengewoon groot
heeten. Invoer van grondstoffen en levensmiddelen, afvoer
van fabrikaten, maar vooral de bonderdduizenden reizigers
nit alle oorden van Europa, die jaar op jaar Zwitserlands
grootsche alpennatuur bewonderen of zijne heilbronnen
(Pfafers, Tarasp, Leukerbad) on Kur-plaatsen (Vevey, Davos) gebruiken willen, drongen tot den aanleg van talrijke
en gemakkelijke wegen. Met het leggen van apoorwegen
begon men wegens groote kostbaarheid door 't image terrein wel is waar last ( 1844), doch eons begonnen, breidde
het net zich verbazend and uit, natuurlijk hoofdzakelijk
in de riehting van de hoog;vlakte tusschen 't meer van Constanz on dat van Geneve, waarvoor Basel als beginstation
geldt. Drukke kruispunten zijn Olten, Zarich, Winterthur
en Chur. De pas (in 18-32) geopende Ain door de St.-Gothard-tunnel ( lang 14,920 met., welker lengte men in 1872
aan Italiaansche en Zwithersche zij tegelijk begon to door.
boron) van Airolo (ten Z. van den St.-Gothard) in aanshifting met 't spoor over Belinzona near Locarno en Lugano atelt Z. met Italie in verbinding en duo open voor
't wereldverkeer, dat bier stellig eon levendigen stroom
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belooft, aangezien de reis van Engeland naar Bologna over
Oatende-Gothard-Brindisi 192 K.M. korter is dan over Calais-M.Cenis-Brindisi. (*A De lengte der sporen bedroeg in
1879 : 2573 EM, waarlangs ruim 21 mill. reizigers en 5,5
mill. ton goederen werden vervoerd. — 't Verkeer to water is gering; 't bepaalt zich tot de groote meson, de in
Zwitserland ontspringende rivieren zijn or nog niet bevaarbaar. — De telegraafdienst on 't postwezen in Z. is uitstekend geregeld on buitengewoon druk, ook al mee ten gerieve van de groote scharen vreemdelingen, die jaarlijks
't land overstroomen.
De bevolking, oorspronkelijk Keltisch (Helvetiers en Rhotiers) is tegenwoordig zeer gemengd voor 2/ 3 is ze Duitsch
(ten N. on NW. der Alpen), voor 1/4 Fransch (in 't ZW.
on in den Jura ; de rest is half Italiaansch (in de Z.lijke
dales), half Rhaeto-romaanach (in Grauwbunderland). Dienovereenkomstig worden or vier talon gesproken, doch is 't
duitsch overheerschend. Wat godsdienst attegaat, 3/5 der
bevolking is Prot., 2/5 R. Kath (meest op 't hooggebergte!)
Joden zijn or weinig. De bevolking zit grootendeels in de
vlakte ; bijna alle groote plaatsen liggen in de NW.lijke
hoogvlakte (ongeveer 1 /4 van de geheele oppervlakte ). De
meeste plaataen liggen 400 tot 700 met. boven de zee ; 't
laagst woont men aan 't Lago-Maggiore (260 met.) en in
't Rijndal ( van Bodenmeer tot Basel, 250 met.) Vole Zwitsersche vlekken en grotto dorpen liggen 1300 met. hoog,
kleine dorpen zelfs tot 2000 met., terwijl de Sennhtitten
( zomerwoningen der boeren en herders ( nog hooger liggen.
Your onderwijs wordt groote zorg gedragen; de republiek
telt bebalve vele kleine kantonsscholen on gymnasia 4 universiteiten Basel (1459), Bern (1834), Zurich (18331. Rtrich
bezit de staats-polytechnische school. Academien bestaan
in Geneve, Neufchatel on Lausanne. 't Lager onderwijs is
good verzorgd on draagt goede vruchten under de real,
ten, die aan eon examen worden onderworpeo, is niet lezen
en schrijven kunnen eene zeldzame uitzondering.
Gelijk reeds boven word opgemerkt, vormen de tegenwoordige 22 kantons 25 onafhankelijke souvereine staten,
welke samen eene confeederatie of eedgenootscha p,
d. i. eon gemeenschappelijk verbond vormen tot handhasing hunner vrijheid, onafhankelijkheid on veiligheid tegen
alle vreemde aanvallen on ter bewaring van de rust on
orde van binnen ; terwijl zij in politick opzicht, tegenover
het buitenland on ook met betrekking tot vole inwendige
belangen, eon enkelen staat uitmaken. Ten tijde der Romeinen word het centrale en W.lijke gedeelte Hely eti a,
het 0.1ijke of Grauwbunderland Rhaetia geheeten. De
kern van 't Eedgenootschap word op den lsten Jan. 1308
gelegd door 't verbond tusschen de 3 landschappen Uri,
Schwyz en Unterwalden. In 1353 telde het 8, in 1513 reeds
13 kantons Doze nude confoederatie van 13 kantons werd
door de toevoeging van verschillende onderhoorige gebieds deelen vergroot on bestond tot in 1798, toen zij vervangen
word door de Helvetische republiek die 4 jaren duurde. In
1803 organiseerde Napoleon I. eon nieuwe confoederatie, die
door de bijvoeging van St.-Gallen, Grauwbunderland, Aargau, Thurgau, Tessin on Waadland, nit 19 kantons bestood. Zij word op nieuw gewijzigd in 1815, en 't getal der
kantons word toen tot 22 gebracht door de opneming van
Walliserland, Neufchatel en Geneve. De bonds-regeering
was samengesteld nit eenen landdag of etagsatzung” en nit
eon eVorort" of dirigeerend kanton, dat beurtelings Zurich,
Bern of Lucern was, in welker hoofdsteden de algemeene
landdag ook beurtelings om de twee jaren vergaderde. In
1874 is de constitutie van '48 herzien daarbij is de zelfstandigheid der kantons, vooral in militaire taken, beperkt;
tollen, post- en muntwezen aan 't rijk overgegaan on aan
she zwitsers gelijke rechten toegekend. De staatsregeling
is volkomen democratisch; de wil des yolks is de grondslag voor de wet. De bondsvergadering, die de wetgevende
macht is en 2 keen 's jaars in Bern sitting houdt, bestaat
nit de nationale read (145 afgevaardigden, door 't
yolk rechtstreeks gekozen) on nit den Standenra ad
(44 gedelegeerden nit de kantons regeeringen.) De Uitvoerende macht berust bij den Bondsraa d, 7 mannen
nit en door de bondsvergadering gekozen voor 4 jaar, wier
voorzitter de bondspresident hoot. leder kanton
heeft rune eigene staatsregeling en bestuur, getschoeid en
gevoegd naar de bondswet. 't Hoogste gerechtshof is het
bondsgericht, door de bondsvergadering nit 9 leden voor 6
jaar "nit bear midden gekozen, saamgesteld. Onder den
bondsraad staat ook onmiddellijk de polytechnische school
on het leger. Het Eedgenootscbap heeft goon staand leger; maar ieder Zwitser is soldaat, on elk kanton moot,
daartoe opgeroepen, eon bepaald contingent leveren. Volgens de laatste telling Jan. 1880) bevat het bondsleger
117,500 man geregelde troepen en 92,736 man reserve, alzoo
in 't geheel 210,236 man. Volgens 't budget van '81 bedroegen de inkounsten 40,741,500 franc, de uitgaven 40,955,500 fr.
Z. had den &sten Dec. '80 eon actief van 51,117,348 franc
on eon passief van 37,442,020; a1zoo eon batig slot van
13,675,319 franc.
Zwittau, Zwittawa, 1) riv. van Ooistenr.-Hongarije,
pros. Moravie, salt na eon Z.lijken loop van 16 u. in de
Schwarza, to Brtinn. — 2) at. in Moravie, kr. Olmfitz,
aan den oorsprong der gen. riv., aan de bob. grens en aan
den spw. naar Praag, 111/2 u. N. Britian. Zij heeft fabr.
van wollen en linnen stoffen on levendigen handel in wol
on visa. 5800 inw.
Zwittawka, mvl. in Oostenr.-Hongarije, prov. Moravie,
kr. on 6 u. N. Brann, aan de Zwittawa. 700 mw.
Zwolfinalgreien, gem. van Oostenr.-Hongarije, prov.
Tirol en Vorarlberg. 3385 inw.
Zwolin, 1) Zwollin, st. in Rusland, Poles, gouv. en
5 u. 0. Radom. 3360 inw. — 2) zie Wolin.
l a ) 't Hoogste punt van den St.-Gothard-tunnel ligt op
1154 met., dat van de Schwarzwald-baan op 850 met.,
Semmering 890 met., Brennerbaan 1367 met., M.Cenis 1388
met., Centraal-Pacific 2140 met., Union-Pacific 2153 met.,
Andes-spoor ( Lima-Oroya ) 4760 met.

Zwolle

Zzubin

Zweite, Zwoll. 1) 4de arr. in 't rechtsgebied van het
hof t,e Arnhem, ingedeeld in 4 kantons Zwolle, Kampen,
Harderwijk en Ommen. - – 2 ) late kanton van gen. arr. —
3) it. en hfdpl. der prov. Overijssel., alsmede van gen. arr.
en kant., 15 n. 0.t.N. Amsterdam, aan 't Zwarte-water,
niet verre van den had en de Vecht, met wake rivieren
sij door de Willemsvaart en Nieuwe-Vecht gemeenschap
heeft, ter/rig zij door de Overijselsche kanalen met Twente
en door tal van grind-, street- en apoorwern met de onbudge plaatsen en provinciea in verbinding staat. Zij
heeft 3 voorsteden (Diezerpoorten of Nienwatad, Hamperpoorten en Sassenpoorten), is Inchtig en aangenaam pbouwd en bevat verscheiden nette straten en mime pleinen, onder welke laatste de Groote-Markt, met de daarmede
isamenhangende Melkmarkt itch voordeelig onderscheidt.
Tot hare voornaamste gebouwen bebooren: de voortreffelijke Groote- of St.-Michaelakerk, welker gewelf, fraai ge-sneden preekstoel ( van 1622) en prachtig orgel met knnstigen steenen trap (1721) zeer bezienswaardig din; behalve
den beck hebben de Hervormden bier nog 2, de Waalschen,
Luth., Doopsgez. en Chr. Geref. leder 1, en de B. }lath. 2
kerken (waaronder de in 1395 gestichte Lieve Vrouwe- of
Hruiskerk ), terwij1 ook de Israelieten er een eynagoge hebben ; — verder het gouvernementagebonw met het provinciaal archief; 't paleis van justitie; de tegen de N.muur der
Oroote-kerk gebonwde antieke hoofdwacht, in welks front
met vergulde lettere de woorden uVigilate et orate" (anno
1614 ); het huh; van burgerlijke en militaire verzekering;
de monnmentale Sasaenpoort met hear 5 torentjes; het etadhuts en.. De at. heeft een volledig gymnasium, een Rijks
hoogere burgerschool met 5jarigen cursus, een burgeravond-en teekenschool, een industrie-school, veracheiden lagere,
zoo openbare als bijzondere scholen, een stedelijke bibl.
met zeldzame werken over de aardrijkskunde en de geschiedenis van Overijsel, een kabinet van nat. hist., een °Mon,
een buitensocieteit en vele andere inrichtingen van nut en
vermaak. Men vindt er een kamer van koophandel en
fabrieken, levendigen binnen- en buitenlandschen handel
( vooral in wijnen en bout), en drukke week-, vee- en paardenmarkten, (waarop in 1880 o. a. werden aangevoerd 52,500
runderen en 5970 paarden). Tot de voorn. fabrieken behooren de werkinrichtingen der maatschappij tot exploitatie
van staatsspoorwegen, fabrieken veer stoom- e. a. werktuigen, ijzergieterijen, de gasfabriek, houtzagerijen en scheepstimmerwerven, olie- en korenmolens, bock- en courantdrukkerijen, bierbrouwerijen, azijnfabrieken, likeurstokerijen,
leerlooierijen, tonwalagerijen ens., terwij1 er Binds kort
'suede een broodfabriek, een melkinrichting en fabr. voor
zuivelbereiding gevestigd zijn. Geregelde stoombootdiensten

onderhonden de gemeenschap met Amsterdam en de aan
Thiel, Rijn en Zwarte-water gelegen steden ; terwijI 5 spoorwagon (op Meppel, Kampen, Almelo°, Deventer en Utrecht)
het verkeer te land bevorderen — De voormalige wallen
en verrdediginpwerken der stad skin Binds 1830 allengs in
fraai plantsoen herschapen. Ten Z. van de st., rnim halfweg 't Haterveer, ligt aan de Willemsvaart de !real beplante
Spoolderberg en verderop, nabij den IJsel, het usieraad
van de stad", het Nienwe-werk ( in 1828 door den Utrechtschen architect Van Lnnteren aangelegd, ter plaatse wear
vroeger de schans van Coehoorn lag); terwijl aan de Naijde
der at., aan den weg near Meppel, de begraafplaats gevonden
wordt, met monementen voor den dichter Rhijnvis Feith
1824, voor J. A. Oostkamp (t 1845), Mor Mr. J. ter
Feltwijk It 1843), G. IL van Senden e. Op de Thorbeckegracht (vroeger den Dijk) vindt men door een in 1876 geplaatsten gedenksteen het hula aangewezen, waar in 1798 de staataman J. R. Thorbecke (t 18721 geboren werd. — De at. vomit
met de gen. voorst. en de b. Assendorp en Dieu de g e m.
Zwoll e, die 23,385 law. telt. (22,759 in 1879, 20,408 in '69,
19,176 in '59, 18,168 in '49, 16,950 in '40, 15,640 in '30,
13,370 in '22, 13,060 in '11, 12,220 in 1796). Ligging der
pleats op 52. 30' N.B., 6. 5' O.L. — Zwolle, welks naam
(van onzekere afleiding) reeds in de 1 lde eeuw vermeld
wordt, behoorde weleer tot de Hawse en beweerde een vrije
rijksstad te zen. Herhaaldelijk is zij in vroeger tijden door
pest en brand geteisterd. 41 b. in de prov. Gelderland,
gem. Eibergen. 240 mw.
Zwollerkerspel, Ned. gem., prov. Overijsel, arr., kant.
en bij Zwolle, beataande nit de d. Maatenbroek en Windesheim, benevens een menigte b. 5708 mw.
Zwonitz, sake. et., kr.dir. Zwickau, 4 n. ZZW. Chemnitz, aan de Zwenitz, welke na 32 B.M. met de Wurschnitz
de Chemnitz vormt. De stad ligt aan de spw. ChemnitzAdorf en heeft eenige weverij en kantklopperij. 2720 ism.
Daarbij ligt het seer bedrijvige d. N i e d er-Z we. nit z,
wear de fljnste kant van 't Erzgebergte vervaardigd wordt.
2600 inw.
Zwornik, st. in Servie, zie Zvornik.
Zydsterovv, at. in Oostenrijk-Hongarije, prov. Galicie,
hr. en 41/2 U. NO. Stu, bij den mond der Stry in den
Dniester. 1300 mw.
Zwoolau, gem. van Oostenrijk-Hongarije, prov. Bohemen. 4400 mw.
Zydowo, pr. stadje, prov. Posen, regdet. Bromberg, kr.
en 2 u. Z. Gneeen. 700 inw.
ZyorT, zie Stamm.
Zziabin, Srubin, poolsche St., sic Schubin.

De Braking der Aarde,
NAAR DE JONGSTE OPGATEN VAN

BERM en WAGNER,
in N°. 69 der „Ergeinzungshefte" van Peterm. Mittheilungen, 1882.
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DE WERELDDEELEN.

Europa (zonder Usland en Nova-Zembla)
A zie
A Erika
Amerika
Australia en Polynesia
Poolgebied (*)

Grootte in K.M2.

Aantal inwoners.

9,730,576
44,580,850
29,823,233
38,473,138
8,952,855
4,478,200

327,743,41*
795,591,000
205,823,260
100,415,400
4,232,000
82,5110

34
18
7
2,6
0,5

136,038,872

1433,887,500

10,5

.

Totaal.

•

•

•

(" ) Tot het Poolgebied brengt men:
. 1,301,080 K.M.
Arctisch Amerika .
(met 10,000 mw.)
.
.
. 2,169,750 a
Groenland.
y
a 72,400
105,198 a
Lisland en Jan Mayen .
I/
70,068
.
.
.
Spitsbergen
a
49,065
.
.
Frans-Jozef-land

Nova-Zembla .
.
.
Nienw Siberische-Eilanden
Wrangelland
.
.
ten Z. van Amerika.
ten Z. van Anstralie

.
.

op I K.1122.

91,814 K.112.
25,585
4,680 y
138,000 y
523,000 .,

Grootte en Bevolking der Staten van Europa in 1882.
STATEN.

Aantal ins,

op I. KAP.

i'4 74I g2 2' !: MA 7. 4g e7; n4 M Gn EA V, nw, a:

...2.

,:44

_

2

E.

_

•
.
.
.
.
.
Rualand (zonder Nova-Zembla) .
•
•
•
•
•
•
•
.
•
Oostenrijk-Hongarije
•
•
•
•
•
•
Het Duitsche Rijk .
.
•
•
.
.
.
......
.
.
Frankrijk .
.
.
.
.
.
Spanje ( zonder de Canarische-Eil.) .
...........
Z weden .
.
.......
.
.
.
N oorwegen
Groot-Brittannie en Ierland
........
.
.
Italie.................
Turkije (met Oost-Rumili
Rumenie
Portugal (zonder de Azoren)
Griekenland .
,
•
.
.
......
.
.
B ulgarije .
Bosnie, Herzegowina en Novibazar
Servie
.........
Zwitserland
.
.
.
.
.
.
Denemarken (zonder Usland en Farder) .
Nederland.
.......
.
.
.
.
Belgie
.
.
.
.
.
.......
Montenegro .
.
.
.....
.
.
.
L uxemburg
.....
.
.
.
.
.
.
Andorra ......
.
.
.
•
Li chtenstein .....
.
.
.
.
•
•
San Marino .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Grootte in KAMP.

STEDEN DER AARDE
met ten naastebij 25,000 inw. en meer.
(Naar Behm und Wagner, Die Bevolkerung der Erde, 1882; Almanach de Gotha, 1882; Nederl.
Staatscourant 1882; Regeerings-Almanak van Nederl. Indie, 1882; Deutsche Rundschau
fur Geographic und Statistik I—IV, en andere bronnen.)

A. EUROPA.
a.) NEDERLAND.
Amsterdam,
Rotterdam,
'S Gravenhage,
Utrecht,
Groningen,

338,050.
157,270.
123,500.
71,240.
48,090.

Arnhem,
Leiden,
Haarlem,
Tilburg,
Leeuwarden,

42,760.
41,630.
39,980.
29,470.
29,0s0.

Maastricht,
Dordrecht,
Nijmegen,
Delft,
'S Hertogenbosch,

28,920. 1 Schiedam,
Zwolle,
27,720.
26,630.
26,400. 1
24,890.

23.700.
23,380.
.7 )

b.) BELGIR.
Brussel (met voorst.), 400,000. ' Brugge,
Antwerpen,
165,000. i Verviers,
Gent,
135,0(.0.
Mechelen,
Luik,
122,000. , Leuven,

45,500.
43,000.
41,300.
36,000.

Doornik,
Kortrijk,
Names,
Seraing,

St.-Nicolaas,
Bergen (Mons),

25,700.
24,800.

48,450.
48,150.
43,600.
93,380.
41,240.
37,390.
37,155.
36,970.
36,380.
35,840.
35,000.
:34,050.
33,490.
32,810.
31,520.
31,060.
30,680.
30,550.
30,450.
30,360.

Schwerin,
Remscheid,
Bamberg,
Spandau,
Brandenburg a/H.
Offenbach,
Kiinigshutte,
Freiberg,
Gera,
Gotha,
Kaiserslautern,
Altenburg.
Nordhausen,
Colmar,
Hildesheim,
Guben,
Kottbus,
Heidelberg,
Heilbronn,
Trier,

30,150.
30,030.
29,550.
29,310.
29,060.
28,450.
27,520.
27,550.
27,120.
26,520.
26,320.
26,240.
26,200.
26,100.
25,690.
25,840.
25,590.
24,410.
24,400.
24,200.

45,820.
45,020.
44,085.
43,265.
43,190.
42,135.
41,320.
39,990.
38,470.
36,640.
35,710.
35,330.
34,540.
32,990.
32,290.

Pau,
29,300.
Aix,
29.800.
Bayonne,
27,400.
Laval,
27,100.
Rochefort,
27,000.
26,900.
Douai,
Montauban,
26,900.
Arras,
26,700.
Vienne,
26,500.
Le Creusot.
26,500.
Valenciennes,
26,100.
Carcassonne,
25,900.
Castres,
25,800.
St.-Pierre-les-Calais, 25,600.
Arles,
25,100.

12,114.
12,037.
11,784.
11,781.
11,689.
11,529.
10,874.
10,817.
10,712.

Bergen-op-Zoom,
Veendam,
Hoorn,
Veers,
Harlingen,
Hilversum.
Achtkarepelen,
Oosterhout,
Vlaardingen,

27,000.
26,000.
26,000.

c.) DUITSCHLAND.
Berlijn,
1,122,500.
Hamburg,
410,120.
Brealau,
272,910.
Leipzig ( m. V.),
250,50.
Munchen ( m. v. ), 246,990.
Dresden,
220,820.
Frankf. a/M (m. v.), 164,820.
Keulen,
150,000.
Koningsbergen,
140,910.
Maagd en burg,
137,135.
Bremen,
123,295.
Hannover,
122,845.
Stuttgart ( m. v. ), 117,300.
Dantzig,
108,550.
104,470.
Straatsburg,
Neurenberg,
100,000.
Barmen.
95,940.
95,450.
Dasseldorp,
95,120.
Chemnitz,
Elberfeld,
93,540.

Stettin,
Altona,
Aken,
Brunswijk,
Krefeld,
Halle a/S.,
Dortmund,
Posen,
Miihlhausen,
Mainz,
Kassel,
Essen,
Mannheim,
Erfurt,
Metz,
Frankfort a/M.,
Lubeck,
Giirlitz,
Wiesbaden,
Karlsruhe,

d.)

91,760.
91,050.
05,550.
75,040.
73,800.
71,480.
66,540.
65,710.
63,630.
60,900.
58,290.
56,940.
53,465.
53,250.
53,130.
51,150.
51,055.
50,310.
50,240.
49,280.

Potsdam,
Darmstadt,
Kiel,
Regensburg,
Duisburg,
Gladbach,
Liegnitz,
Rostock,
Freiburg i. /Br.,
Elbing,
Zwickau,
Bromberg, .
Bochum,
Osnabruck,
Bonn,
Furth,
Bielefeld,
Coblenz,
I Charlottenburg,
1 Flensburg,

LUXEMBURG.
Luxemburg.

e.)
Parijs,
Lyon,
Marseille,
Bordeaux,
Rijsel i Lille),
Toulouse,
Nantes,
St.-Etienne,
Ronaan,
Havre (Le),
Reims,
Roubaix,
Lorient,
Nice
Auden%
Nancy,

2,225,910.
272,890.
357,530.
220,955.
177,945.
136,625.
121,965.
120,210.
104,720.
102,615.
93,340.
90,570.
87,820.
78,160.
73,690.
71,990.

Toulon,
Angers,
Brest,
Limoges,
Nimes,
Montpellier,
Rennes,
Orleans,
Besancon,
Le Mans,
Dyon,
Tours,
Tourcoing,
Grenoble,
Versailles,

46,700.

FRANKRIJK.
69,400.
65,225.
64,600.
63,130.
62,550.
61,870.
60,390.
57,315.
57,040.
55,350.
53,900.
52,510.
50,270.
50,250.
49,325.

Troyes,
St.-Quentin,
Boulogne s/m.,
St.-Denis,
Clermont,
Baiers,
Caen,
Bourges,
Avignon.
Duinkerken,
Poitiers,
Cherbourg,
Cette,
Perpignan,
Angouleme,

I t) Meer dan 10,000 jaw. hebben in ons land (31 Dec. 1891 t
Deventer,
Den Helder,
Gouda,
Breda,

Kampen,

Nieuwer-Amst el ,
Middelbnrg,
Apeldoorn,
Zutphen,.
Weststellingwerf,

20,230.
20,200.
18,480.
18,000.
17,770.
17,386.
15,940.
15,850.
15,183.
14,759.

Opsterland,
Haarlemmermeer,
Alkmaar,
Amenfoort,
Tietjerksteradeel,
Zaandam,
Schoterland,
Wonseradeel,
Lonneker,

14,528.
14,400.
13,877.
13,680.
13,506.
13,370.
13,303.
12,887.
12,670.

Rheden,
Delfshav en,
Wymbritseradeel,
Kralingen,
Ede,
Hoogeveen,
Emmen,
Sneek,
Roermond,

10,747.
10,496.
10,442.
10,432.
10,400.
10,357.
10,272.
10,183.
9,850.

1127
1127

Steden
der aarde
aarde enz.
Steden der
enz.

IERLAND.
EN IERLAND.
f.) GROOT—BRITTANNIE EN

35,550.
33,70.1.
32,600.
31,320.
30,000.
29,('
20.

Laibach,
Kassa,
Tarnopol,
Stuhlweissenburg,
Pola,
Troppau,

26,30
26,100.,.
25,90.
25,600.
25,
75.
24,850.

Xrakau
Szegedi
ii,(In: v. ),
Maria-Thereaiopol,
9ebreczin.
116draez0-Vasarhe1y,

rad., '
77,760. Temesvar,
B6k6s-Csaba,
73,675.
Grosswardein,
61,360.
51,100.
Klausenburg,
51,00.1. Mako,

Itre14,

h.) ZWITSERLAND.
25,100.
25,100.
44,085.
44,085.
Zarich,
61,400. Bern,
61,400.
Bern,
30,180. II Zarich,
30,180.

Napels,
Napels,
Milaan,
Milaan,
Rome,
Rome,
Turijn,
Turijn,
Palermo,
Palermo,
Genoa,
Genoa,
Florence,
Florence,
Venetie,
Venetie,
Measina,
Measina,
Bologna,
Bologna,
Catania,
Catania,
Livorno,
Livorno,
Ferrara,
Ferrara,
Padua,
Padua,
Verona,
Verona,
Lucca,
Lucca,
A iessandria,
A
iessandria,
Brescia, e-P
Brescia,
Barri-dell
Barri-dell
e-P ugli,
ugli,

+.3,115.
+.3,115.
321,010.
321,010.
30'
,490.
30',490.
252,810.
252,810.
244,990.
244,990.
179,500.
179,500.
169,000.
169,000.
132,820.
132,820.
126,500.
126,500.
123,270.
123,270.
100,400.
100,400.
97,610.
97,610.
75,500.
75,500.
72,175.
72,175.
68,740.
68,740.
68,070.
68,070.
62,460.
62,460.
60,030.
60,030.
60,575.
60,575.

i.) 1TALIR.
60,570.
60,570.
Rimini,
Rimini,
37,075.
37,075.
Ravenna,
Ravenna,
36,310.
36,310.
S“sari,
S“sari,
58,060.
Modena,
Modena,
58,060.
54,000.
Faenza,
Faenza,
36,000.
36,000.
54,000.
Pisa,
Pisa,
51,550.
Piacenza,
Piacenza,
35,000.
35,000.
51,550.
Pistoja,
Pistoja,
54340.
54340.
Alcamo,
Alcamo,
34,080.
34,080.
Perugia,
Perugia,
Tarente,
Tarente,
50,,50.
33,940.
33,940.
Reggio-nell'-Emilia,
Reggio-nell'-Emilia, 50,,50.
47,600.
Asti,
Asti,
33,200.
33,200.
47,600.
Ancona,
Ancona,
33,120.
33,120.
45,220.
Barletta,
45,220.
Parma,
Parma,
41,240.
41,240. Barletta,
Caatellamare-diStabia
Caatellamare-diStabia
33,100.
33,100.
Modica,
Modica,
31,075.
31,075.
40,900.
Novara,
Novara,
Forli,
40,900.
Forli,
40,280.
Caltagirone,
Caltagirone,
40,280.
Foggia,
32,300.
32,300.
Foggia,
39,700.
39,700.
Cremona,
Cremona,
32,000.
32,000.
Bergamo,
Bergamo,
Vicenza,
Vicenza,
39,430.
39,430. Treviso,
Udine,
Udine,
32,000.
32,000.
39,250.
Treviso,
31,25 ....
31,25
Reggio-di-Calabria,
Reggio-di-Calabria,
39,250.
38,950.
38,950.
Salerno,
Salerno,
31.245.
31.245.
Arent),
Arent),
38,600.
38,600.
Spezzia,
Spezzia,
30,730.
30,730.
Cagliari,
Cagliari,
28,550.
30,550.
30,550.
28,550.
Acireale,
Caaerto,
Acireale,
3 .,0
3
.,0 0.
0.
39,200.
Pavia,
Pavia,
39,200. Caaerto,
Cesena,
Cesena,
Trapani,
Trapani,
37,950.
37,950.
Caltanisetta,
Caltanisetta,
30,000.
30,000.

Nyiregyhaza,
Belt&
var,
Budweia,
Salzburg,

24,10. .
24,000.
23,800.
23,5..0.

Chaux-de- Fonds,
Chaux-deFonds,

1:2,450.
1:2,450.

Savona,
Imola,
Vercelli,
Casale-Mon ferrato,
Catanzaro,
Mantua,
Monza,
Cbioggia,
Trani,
Lecce,
Lodi,
Lugo,
Como,
Siena,
Carrara,
Cuneo 1Coni),
Syracuse,

Savona,
Imola,
Vercelli,
Casale-Mon
Catanzaro, ferrato,
Mantua,
Monza,
Cbioggia,
Trani,
Lecce,
Lodi,
Lugo,
Como,
Siena,
Carrara,
Cuneo
1Coni),
Syracuse,

29,610.
29,35 ..
29,00..
28,710.
28,600.
28,050.
28,000.
28,0
26, 00.0.
25,900.
25,8.0.
25,65%
25,5)0.
25,209.
25,209.
25,000.
25,000.
24,851.
24,851.
23,500.
23,500.

Burgos,
R4us,
San-Fernando,
Para
pelona,
A ntiguerra,
Vitoria,
Ecija,
Jaen,

29,680.
27,60 .
26,200.
25 63.
25,550.
25,000.
25,000.

29,610.
29,35 ..
29,00..
28,710.
28,600.
28,050.
28,000.
28,0 0.
26, 00.
25,900.
25,8.0.
25,65%
25,5)0.

ENPORTUGAL.
k.)
k.) SPANJE
SPANJEEN
PORTUGAL.

Madrid,
Madrid,
Barcelona,
Barcelona,
Lissabon,
Lissabon,
Valencia,
Valencia,
Sevilla,
Sevilla,
ifialaga,
Oporto,
Murcia,
Saragossa,

397,690_
397,690_
250,'
250,'
!W.
!W.
246,350.
246,350.
143,050.
143,050.
134,00k.
134,00k.
115,' 8 ..
1(5,S80.
91,800.
84,575,

Granada,
76,100.
Carthagena,
75.900.
65,001.
Cadiz,
Jer
es- de-la-Fron tera, 64,500.
5,,221.
Palma,
Lorca,
52,930.
Valladolid,
52.200.
Cordova,
49,850.
41,000.
Santander,

Almeria,
Linares,
Alicante,
Oviedo,
Gracia,
Comb.,
Bilbao,
Alcoy,
Gyon,

Almeria,
Linares,
Alicante,
Oviedo,
Gracia,
Comb.,
Bilbao,
Alcoy,
Gyon,

40,320.
36.630.
34.030.
34,46..
33,760.
33,730.
32,700.
32,500.
30,600.
40,320.
36.630.
34.030.
34,46..
33,760.
33,730.
32,700.
32,500.
30,600.

Burgos,
R4us,
San-Fernando,
Para pelona,
A ntiguerra,
Vitoria,
Ecija,
Jaen,

1.) DE STATEN VAN
VAN HET
HET BALKAN—SCHIEREILAND.
Constant
Constant
80,0
80,0
II,
II, Bitolia
.146,000. Salon
Galatz,iki,
.146,000.
Galatz,
Bitolia (( Monastic),
Monastic), 40,000.
40,000. ,, Ploeschti,
Belgrado,
Belgrado,inin opop el,el, 270,000.
270,000.
75,000.
75,000.
Salon
iki,
39,900.
Larissa,
39,900. ,, Ploeschti,
Larissa,
Botochani,
Botochani,
Buchan-at,
Buchan-at,
77,150.
77,150.
74,5110.
74,5110.
Janina,
Janina, Scopia )) ,,
Athene,
Athene,
Serajewo
Boana•SeSerajewo
Boana•SeJassy,
Jassy,
99,000. AA drianopel,
99,000.
62.000.
62.000. rat),
Oeskoeb (( Scopia
Oeskoeb
rat),
drianopel,
36,000.
36,000.
78

25,004.

33,0 0.1.0.
33,0
30,00 1.
30,00
29,01.0..0.
29,01
21.004.
21.004.
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Braila,
iteestajoek,
Bel.lad,
Patras,

28,000.
26,870.
26,560.
26,600.

Servs,
Varna,
Philippopel,

25,400.
24,650.
24,500.

Widdin,
Sistowa,
Silistria,

24,000. , Sjoemla,
Hermopolis,
24,000.
23,000.
Sofia,

22.900,
22,300,
22,500,

Do rpat,
38,670.
38,600. Akjerman,
Sergijeskij,
38,250.
Bobruisk,
37,100.
Bender,
36,250.
Simbirsk,
35,025.
35,000. Tam bow.
Soemy, Slimy,
34,750.
Zarizyn,
33,980.
Koslow.
33,970.
Jekaterinenburg.
33,000.
Isjoem,
31,750.
Smolensk,
31,270.
}titan,
30,400.
30,300.
Abo,
39,275.
Perm,
29,980.

29,720.
28,940.
27,470.
26,870.
26,840.
26,820.
26,400.
26,380.
25,580.
25,520.
25,130,
24,650.
24,330.
23,840.
22,970.
22,299.

m.) RUSLAND.
St.-Petersburg,
Moskau,
Warachau,
Odessa,
Riga,
e herson,
Kiev,
Kirschenew,
Cisarkow,
Kasan,
Wilna,
Saratow,
Nikolajew,
Jelissawetgrad,
A strakan ,
Tula, To ela,
Loclei,

876,580.
611,970.
339,350.
193,500.
168,840.
128,075.
127,250.
112,130.
101,175.
94,170.
98,700.
86,420.
82,800.
63,065.
57,700.
57,375.
57,000.

57,500.
52,530.
52,560.
52,260.
51,950.
59,850.
48,270.
48,190.
47.840.
46,280.
44,450.
44,000.
43,150.
42,230.
41,800.
41,720.
40.400.

Orel.
Simferopol,
Berditajew,
Dfinaburg,
Samara,
Revel,
Kronstadt,
Taganrog,
Orenburg,
Woronesj,
Bestow a/Don,
Minsk,
Helsingfors,
Sown°,
Sjitomir,
Mohilew,
Witebsk,

n.) SCAND1NAVIR
Hopenhagen.
Stockholm,
Christiania,

234,850.
568,757.
76,900.

Gothenburg (Goteburg) 76,4 -t0
Malmo,
38,050.
Bergen,
34,400.

Brest-Litowskl,
Kaloega,
Twer,
Nowo-T0jerkask,
Bjelostok,
Penaa,
Dmitrow,
Grodno,
Pultawa,
Jekaterinoslaw,
Lublin,
Koersk,
Wolsk,
Kostroma,
Jeletz,
Jaroslaw,
Tiraspol,

EN

DENEMARKEN.

NorkOping,
Frederikeberg,

B. AZIF

26,740.
26,510.

1 Aarhuns,
Drontheim,

24,800.
22,500 .

(C).

a.) AZIATISCH RUSLAND.
Tiflis,
Taschkend,
Andidsjan,
Samarkand,
Rhokand,

104,000.
100,000.
43,000.
36,000.
35,000.

Stavropol,
Irkoetsk.
Tomsk,
Jekaterinodar,
Omak,

34,300.
83,800.
33,790.
32,300.
30,900.

Jeisk,
29.500.
Khodsjend,
28,000.
Marghilan,
26,000.
Sjamaka, Schemachi, 25,100.

Noecha, Nucha,
Sjoesja,
Maikop,
Batoem, Return,

25,000.
24,500.
23,400.
22,500.

Arabgir,
Adana,
Jerusalem,
Dsjidda,
Konia,
Kerkoek,

30,000.
30.000.
25,000.
25,000.
25,000.
25,000.

b.) AZIATISCH TURKIJE.
Smyrna,
Damascus,
Aleppo,
Beyroet,
Broessa,
Erzeroem,
Diarbekir,

150,000.
150,000.
70,00.4
65,000.
60,000;
60,00;.
60,000.

Koetaya, Kutahia,
Kaisarieh,
Trebizonde,
Bassora, Basra,
Tokat
Hawaii,

60,000.
60,000.
50,0)0.
50,000.
45,000.
45,000.

Bagdad,
Mound,
Manisa*,
Kastamouni,
Angora,
Wan,

40,003.
40,000.
40,000.
40,001.
30,000.
30,000.

c. ARABIE.
Siwoen,
Sana,

80,000. 1 Aden,
55,000. 1 Tarim, Terim,

30,0 V.
25,090.

I Maskate,

24,000.

d.) PERZIE.
200,009. • Mesjed,
Teheran,
Tabria, Tebris, TanResjed, Rescht,
120,000.
ris,
Balfroesch,
Ispahan„
60,000.
Kerman,

60,000.
6 ,,000.
50,009.
42,010.

Jesd,
Shiraz,
Hamadan,

40,000.
30,000.
30,000.

Aboesjir, Boesjir,
Dizfoel,
Sjoester,

25,000.
20,000
20,000.

Herat,

50,000.

e.) AFGHANISTAN.
ICaboe),

60,000. 1 Chulum,

69,000. 1 Maimene,

60,000.

1

f.) TOERKESTAN.
Bokhara Buchara, 73,009.
Enkele staten, als die van Aziat. Rusland, Engelsch Indie, Insulinde en Japan ttitgezonderd, Ain de cijfers achter de ateden van dit werelddeel meerendeels zeer globaal.

1129

Steden der aarde enz.
VOOR-INDIE.

g.)
753,000.
Bombay,
683,450.
Calcutta,
406,000.
Madras,
263,000.
Hyderabad,
Lucknow, Laknau, 261,500.
207,500.
Benares,
158,900.
Patna,
154,41(1.
Delhi,
150,380.
Allahabad,
142,200.
Bangalore,
137,900.
Agra,
135,800.
Amritsir,
Serinagar of Kasjmir,, 132,00).
119.600.
Cawnpoer,
118,830.
Poena,
116,870.
Ahmedabad,
112,000.
Baroda,
107,150.
Surate,
101,680.
Bareily,
100,000.
Lahore,
84,440.
Nagpoer,
79,200.
Furruckabad,
77,530.
Shahjehanpoer,
76,50 I.
Trichinopoly,
Boglipoer,Bhagulpoor, 69,680
69,210.
Dacca, Dhaka,

67,160.
Moradabad,
66,840.
Gya,
Alighur, Allyghur, 62,450.
69,800.
Miroet, Meerut,
lefonghyr, Mungger, 60,000.
59,300.
Umta, Oemta,
59,280.
Mnttra,
58,550.
Pesjawer,
58,300.
Sjolapoer,
57,809,
Maissoer, Mysore,
56,800.
Moeltan,
Dsjoebelpoer, Jubbel55,180.
pm.,
Karatsji, Kurrachee, 53,500.
52,500.
Mtrzapoer,
52, i 75.
Tandsjoer,
51,980.
Madoera,
51,760.
Bellary,
51,120.
Goruckpoer,
50,880.
Catac, Cuttack,
50,000.
Salem,
50,000.
Khatmandoe,
50,000.
Pallie,
48,500.
Nagapatam,
49,000.
Kamtie,
47,450.
Durbunga,

Chapra, Choppers, 46,250.
Dsjullinder,Jullindur, 45,600.
Sagar,
45,600.
Combeconum,
44,440.
Behar, Bahar,
44,300.
Dinapoer,
42,000.
Dsjammoe, Jummoo, 41,800.
40,600.
Ambalah,
Cuddalore,
49,290.
Loodiana, Loediana, 40,000.
Kolapoer,
39.600.
Arrah,
39,380.
Sjikarpoer,
38,100.
Hoebly,
37,960.
Conjeveram,
37,300.
36,200.
Masoelipatam.
35,980.
Mandvi,
35,870.
Bhownugger,
35,359.
Coimbatore,
35,000.
Howra,
35,000.
Umrohah.
34,750.
Adjmir, Ajmere,
34,700.
Hoeghly,
Cambay,
33,710.
32,840.
A hmednaggar,
32,320.
Burdwan,

32,250.
32,20031,500.
31,500.
31,000.
30,750.
30,550.
30,000.
30,000.
29,710.
29,300.
28,750.
28,650.
27,300,
27,140.
27,000.
26,800.

Bhiwani,
Vizagapatam,
Midnapoer,
Patan,
Cananore,
Palighatoe,
Etawah,
Pillibheet,
Nellore,
Mangalore,
Burhampoer,
Butala,
Santipoer,
Cuba, Kalna,
Dharwar,
Beljam,
Agurpara,
Kisjenagoer, KishnaOur,
Ellore,
Karnoel,
Sjalkote,
Panipoet,
Riwari,

26,750.
25,500.
25,500.
25,350.
25,300.
24,500.

A va,
Amarapoera,

25,090,
25,000.

Tambobon,
Batac,
Remban?,-„

22,650.
22,800.
21,330.

Pingyauhien,
Yoeyau,
Z-Kyoe,
Kioekiang,
Bangka,
Tathau,
Woehoe,
Tsji- foe,
Itsjang,
Swatau,
Kioeng-tsjeoe,
Nganhsjoe,
Tinghai,
Lassa, H'Lassa,
Petoena,
Pak hoI,

60,000.
60,000.
60,000.
58,000.
50,000.
50,000.
40,000.
35,000.
33,500.
301000.
30,000.
30,000.
30,000.
30,000.
25,000.
25,000.

Hikome,
Yonezawa,
Kochi.
Matsuyama,
Himeji,
Takata,
Choshi,
Tsurugaoka,
Takaoka,
Nagaoka,

27,680.
27,500.
27,000.
26,140.
25,950.
25,650.
25,130.
25,000.
24,600.
24,500,

11.) ACHTER-INDIR.
Bangkok,
Kesjo, Kescho,
Rangoen,

500,009.
150,000,
132,000.

Mandalay,
Singapore,
Saigoen,

100,000.
97,000.
70,000.

Mulmein,
Hue,

53,000.
50,009.

i.) 1NSULINDE.
Manilla ( met voor1,600,01-.0.
steden I,
Solo of Soerakarta, 124,050.
122,231.
Soerabaye,
96,960.
Batavia (m. v. ),

I Samarang,
Meester Cornelis,
Djokjokarta,
Palembang,
I Pasoeroean,

68,550.
70,140.
45,000.
40,000.
38,820.

Laoag,
33,630.
Pekalongan,
30,540.
Tondo,
voorsteden 31,350.
Binondo, v. Manilla. 26,469.

k.) CHINA.
1,600,009.
Canton,
1,000,000.
Peking,
1,000,000.
Siangtoan,
Sian, Singan-foe, 1,000,000.
1,000,000.
Tsjantsjau- foe,
959,f ,00.
Tientsin,
800,000.
Tsjingtoe-foe,
Foetsjeu, Foetsjow630,000.
foe,
600,000.
Hankau,
600,000.
Tsjungking-foe,
600,000.
Hangtsjau-foe,
500,000.
Schaohing,
500,000.
Soetsjeu,
45.1,000.
Nanking,
400,000.
Fatsjan,
360,000.
Jangtsjau,
300,000.
Leinkong,
275,000.
Shanghai,

Taijoeen-foe,
Weihien,
Takau en Taiwan,
Tengtsjoe-foe,
Ningpo,
Jon gping,
Woetsjang,
Tsinan-foe,
Tsjangtjakheu,
Tsjaujang,
Hoetsjeu,
Moekden,
Oeroemtsi,
Tsjingkiang,
Panting-foe,
Tungkung,
Hwangjnen,
Kirin,
Victoria,

250,000. I Tungtscho,
250.000. I Houtsjou,
235,000. Hanjang,
Tamsui en Kilong,
230,000.
230,000. Amoy,
200,000.
Macao,
200,000.
Wentsjeu,
Jingtse,
200,000.
200,000.
Hantsjung-foe,
200,000.
Yarkand,
200,000.
Tsjingting-foe,
170,000.
Tsjingtsj an-foe,
150,000.
Oerga,
130,000.
Kaschgar,
120,000.
Tungkwan,
120,000.
Tsitsigar, Zizigar,
120,000.
Anhai,
120,000.
Nioetsjoeang,
102,000.
Hyantsjau,

100,000.
100,000.
100,000.
90,000.
88,090.
85,000.
83,000.
80,000.
80,000.
80,000:
75,000.
70,000.
70,000.
70,000.
70,000.
60,000.
69,000.
60,000.
60,000.

1. JAPAN.
Tokio of Jedo,
Osaka,
Kioto of 3liako,
Kagosima,
Nagoya,
Kanazawa,
Hirosima,
Yokohama,
Wakayama,
Tokushima,

C.
Cairo,
Alexandrie,
Fez,
Tunis,
Abeokoeta,
Porto-Novo,
Bida,
Zanzibar,

811,510 (t) Sendal,
291,000.
Takamatsu,
Nagasaki,
229,810.
200,000. Toyama,
115,000. Kumamoto,
Foukoui,
108,260.
Sakai,
75.700.
67,500.
Tottori,
60,490. Maytsuye,
Akita,
57,e00.

AF11IK A.
327,46 ).
165,751.
150,000.
125,000.
'25,000.
100,000.
8 ),000.
80,000.

Antananarivo,
Koemassi,
Illorin,
Ojo,
Port-Louis,
Tanta,
Koeka,
Lagos,

55,170.
47,800.
46,600.
46,500.
42,390.
40,800.
40,600.
39,600.
38,' 80.
36,000.

Hirosaki,
Niigata,
Okayama,
Shizuoka,
Senjou,
Morioka,
Hagi,
Hiogo,
Saga,
Hakodade,

34,900.
33,800.
32,950.
32,520.
32,180.
31,500.
30,500.
30,400.
29,500.
28,800.

(De cijfers zijn zeer globaal.)
75,000.
70,000.
70,000.
70,009.
64,300.
60,000.
6 1,000.
60,000.

Abomey,
Salaga„
Khartoem,
Jakoba,
Ibadan,
El-Obeid,
Kabebe,
Ogbomoscho,

60,000.
60,0)0.
60,009.
00,001.

60,000.
50,009.
50,000.

50,000.

( ) Volgens E. Reclus Nouv. Geogr. Universelle, VII, had Tokio in 1830 1,037,000 mw.

Zagazig,
Saint-Paul,
Saint-Denis,
Saint-Pierre,
Syoet,
Tetoean,

40,000.
32,120.
„.,
...m” 30,500.
um.' 28,000.
27,450.
25,00e.

1130

Steden der aarde enz.
D. NUSTRALIF.

Melbourn e ,in. v.), 28f2,9
Sydney n. V.)
224,210.
Auckland,
40,00. ).
Adela1de,
38,480.

Brisbane ( m. v. ,,
Christchurch,
Sandhurst,

31,110.
3.1,970.
28,170,

g 25,301.
I Emerald-Hill,
I Collingwood, rs g 23,800.
';2. r„ 23,400.
I Richmond,
23,120.
Fitzroi,

Dunedin,
Ballarat,
Wellington,
Hobartou,

22,400.
22,000.
21,120.

E. AMERIKA.
a.) BRITSCH N.-AMERIKA.
Montreal,
Toronto,

.b 140,750. I Quebec,
86,415. I Halifax,

35,960. 1 St.-John ( N.-Br.),
27,410. I

1:1(t. 1 Hamilton,

2;i,130.

b.) VEREENIGDE STATEN.
New-York,
Philadelphia,
Brooklyn,
Chicago.
St.- Louis,
Boston,
Baltimore,
San-Francisco,
Cincinnati,
New-Orleans,
Washington,
Cleveland,
Pittsburg,
Buffalo,
Newark,
Louisville,
Jersey-City,
Detroit,
Milwaukee,
Providence,

1,208,600.
84 ),00 /.
560,000.
503,300.
390.500.
360,500.
352,000.
28..,000.
255,700.
216,150.
160,300.
160,15 1.
156,400.
155,15. 1,
136,400.
123,650.
120,730.
116,350.
115,58 ,.
104,850.

Albany,
Rochester,
Al leghany,
Indianapolis,
Richmond,
New-Haven,
Lowell,
Worcester,
Troy,
Kansas-City,
Cambridge,
Syracuse,
Columbus,
Paterson ,
Toledo,
Charleston,
Fall-River,
Minneapolis,
Scranton,
Nashville,

90,900,
89,360.
78,680.
75,075.
63.800.
62,880.
59,480.
5S,300.
56,750.

55,810.
52,750.

51,800.
51,66 ,.

50,890.
50,150.
50,000.
49,000.
46,900.
45,850.
43,460.

Reading,
Hartford,
Wilmington,
Camden,
St.-Paul,
Lawrence.
Dayton,
Lynn,
Atlanta,
Denver,
Oakland,
Utica,
Portland,
Memphis,
Springfield,
Manchester,
St . -Jo sep h,
Grand-Rapids,
Wheeling,
Mobile,

43,280.
42,550.
42,500.
41,660.
41,500.
39,180.
38,680„
38,280.
37,420.
35,630.
34,560.
33,910.
33,810.
33,600.
33,340.
32,63,).
32,480.
32,000.
31,260.
31,200.

Hoboken,
Harrisburgh,
Savannah,
Omaha,
Trenton,
Covington,
Peoria,
Evansville,
Bridgeport,
Elisabeth,
Erie,
Salem,
Quincy,
Fort-Wayne,
New-Bedford,
Terre-Haute,
Lancaster,
Somerville.

31,000.
3 t, 760.
30,680.
30,520,

29,9 . O.
29,720.
29,3 i 5.
29,280.
29,150.
20.230.
27,730.
27,600.
27,2;0.
26,880.
26,870.
26,1140.

25,770.
24,980.

c.) MEJICO.
Guadalajara,
Puebla,
Guanajuato,

241,110. ; Monterey,
78,600.
Hidalgo,
64,580. 1 San-Luis-Potosi,
56,110.
Zacatecas,

37,000.
36,400.
34,300.
32,000.

Aquaacalientes,
Merida,
Colima,
Queretaro,

d.) MIDDEN-AMERIKA
Havanna,
Guatemala,

230,000. I Santa-Anna,
55,730. I

EN

31,870. Durango,
32,000.
Osjaca,
31,000.
Morelia,
27,560. Matehuala,

27,120.
26,220.
25,000.
25,020.

WEST-INDIR.

29,900. I Port-au-Prince,
I

27,000, I Saint-Pierre MartiI nique ) ,
23,900.

e.) ZUID-AMERIKA.
275,000.
Rio-de-Janeiro,
248,710.
Buenos-Aires,
Santiago-de-Chile, 150,000.
128,900.
B•lda,
Reel* (Pernambuco), 116,700.
101,500.
Lima,
98,000.
Valparaiso,

80,001.
Quito,
76,500.
La-Paz,
;3,350.
Montevideo,
Santa-FE-de-Bogota, 50,000.
Caracas, 48,900.
Bogota ( Columbia ), 40,8, Kt.
Cochabamba, 40,680.

Belem of Para,
Callao,
Maranhao,
Arequipa,
Valencia,
Cordova,
Barquesimeto,

35,000. ' San-Paulo,
33,600.
Porto-Allegro,
31,600.
Sucre,
29,250.
Potosi,
24,600.
Maracaibo,
Guayaquil,
28,600.
25,600.

25,000.
25,000.
24,, 00.
23,000.
22,000.
22,000.

VERGELIJKEND OVERZICHT VAN EENIGE AARDRIJKSKUNOIGE BENAMINGEN IN VERSCHILLENDE TALEN
EN VAN ENKELE WOORDEN, VEELVULDIG IN SAMENSTELLINGEN GEBRUIKT.

!Wader- •
onitsch.

Port-

ItaIi-

geesch.

aan..h•

tir, mrdig.

kraj.

campina.

camp+.

slatt.

slette, flade.

mag.

prilie.

Nano _e
d .
montan a

planic ie
monte.de

schiena di
montagna.

hd-slatt.
''

hdialette.

rnonte.

...nba.

inonte,

monte.

berg.

bjerg.

catena di
montagne.

bergkedja.

bergkjced,••

terre, pays.

pais.

paiz.

vlakte.

ebene

plain.

plain e,

Ilano.

tableland.

plateau.

mount, hill.

mont.

bergketen.

gebergte.

bergiop.

berg.
bergkette.
gebirge.

chain, range meohnatiangen pd.:.
mountains.

be visipnitt.ze,

,

.

sierra_

sera.

giogaia ,

montagne.

co.riViri:;..

serra.

montagna

h IrsZ, IMk. a '

bjergstrrekning, aas.

pi,.

r TI., 1: rie, i., z .
, Ce U

pico.

cima.

bergspets.

bjergstind.

Chineesch. Japansch. Maleisch.

Indisch.

Perzisch.

goolsch.

gaarsch.

semlja.
polje.

gipediada.

planina.
b r i , t u 1 a c h . t°rr4, hait.;.

MonArabisch.

Tarksch.

Grieksch.

I
1
I

land.

land.

berg.

Slavisch. I Russisch.

land.

land

hochebene.

Hon-

t
Celtisch.

Noorweegsch.

paese.

land.

hoog vlakte.

Deeasch en
Zweedsch.

Fransch. Spaansch.

Engeloch.

landsch.

orszig.

r° "a",

pusztag.

fOnsik.
go r a .

16p hos,
voen6n,
6ros.

biladaibre. led, semin, 8 ,n.

il, stan.

hegy.

owa.

sctehs trta.'

jOksek owa. I

nedsjed.

auda.u, dat

ds)ebel.

bkhaone cn1;.

hdebrnift&

koh, koe.

gadzar.

des.

gin.

. ki,kuo,jfien

gory,

sliab.

gore.

ben., Pe n . • 1 govrryh: grot n.

chrehjet.

weg-ocr

i.na'

hirt ittatai,

tala (gobi;.

t iteinn.g,

daddr,tala.

jaen,

agola, ola.

sjan, schan.

chrebet.

ahtnk eo.eni, tan., neRri

meer.

sea.

mer•

mar.

'n eer.

see.

lake.

lac.

rivier.

flu..

bron.

poort,
straat.

j

bocht,
'mai, golf.

haven.

eiland.

queue.

thor.

mar.

mare.

haf, sj6.

hav, so.

lago,

lago.

lago.

sja, insja.

ad, indso.

riviere,
ileum

rio.

rio.

rivo, flume.

A , elf, god.

find, elv.

spring, well,

fontaine,

fu.nt ,.

f„ en t e

sorgente,

source,

source.

kalla,

kilde, broad,

gate,

porte.

posrut,nrta.

port, gade, strmde, sund.

ri,

ir'

i

!

. origine,

bucht,
bay
, bight,
arise,
meerbuaen. gul f, inlet. baie, Rolfe.

baYa.

ha fen.

harbour,
port,

hence, port.

insel.

island.

ile.

jama.

voena.

hegyseg.

akra.

hegytetO.

Pigi•

baltigtylh,

dsjebb.l

kohistan.

giri.

tep , kulle, tits.

ser.

Parbat•

sjan, ling.

kir6alik
: ionc;ia.

dlajin,or.

.feng,
„jau,
„ gi.

jama, san.

goenong.

ne

oedsjong
( kapala),
goenong.

..,
• .1 •

cuan.

port.

port.

isla.

ilha.

isola.

o.

inis.

ostrvo.

°strop,

vile, cite. villa, ciudad.
villa.
bourg.

add,

aouth,

cud.

cud, our.

noord.

cord.

nord.
orient, est.

norte.
olerreant:

oueat.

oeste.

cidade.

castelho.
aul.

ti,

holm.

citta.
borgo.

atad.
k o pin,

!gad, by.
fioekke.

viclalatgLio. ,

by.

landsby.

castello.

borg, alott.

borg, slot.

aud, anatro. syd, adder.

setitielarefone nord, norr.
norte•
levante, este.
levante. Ost, Oster.
oeste.
vent, venter.
ponente.

cathir.

grad.
'faros.

gorod.
mjeato.

ado.

dun, brog.

Xrliid
milii.;

ayd (hg).
nord (hg I.
ost (hg).
vest (big).

sgaomr°01:1:

kedpos.

denghiz.

bah,

gal.

bahr.

„ Ida.

tad , tala,
sag

dx.Brijaai,, itrisl.ajaaig. , gu and ai,hbra. hr, 1

rued.

oenni,

hai.

ar.

nad 'T
a ga '

nor, noor.

hoe, tsji.

gol, mtiren.

11),4!..b:.),

boghas.

bRb.

laoet.

tasik, laoet.
gawa,kawa.

Ittilnli.,

pientoe bezar, djalang.

ghat.

,

bikk.

kOrfos.

limin.

kikiitii.

liman.

mina, mersa.

bender.

bandar.

garam.

ni naolii":81'

sziget•

ada.

dsjesireh.

dschesireh.

d ivdav,i tu.

aral.

p6lis.
kiatro.

var, varos.

chorion.

falva.

kitatron.

var.

nga6,phoe.

pur,pura

bazar.

medina.

(poera).
shehir, abad. abad, nag., balgasoen.

hissar,

kalitat kesr
kasr, 'kale.'

derbent.

emid

minato.

tsjeu, that:, sima, shima.
tsjeu, foe
t ful•

mat.i .

king

kei, ki6.

hian.

more.

garh, kot.

tsjing.

airo, jor.i

IlaII.

koi.

kale, serai.

nanpo, kheu,

jug, joeg•
ejawer.

n6tos.

Elvin;
a vinci.

arktos.

udalie.

wostok.
aapad.

anatoli.

uttara,udici.

pc •
tong.

disis.

varuni.

si.

telok.
laboean.
poelo.

negri.

kampong.

kotta.
kidoel.
lor.
timor,
metan,
memoelon.

oben.

superior.

auperieur.

superior.

superior.

supenore,

ofre.

ovre.

..
goren,gornit.

unten.

under.

inflaur.

inferior.

inferior.

inferiore.

nedre.

nedre.

dolen,
dolnja,donji.

gtforny,
werchnii.
nisjnii,
dolny.

viejo.

mad.

alt.

old.

al cove.

neu.

new.

weise.

white.

gammal.

gammel.

star.

atarii.

nuevo.

viegho•
nueva.

vecchio.

neuf.

nuova

ny.

ny.

now, DOWi.

nowii.

blanc.

blanco.

blanco.

bianco.

hvit.

held.

negro.

negro.

nero.

avart.

sort.

beo,bel,bjeli.
tsjern.

bialy.

noir.

roam.

rod.

rod.

tkierwen.

kraasnii.

vieux.

schwarz.

black.

roth.

red,

rouge.

rojo.

rogho.

amarillo.

antarilho.

epano.

felsd.

jokara.

kat o.

als6.

asjagha.

palae6s.
n6os.

6.

eski.

nj

jeni.

adhara.

kami.

diatas.

hikui,shimo.

di bawa.

toea.
nau.

nave, navy&

baroe.

aspr6s.

fej6r.

ak

sjero.

mivroa. •

fekete.

kara.

koero.

item.

aka.

merra.

kOkkinos.

kizil, kysyl.

gelb.

yellow.

jaune.

giallo.

gul.

gul.

groat.

groan.

great.

grand.

grande.

grande.

alto, grande.j

stor.

'tor.

veli, velik.

weliki.

megas.

nagY.

bOjiik.

kleia.

klein.

little, small.

petit.

pequebo.

pequenho.

Vec c o0113,;.

lite:1 1 ilia,

liden, lille, smaa.

mal, rnali,

malii.

mikr6s.

lie.

kiitsjiik.

geel.

darja.

bir, ain.

s te lion.

havn,

maid.

rood.

kljacisch.

hamn.

castillo.

wit.

foiya m.

porto.

chateau.

await.

potamas.

port°.

castle.

beneden.

deka.

puerto.

schhirot .

boven.

tenger.

liman.

puebla.

west.

limni.

',iraga, zatok.

village.

west.

asero.

firth.

village.

west.

rseahweak.a,

thalassa.

fjord, bugt.

dorf.

oat.

loch, lough. !,jesero,jesaro.

gcb'eoneV,

ling.

mode, more.

bugt, vik.

dorp.

ooet.

morje.

ansa, cala.

town, city.
borough.

north.
east.

porta.

mOr, 1.13, . !

bahia.

stadt,
flecken.

kasteel,
slot.

puerta.

puerta.

'wick.

*tad.

'

.g.

tana, tingi.

i
!
zee.

pada

hung.

kitrinos.

hoing.
kebir, kiwir.

poeti.

koening.
tai.
ko.

besaar.
lltlijeel:

IJ S T
VAN BINOEGBELS, VERWIJZINGEN EN VERBETERINGEN.

ov. Overijsel, op den Nemelerberg,
1/2 u. NO. Zwolle, nabij de Vecht ; bekend door het meer dan 70jarig verblijf
van Thomas a Kempis 1471), die
hier o. a. On wijdvermaard bock ,,De
Imatatione Christi" (over de navolging
Frosinone. 2250 mow.
Aagdorp, z. Schoorl.
van Christus) schreef, een work, dat
Z.
Santaliah.
Adalia,
Aalden, Z. Zweeloo.
duizenden malen herdrukt is en overAdamantia, weir: ig gebrnikte benaming
Lan den Kleivveg, z. Schiebroek.
gezet in alle talen van Europa, in 't
voor de Diamantvelden in Z.-Afrika,
And den Rijndijk, z. Hazerswoude.
Syrisch, Armenisch, Chineesch, JaW.-Griqualand.
Aardappelen-Eiland, z. Rotterdam 5)
pansch, Maleisch e. a. talen. Thans
Adamsfreiheit, at. in Oostenr.-Hong.,
en Schiedam 3).
vindt men er een aangename plaats van
prov. Bohemen, kr. en 5 u. 0. BudAarleveen, z. Aarlanderveen.
uitspanning, alsmede een doodenakker.
weis. 650 mw.
Aarsen, z. Arcen.
Agno, z. Anio.
mv1.
in
Oostenr.-Hong.,
Adamstadt,
Abacooche, z. Coos.
prov. Bohemen, kr. en 1 u. NO. Bud- Agnosine, d. in N.-Italie, prov. Brescia,
Abae. z. Skripoe.
distr. en 1 u. ZZW. Vestone. 1120 mw.
weis. 540 mow.
A bba-Yaret, z. Abyssinie.
Agri, z Basilicata.
Adana, z. Seihoen.
Abbingavvier, z. Engwier.
Agri-Dagh, z. Ararat.
1)
kersp.
van
Engeland,
Addingbans,
plaats
in
W.-Afrika,
9
Abbrakoutah,
gra. York, W.-Riding, 11/2 u.OZO. Skip- Agrigentum, z. Girgenti.
u. N. Sierra-Leone.
ton. 1850 mw. — 2 ) id., grs. Cumber- Agnao-Calientea. st . in Peru, prov.
Abdera, z. Adra 1 ), en under RoeArequipa, met de at. van welken naam
land, 1 u. NO. Penrith. 970 mow.
moerdsjina.
het door een spw. verbonden is. 3200
kersp. van Engeland, grs.
Addington,
b.
en
reel
bezochte
uitspanAbeele,
met. boven de zee.
Surrey,
1/2
u.
OZO.
Croydon.
610
low.
ningspl. aan den weg van Middelburg
Addo, at. in W.-Afrika, Opper-Guinea, Aguastia, z. Mosquitia.
naar Vlissingen, gem. Souburg.
z. Bianquilla.
Agueda,
y.
ten N. van Badagr
Ahegea, Abinga, Z Abbega.
Agugliano, st. in Italic, prov. en me.
Abellionte, Abullionte, z. Aboullonia. Adel, st in de V.S., grs. Dallas. 1100 inw.
st.
in
Zwitserland,
kant.
Ancona.
2500
mw.
Akdelboden,
Aberbrothwick, z. Arbroath.
Agugliaro, d. in N.-Italie, prov. ViBern, distr. Frutigen. 1652 mow.
Abercrombie of St.-Monance, kersp.
cenza, 2 u. N. Loniga. 1140 mw.
van Schotland, grs. Fife, aan de Forth, Adelholzen. z. Trannstein.
Adelsdorf, d. in Pruisen, prov. Silezie, A.gurpara, at. in Voor-Indie, Bengalen,
3 u. ZO. Cupar. 1760 mw.
1 u. Z. Freiwaldau, aim den 1. o. van div. Calcutta. 26,800 mw.
Aberdeen, d. in Z.-Afrika, Kaap-koloAgwoona, zie Aguana.
de Bielan. 1230 mw.
nie, afd. Graaff Reynet ; met steenkoolAdendorf. d. in Oostenr.-Hong., prov. Aha, z. As b] 5).
mijnen in den omtrek.
Stiermarken, 1 u. NNW. Neumarkt. Aider, z. Donetz 11.
Aberdovey. cog. zeeh. in Wales, gra.
Aidin, z. Ghieuzel-Hissar.
1045 mw.
Merioneth, kersp. Towyn. 1410 low.
Abererch, hiervoor staat in de tekst Adenstedt, d. in Pruisen, prov. Han- Aigueblanche, d. in Frankrijk, dep.
nover, kr. Hildesheim, 11/2 u. ZZVV.
abusievelijk Abererth.
Savoye, arr. en kant. Moutiers. 500 mw.
Peine. 690 mw.
Abergwain. z. Fishguard.
Ainabaktbi, z. Leponto 1).
Adiri, z. Volta 2).
Aber-Hondey, z. Brecon 2).
z. Itschen.
d.
in
Zwitserland.
Adlieon,
Adlikon.
Abertivy, Z. Cardigan 2).
kant. Zurich, distr. en 1/ 2 n. Z. Re- Ain-el-Zin, z. Capernanm.
Abingdon, z. Galapagos.
Aioe-Eilanden, z. Papoeas.
gensperg. 510 mw.
Aboe en Abou..., z. onder Abu...
Admiraliteits-Baai. z. Behring-Baai. A irasca, d. in N.-Italie, Piemont, prov.
A boesjir, z. Abusjehr.
Turijn, 1 n. ONO. Pinerolo. 2065 mow.
Adol fshei m,Adolzheim, z.Adelsheim.
A boyne, Z. Charleston 4).
Aircourt, Z. Eyrecourt.
Aboyne, kersp. van Schotland, grs. Adrian, Z. Lenawee.
Akirole, gem. en d. in N.-Italie, prov.
Adrian°, z. Giaretta.
Aberdeen, aan de Dee. 1350 low.
gem. en d. van N.-Italie, prov. Porto-3ffaurizio. 1625 mw.
Abram, gem. v. Engel.. gra. Lancaster. Adm.
en 21/2 u. WNW. Brescia. 2400 mw. Aja, z. Tiber.
kersp. en 1/2 u. ZZO. Wigan. 1065 mw,
Aiello, 1) gem. van 1.-Italic, prov. en
Abreschviller, lees : Abreschweiler, Adulis, z. Axum.
U. ZW. Cosenza. 3075 mw. — 2 ) d..
(fr. Abreachviller), at. in het Adventure-Baai, z. Brune-Eiland.
in id„ prov., distr. en 1 n. NO. SaDuitsche rijksland Elzas-Lotharingen, Aefferden z. Afferden 1).
prov. en 4
— 3)
lerno. 990
Aelbeke, d. in Belgie, prov. W.-Vlaan11/2 u. ZZO. SaarburF. 1750 mow.
3
U. ZZO. Aquila. 16 0 low. — 4 ) vl. in
deren, 1 u. ZZ W. Kortrijk. 2200 mw.
Abriis, d. in Frankrijk, dep. HautesOostenr.-Hong., prov. Kustland, kr.
Alpes, 6 u. ZO. Briancon. 1200 mw. Affane, d. en kersp. van Ierl and, g ra.
WZW.
GOrz,
distr.
Cervigen
31/2
Waterford, 1 /2 U. Z. Cappoquin. 1150 inw
Abrolikos (St.), z. Hontmans-Eilanden.
As c] 5). nano. 1470 low. — 5) (d el Sabato),
Abstadt, d. in Wurtemberg, kr. Neckar, Agerbaeb,
Aghan100,
kersp.
van
Ierland,
gra.
Longem.
en
d.,
prov.
en
circ.
Avellino.
11/2 u. ZZO. Heilbron. 1250 mw.
donderry. 3/4 u. N. Newtownlimavady, 1450 mw.
Abydo., thans Naga-Boeroem,
z Ahiolo.
1190 mw.
z. Dardanellen.
Agherton of Ballyaghran, kersp. v. Akberabad, z. Agra 2 ).
Acadie, z. Nova-Scotia.
Akhaloe, z. Lakediven.
Ierland,
grs.
Londonderry,
bij
Port.
Acaman, z. Caroni.
Akin, z. Achambone.
Stewart. 1560 mow.
Acarabi, z. Camamu
kersp. van Ierland, gra. Cork, Akita, st. in Japan, prov.Ugo. 36,000 mw.
Accadia, in Stand; lees voor prov. Aval- Aghinagh,
Akjerman, Akkerman, Z. Akerman.
1/2 u. ZZO. Macroom. 1500 low.
lino, Avellino.
Aghowle, kersp. van Ierland, gra. Wic- Akna, z. Dees.
Accum, Z. Kniphansen.
A.kpatop, z. Long-Island 51.
klow, 1 U. ZO. Tullow. 1330 low.
Acerno, z. Sarno.
Alachua, grs. der VS., Stt. Florida, in
Achalkalaki, Achalsikh, Achlat, Agincourt, z. Azincourt.
't N. van het schiereiland; — hfdpl.
Magion-Oros, Z. Athos.
Agioncot., z. Akh...
Newmansville.
Z.
Aquileja.
Achel, z. onder Aehalm.
Alagnon, z. Allieri
d.
in
Baden,
kr.
en
Aglasterhausen,
Achan, z. under Inn.
Alamance, grs. der VS., N.-Carolina,
2 n. W. Mosbach. 981 mw.
Acherabad, z. Agra 2),
besproeid door de Haw ; met 12,600 low.
Adieux, d. in Frankrijk, dep. Somme, Aglish, z. Castlebar.
Alameda, z. Albuquerque.
Agmondesham, z. Amersham.
31/,
ZO. Doullens. 950 mw.
Alaueanar, z. Canar.
/2
1
d.
in
N.-Italie,
prov.
Padua,
1
Agna.
Aehikria, z. Nicaria.
/Maya (Kaap.), z. Sataliah.
u. ZZO. Conselve. 2800 mw.
Achtclum, z. Achlum.
Agnadello, gem. en d. in N -Italie, Alba-Longa, z. Albano 1).
Achterbroek, z. Berkenwoude.
prov. Cremona., circ. Crema, 1/2 u. N. Albania, deel van W.-Griqualand ( Z.Achter-den-Haag, Z. Buren.
Afrika), tusschen de Oranje- en Vaalriv.
Pandino. 1490 mw.
Achthoven. z. Lek:mond.
Albatros, z. Hunter 3).
Aele, kersp. v. Engel., gra. Norfolk, 21/2 Agnana, st. in Z.-Italie, prov. Reggio, Albemarle, z. Aumale en ook Stanley.
circ. Gerace. 1200 low.
U. 0. Norwich. 950 mow.
Alban, z. Planina.
Acquafredda, gem. en d. in N.-Italie, Agnello (Sant.), d. en gem. in Italie,
prov. Nape's, circ. Castellamare. 4670 Albe-Royale, Z. Stnhlweissenburg,
prov. en circ. Brescia. 850 mw.
Albert, afd. in 't NW. der Kaap-kololow. (in de gem.)
Acqua-Santa, gem. en d. in Italie,
nie, Z.-Afrika ; — hfdst. Burger a.
prov. Aacoli-Piceno, 21/2 u. ZW. Aacoli.- Agnietenberg, Agneeberg of Berg-1
klooster, voorm. klooster in de Ned. ! d o r p. Zie ook Victoria 4).
5730 mw. ( 450 in 't d. )
pr
prov. Como,
Acquate, d. in N.-Italie,

A.

circ. en bij Lecce. 1540 mw.

Acquavive, z Marino ( San- ).
Actium, z. Azio.
Acuto„ gem. in Italie, prov. Rome, circ.
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Albesio

Albesi•, z. Albese.
Albany*. d. in Zwitserland, kant. en
5 U. ZZW. Freiburg. 490 mw.
Albidona. it. in Italie, prov. Cosenza,
arc. Castrovillary. 1450 mw.
Albigewa, d. in Oostenr.-Hong., pro,.
Gallicie, distr. Tyczyn. 1270 low.
Albion, z. onder Edwards 1).
Albis, z. Elbe.
Albonesee, _at. in N.-Italie, prey. Pavia, circ. Mortara. 1120 low.
Albrandswaart-en-Kyrelanden, z.
Poortngaal.
Albret, s. Labrit.
Albagnano, d. en gem. van N.-Italie,
prov. Alessandria, circ. Alai. 890 jaw.
Albuzzano, d. in N.-Italie, prov. en 1 n.
0. Pavia, distr. Belgiojoso. 1560 low.
Aldeourt, z. Skibbereen.
Aldeas-Altas, z. Caxias.
Alderney (New.), z. Toepoa.
Ahlingen, 1) d. in Wurternberg, kr.
Neckar, 1 U. ZO. Ludwigsburg. 1025
low. - 2) id., Schwarzwald, 1/2 u. NW.
Spaichingen. 1520 inw.
Aldingham, kersp. an Engeland, grs.
Lancaster, aan de Morecambybaai, 11/2
U. Z. Ulverstone. 1060 mw.
Addington, kersp. van Engeland, grs.
Kent, 11/2 U. ZO. Ashford. 650 mw.
Emma was eens rector van dit kersp.
Aldsjezireb, z. Mesopotamie.
Ales, gem. van Griekenland, dep. Argolis en Corinthe. 2540 jaw.
Alegranza, a. Canarische-Eilanden.
Alegre z. Plata-Rivier.
Alexande
r,
1) grs. der VS., Illinois,
tasschen den Mississippi en Ohio; hfdpl. Unit y. id., N.-Carolina.
Allexandersbad. z. Wunsiedel.
Alexandra-Land, deel der kolonie
Znid-Australie, waar men zie.
Alexandria, distr. in dt Eng.. Kaapkolonie ( Z.-Afri ka I, 0.-aid.; boschrijk
en met veel veeteelt en landbouw.
6000 low.
Alexandria-Ultima of Eschate, z.
Khodsjend.
Alexandrina-Itleer, z. Victoria=Meer.
Alexandrovvska, z. Potsdam 1).
Alfred (Port.), haven van de et. Grahamstown ( z. aid.), aan den mond der
Kowierivier. - Zie ook York b] 1).
Algezirah, z. Alcira.
Algiers, nieuwe havenpl. in de VS.,
Louisiana, tegenover New-Orleans, aan
den r. o. van den Missiaippi.
Alhayor, z. Alayor.
Allan, z. Allan 4).
Aliano, at. in Z.-Italie, prov. Potenza,
dec. Mater. 1760 jaw.
d. en militaire post in de Amatolabergen van Z.-Afrika, Kaapkolonie,
afd. King-Williamstown.
Alice-Town, z. Victoria 4).
Aligondaje, z. Sewan.
St. op Sicilie, prov. Palermo, circ. Termini-Imerese. 1300 inw.
Aliphira, gem. van Griekenland, dep.
Messenia. 3660 mw.
Aliwal (Noord.), hoog gelegen afd. in
de Br. Kaapkolonie (Z.-Afrika ), tusschen den Stormberg en de Oranjerivier. 30,000 mw.
Aliwal (Znid.), haven aan de Mosselbaai (z. ald. ) en tevens hfdat, van
de hiernaar genoemde afd.
Allamakee,grs., V.S. in 't NO.van Jowa.
Alkasssir ens., z. Alcazar enz:
Allan-Water, z. Bogan.
Alterman, at. in Midd.-Italie, prov. Perugia., circ. Orvieto. 1330 mw.
Alleabeim, z. Adelsheim.
Allington, 11 ker.p. van Engeland, gra.
Dorset, NNW. en 1/2 n. van Bridport.
1890 mw. - ) d. in N.-Wales, gee.
Denbigh, kersp. Grisford, 1 u. NO.
Wrexham. 830 mw. - 3 ) kersp. in EngeL, gra. Devon. 1 u. NNO. Kings.
bridge. 540 low. - 4) geh. in 't gra.
Heats, kerap. S.-Stoneham, 1 n. NO.
Southampton. 710 mw.
Alleyway, z. Allan.
Alliwrioisi-Csnabio, gem. van N.-Italie,
prow. en dn. Alesaandria. 1990 mw.
Allygbur, s. Alighnr.
Alnsa.Dagb, z. Syria.
z. Selencia 11.
Abnaliadia, z. Afrikeah.
Abnendral, z. Valparaiso.
Aler, z. Pantar en Ombay.
Algot, z. Mist.
Alpheus., z. Roulla.
414ps en Irivarais, z. Ape.
Alseroa, z. Barrigp-Nigra.
Alsheda, z. Adelfors.
tinter, z. onder Its.
Alt, s. Aluta.
Mare, at. in N.-Italie, prov. Genus,
circ. Savona. 1910 inw.
z. Attawal.

Altdamm, at. in Pruisen, pros. Pommeren, regdst. en 1 n. ZO. Stettin. 4300 inw.
Altdorf, (Starawies), d. in Pruisea, pray. Silezie, regdst. Oppeln, kr.
en th tt. NW. Pleas. 1930 low. - Zie
ook onder Altorf en Altatadt 2).
Altenau, Z. onder Tokmak.
Altenberg, C. onder Abrobanya.
Altenburg, z. onner Korea 41 en Abendbanya.
Altenmarkt, Z. Osterhofen.
Altenoteig, 5. Allendateig.
Altenwalde, s. Wursten.
Alteren, 5. Halateren.
Althammer, d. in Oostenr.-Hong., prov.
Silezie, regdst. en 2 U. ZZO. Friedeck.
2715 mw.
.Althorpe, kersp. v. Engel., grs. Lincoln,
aan:deTrent, 1 U. ZZO. Crowle. 1432 inw.
Altidona, at. in Midd.-Italie, pray. Ascirc. Fermo. 1300 mw.
Altiglia, at. in Z.-Italie, pros. en circ.
Coaenza. 1200 mw.
Altissinao, d. in Italie, prov. en 3 u.
WNW. Vicenza. 2126 inw.
Altivole, d. in Italie, pros. Treviso,
dial, en 1 u. Z. Asolo. 2835 mw.
Altnacht, Z. Alpnach.
Altorf, at. in Beieren en Baden, z. on.
der Altdorf.
Altsohl, z. Neusohl.
Altstadt, z. onder Waldenburg 2).
Altzingen, z. Helzingen.
Alva, et. en kersp. in Schotland, gee.
en 11/ U. NO. Stirling. 4100 inw.
Alvah, kersp. van Schotland, 1 /2u. ZZW.
Blanff. 1436 mw.
Alweston, 1) kersp. van Engeland, gee.
Warwick, aan de Avon, 1/2 u. NO. Stratford. 9i0 low. - 2) id., gm. Glo'ster,
2 u. NNO. Bristol. 850 mw.
Alvington (West.), kersp. v. Engel.,
grs. Devon, bij Kingsbridge. 1000 jaw.
A.Izette, z. Elie 2).
Anaahay, z. Ceram 1).
Amalienbad, z. Langenbriicken.
Amanahea, z. Appolonica.
Amaroni, St. in Z.-Italie, pray. en
circ. Catanzaro. 1150 mw.
Amatolabergen, berggroep in Z.-Afrika , Kaapkolonie, all. King-Williamstown, met den 2000 met. hoogen Z wijnsrug of Amatolapiek. Zij zijn bekend in
de geschiedenis der kafferoorlogen.
Ambacko, z. Ambahio.
Ainbal, z. Amboel.
Ambegi, z. Sala.
Amberg (Klein.), z. Abenberg.
Ambleve, z. Ourthe.
Amboser-Eilanden, z. Biafra 2).
Ambras, Amras, oud kasteel en d. in
Tirol, bij Innsbruck, bekend door een
rijke verzameling kunstschatten en een
biblioth., die sedert 1806 in het Belvedere te Weenen berusten.
Amed, z. Diarbekir.
Ameglia. gem. van Italie, pray. Genus.
2020 jaw.
Ameni, z. Lakediven.
Amenoeban, z. Timor 2).
Anaerikanos, z. Sacramento 1 ).
Amfoang, z. Timor 2).
Anaghar, z. Amigh.
Amginsk, Amginskaja, z. Jakoetsk.
Amherst, z. onder Magdalena-Eilanden.
Amierghnr, z. Umietghne.
Amiens, z. Eems.
Amontsy, St. op Borneo, Z.- en 0.afd.,
aan de riv. Marabahan ; met ornate.
8000 low.
Ampat. z. Zeven-Eilandjes (onder Padang 2).
Anaper, z. Ammer 1).
Anspeaus, d. in Oostenr.-Hong., prov.
Tirol, 6 n. Brixen. 2980 mw.
Ampsen, z. Laren 2).
A.mschelberg, mvl. in Oostenr.-Bong.,
pros. Bohemen, kr. Tabor, 6 u. Z.
Praag. 2870 low.
Anasoblingen, d. in Zwitserland, kant.
Bern, 1 u. WZW. Thun. 555 mw.
Anaboli, z. Nauplia 1).
Anadoli, z. Anatolie.
z. onder Zeven-Eilandjes ( onder Padang 2).
Anamoer (Maar), z. Sataliah.
Annualise, s. Anemur.
An-Arbon, z. Waahtenaw.
Anna, z. Guadiana.
Anatoli.11issar, z. Rumili-Hissar.
Anava, Z. Tsjardak.
Ancerma, z. Anzerma.
Arend, Z. Chloe.
Aniersontown, z. Madison.
Andidsjan, at. in de Bass. pros. Ferghana, Midden-Azie. 43,(5)0 jaw.
Andilem, ale Soenda (Street.).
Andora„ at. in N.-Italie, pros. Genus,
elm Albenga. 1850 mw.
Andorosaa, Androssa, Androussa,
5. Andrusa.

Andra, z. Andros.
Andragery, z. Indragiri.
Andre (St..), z. onder Pelew-Eilanden.
Andrea (St..), z. onder Stampalia.
Andrew, gee. der V.S., Missouri, can
de riv. Platte en Nodaway; met 953
mw.; - hfdpl. Savanna h.
Andro-Vecchio, z. Andros.
Andsjar, Antrennal, enz. z. Andj...
Anenfeld, z. Elleabetopol 2).
Anger, z. Angan.
Angara, 5. Angad.
A.ageloa (Los.), st. in Californie, V.S.,
hfdpl.vaneen gelijkn. gm .; met 3100 mw.
Anger, z. Passau.
Angeren, z. Angerloo.
Anghiera, z. Angers.
Angkee, Ankee, oak Tjibiron, riv,
op Java, die ten W. van Batavia zich
in de Mookervaart ontlast en de Sasang-Pandjang en Kapoetria of KaliPoetri opneemt.
Angosja, Angoza, Z. Angoxa.
Angstel, zie Aa a] 4).
A.nguilletta, z. Anguille.
Anbni,Chin. at., prov.Foekian 60,000 mw
Anian, z. Hainan.
Lido, z. Teverone.
Aniwa, Z. Saghalin.
Anjar, Anjennel enz., z. Andj...
Aniewier, z. Aengwirden.
Anjouan, z. Johanna.
z. Akiali.
Ann (St..), z. Frederiktown.
Annaberg (St.-), z. onder Leschnitz.
Annaduff, kersp. van Ierl., Connaught,
grs. Leitrim, aan de Shannon. 2640 jaw.
Aknnagelliff, kersp. van Iceland, -Ulster,
gm. en nabij Cavan. 2460 jaw.
Annappes, at. in Frankrijk, dep. Nord.
2300 law.
Annath. z. Anradt.
An.. (St..), z. onder Mykone.
Annes-Ilead (St.-), z. Milford-Haven.
Annopol, Z. Rachow.
Anoja, d. in Z.-Italie, pray. Reggio-nellEmilia, circ. Parma. 1960 jaw.
Anson, z. onder Salomons-Eilanden.
Antab, z. Aintab.
Antalia, z. Sataliah
Antananarivo, z. Tananarivo.
Antar, z. Toena.
Antaretische-Oceaan, z. IJszee.
Antegnate, et. in N.-Italie, pros. Bergomo, circ. Treviglio. 2100 jaw.
Akntigonish, z. Dorchester 6).
Antiochia, 5. Antakia, Antiochetta,
Ain-Tab en Mery 1).
Antiguerra,, st. in Spanje; z. Antequera.
Anton (St..), z. Prinsen-Eilanden.
A.ntoniesberg. een der Zwarte bergen
in Z.-Afrika, Kaapkolonie, afd. George,
bij de Olifants-rivier.
Antonio (Santo.), 1) d'Amarantho,
vi. in Brazilie, prov. Matto-Grozzo, in]
de riv. en beneden de et. Cuyaba.
1500 inw. - 2; -da-Barra, id., id.,
pros. Bahia, z. Barra. - 3) -da-Patrulha, id., pros. San-Pedro-do-RioGrande, ONO. Porte-Allegro. 2100 maw.
- 4) -de-SA of -Maeacu, z. Macacu
2). - 5) -dos-Guarulhos, id., prov.
Rio-de-Janeiro, can de Parahiba 1. o.,
tegenover Campos. 6000 mw. - Antonio-de-Bexar (San.), z. onder
Antonio ( St.-) en breeder onder Bexar.
Antonia (St..), z. Opsloo.
Antoniutibank (St..), z. Cadier.
A.nziko, z. Sala.
Apalachicola, at en haven in de VS.,
Florida. gee. Franklin; met 5500 jaw.
z. Hebriden 2).
Apia, haven van de Samoa- of Schippers-Eilanden, eil. Oepoloe; met belangrijken nitvoer van snikerriet, kokosnoton, pisangs ens.
Apipe, z. ParanA.
Apollonia. gem. van Griekenland, dep.
Corcyra. 2987 law.
Apon, z. Amboina 3).
Appanoose, gee. der V.S., in 't Z. van
Iowa. 3600 mow.; hfdpl. An trevi lie.
Appelland, a. Halligen.
Appenam, Z. Ampanam.
Appignano, at. in Midd.-Italie.„ prov.
en circ. Macerate. 2220 jaw.
Appledore, z. Bideford.
Appody, z. Rio-Grande-do-Norte.
Apponang, 1. Warwick 5).
A:pricale, at. in N.-Italie, pros. PortoMaurizio, circ. Remo. 1825 jaw.
Aguascalientes, st. in Mejico, hfdpl.
' van een gelijkn. dep., ten W. van SanLuis-Potosi, 21° 50' N.B. 31,970 mw.
z. Lacedogna.
z. Canaria.
Arabat (Eli..), z. Azof (See-van.).
Arabkir, z. Arabgir.
Arachova, z. Rachowa.
Arad, z. Bahrein.
Araguaia, z. onder Valencia kg .

Araguas

Banfalu
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d. in Engeland, gm.,
Berks, 2 ZW. Windsor, bekend door
de wedrennen, die hier in de tweedeweek
na die van Epsom gehouden worden.
Ba, 2. Ba-thang.
Asek, Z. Ask.
Baar. z. Tuttlingen.
/Wax, Z. Sfax.
Arausio, z. Orange 1).
Ash, Azaffi, z. Saffi.
Baarloo, a. Baerlo ; en ook Zwartsluls
Arbate, z. Rabat.
Z.
Randolph
7).
en Vollenhove.
Akishboro',
Arbela, z. Arbil.
Ashland, grs. der VS., in 't N. van , Baaradorp, z. Heer-Abtskerke.
Arbor (Berg.), z. Bohemerwond.
Ohio, met gelijkn. hfdst. 14,000 mw. I Babberik, z. Zevenaar ).
Arboe, kersp. van Ierland, gra. LondonAshley, gin. der VS., in Arkansas; —' Babel. a. Furneaux-Eil.
derry en Tyrone ; met 5577 mw.
Babimoat, z. Bomat.
hfdpl. Hamburg.
Arbory, kersp. van Ierland, ell. Man,
Ashmore, gem. in de V.S. van N.-Ame. Babolcsa, z. Babocza.
112 u. NNW. Caatletown. 1355 mw.
rida, Illinois, grs. Coles. 2090 mw.
Baeco (Kaap-), z. Abacon.
Areas (de-las-), z. Arentes.
Bachi, Z. Basji.
Askeberg, z. Ascheberg.
Arent, Areate, z. Arcot.
Bachta, z. Jenissei.
Areidano, at. op Sardinie, prov. Ca- Aksnah, Z. Roué.
Backstairs-Passage, z. Vincent (St.-)
Aspromonte, Z. onder Kertsch 1).
gliari, circ. Oristano. 1226 mw.
a] 31.
Areisate, mvl. in N.-Italie, prov. en 3 Assendorp, Z. onder Z wolle.
Bactria, a. Balkh.
Assioeth, z. Sioet.
U. WNW. Como. 1596 inw.
Badalucco, at. in N.-Italie, prov. ForAkreonate, d. in N.-Italie, prov. Milaan, Assoer, Z. Meroe.
z.
Anticosti.
to-Maurizio,
eire. Remo. 2290 mw.
circ. Abbiategrosso, 1/2 U. N, Cuggi- Assomption
Assumption, kersp. in de VS., Loui- Badjoekeke (Bocht-van.), a. Tanetti.
ono. 2470 mw.
siana, aan de Z.zijde van den Missi- Badoney, Bodoney, z. Badony.
Ardakau, z. Ardekan.
Baependi, at. in Brazilie, prov. Minassippi. 11,500 low.
Ardebil, -.. Ardabil.
Arden, Z. Jordaan. Astley. 1) kersp. van Engeland, grs. Lan- Geraes, 36 u. WNW. Rio-de-Janeiro,
Ardenno, d. in N.-Italie, prov. Sondrio, caster, 1 u. 0. Leigh. 2030 mw. — 2) aan een kl. riv. van denzelfden naam.
1 U. ONO. Morbegno. 1993 mw. id., gra. Worcester, ruim 1 u. Z. Bewd- Bagaleen, Bageleen, z. Baglen.
ley. 840 mw. — Astley-Bridge, at. Bagamoyo, zendingapost en haven a,an
Ardersier, kersp. van Schotland, grs.
en 21/2 U. NO. Inverness, aan de Mo- in Engeland. grs. Lancaster, kersp. en de 0.kust v. Afrika, Zanzibar, 6 0 17' Z.B .
ray-Firth. 1284 mw. 1/ 4 U. N. Bolton-le-Moors. 4560 mw. Bagenalstown, it. in Ierland, Leinster,
gra. en 2'/2 u. Z. Carlow, aan de BarArdfert, kersp. van Iceland, Munster, Asuncion, z. onder Gila.
grs. Kerry, 1 u. NW. Tralee. 3100 mw. Asavastada, z. Querimba-Eilanden.
row. 2160 mw.
Baggio, at. in N.-Italie, prov. en tire.
Ardfield, kersp. van Ierland, gra. Cork, Atalante, a. Talanda.
Atchison, grs. der VS., in 't NW. van Milaan. 1210 mw.
1 U. ZZO. Clonakilty. 1105 mw.
Missouri ; — hfdpl. Linden.
Bagh, d. in Hongarije, grs. Pest, 2 u.
Ardilla, Z. Guardiana.
ONO. GOdollo. 1300 low.
Atert, a. Attert.
Ardour, z. Gartempe.
Bagheria, it. op Sidle, prov. en eire.
Ardoyne, kersp. van Ierland, grs. Vic- Athien, z. Cancao.
Palermo. 11,650 mw.
klow en Carlow. 900 low.
Athol, a. Blair-Athol.
Bnghermeh, Baghermi, Bagirmi,
Ation, C. Wateo.
Ardsjisch, a. Wan.
Atlanta, 1) st in de V.S. van N.-Amea. Begharmi.
Arecife, z. onder Lanzarote.
Arena, gem. in de V.S. van N.-Amerika,, rika, Fulton-co, Georgia, aan de ver- Bagnace, St. in Frankrijk, dep. Lot,
arr. Figeae. 2070 low.
Wisconsin, grs. Jowa. 2130 mw. I eeniging van de Tennessee- en VirginiaArenenberg, bergslot in Zwitserl., kant. spw. 21,790 mw. — 2 ) d. in Illinois, Bagnat, Z. Lu lamar.
Thurgau, aan 't Bodenmeer, 11/2 u. W. grs. Logan. 2340 mw.
Bagnatica. d. in N.-Italie, pros. en
11/• U. ONO. Bergamo. 1230 sow.
Constanz ; bekend door 't verblijf van Atrecht, nederd. naam van Arras.
Hortensia, gewezen koningin van Hol- Atzara z. Azzara.
Bagneaux, z. Hyeres-Eil.
Auchrabiea-Waterval, groote water- nagnols-de-Maronde,..Banyulis-sur land, en haar coon Napoleon III.
val der Oranjeriv. of Gariep, Z.-Afrika, mer (waar men leze Bagnyuls-sur-Mer.)
Arenshop, z. Zingst.
halfweg de invloeiing der Vaalrivier Baronet. z. Pacrolus.
Argaziya, z. Comorische-Eilanden.
Sago., d. in Hongarne, grs. Bihar, 21/ 2
en haren mood.
Argentijnache-Republiek, z. Platau.ZODebrczin210low.
Aude, Audh, z. Oude.
Staten (La-).
Argine, at. in N.-Italie, prov. Pavia, Anglaire, grs. der VS., in 't NW. van Bagyon. d. in Oostenr.-Hong., prov. Zevenbergen, 1 u. WZW. Thorda 1480 low.
Ohio, aan de bronnen der gelijknam.
circ. Voghera. 1670 low.
rivier. 12,000 low.
Baba, z. Rotti.
Ariecia, d. in Italic, prov. en cire.
Bahrsen, a. Pyrmont.
Augustijn (St.-), a. onder Talea.
Rome. 2400 inw.
Augustusbad, een der oudste badplaat- Bain, y. Witham 1).
Arichem, Z. Erichem.
sen in 't kon. Saksen, regdst. Dresden, B ainbridge, z, Williamson 1 (.
Arignano, d. in N.-Italie, pro, en tire.
bij Radeberg; met rijke staalbronnen, B aigo, at. in N.-Italie, prov. en circ.
Turijn. 850 low.
Reggio-nell"-Emilia. 3410 low.
zeer gezocht voor vrouwenziekten, chroArini, gem. van Griekenland, dep. MesBaja-e-lLatina, St. in Z.-Italie, prov.
nische catarrhe, enz.
senia. 3540 mw.
en tire. Caserta. 1845 low.
Arischia, St. in Z.-Italie, prov. en eire. Aula, z. Avola.
Bajardo, at in N.-Italie, prov. PortoAulona, z. .Avlona.
Aquila. 1430 mw.
Maurizio, circ. San-Remo. 1600 low.
Aura, z. Abo.
Aritzo, Aritza, Z. Arizu.
Bajour, a. Badsjour.
Aurach, Z. Iller.
Arize, a. Garonne.
Bakkeveen, b. of voorm. d. in de Ned.
Aurbach, Z. Urbach.
Arjol, z. Orel.
pros. Friesland, gem. Opsterland ; met
Aurigny, z. Alderney.
Arlanzon, z. Pisuerga.
een hems. kerk en 450 low.
Auron, Z. Bourges.
Arlberg, z. Adlerberg 3).
Balaghaut, z. Karnatik.
Arlecdon, kersp. v. Engel., grs. Cum- Aurora, Z. Gevaarlijke-Eilanden.
Balcum, z. Berlieum.
u. ONO. Whitehaven. 3500 low. Ausiet, z Egedesminde.
ben.,1u.
Arlesey, kersp. van Engeland, gra. Bed- Ansonia, d. in de V.S. van N.-Amerika, Baldsin, z. Baltrum.
Connecticut, grs. Newhaven. 2750 low. Balembang'an, z. Balamboang.
ford, 1 u. NW. Baldock. 2020 mw.
Arlesica, d. in N.-Italie, prov. en 2 u. Autaugaville, gem. in de V.S. van Balerbeek, z. Baalderbeek.
N.-Amerika, Alabama, grs. Autauga. Baleya, Z. Sierra-Leone.
WNW. Padua. 600 low.
Balgoy, Balgooy, Ned. d., z. Keent.
2387 mw.
Arlingham, kersp. van Engeland, gm.
Ballard, grs. der V.S., in 't NW. van
Authaba, a. Barriere-Eilanden.
en 2 u. ZW. Gloucester. 700 low.
Kentucky ; met 6600 low. — hfdpl.
Auxo,
a. Axum.
Any, z. Isere 1).
Columbus.
Avalon, Z. Newfoundland.
Armandale, z. Skye,
Ballingry, kersp. van Schotland, gra.
Avarella, Z. Varella.
Armhoede, z. Lochem 2).
Fife, 3 u. ZW. Cupar. 982 mw.
Avennes, cl. in Belgie, prov. Luik, 21/2
Arnaut-Beligrad, z. Berat 1).
Ballon, kersp. van lerland, gra. en 2
u. NW. Huy. 550 mw.
Aroe-Eilaaden, z. Arroe-Eilanden.
U. ZO. Carlow. 950 low.
Arosico, d. in N.-Italie, prov. en tire. Avia., gem. van Griekenland, dep. LaBalloo, Z. Rolde.
conia. 5023 low.
Como. 1016 low.
Arpin° (Sant.), St. in Italie, prov. Na- Avondale, kersp. van Schotland, grs. Ballyheigne, a. Tralee.
Lanark, 1 u. ZW. Strathaven. 5460 mw. Ballymacandon, z. Thomastown.
pels, circ. Casorio. 2170 low.
Arras; voeg bij: nederd. A trech t). Avoyelles kersp. in de V.S., Louisi- Ballymaearret, z. Belfast 1.
ana, aan beide
zijden der Red-river. Balmerino, kersp. van Schotland, grs.
'
Arre, d. in N.-Italie, prov. Padua, cire.
Fife, aan de Tay, r. o., 11/2 u. N.
10,000 inw.
Conselve. 1600 mw.
Cupar. 720 low.
Awre, kersp. van Engeland, grs. en 2112
Akrrer, z. Horror.
U.
ZW.
Glo'ster.
1345 low.
Balrampoer. at. in Voor-Indie, BengaArrone, Z. Bracciano.
len, prov.Oude,div.Faizabad. 14,026 inw.
Awa, a. Sikof.
Arrouas, z. Marowijne.
A.xbach, d. in Oostenr.-Hong., prov. Bahian, at. in Engeland, gra. WorcesAra, z. Re.
ter, kersp. King's-Norton, vormende een
Stiermarken, km. en 1 u. W. Feldbach.
Arsago, 1 ) d. in N.-Italie. prov. Bervoorst. van Birmingham. 13,616 low.
1870 mw.
gamo, eire. Treviglio. 1040 low. — 2 )
id., id., prov. Milaan, tire. Gallarate. Axhridge, kersp. van Engeland, gra. Balsorano, z. Balzorano.
Somerset, 21/2 u. NW. Wells. 830 low. Balteagh, kersp. van Ierland, grs. Lon1120 low.
donderry, 1 u. OZO. Newtonlimavady.
Arsemo (Sant.), st. in Italie, prov. Axelhuns, z. Kopenhagen.
Axwijk, z, Kwadijk en Middelie.
1840 low.
Salerno, tire. Sola. 4240 inw.
Baltee, Z. Bulti.
Arsie, d. in Italie, prov. Belluno, distr. Aypethia, z. Yoethia.
Baltsjik, z. onder Varna.
Azamur, Z. Azamor.
Fonzaso. 1842 low.
Azuer, 1. zijriv. der Guadiana ; z. ald. Balu-Kissar, Z. Balikesr.
Arsinoe, z. Medinet ) en Suez.
Bamboesbergen, bergrij in Z.-Afrika,
Azylah, Z. Arsilla.
Arsomast, a. Arsamas.
Haapkolonie, tussehen de afd. Albert en
Azzano, d. in N.-Italie, prov. en time.
Arthur, z. Roggeveens-Archipel.
Cradock ; gem. hoogte 1500 A 1600 met.
Bergamo. 984 low. — Azzano-DeArviea, z. Oscarstad.
cima, gem. en d. in N.-Italie, Prov. B arns, d. in Hongarije. gra. Gran, 3 u.
As, z. Asch.
WNW. Kocz. 1240 low.
Udine. circ. Pordenone. 4950 low. (2580
Asberg, z. Asperg.
' in 't d.) — Azzano-Mella, d. in N.- Banagher, kersp. van Iceland, Ulster,
Aseenao, z. Trinidad 2).
gra. en 4 u. ZO. Londonderry. 2746 low.
Italie, prov. en tire. Brescia. 1051 low.
Ascension, kersp. in de V.S., Louisiana, aan weerazijden van den Missi- Azzone, d. in N.-Italie, prov. Bergamo, Bananen-Eiland, z. Pisang 2).
Banda-Oriental, z, Uruguay 21.
eippi. 11,500 mw.
circ. Clusone. 780 low.
z.
Asjanti.
oebanti, Asbantee,
Banfalu, d. in Hongarije, grs. Wieselburg, 3 u. Z. Neusiedl. 1350 low.
A sehau, z. Aschach.

Araguaia, z. Tocantins.
Arako, z. Gagra.
Aranta, z. Arequipa 1).
Arapiles, z. Salamanca 1).
Arauan, a. Arawan.

A

Azeot-Heath,

B.
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BanfaIva

land Elsaa-Lotharingen. Opper-Elzas,
'tufalva, gem. van Hongarije, gra. Bebe. Rappoltsweiler. 2067 low.
kes. 2248 inw.
S aud (enrootektl. in Hongseije, gee.
Bangart, Illangert, z. Zwaag.
Bihar, Via U. OZO. Bleed. 1140 law.
•usay-Eilanden, z. Bongay.
Ransil*, Banks, it. op "t Chin. eil. Baroetulb, Illarotseb, a. Banta.
Formosa. 50,000 inw.
Barr, kersp. van Sehotland, gee. en 4
Bangureolo- of Bensba, mane in Z.0. Z. Ayr. 672 law. — Great-Barr,
gem. van Engeland, grs. Stafford. kels1PAfrika, op 11-12° Z.B. en 27° 30-30°
0.L., 1200 met, boven de zee, ontdekt
Aldridge, 1/2 U. ZO. Walsall. 1062 haw.
in 1868 door Livinoton. Z. ook Zambesi. Barn, z. Bari 4).
Banham, kersp. van Engeland, grs. Barrie, it. in Br. N.-Amerika, Canada,
Norfolk, 11/2 U. NNW. Disc. 1176 low.
prov. Ontario. 3400 low.
Manilla. at. in Oostenr.-Hong., prov. Sarriagen, at. in Oostenr.-Hong.,prov.
Bohemen. 2220 low.
Bukowina. 2550 low.
Banister, gem. in de V.S. van N.-Ame- Barroom), d. in Spanje, prov. en 4 n.
ZZO. Cadiz.
rika, Virginia, gm. Halifax. 3730 mw.
Bankalan. Bankalis, Bankawar, Barrow-Eilandsn, z. onder NienwZnid-Shetland.
illankok, z. Bangk... eon.
Bankhead, d. in Schotland, gm. Ayr. Barsbeek, a. Vollenhove 3).
B arsongos, z. Reread.
1170 low.
Sarszczowice, d. in Ooetenr.-Hong.,
Banko, z. Baschan.
Sanks-Eilanden, z. Torres-straat.
prov. Galicit, 1 1 12 n. NO. Winniki.
1100 low.
B anns°, z. Bhamo.
Bartholomew" (St..), z. Barthelemy
Bannister, Z. Wicklow 31.
Bannow, kerap. van Iceland, gee. en
(S t.- I. — Bartholomew...Seer, a.
Kooigaee.
4 U. ZW. Wexford. 1670 mw.
Banov, mvi. in Ooetenr.-liong., prov. Bartholomew, gee. der V.S., in 't ZO.
van Indiana ; met 13,800 mow.; — hfdpl.
Moravie, 11,u. ZO.Ungar-Brod. 1238 mw.
Banovce (Oud-), d. in Oostr. -Hong.,
Columbus.
prov. Croatie-Slavonie, 6 u. ZO. Pe- Barthomley, kersp. van Engeland, gee.
terwardein. 2200 mw.
Chester en Stafford. 3736 mow.
Bartsch, z. Oder 1).
Banovitg, Banoview, z. Ban.
B anstead, kersp. van Eng,eland, gee. Barva, z. Dobarva.
Surrey, ./2 U. ZO. Epsom. 1668 mw. Basadingen, at. in Zwitserland, kant.
Thurgau, distr. Diessenhofen. 2013 mw.
Bantsehar, z. Bantjar.
Banwell, kersp. V. Engel., gee. Somer- Basalowzo, d. en gem. in N.-Italie, prov.
set, 1 U. NNW. Axbndge. 1748 tow.
Alessandna, circ. Novi. 1561 mow.
Baone, d. in N.-Italie, prov. Padua, Bubeek, d. in Pruisen, prov. Hanno1/2 U. NO. Este. 2790 mw.
ver, 3 u. N. Bremervorde. 320 mw.
Bar, a. Maas.
B asberg, z. Sebastiansberg-,.
ilaraba (Steppe-), z. Irtisch.
Baschi, Bashee, Raabe', z. Basji.
Baragiano, St. in Z.-Italie, prov. en Basenti, z. Basilicata.
circ. Potenza. 188i mw.
Basis, a. Manipa.
Bar-Aguleh. z. Antakia 31.
Basica', d. en gem. op Sieilie. prov.
Barano-d'Ischia, gem. in Italie, prov.
Messina, circ. Castroreale. 1760 mw.
Napels, circ. Pozzuoli. 3347 inwBasileto, z. Basilicata.
Ilaranov, z. Sitka.
,Basilica, z. Sieyon.
Ilarbagia-Beloi, z. Anon.
Basrah, z. Bassora.
Ilarbara-bad, z. Friesaeh.
Basun°, nt. in N.-Italie, prov. BresIlarbareseo, at. in N.-Italie, prov. Cacia, tire. Verolanuova. 1275 mw.
ne°, circ. Alba. 1652 mw.
Bassersdorf, d. in Zwitserland, kant.
Barbianello, St. in N.-Italie, prov. Paen 11/, u. NNO. Zfirich. 932 inw.
via, circ. Voghera. 1320 mow.
Bassingham, kersp. can Engeland, gee.
nt. in Voor-Indie. pres. Benen 2 u. ZZW. Lincoln. 850 inw.
prov. Behar, div. Bhaugulpore. Bastida, St. in N.-Italie, prov. Pavia,
6362 mw.
tire. Voghera. 1493 mw.
Barboursville, z. Cabell.
Bastide, z. Bordeaux.
Bares, at. In Portugal, prov. Minho, 21/, Bastide (14a-) -Fortoniere, ook LaU. N. Braga, aan de Lima. 1552 mow.
Bastide-Murat geheeten.
Barearotta, at. in Spanje, prov. en 4 Bastrop, z. Morehouse.
U. Z. Badajoa. 4660 mw.
Baoutoland, hooggelegen bergland in
Bareellos, 1) at. in Portugal, prov.
Z.-Afrika, in het brongebied der OranjeMinho, 6 u. N. Oporto. 2600 mw. —
en Caledon-rivier, bewoond door Bee2 ) id., Brazilie, prov. Pam, aan de
tsjoeanen ; in 1868 hi) Natal ingelijfd.
Rio-Negro, r. o.
Batac, St. op de Philippijnen, eil. LuBarcbi, gem. van Italie, prov. Pesarozon. 22,800 low.
e-Urbino. 1549 mw.
Batamba, z. Batante.
Murcia, d. in N.-Italie, prov. Udine, 2 Bates, gra. der V.S., in Missouri, aan
U. WNW. Maniago. 1490 mw.
weerszijden der tidier Osage; met 300
Barclay, gem. in de V.S. v. N.-Amerika,
mow.; — hfdst. Batesville.
Pennelyvanie, grs. Bradford. 2000 mw. Bathampton, z. Bampton.
Bareombe, kerap. van Engeland, gra. Bathwick, kersp. can Engeland, yea.
Sussex, 1/2 U. NNO. Lewes. 101+) inw.
Somerset, bij Bath. 5270 low.
Bares, myl. in Hongarije. gra. Somo- Batjan, Z. Batsjan.
gy, 3 u. WZW. Szigetvar. 2110 low.
Batna. Z. Tehama.
Bardiovv, a. Bartfeld.
Batnair, a. Batinda.
Bardney, kersp. van Engeland, gra. en B aton, a. Mints°.
2 n. O. Lincoln. 146 ) mw.
Batowe, a. Bath 10).
d. in Oostenr.-Hong., prov.
Baran, z. Bard en ook Tunis 2).
Bardowiek, z. Bardewick en ook LiiCroatie-Slavonie, 7 U. ZO. Peterwarneburg 1).
dein. 1800 low.
Bardsey, z. Cardigan 3).
B attens, z. Bathman.
Baredero, at. in de Argentijnsche re- Bats, z. Bas 1).
pnbliek, prov. Buenos-Aires, aan een Ratedorf, 1) d. in Oostenrijk-Hong.,
prov. Bohemen, in. NNO. Senftenburg.
tak van de Parana-rivier.
Bareggio, at. in N.-Italie, prov. Mi1325 mw. — 2) id., id., prov. Silezie.
laan. elec. Abbiate-Grasao. 2850 mw.
2427 low.
Barfield, distr. in Tennessee, V.S. van B anersehaft (Wester.), d. in PealN.-Amerika, gra. Rutherford. ::063 low.
sen, prov. Westphalen, 2 n. N. TeSargon, d. in Zwitserland, kant. Bern.
cklenburg. 1490 low.
684 inw.
B aninsdorf, z. Bandmansdorf.
Rarbaret, z. Ruatan.
Bauchi., d. in Oostenr.-Hong., pros litsurhano, at. in N.-Itslie, prov. BerBohemen, 111 U. NW. Nachod. 1340 mw.
gamo, eke. Treviglio. 200 mow.
Bansina, z. Pattaim.
surigabi, at. in N.-Italie, pro, en S anguine (La.), gem. en d. in Frankeke. Bologna. 5420 mw.
rijk, dep. Ule-et-Vilaine, arr. St.-Malo.
1095 low.
Bariseiano, at. in Z.-Italie, prov. en 3
U. ZO. Aquila. 3167 mw.
Bantreganns, berg in Ierland, yea.
Barkwerd, z. linbaard.
Kerry, 860 met. boven de zee.
Barloston, kersp. van Engeland, gee. Savange, z. Baring.
itsmalayntie, d. in Oostenr.-Hongarije,
Stafford, 1 U. NW. Stone. 741 mw.
prov. Croatie-Slavonie, 3 tt. OZO. Pane.
Illarlborongb, kersp. v. Engel., gm. Dersoya. 6120 low.
by, 11/2 n. NO. Chesterfield. 1452 taw.
Barlien, gem. en d. in Franke., dep.Cher, lltavari, at. in N.-Italie, pro.. en eke.
Genus.. 2763 low.
arr. Sancerre, kant. Vailly. 1159 low.
Baviaansicloof, valid i in de Br. SnapHarlington, z. Lawrence 51.
kolouie (Z.-Afrikm, afd. tritenhage.
narnaston, gem. van Engeland, gee.
Durham, kerap. Washington, I U. W. Bawean, z. Loebok.
Itaworovv, Z. BMA.
Sunderland. 700 mw.
Bayerdiuses, z. Diemen.
Barneveld, z. onder Batsjan.
iluirsehe, gem. van het Duitsche rifts- Baur, d. in Oostenr.-Hong., pro.. Ga-

Bellagby
Bele, 1 1/t n. OZO. Jaslowies. 1100 mw.
z. Blokland 11•
Bases, d. in Hongarije, gm. Temea, 3
n. 0. Temesvar. 1060 mw.
Bazain, Z. Znidwolde 1).
kersp. van Iceland, gra. Galway, bar. Biltartan. 2856 low.
z. bate.
Bealey, meteorol. station op N.-Zeeland,
prov. Canterbury, 43° 2' Z.B., 171c 31'
0.L. 700 met. boven de zee.
own, gem. en St. in de V.S.
Beardst
van N.-Amerika, Illinois, gra. Casa.
3580 low. ( 2530 in de at.)
B eardstown, z. Cass 4).
Beath, kersp. en d. in Schotland, gee.
Fife. Ws U. NW. Aberdour. 3530 mw.
Beandrieres, gem. en d. in Frankrijk,
dep. Saone-et-Loire, arr. Chalons, kant.
St.-Germain-du-Plain. 1354 mw.
B eanferdange, z. Bofferdingen.
Beanville, d. in Frankrijk, dep. Lotet-Garonne, kant.hfdpl., 3 a. ONO.
Agen. 460 mw.
Beauvoiain, gem. in Franke., dep. Gard,
arr. Nimes, kant. Vauvert. 1423 mw.
Beanwelz, z. Bauwelz.
Beauzae, gem. in Frankr., dep. HauteLoire arr. Yssingeaux, kant. Monistrol. 2549
haw.
'
Balsa (Owl.), d. in Hongarije gee.
Torontal, 3 0. NNO. TerOk-lanisa.
2793 mw.
Bebaboean (Pa..), z. Atlas.
B eckenham, kersp. van Engeland, gm.
Bent, 2 u. ZZO. Londen. 6090 mow.
Beekelsbeim, z. Peckelsheim.
Beekville, distr. der V.S. can N.-Amerika, Tejas, grs. Panola. 2240 low.
Reese (Owl- en Nieuw.), 2 myl. in
Hongarije. 't eerste in 't gra. Baca,
U. NNO. Neusatz ; met 1400 mw.- 't
laatete in 't yes. Torontal, 5 u. NW.
Groot-Becskerk; met 7200 mw.
B eewa, d. in Oostenr.-Hong., prov. Moravie, 2 u. 0. Rosnau. 700 low..
Bedaad, z. Birdaard.
B eddgelert, Bethgelert, kersp. can
Engeland. N.-Wales, aan den voet der
Snowdon, 3 n. ZO. Carnarvon. 1423 tow.
Bedfont (Bost.), kersp. can Engeland,
gm. Middlesex, 1 U. ONO. Staines.
1288 mw.
Bedford, afd. in de Kaapkolonie, Z.Afrika ; met gelijku. hfdst. 8800 mw.
in de afd., 840 in de nt.
Bedlis. a. BUHL
Bedmidster. lees Bedminster- zij is
een voorst. van Bristol en bevat 34,000
'
mw. — Een ander Bedminster ligt
in de V.S. van N.-Amerika, Pennsylvanie, gm. Bucks. 2370 mw.
Bednarow, d. in Oostenr.-Hong., GaReid, 4 n. .*W
Stanislawow. 1100 low.
Bedonia, gem. en at. in N.-Italie, prov.
Parma, 11/2 U. W. Borgotara. 4787 mw.
Bed vvelty, kersp. v. Engeland, gee. Monmouth, 3 n. NW. Newport. 36,300 low.
Beeehworth, at. in Anatralie, kolonie
Victoria, aan de Murray, 6 u. ZW.
Albnry. 25 )0 mw.
Beefield, gem. in de V.S. van N.-Amerika, Virginie,grs. Greenville. 2810 low.
Buford, kerap. van Engel., gee. York.,
0.-Riding, 11/, U. OZO. Great-Driffield. 922 low.
Reel, a. Belenyes.
Beerdort d. in Pruisen, prov.
regdst. Breslau, 1 n. ZZW. Munsterberg. 1100 low.
Beeren-Eiland, z. Cherry 2). — Beeren-Eilanden, z. Spitsbergen.
Beers, z. onder Lei.
Befort,.. Beaufort 1) en ook Belfort 1).
Begs, z. onder Werre.
z. Bogen.
Beg-Sjehr, 1. Seidi-Sjehr.
Sehondes-Passage, a. Soenda(Straat-).
B ebrisags-bui, z. Admiraliteitsbaai 2 ).
B eieblingen, z. Wiehe.
Beigden, z. Beegden.
Beigbton, kenp. van Engeland, gee.
Derby. 2 U. NNO. Chesterfield. 1555 mw.
Bekee-Csaba, z. onder Csaba.
B ekbohn, z. Abe.
Ilelekford, kersp. v. Engel., gra. Lincoln, 1 u. NO. Horncastle. 580 low.
Belelare, kersp. van lerland, grs. Galway, ZW. num. 1454 low.
d. in N.-Italie,
prey. Verona, 112 n. WZW. Bonifacio.
1523 low.
Belgorod, z. Bielgorod.
B elbelvie, kersp. van Sehotland, yes.
en 11,12 u. NNO. Aberdeen. 1833 low.
Belize, a. Balize.
Belknap, gra. der V.S. van N.-Amer., in
St ZO. van New-Hampshire. 17,680 low.
d. in Hongarije, gee. Trentschin,
2 n. 0. Sillein. 2489 low.
B ellaglay,- d. in Ierland, Ulater, gm.

Bidford

Bellaire
Londonderry, i1/ U. NNO. Magherafelt. 500 mw.
de V.S. van N.-Amerika, Ohio. grs. Belmont. 4033 mw.
Bellananagh, at. in Lerland, gee. Cavan. 630 low.
Belle-Allianee (La.), geh. in Belgie,
prov. Brabant, 3 n. ZO. Brussel, aan
den weg van hier near Charleroi, betend door den veldslag van 18 Juni
1815, die ook wel near een der nabijgelegen d. Mt.-St.-Jenn of Waterloo
genoemd wordt.
Belledo„ at. in N.-Italie, prov. Como,
elm. Lecco. 1170 mw.
Belleek, kersp. van Ierland, Ulster, gra.
Fermanagh, 1 n. OZO. Ballysbannon.
2155 mw.
Belle-Fontaine, geh. in Zwitserland,
kant. Bern, aan de Doubs r. o.
Belle-Fontaine, z, onder 'Logan 3 ).
Bellefonte, z. Centre I).
Belleng, at, in Birma, Achter-Indie.
Bellenzerthal, z. Blegno.
Beller, z. Beiler.
Bellesme, z. Belleme.
Belleville, St. in de VS., Louisiana,
kersp. Bossier.
Bellmansdorf. d. in Pruisen, pity. Silezie, regdst. Liegnitz, 21/ 2 U. WZW.
Lauban. 1092 mow.
Bellona, z. Salomons-Eilanden.
Bellovar, St. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Croatie-Slavonie, grs. Bellovar,
9 u. NO. Agram. 2 , 50 mw.
Bellaire, d. in
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B enlavwers, b. in Schotl., 8 u. WNW. Besko, d. in Oostenr. Hong., prov. Ga-

Perth ; 1300 meter boven de zee.

lime, 1 u. ONO. Rymanow. 1990 hew.

Renledi, b. in Schotl., gra. Perth, 1 u. Besoviez, d. in Owitenr.-Hong., prom.

WNW. Callender ; 900 meter hoog.
Croat.-Slav., bij Weatkirchen. 2500 hew.
B en-Lomond, b. op Tasmanie of Van- Besozzo, St. in Italie, prov.1Como, circ.
Varese. 2100 mw.
Diemensland, 7 U. ZO. Launceston ;
Bessenova, 1) (Ouch), d. in Honga1600 meter boven de zee.
Ben-Macdhui, b. in Schotl., grs. Aberrije, grs. Toronto!, 2 tt. WZW. St.-Mideen, bij Inverness; 1400 meter hoog.
klos. 7480 mow. — 2) id., gra. Tenses,
1/2 U. NW. Temesvar. 2175 mw.
Ben-More, b. in Schotland, Hebriden,
Messy, z. Xoella-Eilanden.
ell. Mull; 1000 meter hoog.
Best,
vul in of Werrebeat.
Benmore-Head. z. Fair-Head.
Beswick, gem. van Engeland, gm. LanBenneveld, z. Zweeloo.
Ben-Nevis, b. op Tasmanie of Vancaster, kerns. Manchester. 2500 hew.
Diemensland, 6 S. 0. Launceston ; 1300 Betashatown, Bettystown, d. in Ierland, Leinster, tan de kust. grs. Memeter boven het vita der zee.
ath, 3/4 u. OZO. Drogheda, ass den
Benningbroek, z. Zijbecarspel.
spw. near Dublin.
Bennshaumen. d. in Pruisen, prov. Saksen, regdst. Erfurt. kr. Schlensingen, Bethanie, ml. in de kol. Z.- Australie,
z. ald.
21/2 u. NO. Meiningen. 1664 mw
Benon, gem. en d. in Frankrijk, dep. Bethelsdorp. zendingspost in Z.-Afrika,
Kaapkol., bi,j Port-Elisabeth. 400 mw.
Charente-Inferienre, arr. La Rochelle,
Bethesda, 1) at. in Engeland, N.-Wakant. Courcon. 938 mw.
Bensberg, mv! in Pruisen, Runprov.,
les, 1 u. ZZO. Bangor. 6300 inw. —
2 ) gem. in dc V.S. van N.-Amerika,
regdst. en 2 u. 0. Keulen. 9340 mw.
Bensen, St. in Oostr,-Hong-, Pro , Bo Z.-Carolina, grs. York. 3000 mow.
hemen, 4 u. NNO. Leitmeritz. )839 mw. Bethanie en Beiheeda, z. under HotBeneington of Benson. kersp. van
tentotten Land-der.).
Engeland, gra. en 3 u. ZZO. Oxford, Bethulie, d. in Z.-Afrika, Vrijstaat, tan
de Oranjerivier.
aan de Teems, I. o. 1260 mw.
Bentley, 1) kersp. van Engeland, gm. Betogabra, z. Eleutheropolis.
York, W.-Riding, 1/2 u. N. Doncaster. Bett.ehwiller-im-Loeh, z. Bernardswiller.
1200 inw. — 2) id., grs. Essex, 11/2 u.
OZO. Colchester. 1012 mw. — 3) id., Bettange, z. Bettingen.
grs.Hants, 1 u.WZW. Tarn ham. 731 mw. Bettlern, z. Zebrak.
Bellovwerth, z. SchOnenwerth.
Bentworth, kersp. van Engeland, gra. Bettola, st. in N.-Italie, prom. en circ.
Bellows-Falls, z. Walpole 1) en RocPiacenza. 3818 inw.
Hants, 1 U. ZW. Alton. 590 mw.
kingham 5).
Renwick, kersp. V. Engeland, gra. Cam- Bottona, St. in Midden-Italie, prom. en
Bellshill, at. in Schotland, grs. Lanark,
circ. Perugia. 2785 mw.
bridge, 1 1 /2 U. ZW. March. 960 inw.
kersp. Bothwell. 2230 mw.
Bet.k., z. Beczko.
Benzerta, z. Bizerte.
Bellusco, St. in N.-Italie, prov. Milaan, Booby, kersp. van Engeland, grs. Wor- Beuil, z. under Boglio.
circ. Monza. 1672 mw.
cester, 11/2 u. 0. Bromsgrove. 650 low. Benningen, z. Looser.
z. Newburg 2 .
Berbenno, 1) St. in N.-Italie, prom. en Beuren, z. Beyren.
Belme., d. in Spanje, prov. Andalusie,
circ. Bergamo. 1190 iuw. — 2) id., Beuvron, z Selune.
aan 't spoor van Lissabon near Malaga.
Bevecom, z. Bauvechain-Tourinnes.
prom. en circ. Sondrio, 2930 mw.
Inelmonte-Mezzagno, St. in Italie, Berbir, z. Gradiska.
Rever-Eilanden, a. Beaver-Islands.
prov. en tire. Palermo. 3986 mw.
Beverino, St. in N.-Italie, prov. GeBerburg, z. Manternach.
Belmullet, zeehaven in Ierland. Con- Berehtoledorf, z. Bertholdsdorf en
nua, time. Spezia. 2655 mw.
naught, gra. Mayo, Ms u. WNW. BanBeverly-Manor, gem. in de V.S. van
Berchtoldsdorf.
gor. 850 mw.
N.-Amerika, gra. Augusta. 8100 inw.
Berehtolsgaden, z. Berchteagaden.
Beloit, at. in de V.S. van N.-Amerika, Berdyezevw, z. Berditajev.
Bevezier, z. Beachy-Head.
Wisconsin, aan den spw. van Chicago Serest..., d. in Hongarije, grs. Temes, Bewar, z. Soeloe-Eilanden.
naar Madison. 4396 mw.
Bewcaatle, kersp. en gem. van Enge3 U. WZW. Temesvar. 2:40 mw.
Belpre, gem. der V.S. van N.-Amerika, Beremend, d. in Hongarije, gee. Bareland, gra. Cumberland, 21/, u. NNO.
Ohio, grs. Washington. 2462 mw.
Brampton. 105 mw.
nye, 2 u. ZO. Siklos. 1320 mw.
Molten, 1 ) kersp. van Engeland, grs. Beresina, z. onder Niemen.
Rexar, Beads, Bexo enz., z. ond. Bej...
Leicester, 11/, U. ONO. Ashby-de-la- Bergantaseo, d. in N.-Italie, prov. Bexley, kersp. van Engel., gm. Kent.
Zouch. 684 mw. — 2) id., grs. Lincoln,
1/2u . WZW. Dartford. 6450 inw.
Aleasandria, circ. Acqui. 1811 mw.
2./2 u. N. Gainsborough. 1940 mw. — Bergara, z. Vergara.
Beaded, d. in Hongarije, gm. Szabolcz,
3 I id., gra. Suffolk, 1 U. ZW. Yar- Bergen, z. under Monnerich. — De
21/2 u. NNO. Kis-Varda. 1060 mw.
mouth. 582 in,
Bezginsa, z. Novofedorovka.
Bergen, z. under Eindhoven 2).
Belvedere, d. in de Br. Kaapkolonie, Berghuizen, z. Loeser.
Bhadar, z. Cambay 21.
Z.-Afrika, afd. Knysna, 70 u. van de Bergstadt, z. under Bullach (Neu.) en Bhamo, z. Irrawady.
Kaapstad ; met veel houthandel.
Schmolnitz.
Bhisvani, at. in Voor-Indie, Bengalen,
Belvedere, z. Ennel.
prom. Oude. 32,250 mw.
Beringer-bad„ z. Westerhausen.
Belvoir, St. in Australie, Victoria, 50 Berkeley-Springs, z. Morgan 1).
Bhotan, z. Boetan.
u. Melbourne. 600 mw.
Biala, z. Ziilz.
Berkenbooch, z. Lede-Acker.
Remba-meer,..Bangweolo (Aanhangs). Berkesvvell, kersp. v. Engel., grs. War- Bialo, d. in Rusland, Polen, gouv. PistrBenal-Hasser, z. Bubastis.
wick, 11/2 u. W. Coventry. 1550 mw.
kov, distr. Rava. 1631 inw.
Benaum, Renown, z. Ludamar.
Bialuka (berg), z. Altai.
Berkhoven, z. Berkhout.
Ben-Aven (ben = bergtop ), b. in Beckon, z. Berkenwoude.
Biandronno, st. in N.-Italie, prom.
Schotland, Grampians, tusschen de Berlad, Berlat, z. Birlat.
Como, circ. Varese. 1212 mw,
grss. Aberdeen en Banff; 1300 meter Berlau, d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Bianzone, at. in N.-Italie, prom. en
boven de zee.
circ. Sondrio. 1527 mw.
Bohetuen, km. Budweis, 1 u. N. KalBen-Cruachan, 1) b. in Schotland,
Biar. z. Guadalquivir.
aching. 2375 mw.
grs. Argyle, distr. Lorn ; 12 0 meter Berlin, St. in Br. N.-Amerika, Canada, Blase (San-), St. in Z.-Italie, prom. Caboven den zeesplegel. — 2 id., in de
tanzaro, eirc. Nicastro. 7887 mw.
prov. Ontario. 2743 iuw.
Austral. kolonie Victoria, 37° 45' Z.B., Berlingerod e, d. in Pruisen, prov. Sak- Blase (San.), z. Biago (San-).
147° 0.L.; 9.0 met. hong.
sen, resat. Erfurt, km. en 11/ 2 u. WNW. Biassono, st. in N.-Italie, prom. Milaan,
Benesek, d. is Hongarije, 61/2 u. ZZO.
Worbis. 1698 mw.
time. Monza. 2.00 inw.
Neu-Arad. 1400 mw.
Berlohy, d. in Ootstenr.-Hong., prov. Biban (Paw.), z. Atlas.
Benezin, z. Bentschen.
Galicit, 2 u. ZW. Kaluaz. 1100 mw. Bibbiano, St. in N.-Italie, prom. en cite.
Bender-Abasai, z. Gombroen.
Reggio-nell'-Ensilia. 5020 low.
Bermingen, z. Burmeringen.
Bender-Busch, z. Abusjehr.
Bibbona, St. in Midden-Italie, prom.
Bern, z. onder Herpt.
Benenden, kersp. van Engeland, gra. Bernang, z. under Berneck.
Pisa, 11/, u. ZO. Cecina. 4645 mw.
Kent, 11/2 u. ZO. Cranbrook. 1553 inw. Bernardo (St.-) z. Barneveld 2).
Piben, z. Pedena.
Benestare, St. in Z.-Italie, prov. Reg- Bernezzo, st. in N.-Italie, prov. en tire. Biberist, at. in Zwitserland, kant. Sogio-di-Calabria, tire. Gerace. 3173 mw.
lothurn, tan den weg naar Berthoud
Cuneo, bij Caraglio. 3272 mw.
Henget., kersp. van Engeland, grs. en Bernkastel„ St. in Pruisen, Rijnprov.,
of Burgdorf. 1714 mw.
1/2 o. NO, Hertford. :040 inw.
regdst. en 5 u. NO. Trier. 2463 mw. Biberstein, d. in Zwitserland, kant.
Renseworth, (S t. -Pet er), kersp. Bernedorf, in 'tkon. Saksen bij Zwickau.
Aarchau, bij Kirchberg. 610 inw.
van Engeland, grs. Worcester. aan de Berry-Ponieroi, keret,. van Engel., grs. Bantry, kersp. van Engeland, gra Glo'sAvon. 1283 mw.
ter, 1 u. NNW. Fairford. 1057 mw.
Devon, I/2 u. ONO. Totness. 1090 mw.
Benholna, kersp. van Schotland, grs. Berach, z. Boersch.
Bieetre, z. Gentilly.
Kincardine, 2./2 u. ZZW. Stonehaven. Bersham, gem. in Engel., N.-Wales, grs. Bichana, z. Bitsjana.
1569 mw
Denbigh .krap. enW.Wrexham. 4110 mw. Rickenhill, kersp. v. Engel., gra. Warbergketen van Schotland, Bersted ,(Zuid-), kersp. van Engeland,
wick, 1 u. ZZW. Coleshill. 920 mw.
grs. Sutherland, kersp. Durum; .000
Sussex, 1 u. ZO. Chichester. 3794 inw. Biekenriede, d. in Pruiaen, prom. Sakmeter boven de zee.
Berthoud, z. Burgdorf.
sen, regdat. Erfurt, km. en 11/2 U. NW.
Beni-Hasaan, d. in Midd.-Egypte, prov. Bertonieo, d. en gem. in N.-Italie,
Millilhausen. 950 mw.
en 3 u. ZZO. Minieh, tan de Nijl, r. o.
prov. Milaan, circ. Lodi. 2025 mw.
Bicker, kersp. van Engeland, gra. Lin•
Beniseran, z. Dentilia.
Bertrange, 1. Bertringen.
coin. 2 u. WZW. Boston. 750 low.
Benjovar, z. Savor.
Bertrof, z. Berdorf.
Biekerstaffe, gem. van Engeland, gm.
nenken, 1) St. in Zwitserland, kant. Besenello, d. in Ooetenr.-Hong., prom.
Lancaster, kersp. en 1 u. ZO. OmensSt.-Gallen, distr. Gaster. 1234 mw. —
kirk. 1910 mw.
Tirol. 1 u. ONO. Roveredo. 800 inn'.
2 ) d., id., kant. Zurich, distr. Andel- Besenzone, st, in Italie, prom. Piacenza, Biesa, mm!. in Hongarije, grs. en 8 U.
fingen. 575 mw. — 3) id., id., kant.
NO. Trentschin. 260 mw.
circ. Fiorenzuola. 2100 mw.
Basel, distr. Arlesheim. 335 mw.
Besika, haven op de NW.kust van Ana- Bie.osv, Z. Bidschow ( Nieuw-).
Benkenstein, z. Benneckenstein.
tolie, tegenover Tenedos, 4 u. Z. de Biddeford, z. Saco 2).
Illenkovac, d. in Oostenr.-Hong., prov.
Ridente,
z. Ronco 1).
Janitajaren-kaap, aan den ingang der
Dalmatie 11,540 inw.
Bidford, kersp. v. Engeland, gm. WarDardanellen.
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BOheimkirchen

wick, 1 u. ZZO. Alcester. 1634 mw.
kersp. v. Engel., gee. B lizne, d. in Oostenr.-Hong., prov. GaBraaten, kersp. v. Engeland, gra. ChesSomerset, 5/2 U. W. Taunton. 1487 low.
licie, 1 n. NW. Brzozow. 2300 low.
ter, $14 IL WNW. Birkenhead. 3010 mw. B labop'a-Teignton, kersp. "van Enge- Blockaberg, z. Broeken.
1111datrutp, z. Roeskilde.
land, gra. Devon. 1039 low.
Bloomberg, z. Znidwolde 1).
Siebert, z. Rednitz.
Biabopatoke, kervp. van Engeland, gra. Bloemfontein, hfdst. van een gelijkn.
Biederbach. d. in Baden. hr. Freiburg,
Hants, 1 n. WNW. Biehop's-Waltham.
distr. in de Oranje-Vrijstaat, Z.-Afri2 n. NNO. Waldkirch. 1664 mw.
1684 mw.
ka; aan den bovenloop der ModderBielgorad, Bielgorodok, a. Akerman. Biaboptown, d. in Schotland, gra. Renof Kaibarivier.
Bielostok, Bjelostok, et. in Rusland,
frew, 2 u. OZO. Greenock. 350 low. Bloemhof, distr. in 't ZW. van de
gouv. Grodnow. 36,250 mw.
Biskupitz, at. in Pruisen, prov. Silezie,
Transvaal, Z.-Afrika, grenzende eon de
Bienburg, z. Beienburg.
regdst. Oppeln, kr. Beuthen. 5410 mw.
Oranje-Vrijstaat en W.-Grigualand.
Menne, z. Bid.
z. Biasagos en Rio-Grande
B lofield, kersp. v. Engel., grs. Norfolk,
B ierzanow, d. in Oostenr.-Hongarije, B issayer-Arehipel, z. Lazarna-Archirules 1 u. N. Norwich. 1110 low.
pro?. Galicie, distr. Podgorze, 1 u. ZO.
pel Illeneden- ).
Blokland, z. Willeskop.
Krakan. 1100 mw.
Beatrice, z. Habelschwerdt.
Bloomfield, z. onder Davis ; — Greene
Biesenberg, a. Blumberg.
Bistritza, z. Feistritz 3).
a) 71; — Perry 1); — Stoddard 1).
Biezingen, a. Biezelinge.
Bisnschio, at. in N.-Italie, prov. Como, Bloom, gem. in de V.S. van N.-Amerika,
Sigarello, d. in N.-Italie, prov. en
cire. Varese. 1521 low.
Pennsylvanie, gee. Tioga. 4000 low.
circ. Mantua. 1646 mw.
Biaztra, z. Dean en Temes.
Blount. Het eerate der beide hier gen.
Big-Lick, gem. in de V.S. van N.-Ame- B itsch, z. Bitche.
gra.. ligt niet in Tennessee, maar in
rika. Virginie, gra. Roanoke. 2592 mow. Bittischka, d. in Oostenr.-Hongarije,
Alabama.
Big-Itock, gem. in de V.S. van N.-Ameprov. laforavie, kr. Brilnn, I u. Z. Tischz. Sullivan.
r, Arkansas, gra. Pulaski. 3990 mow.
nowitz. 1400 mw.
Blowitz, at. in Oostenr.-Hong., prov.
Bile, z. Ob.
Bivio, z. Stahl.
Bohemen, kr. en ZO. Pilsen 1660 mw.
Bijanagur, Bijkahar, Bijna, enz., Bivisch, z. Bivers.
Blozham, kersp. van Engeland, grs. Oxz. Bidsj...
Biwa.Biwa, z. Soefoe-Eilanden.
ford, 1 u. ZW. Banbury. 1735 low.
Bijland, z. Lobith.
Bizovac, d. in Oostr.-Hong., prov. Croa- Bliieker, z. Bilderich.
Bijlandaeh-kannal, vergraven gedeelte
tie-Slavonie, 3 o. W NW. Essek. 1663 low. Blue, gem. in de V.S. van N.-Amerika,
van den Rijn, langs den Bijlandschen Bjorneborg, Bjewnsholm, enz., z.
Missouri, grs. Jackson. 3600 low.
waard op de grens van Gelderland en
Biorn...
Bluffton, z. Wells 3).
Pruisen, 1900 meter lang en 352 met. Blackburn, d. in Schotland, gee. Lin- Blunham kersp. van Engel., gee. Bedbreed ; aangelegd in 1773-76.
lithgow, kerap. Livingstone en Whit.
ford, 1 u. 'NNW. Biggleswade. 1100 low.
Bilantoe, z. Billiton.
burn, 954 mw.
Boara, 1) d. in N.-Italie, prov. Padua,
Bilderdam, z. Kalslagen.
Black-Dome, hoogst gedeelte van de
3 u. Z. Monselice. 2500 low. — 2) id.,
Bilka, st. in Oostenr.-Hon,,,, prov. Bu.Alleghanies, 2200 meter boven de zee,
Id., 1/2 u. N. Rovigo, tegenover het
kowina. 2439 mw. — Bake, id., Honin N.-Carolina, V.S.
eerste. 3051 low. Beide aan de Etsch.
garije, 3 u. OZO. Kis-Almas. 3633 mw. Blackford, 1) kersp. van Schotland, Boa-Vista, z. under Recife.
Billesdon, kersp. van Engeland, grs.
grs. Perth, I u. NO. Dunblanc. 1836 Bober, z. under Mulde.
en 2 u. O. Leicester. 4430 mw.
low. — 2) grs. van Indiana, V.S. van Bobium, z. Sarsina.
Billingborough, kersp. V. Engel., gee.
N.-Amerika ; hfdst. Hartford. 6270 Mw. B obrau, d. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Lincoln, 2 u. ZZO. Sleaford. 1230 inw. Black-Lick, gem. in de V.S., Virginie,
Moravie, hr. Iglau, /2 U. ZO. Neukersp. v. Engel., grs. Durgrs. Wythe. 3490 mw.
stadl. 1340 low.
ham, 1/. a. NNO. Stockton. 2750 Mw. B lack-Mountains, geb. in de V.S. van Bocht-van-Frankrijk, z.Biscaye (golf.
Billinghay, kersp. van Engeland, grs.
N.-Amerika, N.-Carolina. Zij vormen
of zee-van ).
Lincoln, 2 ii. NO. Sleaford. 2358 inw.
het hoogste gedeelte van het Appala- Bockhorst, d. in Pruisen, prov. WestBilling'shurst, kersp. v. Engeland, gee.
chenstelsel of de Alleghanies.
phalen, regdst. Minden, kr. en 0/2 u.
Sussex, 1/2 u. ZW. Horsham. 1577 mow. Blacksburg, gem. in de VS., Virginie,
WNW. Halle. 1180 low.
B illy, kersp. van Ierland, Ulster, gm
grs Montgomery. 3565 low.
Boddam, d. in Schotland, grs. AberAntrim, 2 a. NO. Coleraine. 5420 mow. Blackstairs, bergketen in Ierland, op
deen, kersp. Peterhead. 805 low.
Bilowes, z. Wagstadt.
de grens der grss. Carlow en Wex- Bodedern, kersp. van Engeland, N.Biltzenbach: z. Bussang.
ford; 't hoogste punt, M.-Leinster, is
Wales, grs. Anglesey, 11/2 u. ZO. HoBinago, at. in N.-Italie, prov. en tire.
900 meter hoog.
lyhead. 1076 low.
Como. 1830 inw.
Blackville, gem. der V.S., Z.-Carolina, Bodelshausen, d. in Wurtemberg, k,
B indloes, z. Galapagos.
grs. Barnwell. 2330 low.
Schwarzwald, ruim 1 u. Z. RottenBingham, gem. in de V.S. van N.-Ame- Blake, gem. der VS., Z.-Carolina, grs.
burg. 1726 low.
rika, Michigan, gra. Clinton. 2910 mw.
Colleton. 2255 low.
B odenbach, d. in Oostenr.-Hongarije ;
Binis, d. in Hongarije, gra. Krasso, 1 Blanca. 1) st. in Spanje, prov. en 5 u.
prov.Bhemn,adElbope
U. ZW. Bogsan. 1580 Mw.
NW. Murcia. 1530 low. — 2) id., Oosgrens van Saksisch-Zwitserland en aan
Binondo, voorstad van Manilla, Phitenr.-Hong., prov. Kustland. 2960 low.
den spw. van Praag naar Dresden ; met
lippijnen, eil. Luzon. 26,450 mw.
Blanco, d. in Z.-Afrika, Kaapkolonie,
aanzienlijken transitohandel en eenige
Masted, kersp. van Engeland, grs.
distr. Georgie, nabu den Montagupas.
industrie. 3750 low.
Hants, 1 u. NO. Alton. 1326 mw.
B landecques, gem. en d. in Frankrijk, Bodenham. kersp. van Engeland, grs.
Biograd, z. Zara-Vecchia.
dep. Pas-de-Calais, kant. en arr. St.en 11/2 u. N. Hereford. 1111 low.
Bione, et. in N.-Italie, prov. Brescia.
Omer. 1942 low.
Bodenstein, z. Pottenstein 1).
eirc. Salo. 1113 mw.
Blankenhagen, 2. in Pruisen, prov. Bodjong, z. Samarang 2).
Bireima, z. Oman.
Westphalen, regdst. Minden, 11,2 u. Bodoet, z. Soenda (Straat-).
Birgden, d. in Pruisen,Rijnprov. regdst.
NO. Wiedenbruck. 900 low.
B odonitza, z. Budunitza.
Aken, 1 u. NW. Geilenkirchen. 1056 mw. Maris, kersp. van Icrland, gm. An- Boedjak, z. Bessarabie.
Birgham of Brigham, d. in Schottrim en Down. 15,367 low,
Boedsjeroen, z. Geelvinksbaai (under
land, grs. Berwick, aan de Tweed'
Blasova, d. in Hongarije, grs. Temes,
Papoea).
Birkdale, gem. en et. in Engeland, grs.
tire. Temesvar, distr. Buzias. 1200 low. Boegaroni, z, Sept-Caps.
Lancaster, bu Southport. 3375 mw.
Blaszkowa, d. in Oostenr.-Hongarlle, Boegerones, z. Salayer-Eilanden.
B irkenberg, vi. in Oostenr.-Hongarije,
prov. Galicie, kr. Jaslo, 1/2a. ZZW. Boegbis-baai, Boegineezen-baai, z.
prov. Bohemen, kr. Praag. 2787 mw.
Brzostek. 1200 low.
Boni.
Birkenshaw, at. in Engel., gee. York, Blatnitz, 1) d. in Hongarije, gee. Ar- Bookie, gem. van Pruisen, prov. WestW.-Riding, 1 u. ZO. Bradford. 2035 mw.
va-Thurocz, 2 u. Z. St.-Marton. 1200
phalen, regdst. Arnsberg. 2610 low.
Markt* mvl. in Hongarije, grs. Brass°,
mw. — 2 id., Moravie, kr. en 1 u. Boeikop, a. Heikop.
aan de Marcia, 3 u. NW. Facset. 1700 mw.
ZO. Hongaarsch-Ostra. 2510 low.
Boekal, z. Tappanoeli.
Birkstein, z. Bertstein.
Blatta, my!. in Ooatenr.-Hong., prov. B oekaniers, z. Flibustiers.
kersp. v. Engeland, gee. Kent,
Dal matie, 10 u. WNW. Ragusa. 5804 low. Boenar-Baaji, z. Bounar-Baschi
aati de Medway, 1 u. NW. Maidstone. Blattna, at. in Oostenr.-Hong., prov. BoBunarbeej i.
720 mw.
hymen, kr. en 3 n. NW. Pisek. 2870 mw. Boender, z. Pamakaasang.
Birney, z. Roggeveens-Archipel.
Blauswe-Seuvels, -Bergen, enz., z. Boernaja, z. Tarkhi.
Birrwinken, et. in Zwitserland, kant.
Blue-Hills, Blue-Mountains, Blue-rid- Boeschen, z. Biachheim.
Thurgau, distr. Weinfelden. 1488 inw.
ge, enz.
Boesjir, Buschir, z. Abusjehr.
Birrsvyll, d. in Zwitserl., kant. Aargau, Blanws-Meer, z. Ko-ko-Noor. —
Boesoelroek,Boesoelka enz., z. Busulbij Brugg. 893 low. Hier ontwierp PesBlansve-Zee, z. Aral.
B oetang, z. Timor-Laut.
talozzi in 1769 zijn atelsel van opvoeding. Blausve-Slnia, z. Zeven.bergen a] 2 ) Beet°, z. Zuidooster-Eilanden.
Birse, kersp. van Schotland, gee. Aberen Zwalnwe 2).
B oeaf, gem. in de V.S. van N.-Amerika,
deen, aan de Dee. 1199 inw.
Bledlosv, kersp. van Engeland, gra.
Missouri, gra. Franklin. 3910 mw.
Birstal, kerap. en at. van Engeland, Bleak. z. Alm.
B oevingen z. Baying.
gra. York, W.-Riding, , j2 u. ZW. Leeds.
Bucks, 1 u. OZO. Thame. 1170 low, Bogard
d. in Hongarije, gee. en
54,500 mw. 16020 in de at.) •
B leggio (Opper- en Beneden). twee
7 0. ZO. Stuhlweissenburg. 3850 inw..
Birtle-cum-Bamford, gem. van End. in Oostenr.-Hongarije, prov. Tirol, Bogaroa, d. in Hongarije, gra. Torongeland, gra. Lancaster, kerap. Middlehr. en 3 a. ZW. Trent. 2576 low.
tal, 3 n. WNW. Temesvar. 2760 low.
ton, Vs n. NO. Bury. 0148 low.
Melting, Blekingen, z. Carlakrona. Bogay (Maros 1, d. in Oostenr.-HonBiscaye (Nieuvv.), a. Durango 3).
Blenio, z. Blegno
game prov. Transsylvanie, 2 1/g u. Z.
Bilsehburg, z. Bisehofsburg. — Bisch. Sleaze, z. Peperga.
Zah. '1900 low.
dorf. a. TuspOki 1).
Blesseny, d. in Oostenr.-Hongarije, Bogdany, d. in Hongarije, 4 5 /2 u. N.
Bischdorf, end. in Hougarije, gr.. en
pro.. Zevenbergen, 2 IL ONO. HaresBuda-Pest. 2468 inw.
1 n. OZO. Presburg. 1520 mw.
Banya. 2780 Mar.
B oshalt, a. Tunis 2).
Ifilisebon, 5. Bisehofsheim 2).
B lewiserry, kersp. van Engeland, grs. illogliaaco, at. in N.-Italie, prov. en.
Bisebesnitz, Z. Brzesnitz.
Barks, 1 n. NO. East-Haley. 1113 low.
dm Genus. 1696 low.
Bisehofferode, d. in Pruisen, prov. Blidworth, kersp. van Engeland, gra. Illegovitz, a. Tomes.
Salmen, reitdst. Erfurt, 1112 u NO.
Notts, 1 n. ZO. Mansfield. 1064 low. •ogyest. d. in Hongarije, grs. Arad,
Worbis. 978 low.
BHgb, z. Gevaarlijke-Eilanden.
llk u. ZO. Butyin. 1800 low.
Siaebofsvardein, z. Past:lb- 1(i 2).
B lind-Eiland, z. Krawang.
liogyizlo, d. in Hougarije, grs. Pest,
Bischstein, z. Bischofsstein.
z. Blenheim.
3 u. ZZW. Kolocsa. 2180 low.
Biscowice, Biskowice, d. in Oos- Blisterwieh, z. Bliterswijk.
Bobarna, kersp. van Schotland, 3
tenr.-Hongarije, prov. Galicie. Vz a. Blisworth. kersp. van Engeland, gee.
ZO. Elgin. 1340 low.
NW. Sambor. 2107 inw.
en 1 u. ZW. Northampton. 980 low. B6heinskirchen, mvl. in Beneden-Oos-

Balm
tenrijk, 11/2 u. 0. St.-POlten. 2310 Mw.
Bobo, ker.p. van Ierland. Ulster, grs.
Fermanagh, 11/2 U. WNW. Enniskillen. 1650 mw.
kersp. van Ierland, Connaught,
gra. Mayo, 1. /2U. ZO. Foxford. 3280 inw.
Dolma, a. Kongelf.
Boiavad, z. Voyaval.
Boise-City, hfdpl. van het Idaho-geb. in
de V.S., 43°30' N.B., 116°W.L. 995 mw.
Bojan, d. in Oostenr.-Hong., prey. Bukowina, 3 U. OZO. Czernowitz. 5200 inw.
Bojol, eil. van de Philippijnen, volgens
Dr. Meyer met 238,515 inw.
Bokkeveld, hooggelegen landstreek in
Z.-Afrika, Kaapkolonie, afd. Tulbagh.
Z. ook Breede-riv.
Bokod, d. in Hongarije, g,rs. Gran, 2
Z. Kocz. 1850 mw.
B eacon y, d. in Hongarije, grs. Szabolcz,
3 u. Nagy-Kallo. 2240 mw.
Bokszeg, d. in Hongarije, grs. Arad,
1 u. 0. Boros-Jena. 1320 inw.
kersp. v. Engel., grs. Northum.berland, 11/2 u.WZW. Morpeth. 750 mw.
Bold. gem. van Engeland, grs. Lancaster, kersp. en 1 u. OZO. Prescot. 920 inw.
Boldre, kersp. V. Engeland, grs. Hants,
1 /2 u- N. Lymington. ,2880 mw.
Boles, gem. in de VS., Missouri, grs.
Franklin. 5183 inw.
Boleskine en Albertarff, twee vereenigde kersp. van Schotland, grs. en
51/2 U. ZW. Inverness. 1578 mw.
Boll, z. Bulle en ook Goppingen.
Bollano, at. in N.-Italie, prov. Genua,
circ. Spezia. 1980 inw.
Bollengo, at. in N.-Italie, prov. Turijn, circ. Ivrea. 2400 inw.
Bollin-Fee, gem. van Engel., grs. Chester, 11/2 U. ZW. Stockport. 2536 mw.
Bolmany, d. in Hongarije, grs. Baranya, 2112 u. NW. Darda. 1400 mw.
Bolmensee, z. Bolmso.
B olan, d. in Oostenr.-Hong., prov. Zevenbergen, 2 u. Z. Baroth. 2230 inw.
Bolt-Head, kaap van Engeland,
Devon, 50° 13' N.B. en 3° 49' W.L.
Boltiere, at. in N.-Italie, prov. Bergamo, circ. Treviglio. 1295 inw.
B olus-Head, kaap van Iceland, grs.
Kerry, 51° 48' N.B. en 10° 15' W.L.
Bolzaneto. at. in N.-Italie, prov. en
circ. Genoa. 4481 mw.
Bolzano, z. Botzen.
Bolzano-Vicentino, gem. van Italie,
prov. Vicenza. 2059 inn'.
Bolzer, Z. Oder 1).
Bomarza, gem. van Italie, prow. Rome,
arr. Viterbo. 2462 inw.
Bomballo, z. Wellesley 1).
Bommeliie, z. Hardanger-fjeld .
Born-Successo, Z. Porto-Calvo en ook
Minas-Nova..
Bonaduz. d. in Zvvitserland, Graubunderland, Im-Boden. 624 mw.
Bonarcado, at. op Sardinie, prov. Cagliari, circ. Oristano. 1320 inn.
Bonavista, a. Boavista.
Boncourt of Bubendorf, gem. in Zvvitserl., kant. Bazel., distr. Liestal. 852 mw.
Sonde°. z. Manipa.
Bonemerse, d. in N.-Italie, prov. en
circ. Cremona. 1150 mw.
Bonenburg, d. in Pruisen, prov. Westphalen, regdst. Minden, kr. Marburg.
700 inw.
Boneratta, Z. Salayer-Eilanden.
Bongate, gem. v. Engeland, grs. Westmoreland, kersp. St.-Michael. 950 inn.
Boni, a. onder Waigioe.
Banigen, st. in Zwitserl., kant. Bern,
distr. Interlaken. 1520 mw.
Bonin-Eilanden, Bonin-Slma, z.
Arzobispo.
Boniswyl, d. in Zwitserland, Aargau,
distr. Lenzburg. 524 mw.
Bonjem, Z. Wady 1).
Bonnacca, Z. Ruatan.
Bonnet-Carree, Z. John-Baptist.
Bonneville, z. Neuveville.
Bonow, d. in Oostenr.-Hong., prov. Ga.
line, 11/2 U. ZO. Krakau. 1620 mw.
Bonyha, z. Bachnen.
Boompjes-Eilanden, z. Indramajoe.
Booneville, z. onder Cooper.
Boonville, z. Owsley en ook Scott 1).
Boorndiep, z. Leeuwarden 1 ).
Bops, z. Hope 6).
Boqueho, gem. van Frankrijk, dep. Co.
tes-du-Nord, arr. St.-Brieu, kant. Chatelaudren. 1690 mw.
Bora-bora, z. Bola-bola.
Borbona, at. in Z.-Italie, prow. Aquila,
circ. Cittaducale. 1553 mw.
Borca, d. in N.-Italie, prov. Belluno,
2 u. WNW. Pieve-di-Cadore. 1123 mw.
Borcette, z. Burscheid.
Borchloon, z. Looz.
Bordesley, voorst. van Birmingham,
Engeland. 38,550 law.
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Bordoe, Z. Farder-Eilanden.
Ierland, Leinster, gin. Wicklow, 11 2 u,
ZW. Blessington. 2514 inw.
Borgerbout, z. Deurne 2).
Borgetto, at. op Sicilie, prov. en circ. Bozeat, kersp. v. Engel., gm. Northampton, 1/2 u. Z. Wellingborough. 1086 mw.
Palermo. 6019 mw.
B ran, z. Brake.
Borgbaren, z. Burgharen.
Braamt, z. Zeddam.
Borgo (Paz.), z. Karpathen.
Bork, z. Westerbork.
Brabandsch-Hoedje, z. Soenda (Ste.-)
Bracchia, z. Brazza.
Borneo-Eilanden, Z. Keeling.
Borore, at. op Sardinie, prov. Cagliari, Bracebridge, kersp. v. Engeland, gm.
en 1 /2 U. Z. Lincoln. 1203 Inn.
circ. Oristano. 2045 mw.
Borova, d. in Oosten rij k - Hon garij e, Brace-Meole, ker.p. v. Engel., gr.. Saprov. Croatie-Slavonie, 1 u. N. Vukolop, 1/2 u. Z. Shrewsbury. 1332 mw.
var. 1871 mw.
Braco, z. Ardoch.
Borrisokane, kersp. van Iceland, Mun- Bradhourne, kersp. van Engeland, grs.
ster, gm. Tipperary, 3 u. ZW. ParsonDerby, 1 u. NNO. Ashbourne. 1185 mw.
town. 1710 mw.
Braddan, kersp. van Engeland, eil.
Borrisoleigh, at. in Ierland, Munster,
Man, bij Douglas. 3665 inw.
/2
u.
ZZW.
Temple.
Bradfield, kersp. van Engeland, gm.
gm. Tipperary, 1 1
Berko, 11/2 u. W. Reading. 1182 mw..
more. 772 mw.
Bors, d. in Hongarije, grs. Bihar, 1/2 Bradley, gra. der VS.. in den ZO.hoek
u. 0. Artand. 1040 mw.
van Arkansas; hfdpl. Warren.
Borselen, z. Borssele.
Bragado, at. in de Argentijnsche repu bliek, prow. Buenos-Aires. 2176 mow.
Borsony, z.
Borsy. mvl. in N.-Italie, prow. Treviso, Braganca (Nieuvv.), z. Aveiro.
1 u. WNW. Asolo. 3025 mw.
Bragar (N. en Z.), d. in Schotland, eil.
Borvely, d. in Hongarije, grs. SzatLewis, gm. Ross en Cromarty, kersp.
mar, 1 u. N. Nagy-Harply. 1601 mw.
Barvas. 652 mw.
Boryslaw, at. in Oostenr.-Hongarije, ,Bragernaes at. in 1\ oorwegen, aan
prov. Galicie. 4956 inw.
1 den mond der
' Drammen, tegenover
Borzecin, d. in Oostenr.-Hong., prow.
Strtimso, 5 u. ZW. Christiania.
Galicie, 1 1 /2 u. WZW. Radlow. 4900 mw. Bragnas, z. Drammen.
Bosaro, gem. in Italie, prov. Rovigo, Braids-rood, at. in de Australische kodistr. Polesella. 1750 mw.
lonie Nieuw-Zuid-Wale8. 45 u. ZZW.
Bosbury, kersp. van Engeland, grs. HeSidney. 1197 mw.
reford, 1 u. NNW. Ledbury. 1005 inn. , Braila, z. Brahilov.
Bosca-Chiesanuova, gem. van Italie, Brailes, kersp. V. Engel., grs. Warwick,
1 u. ZO. Shipston-Stour. 1285 mw.
prow. en distr. Verona. 2877 mw.
Boscasven, z. Tonga-Eilanden.
Brake', z. Brachelen en Brackel.
Bosconero, gem. van Italie, prow. en Brakhuizen, z. Geldrop.
circ. Turijn. 1871 mw.
Bram, z. Gartempe.
Booden, geh. in Engeland, gm. Ches- Bramante, z. Lesseillon.
ter kersp. Cheadle, 1 1 /2 u. ZZW. Stock- Bramford, kersp. van Engeland, grs.
port. 179i mw.
Suffolk, 1 u. NW. Ipswich. 1200 inn'.
Bosisio, at. in N.-Italie, prow. Como, Bramshot, kersp. van Engeland, grs.
Hants, 1 U. W. Haslemere. 1411
circ. Lecco. 2090 in w.
Bosjesveld, landstreek in de Kaapko- Brancepeth, kersp. van Engeland, gm.
nie ( Z.-Afrika), afd. Worcester.
en 1 u. ZW. Durham. 29,243 inn.
Bosschesloot, z. Nemer.
12000 in het d.)
Bossier, kersp. v. de V.S., in 't NW. van Brandenburg, z. onder Meade.
Louisiana; hfdst. Belleville. 12,675 mw. B randend-Eiland. z. Zuidwester-Eil.
Bossuth, z. San.
Brandheim, z. Donau-Moos.
Bostitza, z. Vostitza.
Brandinos, z. Arran.
Botala, z. Tibet.
Brandon, a. under Rankin. — BranBotchergate, gem. v. Engel., gm. Cumdon-River, z. Ouse 2).
berland, kersp. St.-Cuthbert, een deel Brandizzo st. in N.-Italie. prow. en
uitmakendevan de St.-Carlisle. 9805 mw.
rime. Turdn. 1458 mw.
Botenwald, st. in Oostenr.. Hongarije, Brandvlei, heete bron in de afd. Worprow. Moravie. 2336 mw.
cester der Br. Kaankolonie (Z.-Afrika),
Botochani, at. in Rumenie. 39,900 inn.
2 u. van de at. Worcester.
Bottanucco, at. in N.-Italie, prow. en Bras-d'Or, z. Cape-Breton.
circ. Bergamo. 1441 mw.
Brasted, kersp. v. Engeland, grs. Kent *
Bottesford, 1) kersp. van Engeland,
IU.WSevnoaks130mw.
gm. Leicester, 2 u. NNW. Grantham. Braunhirschen, a. Sechshaus.
1315 law. — 2 ) id., gr.. Lincoln, 11/ 2 Braviken, z. Norrkoping.
u.WBrig1726n. Breathitt, at. en grs. der V.S., Kentucky.
Bottisham, kerap. van Engeland, gm. Brebbia, at. in N.-Italie, prow. Como,
Cambridge, 11/2 u. WZW. Newmarket.
circ. Varese. 1429 mw.
1653 inn.
Breccia, at. in N.-Italie, prow. en circ.
Bottrighe, d. in N.-Italie, prow. RoComo. 1079 mw.
vigo, 1/2 a. ZZO. Adria. 4334 inn.
B reda'sdorp, afd. in de Kaapkolonie
Bottrop, St. in Pruisen, prow. Westphavan Z.-Afrika, langs de Z.kust; met
len, regdst. Munster, circ. Reckling4- a 5000 inn.
hausen. 5396 mw.
Breda, kersp. van Engeland, gm. SusBonen, Z. Salomons-Eilanden.
sex, 1 u. ONO. Battle. 1010 mw.
Boudense, z. Arniranten.
Bredon, kersp. van Engeland, grs. WorBougainville-Rani, z. onder Papoea.
center, aan de Avon, 1 u. NNO. Tev,
Boumans-Eilanden, z. Samoan-Eil.
kesbury. 1514 mw.
Bountiful, z. Wellesley 2).
Bredow. gem. van Pruisen prow. Pommeren, regdst. Stettin. 7500
' ion.
Bourbon, gr.. der V.S., in 't NO. van
Kentucky; met 16,400 inw.; hfdpl. Paris. Breede-Rivier, z. Zwellendam.
Bourg (Le.), z. lsle-Dieu.
Breedevaart, a. Spui (het).
Bourg-Dieu, z. Deols.
Breesaap, z. Velsen.
Bourne, z. Isere 1 ) .
Breezlaw of Bredalavva, z. LundenBouvange, 2. Bavingen ; — Bogen —
burg.
en Buvingen.
Bregdorp, z. Schoorl.
Brege, Z. Donau.
Bovalli-Kalessi, z. Dardanellen 1).
Bovalino, st. in Z.-Italie, prow. en 4 Bregi, d. in Oostenr.-Hongarije, prow.
U. OZO. Reggio-di Calabria. 3478 low.
Croatie-Slavonie, grs. Kreutz, 5 0. OZO.
Bowie, gin. der V.S., in 't NO. van TeAgram. 1750 mw.
jas ; met 2900 low. ; hfdpl. de Kalb.
Bremsenburg, z. Bars 2).
Bowling, gem. van Engel., gin. York, B renchley, kersp. van Engeland, grs.
W.-Riding, kersp. en 1/2 u. ZW. Brad-, Kent, 11/2 o. OZO. Tunbridge. 3350 mw.
ford. 20,982 inw.
Brenham, at. in de VS., Tejas, hfdpl.
Box-Elder, gem., V.S., Utah. 4000 inw.
van het gelijkn. distr., grs. Washing.
Boxford, kersp. V. Engeland, gm. Sufton. 2250 mw. 19720 in 't distr.)
folk, 3 n. ZW. Ipswich. 951 mow.
Brenna, d. in Oostenr.-Hong., prow.
Boxgrove, kersp. v. Engeland, gra. SusSilezie, aan de Brennitza. 2557 mw.
sex, 1 u. ONO. Chichester. 730 mw. Brenne (Plateau.), z. Indre 3).
Boxhorn, z. Asaelborn.
Brenno, a. Blegno.
Doxley. kersp. van Engeland, grs. Kent, Brentsville, z. Prince-William 1).
Breanio, d. in Italie, prow. Verona, II/ ,
'I. 0. NNO. Maidstone. 1472 inw.
Boxviller, z. Bauxviller.
u. NNO. St.-Pietro-Incariano. 2690 inn.
Breslau (Klein.), 2. Wraclawec.
Boyd-Town, z. Twofold-Bay.
Boy', z. Beuil.
Bressanone, z. Brixen.
Boyle, grs. der V.S. in 't midden van Bressanvido„ d. in N.-Italie, prow. en
Kentucky ; met 10,0
2 u. NNO. Vicenza. 1684 inw.
0 0 mw. ; hfdpl.
Breul (den), z. Zeist.
Danville.
Boyounagh, kersp. van Ierland, Con- Brey, z. Maasbree.
naught, grs. Galway, 1/, u. ONO. Du- Brides, z. Moutiers 1).
Bridge, kersp. van Engeland, gm. Kent,
namore. 3866 inw.
ZO. Canterbury. 950 inw.
Boystown of Baltiboys„ kersp. van
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Bridgetown, Z. onder Totness.
Bringberio, at. in N.-Italie, prov. Mist. in Enueland, grs. Lan- laan, circ. Monza. 3914 mw.
caster, kerep. Whalley, 1/2 it. NNO. Brugime, d. in N.-Italie. prov. Padua,
Burnley. 3115 mw.
1/21 WZW. Piove 3353 haw.
st. in Engeland, gra. Illesagnors, d. in N.-Italie, prov. Udine,
Stafford, kersp. Kingswinford, 1/2 n. 1 u. Z. Sadie. t350 maw.
NNO. Stourbridge. 11,000 law.
111rmbezeni, z. Churchtown 1).
Brierylkurst, gem. van Engeland, gm. Brãhl, d. in Oostr.-Hong., prov. NederStafford, 1 a. N. Newcastle-under-Lyne. Oostenrijk, 2 1 /2 ZZW. Weenen. 820 law.
4953 mw.
Bruids-Eilanden, z. Penganten.
nehmen, z. Brim.
Benkemau, d. in Oostenr.-Hongarije,
Wheeze's, z. Wriezen.
gra Tem.., 41/2 U. Z. Arad (Nienw-).
1465 mw.
Brig, Brigg, z. Brieg 2).
Brigneh, z. Donau.
Brow, d. in Oostenr.-Hong., pray.
Brigdamme, z. Lauren. (St.-)
Moravie, 1 n. ZZO. Klobauk. 1551 law.
Bright, kerap. van Ierland. Ulster, gra. Brunapt, z. Zeddam.
Down, 1/2 a. SO. Downpatrick. 1261 law. B run, z. Broye.
Brigown, kerep. van Ierland, Manatee, Bruno, z. Fontaine 2).
gi re. Cork, V Mitchelstown. 5480 law. Brusmepe, z. Kampen 2).
Belli, et. in Centr. Afrika, Soedan, aan Bruushaab, z. Wiborg 2).
Brunel...men, z. Stade.
't meer Teed, 3 u. an Koela.
Brijdorpe, z. Duivelande.
Bruaciano, it. in Z.-Italie, prov. Caserta, circ. Nola. 2758 law.
Brill, kerep. van Engeland, gra. Bucks,
Brusio of Bruseh, at. in Zwitaerland,
11/, U. NNW. Thame. 1353 maw.
Brinaington, gem. van Engeland, gra.
kant. Granbunderland, distr. Bernina.
1170 mw.
Derby, kenp. en 1/2 U. NO. ChesterBrusnengo, d. in N.-Italie, pray. Nofield. 2410 law.
vara, circ. Biella. 2042 low.
Brindle, k,ersp. van Engeland, grs. LanBryan, at. in de VS., Ohio, 35 u. NW.
caster, 1 U. NO. Chorley. 1339 mw.
Columbus. 2284 low. - Ken gra. van
Brinkheurne, z. Winterawijk.
Briakworth, kersp. van Engeland, gre.
denzelfden naam ligt in Georgia, aan
den Atlant. oceans; met 5250 inw.
Wilt., 1 u. WNW. Wootton-Bassett.
Brymbo, gem. van Engeland, N.-Wales,
4360 mw.
gra. Denbigh, kersp. en 1,, u. NW.
Brinnington, gem. van Engeland, gra.
Wrexham. 3540 how.
Chester, kersp. en 1/2 n. NO. StockBrzoza, 11 d. in Oostenrijk-Hongarije,
port. 5042 jaw.
Brislington, kersp. van Engeland, grs.
prov. Galicie, 2 U. NNO. Lancia. 2027
Somerset, 1/2a. SO. Bristol. 1561 mw.
mw. - 2) (Krolenska), id., id., 1
u. WZW. Lezaysk. 2372 mw. Bristol-Eilanded, z. Montague 5).
sown, id., id., 2 U. WZW. Tuchow.
Brittoli, St. in Z.-Italie, prov. Teramo,
2J-11 law.
circ. Pease. 1320 mw.
Briviesea, at. in Spanje, Oud-Castilie, Bezyska, d. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. en 5 U. NO. Burgos. 2064 mw.
prov. Galicie, kr. Rzeszow, distr. Laocut. 1551 mw.
Briviesea, z. Bribiesca.
Babainen (Groan-), z. Insterburg.
Brixenatudt, z. Prichsenstadt.
Brixlegg, d. in Oostenrijk-Hongarije, B ubin. z. Bobemerwoud.
prov. Tirol, kr. Insabriick, 1/2 n. ZW. Bubwith, kersp. van Engeland, gra.
York, 0.-Riding, ruim 1 u. NNW. HowRattenberg. 984 law.
den. 10,134 law.
Brixlegg, C. Rattenberg.
Brixwoeth, kersp. van Engeland, grs. Baceinasco, gem. van Italie, prov. en
circ. Milaan. 1763 jaw.
en 11/2 u. N. Northampton. 1112 mow.
Buchanan, gra. der VS., in 't 0. can
Broadford, z. Skye.
Jowa ; hfdst. Independence.
Brockenhurst kersp. V. Engeland, gra.
Mitcham, z. Bokhara.
Hants, 1 it NNW. Lymington. 1141,
Broenka, d. in Hongarije, "oTs. Oh-Neu- B aehkiechen, d. in Beneden-Oostenrijk. 2488 inw.
tra aan de March, 1. o. 116 mow.
Ruche, 1) d. in Zwitserland, kant. St.Brodano
,
z. Basilicata.
Gallen. 2820 low. - 2) id., kant. AarBroek, z. Babylonienbroek.
Broekhuisen, z. Ruinerwold.
gau. 1051 how. - 3) kant. Zurich,
distr. Dieladorf. 600 how. - 4) id.,
Beams, Broesaia, z. Brusa.
kant. Lucern, distr. Willisau. 503 mw.
Brogden, gem. in de V.S. van N.-Amerika, N.-Carolina, grs. Wayne. 2560 mw. Buehsweiler, d. in 't Duitsche rijksvi. op Sicilie, pray. Messina,
Ian Elsaa-Lotharingen, Beneden-Elzas,
circ. Patti. 1143 mw.
kr. en 3112 u. NO. Zabern. 3371 mw.
Bromfield, 1 ) kersp. van Engeland, gra. Bucioa, z. Tavolara.
Cumberland, 1 u. WZW. Wigton. 2145 Bucklaud, z. Pembroke 7)1
law. - 2) id." g,rs. Salop, 1/2 U. WNW. Buekniovv, d. in Oostenr.-Hong., prov.
Ludlow. 824 mw.
Galicie, 1 U. Z. Tarnopol. 1412 mw.
Bronalkain, kersp. van Engeland, gra. B ucovina, d. in Oostenr.-Hong., prov.
Wilts, 1 U. NW. Devizes. 1220 mw.
Zevenbergen, kr. Karlsburg, 1/2 U. OZO.
Abrud-Banya. 4075 mw.
Brougerga, z. Knype.
Bromseboffen, at. in Zwitserland, kant. Bucyrus, gem. in de VS., Ohio, 15 u.
N. Columbus. 4184 low.
St.-Gallen, distr. Will. 1200 mw.
Bronson's, gem. in de V.S. van N.-Ame- Budawa, z. March 2).
rika, Michigan, grs. Branch. 2100 law. B udduso, d. op Sardinie, prov. en 10
n . 0. Sassari. 2958 low.
Brookland, gem. in de V.S., Virginie,
Badeaux (St.-). kersp. van Engeland,
gra, Henrico. 362 mw.
Brossosco, et. in N.-Italie, prov. CaZr.. Devon, 3/4 0. NNW. Plymouth.
L522 law.
neo, circ. Saluzzo. 2610 low.
Brossa, kersp. e. Ierland, Munster, gra. Budersberg, z. Dattlingen.
Kerry, 2 u. OZO. Listowel. 2475 low. Bindfalva, d. in Hongarije, gra. Marmans, 1 0. Z. Sukatagh. 1640 low.
Brotherton, kersp. van Engeland, gm.
York, W.-Riding, 1 u. NNO. Poutre- B udoek, kersp. van Engeland, gra.
Cornwall, 1/2 n. W. Falmouth. 2578 low.
fact. 1196 mw.
Bretton, gem. v. Engeland, grs. York, Budoja, gem. en d. in N.-Italie, pray.
Udine, distr. Smile. 2640 low.
N.-Riding, kersp. Skelton, 1 1 /2 u. NO.
Budzanow, my'. in Oostenrijk-HongaGuisborough. 2672 law.
rije, prov. Galicie, 1 1 /e n. N. CzortBrown (Mt.), top in de Rocky-Moankow. 4661 law.
mine van N.-Amerika, op de grens van
Banal**, z. Negros 1).
Britach Columbia. 5000 met. hoog.
Brown-Fort, versterkte post nabij de B uir, d. in Prnieen, Rijnprov., regdst.
Keulen, kr. Bergheim, 11/2 a. 0. Duat. Grahamstown, aan de Groote-Vischren; met een station aan den spw.
rivier, Kaapkolonie.
H eulen-Aken.
Browning, gem. in de V.S., Illinois,
B uiteasduia, z. Sehoorl.
grs. Schuyler. 2139 mw.
Brossnaing-ILake, meer in Nienw-Zee- Buitemdmis, z. Numanadorp.
land, pro.. Canterbury, 1500 met. ho. Malderaia, z. An e] 2).
yen de see. - Browning's-Pam, Bulgur, z. Spank.
z. Rondos.
pas in de Z.-Alpen dienelfde pray.,
ilhalkost, z. Palkan
1520 meter hoog.
Brown's-Stome, gem. in de V.S., 'Vir- Balkingtom, kersp. van Engeland, gra.
Warwick,
1
xt. ZZO. Nuneaton. 1653 mw.
gin* gra. Luxemburg. 2150 mw.
Broxboureto, kersp. van Engeland, gra. B allardswille, z. Winchendon.
Herta, 1 U. SO. 'rtford. 2972 law. Ralleodurf, d. in Oostenr.-Hougartje,
prov. Behenten, 1 n. NNO. Friedland.
Broximern, d. in Schotland, gra. Up1610 law.
hall, 3 a. W. Edinburg. 1457 mw.
Broxxi, at. in Midden-Italie, pros. en Bullock's-Creek, gem. in de V.s., N Carolina, gra. York. 3168 low.
11/2 U. W. Florence, aan de Mao, r.
Ball-Pmsd; gem. in de V.S., Carolina,
o. 9517 inwgra. Barnwell. 2400 mw.
Bruchea, 1. Buvingen.
riv. in de V.S., NO.-VirgiBruck, z. Brnggen.

timschen de grin. Fairfax en Prince-William; bekend door de elagen
van Jun 1861 en Aug. 1862 in den burgeroorlog van N. en Z. over de af',chaffing der slavemij.
k. op de 0.kust van NewFoundland, 47° 29' N.B., 52° 47' W.L.
Bufwel, kerap. van Engeland, grs. en
NNW. Nottingham. 4_76 mw.
B omalin, kerep. van Iceland, Connaught,
gra. Roscommon. 1041 hew.
Bumpfel, Pumpfel, z. Bonfol.
Bunaplite, et. in Zwitserland, kant. en
bij Bern. 2561 how.
Bombury, Z. Wellington 5).
Buodheim, z. Neustadt 11).
Bungoran, z. Natoenas-Eilanden.
Bmaker's-Eilaud, z. Jervis 3).
Buunaohon, z. Bonmabon.
Burown, ken)). in Iceland, grs. Westmeath. 725 low.
Baolick, kerap. van led., Munster, grs.
Tipperary, 11/2 a. 30. Thurles. 1516 mw.
Buonapietro, gem. van Italie, prov.
Palermo, circ. Cefalu. 2571 low.
Bormage, z. Binabola.
Burbach, d. in Pruiaen, Rijnprov.,
regdst. Trier. 2725 mw.
Burbage, 1) kerap. van Engeland, grs.
Wilts, f u. NO. Pewaey. 1544 jaw. 2) vl. in Engeland, grs. Leicester, 1/ 2
U.ZOHinckley1725maw.
Burgbreitungen, z. Herrenbreitungen.
B orgerbrug, z. Zype.
B urger-Compagnie, Z. Sappemeer en
Veendam.
B urgersdorp, at. in Z.-Afrika, KaapkoIonic, afd. Albert; met een kweekschool
voor chr. geref. leeraren. i500 jaw.
B urgle., z. Altorf 1).
Bargvliet, z. Bergen-op-Zoom.
Burgwald, z. Hessen (Keur- ).
Buringen, z. Duttlingen.
Barkesville, z. Cumberland a] 8
Burley, 1 ) gem. in Engeland, grs. York,
W.-Riding, kersp. en 1/2 u. WNW. OtIcy. 2271 how. - 2 ) id., grs. Hants,
1 u. OZO. Ringwood. 58i mw.
Barrington, kersp. van Engeland, grs.
Devon, 1 u. NW. Chnlmleigh. 854 how.
Burriscarra, kersp. van Iceland, Connaught, grs. Mayo. 848 law.
Burnsville, z. Yancey.
Buena, 5. Brusa.
Buescough, gem. van Engeland, g,rs.
XT. Lancaster, kersp. en 1/2 u. NNO.
Ormskirk. 2202 mw.
B art, kersp. van IPrland. Ulster, grs.
Donegal, 111, u. WNW. Londonderry.
2580 how.
Burayn, d. in Oostenr.-Hong., pray.
Galicie, 1/2 u. ZZO. Tuchow. 1340 how.
Busacchino, z. Bisacquino.
Busby, d. in Schotland, gras. Renfrew
en Lanark, kerspels Cathcart, Mearns
en 0.-Eilbride. 2147 jaw.
Busch, Busk (de), z. Etersbeim.
Busehir, 1. Abusjehr.
d. in 't gr.hertd. Hessen, pray.
Opper-Ileasen, kr. en 1 u. 0. Giessen.
1518 low.
Busento, z. Crati.
Bataan, at. in Voor-Indie, prov. Onde,
Amritair. 28,750 inw.
Butler, gee. der VS., in 't ZO. van Missouri.
Batsehrwayl, at. in Zwitserland, kant.
St.-Gallen, distr. Toggenburg. 2792 mw.
Baur, z. Boer.
Buvreklooster, a. Harkema-Opeinde.
Buyers, z. Gevaarlijke-Eilanden.
Bum, d. in Oostr.-Hong., pray. Zevenbergen, 3n. ZO. Szamos-Ujvar. 1380 mw.
Ruins, mvl. in Hongarije, gee. Temes, 4 U. OZO. Temesvar. 1800 low.
B uzsok, d. in Hongarije, gra. Somogy,
2 n. ONO. Marczaly. 1861 low.
Byfield, kerap. v. Engeland, gra. Northampton, 11/2 u. ZZW. Daventry. 840
inw. - Zie oak Newbury 2).
B yffeet, kersp. van Engeland, grs. Surrey, 1 u. Z. Chertsey. 950 how.
Bytom, Z. Beuthen.

C.
Cahaburi, z. Rio-Negro 1).
Cabado z. Cavado.
z. Corantidn.
Caborraa, gra. der V.S., in 't Z. van
N.-Carolina; hfdpl. Concord.
Cobras, z. onder Fuerteventura.
Cacho, z. White-River.
Caslainstown, kersp. van Ierl. Leinate;grs. Kildare, 3 n. N. R;',,bertstown. 620 law.
Ca'd'Andiria, at. in Italie, prov. en tire.
Cremona. 1692 low. - Ca'd'Stefaui,

Cadao
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Carbonera, et. in Italie, prov. en circ.
id., id. 1483 mw. - Ca'de'David, Camerota, Z. Camarota,
id., prov. en eire. Verona. 1560 mw. Camerlata, at. in Italie, peov. en circ. Treviso. 1686 inw.
Carbon, gra. der V.S., in 't 0. van
Como. 20 inw.
Cada°, z. Sadao.
Caddenabia, d. in N.-Italie, aan het Camigliano, d. in Italie, prov. Ca- Pennaylvanie. 16,0,0 mw.
Carbueyro, z. Carvoeiro.
Comomeer, w. 0.; met de Villa-Car- serta- 1775 lowlotta, bevattende o. a. beeldhouwwee- Camlin, keesp. van Teeland, Ulster, C are, d, in Italie, prov. Genoa, aan
den weg van Alessandria naar Savona.
gr.. Antrim, bij Glenavy. 1483 low.
ken van Canova en Thorwaldaen.
1370 mw.
n
Cadder, kemp. van Schotland, gra. La- Camp, z. Schoorl.
Cardamum, z. Lakediven.
nark, 1 tr.. NO. Glasgow. 6464 low. Campbellsville, z. Taylor 1).
Cardano, at. in N.-Italie, prov. Milaan,
Caddingtou, kersp. van Engeland, grim Campo-Co...own, z. Amselfeld.
circ. Gallarate. 2154 inw.
Betford en Hertford, ./2 u. WZW. Lu. Campo-di-Sangue, z. Canne.
Campo-Franco, at. op Sicilie, prov. Carde, d. in Italie, prov. Cuneo. ctrc.
ton. 2115 low.
Gallarate. 1955 inw.
Cadelbosco, at. in N..Italid, prov. en Cen circ. Caltanisetta. 2330 low.
Campogalliano, at. in Italie, prov. en Cardwell, gm. in Br. N.-Amerika, Cacirc. Reggio-in-Emilia. 5655 low.
nada, prov. Ontario. 16,500 low.
Cathie,. kers)). van Engeland, gra. Lin- circ. Modena. 4127 low.
Campomorone,
at.
in
Italie,
prov.
en
Carelrhaven,
naam van een eaart en
coin, 1/2 U. ZZO. Brigg. 600 low.
Cadoelen, 2. Landsmeer. elm Genoa. 4200 low. uitspanning in de Ned. prov. Overuse',
Cadoueghe, d. in N.-Italie, Venetic, Caenponogara, d. in Italie, prov. Ve- tusscbeu Delden en Hengeloo, in de
nabijheid van het landgoed Twickel.
prov. Pavia, aan de Brenta. 1750 low. netie, circ. Polo. 2590 maw.
ampora, d. in Italie, prov. Salerno, Carema, d. in Italie, prov. Turijn,
Cadvalonga, z. Catbalogan.
circ. Ivrea. 1650 mw.
bij Agerola. 1220 mw.
Cadyand, z. Kadzand.
Caerano, d. in N.-Italie, prov. Treviso, Campo-Reale, at. op &eine, pro,. Tea- Cargill, keesp. van Schotland, gm. en
21/2 u. NO. Perth, aan de Tay. 1410 low.
pani, circ. Alcamo. 3850 inw.
distr. Montebelluno. 17s2 mw.
Camporgiano, at. in Italie. prov. Massa, Cargin, kerap. van Ierland, Connaught,
Caer-Friddin, z. Carmarthen.
grs. Galway, bij Headford.
circ. Castelnuovo. 260d low.
eaffegiolo, z. Barberino 1).
Camsdorf (Grorz-), z. Ziegenetick. Carida, at. in Z.-Italie, proe. Reggio,
Cahawba, z. Cahaba, en Dallas 1).
Caberagh, keep. van Iceland, Munster, Camugnano, at. in Italie,. prov. Bo- circ. Palma. 1065 low.
Caridad-del-Cobre, z. Cobre.
gm. Cork, 1 u. N. Skibbereen. 4265 low. logos, circ. Vergata. 4410 raw.
Caheravally, keesp. van Ierland, Mein- Caning, keesp. van Ierland, Ulster, gm. Carisseno, z. Coranza.
ster, gm. en 1 U. Z. Limerick. 730 low. Tyrone, aan de Thourne. 4950 mw. Carleton, gem. v. Engeland, gm. CumCaherlag, kersp. van Ierland, Munster, Canaro, at. in Italie, Venetie pro, Ro- berland, 1/2 u. ZO. Carlisle. 700 low.
Carleton, z. John 1St.-)
vigo, distr. Occhiobello. 3'140 low.
gra. en 1 u. 0. Cork. 1330 mw.
Cahernarr 7, kersp. van Ireland, Mun- Cancello, d. in Italie, prov. en ciec. Ca- Carlinville, gem. in de VS., Illinois,
gm. Maeoupin. 5810 low.
ster, gra. en 1 u. ZO. Limerick. 690 mw. sects., aan den spw. naar Nola. 1284 inw.
Carledorf, z. Warnsdoef.
Candar, z. Zuidooster-Eilanden.
Cahone, z. Salum.
Carmichael, keesp. v. Schotl., gra. en
Can-del-Sur, z. Paria 1 ■ .
Cahyte, z. Cahete.
1 rt. ZO. Lanark, aan de Clyde. 708 mw.
Candida, zeest. in Z.-Italie, prov. AeelCaques,
z. Caicos.
l
Caruso, z. Rio-Branca.
Cairate, d. en gem. in Italie, prov. Mi. lino. 1500 low.
Candiolo,
d. in
N.-Italie,
prov. en circ. earmunnock. kertip. v. Schotland, gm.
man.
cire. Gallerate.
2620
mw..
Lanark, 1 u. Z. Glasgow. 710 mow.
Cairnie, kersp. van Schotland, gees. Turijn. 2140 mw.
Aberdeen en Banff, 2./.t u. NW. Hunt- Candleinaas-Ialanda, z. Lichtmis-Eil. Carnalway, kerap. v. Ierland, Munster,
gm-s. Kildare. 1 u. Z. Naas. 812 low.
ly. 1525 inw.
Cane, 2. Ken.
Caister, kersp. van Engeland, gm. Nor- Canfanaro, gem. in Oostene.-Honga- Carnhee, kersp. van Schotland, gm.
Fife, 3 u. ZO. Cupar. 1088 mw.
rije, prom. Rustland. 2340 low.
folk, 1 u. N. Yarmouth. 1435 low.
Cajano (Poggia-a.), at. in Z.-Italie, Cango, vallei in de Kaapkolonie, Z.- Carneastle, keesp. van Iceland, Ulster,
Afrika, in de Zwarte bergen ; met be- gra. Antrim, 1 /2 u. NW. Larne. 1420 mw.
2./2 n. WNW. Florence. 1430 low.
roemde onderaardsche holen, nabij Carniole, z. Brain.
Cajatambo. z. Cotabanaba.
Cairn°, kersp. van Engeland, N.-Wales.
Ca4ela en Cajeli, z. Catsjeli.
Oudtshoorn.
Clinic° (St.-), kersp. van Ierland, gm. gra. Montgomery, 21/2 u. WNW. NewCajon, Z. Cadajou.
ton. 1001 low.
Calacutta, z. Valdivia 2).
Kilkenny. 540e low.
Carnock, keesp. van Schotland, gm .
Classico, d. in N.-Italie, prom. Belluno, Canigou (Le), z. Pyreneen.
Fife, 2' /2 u. W. Dunfermline. 1764 low.
distr. Pieve-di-Cadore. 1271 inw..
Cannia, z. Trincomaly.
Cannington, kersp. van Engeland, gra. Carogio, z. Carouge.
Cala mo, Z. Ralimno.
Calary, kerap. van Ierland, Leinster, Somerset, 1/2 u. NW. Bridgewater carol.bach, z. Carspach.
Caropipi, z. Valguarnera.
gra. Wicklow, 1 u. NW. Newton-Mount- 1440 low.
Cannobio, st. in Italie, prov. en 10 u. Caros, z. Bega.
Kennedy. 1453 low.
Calascibetta, st. op Sieilie, 3 1 /1 u. NO. NN O. Novara, ten W. van het Lago- Carrigfadda, berg in Ierland, gra. Cork,
Maggiore. 2581 inw.
Caltanisetta. 5790 inv./.
i ii2 u. Z. Dunmanway. 330 met. hoog.
Calaveras, gm. der VS., Californie, in Cannole, d. in Italie, prov. en circ. Carrington, kersp. van Schotland, gr..
en 21,2 U. ZO. Edinburgh. 712 low.
't geb. ten 0. van de riv. San-Joaquin; Lecce. 1045 low.
hfpl.Donble-Springs of Pleasant-Valley. Canonbie, kerap. van Schotland, gm. Carrion. z. onder Piauerga.
Callaourne, kerap. van Engeland, ed. Dumfries, ruim 1 u. ZZO. Langholm. Carrolton, z. Greene a]12); en Pickens 2).
Carteret, z. onder Ierland (Nieuw-).
3055 low.
Wight, 1 u. ZW. Newport. 650 low.
Carugate, d. in Italie, prov. Milaan,
Cano-Soldado, z. Paria 1 ).
Calca, z. Zamora. 4).
cite Monza. 1885 low.
Calcababbio, at. in Italie, prom. Pavia, Cantire, z. Kintyre.
Cantley, kern, v. Engel., gra. York,. W.- Caruncletio, at. in Z.-Italie, prov.
eke. Voghera. 1641 low.
Calci, at. en gem. van Italie, prov. en Riding, 1/2 n. ZO. Donceater. 630 mw. Chieti, circ. Vaato. 2475 low.
Canton,
at
in
Engeland,
Z.-Wales,
gra.
Carwel,
z. Wellington 4).
circ. Pin. 5520 low.
Calcinate, at. in N.-Italie, prov. Bee- Glamorgan, kersp. Liandaff, bij Car- Casabona, d. in Z.-Italie, prov. Catanzaro, ciec. Cotrone. 2333 low.
gamo, circ. Treviglio. 2490 low.
diff. 7060 low.
Canuelas, at. in Argentina, prov. But- Casala-de.Grecehi, z. Contessa 1).
Cialdano, z. Piombino.
Casaleone, d. in Italie, prov. Verona.
Caldaro, z. Saltern.
nos-Aires. 1052 mw.
Caldbeck, hemp. V. Engel., gm. Cum- Cancan°, at. in Z.-Italie, peov., elec. distr. Sanguiretto. 3020 low.
berland, 3 u. ZZW. Carlisle. 1630 low. en 1 1 (2 u. OZO. Teramo. 1900 law. Ca.altrinita. z. Casale 7).
Caeamaccia, z. Ischia.
Capeharren, z. Furneaux-Eilanden.
Caldby, z. Carmarthen t Baai-van- ).
Caldevrgate, gem. V. Engel., gra. Cum- Capellen, 1 ) kant. van 't gr.hertd. en Casino. at. in Italie, prov. en tire. Regberland, kerap. St.-Mary. 10,600 low. arr. Luxemburg, op de grens van Frank- gio-in-Emilia. 3981 low.
Caldicot, kersp. v. Engeland, gra. Mon- rijk en Belgie; met omstreeks .6,000 Casino, at. in Nieuw-Z.-Wales, Anstralie, distr. Clarence, aan de Richmund.
mouth, 1 n. ZW. Chepstow. 962 low. low. - 21 d. en hfdpl. van gen. kant.,
9 u. WNW. Luxemburg, aan den weg Cass, a. onder Mississippi.
Caledonia, z. onder Pulasko 7).
Cassapolis, z. Casa 3.
Calf-Sound, z. Eday.
naar Arlon.
Castalische-Bron„ Z. Parnassus.
Calishoek, a. Zevenbergen a] 20.
Capesterre, z. Marie-Galante.
Callands, gem. der VS., Virginie, gm . Cap-Francais en Cap-Renri, z. Cap- Castellerano, at. in Italie, peeve, en
cire. Reggio-nell-Emilia.
Raytien.
Pittsylvanie. 2EDO low.
n Italie, prov. en circ.
motdeelztr
Capo-di-Faro, z. Galofaro.
Caa
Callarascb, z. Silistria.
ae.4o„ i ow.
4458 low.
Calry, kersp. van Iceland, Connaught, Capo-di-Nan, z. Colonne (Capo-delle-).
Casa...stir, kersp. v. Engeland, ConCapolago, z. Codilago.
gee. en bij Sligo. 4562 low,
Caltabellota, Caltafimi, Caltagi- Caporeiano, at. in Italie, prov. Aquila. naught, gra. Slige, 1/2 u. NNO. Bal a
l2pOodin
te rw
lina. 2686 law.
rone coo..., Z. Calata...
ra..
Csilveszano, at. in N.-Italie., prov Ber- c
d. op Sardinie, rrov. Ca- Castle-Ellis. kerap. in Ierland, gra.
gliari. 1145 low.
gamo, circ. Treviglio. 1696 low.
Wexford. 1215 low.
Calver, gem. van Engeland, gm. Derby, Capp...0m at. in Ieeland, gm. Lime- Castleford, at. en kern. in Engeland,
gra. York. W.-Riding, 2 u. NO. Wakersp. en 1 0. NNO. Bakewell, aan rack. 980 low.
Cappella,d. in Italie, Venetie, prov. kelleld. 6200 law.
de Derwent. 500 low.
Castlereagh. bijvloed van de Darling,
Calerinia, afd. in 't NW. der Kaankce Treviso, distr. Vittoria. 1860 low.
Anatralid, die op 30° Z.B., en 147° 20'
Capron... a. Chaeronea.
nie, Z.-Afrika ; met 7400 law.
Caprara, at. in Italie, prov. Bologna, O.L. in de hoofdeivier volt. - Z. ook
Calynda, z. Kalimno.
Camandona, at. in N.-Italie, prov. No- clic. Vergato. 420d low.
Castle 14).
Caprara, z. Tremiti-Eilan den.
yam, circ. Biella. 1041 low.
Caetleton kersp. van Schotland, gra.
' 4 u. Z. Hawick. 220 low.
Camargo, at. in Spanje, prov. en 1 n. Capraries-di-Leoce, at. in Italie, prov. Roxburgh,
Catabamsba, z. Cotabamba.
Lecce. 1176 low.
van Santander. 2750 mw.
Caprarolae at. in Italie, prey. Rome, Catajoegan, 5. Masbate.
Ca mbello, z. Ceram I ).
Cataraqui, 5. Rideau.
Cansbodsje, 7. Me-Kong.
care. Viterbo. 5370 low.
Cambridge-Poet, z. Rockingham 5). Carrera, voeg bij : sinda Garibaldi's Caterham' temp. van Engeland, gra
Camdeboo, d. in de Kaapkolonie, aid. dood 11882) ook Garibaldi-ell. geheeten. Surrey. 11/, u. Z. Croydon. 3580 low.
Catbarina-Band. z. Terband.
Graaff Reinet, aan den voet der Sneeuw- Caracures, z. Ybera.
Cat-Island, a. San-Salvador 1 ).
bergen en met rijke kolenmijnen; - Caradiva, z. Amaterdam 5).
hfdat. Aberdeen.
Catoree, z. San-Lois 8).
Carving*, z. Coring& 2).
...mei, z. Alan.
Catremani z. Rio-Branco.
Caraptanatuba, z. Macaba.
'‘`.:ameli, st. in Italie, prov. Campo- Carsten.), at. m Italie, prov. Turijn, Catrijp, z. 'Sehoorl.
"'basso, care. hernia. 1510 mow.
Cattenbroek, 1. Zeiat, en Linschoten.
circ. Ivrea. 1969 low.

4140 Catumbella
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Catnnabella, z. Benguela.
btj genoemden bergpas doorsnijdt. Coessevoey, Z. Zuidooster-Eilanden.
trAava..nle, a. Vicenza.
Colfeeville, z. Yalabusha.
Chicago, a. onder Cook 1).
Cavemio, at. in Italie, prov. Modena, Chickapee, s. Springfield 1).
Z. onder Magdalena-Eilanden.
Mirandola. 4900 low.
Coire, z. Chum.
Chietres, s. Kerzerz.
Cavite, z. Manilla.
Cokesbury, gem. der V.S., Z.-Carolina,
z. Itata.
'Cave, Z. Albano 21.
grs. Abbeville. 2180 mw.
Clibutineca, z. San-Juan 13] 10).
Cavrinna, d. in N.-Italie, 4 U. NW. Chin-Ming, z. Lean-tong.
Cold-Spring, gem. en havenpl. der
Mantua. 2394 low.
V.S., New-York, tan de Alleghany-riv.,
Chia, z. Bei° 1).
Cayari, a. Madera 31.
die bier de Coldspring-Creek opneemt,
Chio.r.s, a. Chioggia.
Cayenne, z. onder Guyana 4).
85 n. ZW. Albany. - Cold.pringChippewayan-Mountains, z. RockyCayo.Cangrejo, z. Galapagos.
Mountains.
Barbour is een havenpl., 53 u.
Cayo-Grande, z. Jardine. (Los-).
Chimps., z. Cluitone.
ZO. Albany.
Cayman, 5. Tortuga.
Colhol, a. Zandt (%).
Chiusa-di-Creasanone, z. Blausen.
Lay., s. Keys 2).
Cone, z. onder Marne 1).
Choiseul, a. Salomons-Eilanden.
Caasimano, at. in Italie, prov. Milaan, Chaim, z. Kholm.
Collecchio, at. in Ita.M, prom. en circ.
circ. Lodi. 1323 low.
Chorasan, z. Khorasan.
Parma. 2665 mw.
Cazzone, at. in N.-Italie, peon. Como, Chown., Chowaresm, z. Kharesm. Collingwood, een der voorsteden van
circ. Varese. 2100 low.
Clioshi, at. in Japan, prom. Shimoosa.
Melbourne, Autstralie. 23,802 mw.
Cea a. Zea.
25,130 inw.
d. in Schotland, gra. AberCeara, z. Assumpeao 2) en Portale.. Claowlsent, z. Atherton.
deen, kersp. Slain..
Cedar, 1) gri. in de V.S., Jowa. 4200 Chowry, z. Nicobarische-Eilanden.
Colloden's-laif, a. Aboukir.
low. - 2) id., Misaouri. 3500 low.
Chrisas, z. Glaretto.
Colnbrook, gem. in Engeland, gr...
Cederbergen, z. Cedar 5).
Christchurch, at. op Nienw-Zeeland,
Middlesex en Bucks, aan de Colne, 4
Ceful , z. Carnarvon (Baai-van-).
Anstralie, Z.eil., 0.kust. 30,970 mw.
u. ZW. Londen. 1153 mw.
Cega, z. Douro 1).
Christiansburg, z. onder Montgomery Colon, 1) at. in Panama, z. Aspinwall.
Cella-Dati, 1) at. in Italie, pron. en
6), en Yard.
- 2) d. op het eil. Cuba, W.lijk gecirc. Cremona. 2150 mw. - 2) id., Christianshavn, z. Amak.
deelte. 1593 mw.
prov. Pavia, circ. Bobbio. 1650 mw. Christiansvarn, z. Christianatadt 2). Colony, a. Mitylene.
CeIlamonte, d. in Italie, prov. Ales- Christina, z. onder Cristina.
Colon**, Z. Nemea.
sandria, 1 n. ZW. Asti. 1210 mw.
Chrysokeras of Gonden-Eloorn, z. Colosim., d. in Z.-Italie, prom. en cite.
Colon., z. Candelaro.
onder Constantinopel.
Cosenza. 1623 mw.
Ceatreville, z. Joseph (St.-) 4).
Chrysopolis, a. Scutari.
Colp, Colpa, kersp. van Ierland, gra.
Cephalonica-Piceola, z. Ithaca 1). Chnbis, z. Kerman 2,.
Meath, 11/3 U. NO. Duleek. 1940 low.
Ceraneei, at. in Italie, prov. en tire. i Chulum, Chaim (?), at. in Afghanis- Coltishall, kersp. v. Engeland, gra. NorGenua. 3256 mw.
tan; met 69,000 haw.
folk, 2 u. NNO. Norwich. 930 inw.
Ceram, at. in Italie, pear. Salerno, Chninie, rimier in de Kaapkolonie van Coltness-Ironworks, d. in Schotland,
circ. Il-Vallo. 2526 mw.
Z.-Afrika, tusschen de distr. Victoria
grs. Lanark, kerap. Cambusnethan.
Cerbalog, z. Carapella.
en King-Williamstown.
2545 mw.
Cercenaaeo, d in Italie, prov. Tnr(jn, Chunisoak en Chunisag, z. Avar.
Columbia, z. Balearen.
circ. Pinerolo. 1950 mw.
Churgaon. Chusan enz., z. Tsjoe.. enz. Columbus-City. gem. der VS., Jowa,
Cerehio, d. in Z.-Italie, prov. Aquila,
z. Avenieres 1).
grs. Louisa. 234i mw.
cum. Avezzano. 1670 mw.
Cies, z. Bayona 1).
Combs, kers)). van Engeland, gra. SufCeremata, z. Zuidwester-Eilanden en Cimandef (berg), z. Bourbon 1).
folk, 1/2 n. Z. Stowmarket. 1278 mw.
Serawatty.
z. Segre.
Comegliano, d. in N.-Italie, prov.13dine,
'Cere-Novo z. Cervetere.
Cincora, at. in Breathe, z. Sincora.
cite. Tolmezzo. 1427 mw.
Ceres, 11 kersp. van Schotland, gm. Cinque-Ports. Het doe dezer havens Comen, d. in Oostenr.-Hongarije, prom.
Fife, 1/2 u. ZO. Cupar-Fife. 2331 mw.
waa om het land te vrijwaren moor onKustland, km. GOrz. 2230 mw.
- 2) d. in de Kaapkolonie, Z.-Afrika,
verwachte buitenlandsche landingen. Comequires, gem. en d. in Frankrijk,
afd. Tulbagh, 15 u. an de Kaapstad.
Hun inwoners, onder toezicht van een
dep. Vendae, arr. Sables.d'Olonne,
Cerenago, d. in Italie, prov. Pavia,
kant.
lord-bewaarder staande, werden, opdat
1525 low.
circ. Montara. 1280 mw.
zij zooveel mogelijk moor de Engelsche Cominee, z. Communes 2).
Cerf, z. Seychellen.
belangen gewonnen zouden worden, Comora, z. Zamora 5).
Cergnee (St..), d. in Zwitserland, kant.
met buitengewone privilegies begun- Comstock, gem. der V.S., Michigan,
Waadt, 2 u. N. Nyon, aan den met
gra. Kalamazoo. 2018 low.
stigd. Schoon hun aantal later verder M.-Dole.
meerderd werd, behielden zij toch steeds Comuldsina, z. Koemoerdsjina.
Ceriale, at. in Italie, prom. Genua, circ.
den naam van /Xing-ports".
Coma, d. in Italie, pram. Venetie, distr.
Albenga l04 mw.
Ciron, z. Garonne.
Chioggia. 3561 mw.
Cerlier, z. Erlach.
Cistere, z. Citeaux.
Conanieut, z. Narraganset.
Ceroewa, a. SiTO.
Conceicao, z. Itanhoen.
Citta-Nobile, z. Citta-Vecchia 2).
Cerrina, St. in Italie, prom. en circ. Ciudad-de-Wictoria, z. Durango 3). Conches, z. Rio-Grande-del-Norte.
Alessandria. 1353 mw.
Clairoville (St..), a. Belmont 41.
Concordia, a. Natchez.
Carrion., d. in Italie, prom. Novara, Clairvaux, z. ond. Chiaravalle en Clerff. Condillae, z. Ile-d"-Institut.
cue. Melia. 1553 mw.
Claremont, d. in de Kaapkolonie, Z.- Condofuri, st. in Z.-Italie, prom. en
Cervino, at. in Z.-Italie, prom. en circ.
circ. Reggio. 2400 mw.
frika, bij de Kaapstad ; met vele buiCaserta. 3)40 mw.
tens van riike kooplieden.
Condover, kersp. van Engeland, grs.
Cettigne, Cettin, z. Cetigne.
Salop, 1 U. Z. Shrewsbury. 1650 (nw.
z. Princes-Charlotte.
Ch... in fransche vormen van Oostersche Clarence, z onder Durham 3), en Conejera, z. Balearen.
plaatsen, z. Sj..; in Engelsche vormen
N ieuw-Z nid- Shetland.
Coneto, gem. in de VS., N.-Carolina,
diem plaatsen, z. Tsj...
Clarke, z. onder Furneaux-Eilanden. gra. Edgecombe. 2500 mw.
Chabrolsbnai, z. Waigioe.
Conferentie-Eil. z. Faisans (Ile-des-).
Clarkesville, z. Red-River (grs.)
Chain, a. Anna 2).
Clark-Island, a. Laurentius St. - ) - Confienza, d. in N.-ltalie,
'
prov. en 2
Chain-hlands, z. Hood 4).
Clark ville, z. Montgomery 10).
n. ZW. Pavia, circ. Mortara. 2572 mw.
'Chalcio, z. Karki.
Clayborne, z. Monroe 5).
Congo, 2. Zaire.
ChitHain, z. Polemic (La.).
Clayton, I. B.abun.
Congresbury, kerap. v. Engeland, grs.
Cham, a. Zeitoen 2).
Clemency, z. Fantzig.
Somerset, 1 n. N. Axbridge. 1250 low.
Chambly, z. Richelieu 2).
Cleve, z. Kleef.
Conurewitz, z. Konnewitz.
Champaign.. gra. der V.S., in 't W. Cleve°, z. Chiavenna.
Consolation, 5. Hoornsche-Eilanden.
van Ohio. 21,000 mw.
Clifton, a. ander Winchester 4).
Constantin, z. Salayer.
Chniaza, a. Guadiana.
Cling., z. Klinge.
Constantine, 1) kersp. van Engeland,
Chapare, z. Rio-Grande 2).
Clipeton, kersp. van Engeland, grs.
gra. Cornwall, luI U. ZW. Falmouth.
z. Chuquisaca.
Northampton 1 u. ZZW. Market-Ham2100 low. - 2) gem. der V.S., MichiCharkow, z. Kharkov.
borough. ainw.
gan, gra. St.-Joseph. 2400 low.
Charlotta-Amalia, z. Thomas (St.-) 2). Cheeeval, z. Chsheim.
Contin kersp. van Schotland, gn , Russ,
Charlotta-Ell., z. Gilberts-Eilanden. Cliviner, gem. van Engeland, gra. Lan1 n. ZW.
'
Dingwall. 1550 low.
Charput en Cbartum, z. Kharpoet
caster, kersp, Whalley, 1 u. ZZO. Burn- Convent, a. Strivali.
en Khartoem.
ley. 1675 low.
Conway-, I. Aber-Conway.
Chase-Eilanden, a. Gilberts-Eilanden. Cloonoghill, kersp. van Ierland, Con- Coo..., Ala begin van Engelsche woordChatauque 2). Achter de woorden:1 naught, gr... Sligo, 1 U. WZW. Ballyvormen (Coomassie be.), z. Coe...
hfdpl. van gen. gra. gelieve men in te
mote. 1350 inw.
Coollvi, a. Amiranten.
voegen de lib verglasing weggevallen, Closeburn, ker.p. van Schotland, gra Cooporo-Eiland, z. Georgian-Islands.
woorden nabij Portland, aan 't rimer! Dumfries, 1/2 n. ZO. Thornhill. 1612 mw. Co
_ pink, gra. der V.S., in 't ZW. van
Erie. 3000 low. Het meir Chata n- Clyde, 1) ml. op Nieuw-Zeeland, AustraMississippi; met 22,000 mw.
q e ens.
lia, 35 n. NW. Dunedin. - 2) tinier Corperahorn, z. Twisk.
Chnteaulisi (11Liv.-van.), z. Anne.
in Br. N.-Amerika, itch ontlastende in Corangamite, z. Victoria 1).
Chateland, z. Montreux.
de Ballinsbaai, op 7° 10' N.B. en 69° Corheo, z. Guadiana.
'Chadians z. ander Kent 6), en Nienw.
W.L. - 3) d. in de V.S., New-York, Corbones, s. Guadalquivir.
Brunswij k.
gra. Wayne. 2765 low.
Corby, 1) kersp. van Engeland, gra.
• Chatres, z. Arpajon.
Clydesdale, a. Lanark 1).
Lincoln, 2 1 12 U. ZZO. Grantham. 790
Ckattooga gra, der V.S., in den NW.-, Clyton, a. Jefferson 6).
inv. - 2) id., grs. Northampton, 21/2 n.
hook van 'den Stt,, met 7509 mw.;
Cabal, a. Benguela 1).
ZO. Rockingham. 700 mw. - 3) id., grs.
hfdpl. Summerville.
Cocker. a. Derwent.
Cumberl., 1 0. OW. Carlisle. 450 mw.
.Chaver, a. Thomas (St.-) 4).
Cockerham, kersp. van Engeland, grs. Corcelles, d. in Zwitserland, kant.
Cheilcher, z. Sealer.
en 11/2 n. Z. Lancaster. 3159 low.
Waadt, 21/2 u. NO. Lausanne. 1057
Ckekliad;ek, a. Gulmar.
Cockerton, gem. v. Engeland,grs. Durmw. - Nog andere laatajes van deCherry-Eiland, s. Spitsbergen.
ham, kersp. en bij Darlington. 2176 mw.
Zen naam liggen in t zelfde kanton,
(herson, Z. Kherson; ook Sewastopol. Codevigo, d. in N.-Italie, prom. Padua,
zoomede een in Bern,
Cherwell, z. Teems.
circ. Pious. 2360 mw.
Cordignano at. in Italie, prom. Tre'Cheyenne. hfdpl. van den Stt. Wyo- Codevilla, d. in N.-Italie, prom. Pavia,
viso. distr. Vittoria. 4320 mw.
ming, V.S., Rabb den Evanapas en aim
circ. Voghera. 1790 low.
Corinth., z. onder Realejo.
den Pacific-spw. van San-Francisco near Colindo, I. Beni.
Coriaeo-Eilanden, z. Biafra 2).
Omaha-City, die de Rocky-mountains Coero, z.
Cone, a. Winterswijk.
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gm Lancaster, kersp. en 1 /2 th N. ;Davenport, z. ondercScott 4).
Manchester. 5342 inw.
David* (St.-), z. onder Prince-EdwardIslands.
Dawson, z. Tierra-del-Fuego.
gre.
Dean, z. Prince-of-Wales 2).
Devon, 2 U. ONO. Plymouth. 1100 mw.
Deane, kersp. van Engeland, gm. LanI).
Coro (Golf-van.), z. Maracaybo.
caster, 1/2 U . ZW. Bolton-le-Moors.
Culpeppers, a. Galapagos.
Corregidor, z. Manilla.
49,400 inw.
Correzzola, at. in Italie, Venetie, prov. Cumeneo, z. Benguela 1).
Decimal, z. Desima.
Cumming, z. Forsythe.
Padua, dietr. Mom 3810 mw.
Decimo-Putzu, d. op Sardinie, prov.
Cuneo, Z. COlai.
Corrientes, z. onder Ybera.
en circ. Cagliari. 1120 mw.
Cunha. z. Taag.
Corror, z. Pelew-Eilanden•
Deckendorf, z. Deggendorf.
Coreley, kers . van Engel., grs. Wilts, Curieuse, z. Sevchellen.
1/2 a, NW. I% arminater. 1196 mw.
Curitiba, riv. en st. in Brazilie, z. Dede-Agatsj of Degle-Agh, haven van
Eur. Turkije, Rumili, bij den mond
Iguacu.
Cortassone, at. in N.-Italie, prov. Ales.
Curtis-Eil. z. Kermandec-Archipel.
der Maritza en door ten spoorw. met
candela, circ. Asti. 1610 inw.
Adrianopel en Philippopel verbonden.
'
2).
Corteno, at. in N.-Italie, prov. Breads, Cuvier, Z. Olive
Cyclades, (Groote- of Nienwel, z. Dedice, Z. Dieditz.
circ. Brento. 1520 mw.
Hebriden 3).
Dedigum, z. Dedgum.
Cortez (Zee-van-), z. Californie (Golf.
Czaritsin, z. Tzaritzin.
Beep, z. Trepton.
of Zee-van-).
Deenenburg, Denenburg, z. DennenCrlotowo, z. Flatow.
Corunna, Z. Shiawassee.
burg.
Czudin, at. in Oostenrijk-Hong., prov.
Corydon, z. onder Wayne 14).
Casio, d. in N.-Italie, prov. en circ.
Bukowina, kr. Storczinetz. 2100 inw. Begesby, z. Lowisa.
Degirmenlik, z. Santorin.
Sondrio. 1870 mw.
Dehli, Dehr, z. Derr.
Cossimbazar, z. onder Ganges 1), en
Deinach, z. Teinach.
Hoeghly 2(.
Costnitz, z. Constanz.
Deinacher-Sauerbrunnen, z. StuttCoudre, rruchtbear eil. van Br. N.gart.
Amerika, Canada, in de St.-LaurensDelambre, z. Coffin 3).
Baba, z. Deba.
golf, prov. en 13 u. NO. Quebec.
Belden, z. Vorde.
Dabar,
gem.
van Oostenrijk-Hongarije, Delebio, d. in Italie, prov. en circ.
Coulton, Colton, kersp. van Engeland, grs. Lancaster, 1 u. NNO. Ulver-: prov. croatie.Slavonie, kr. Ottocsan.
Sondrio. 1610 mw.
2280 mw.
stone. 186 ) mw.
Delfgaauw, z. Vrijenban.
Conndon, gem. van Engeland, grs. Dur- Dabo, d. in het Duitsche rijksland El- Delia, z. Deglia.
zas-Lotharingen
regdst.
Saarburg,
kr.
ham, kersp. St.-Andrew-Auckland, %I
Delle-Grazie, z. Spezia.
U. 0. Blshop-Auckland. 3148 mw.
, Phalzburg. 2557' mw.
Dellen, z. Grosbous.
Courfaivre. d. in Zwitserland, kant. Dachsen, d. in Zwitserl.„ kant. Zurich, Delli, z. Dielly.
distr. Laufen, a/d Rijn, r. o. 600 mw. Dello, at. in N.-Italie, pros. en circ.
Bern, bij Delemont. 668 mw.
Conrgenay, St. in Zwitserland, kant. Dachsfelden, z. Tavenner'.
Brescia. 1273 mw.
Bern, tusschen Delemont en St.-Ur- Daczicze. z. Datschitz.
Delnicze, at. in Oostenrijk-Hongarije,
Dadion, at. in Griekenland, dep. Phthieanne. 1301 mw.
z. Delmice.
otis en Phosis. 2740 mw.
Courtrai, z. Kortrijk.
Delonia, z. Delvine.
Beet, naam van een riv., et en prov. Below, z. Mandara.
Couse, 2. Gartempe.
Op,/le Philippijnen, eil. Luzon, aan de Delphi, Z. Castel.
Coveney, kersp. van Engeland, grs. Cambaai *v. San-Michuel. 7700 inw. (in de st.) Delsberg, z. Delemont.
bridge, 1 u. WNW. Ely. 1857 mw.
Covo, at. in N.-Italie, prov. Bergamo, Dafar, z. Dofar.
Belting, kersp. van Schotland, Shet1.Dagden, z. Dago.
circ. Treviglio. 2496 mw.
Eilanden, N.kurst, 1862 mw.
Cowden, kersp. v. Engeland, grs. Kent, Dagenham, kersp. van Engeland, grs. Delwich, z. Durham 2).
Essex, aan de Teems. 1 u. ZZW. Rom- Dely-Dagh, z. Hymettus.
2 u. W. Tunbridge-Wells. 740 mw.
ford. 2880 mw.
Cowdenbeath, d. in Schotland, grs.
Demetrovicze, z. Mitrowiez.
Fife, kersp. Beath, 1 u. NO. Dunferm- Dagsbourg, z. Daho.
Deming, d. in de V.S., Nieuw-Mejico.
Dajahon, z. Daxabon.
line. 1457 mw.
aan den Z.-Pacific-spw. van San-FranCowfold, kersp. van Engeland, gra. Sue- Dakar, veraterkte at. en haven aan de
cisco naar New-Orleans, niet ver van
sex 11/2 U. ZZO. Horsham. 993 mw. : kust v. W-Afrika, Senegambie (fransch),
de Mejicaansche grens.
bij kaap Verd. 14° 40' N.B.
Covello*, gem. van Engeland, gee. York,
Devair-Kapoe, z. Derbend, en LT.W.-Riding, kerap. Kildwich, 11/2 U. Dalarne. z. Dalekarlie en vgl. Zweden.
ren -Poort.
Dalbeatty, d. in Schotl., Kirkcudbright, Demmerik, z. Vinkeveen.
ZZW. Skipton. 1982 mw.
1 U. OZO. Castle-Douglas. 2940 inw. Demopolis, gem. in de V.S., Alabama,
Coxlodge, gem. van Engeland, grs.
Northumberland, kersp. Gosforth, 1/ 2 Dalho-Meer, z. Wener-Meer.
grs. Marengo. 4245 mw.
kolonie in Australie, Queens- Denham, kersp. v. Engeland, gra . Bucks,
U.NWewcastl1856m.
1/2 U. NNW. Uxbridge. 1243 mw.
land, 36 u. NW. Brisbane,
Coxsackie, at. in de V.S., New-York,'
Greene-Co, 5 u. Z. Albany. 3840 mw. Dalja, Dalya, z. Daily.
Deniliquin, poststation in Nieuw-Z.Coylton, kersp. van Schotland, gra. en Dalserf, kersp. van Schotland, grs. LaWales, Australie, aan de Edwardsriv.,
nark, aan de Clyde, 11/2 U. ZO. Ha1 u. OZO. Ayr. 1440 mw.
grs. Townsend, 100 u. ZW. Sidney en
milton. 7340 mw.
Coyty, kersp. van Engeland, Z.-Wales,
50 u. van Melbourne. 1200 mw.
Dalston, kersp. v. Engeland, gra. Cum- Denino, kersp. van Engeland, N.-Wales,
gr.. Glamorgan. 4250 mw.
berland, 1 n. ZZW. Carlisle. 2450 mw.
Coast), at. in Italie, prov. Pavia, circ.
gre. en 41/2 u. ZZW. Carnarvon, aan
Dalziei, kersp. van Schotland, grs. LaMortara. 1135 mw.
de Cardiganbaai. 2560 mw.
nark, 1/2 u. NO. Hamilton. 9175 mw. Denis, 2. Seychellen.
Cradock, z. Noe-Gariep.
Crane, gem. der V.S., Ohio, grs. Wy- Damak, z. Demak.
Denn, kersp. van Iceland, Ulster, grs.
Dammerkirch, d. in het Duitsche
andot. 3876 mw.
en 1 u. ZO. Cavan. 4100 mw.
Cranfield, kersp. v. Engeland, gra. Bedrijksland Elsas-Lotharingen, Boven-El- Depelen. z. Tepenili.
zas, kr. Altkirch. 1164 mw.
ford, 11/2 u. WNW. Ampthill. 1530 mw.
Derbend, z. onder Tirnova.
Cranleigh of Cranley, kersp. van Damwoude, z. Dantumawoude.
Derbyshire, z. Derby 1).
Engeland, gra. Surrey, 2 u. ZZO. Guild- Danger (lies-of.), z. Gevaarlijke-Eil. Derendingen, gem. van Zwitserland,
Dangerin-Eilanden, z. Roggeveeneford. 1,130 mw.
kant. Solothurn. diet, BucheggbergArchipel.
Crannagh. gem. in Ierland, grs. KilKriegstetten. 1599 mw.
Dankali, z. Danakil.
kenny. 8513 mw.
Deretske, z. Derecske.
Crane', d. in Zwitserland, kant. Waadt, Daouletahad, Baoengerpour, fran- Dernis, z. Reeks.
sche woordvormen voor Dowletabad, Dernye, at. in Oostenrijk-Hongarije,
distr. Neuss of Nyon. 360 mw.
Downgurpoer.
Cranston, kersp. van Schotland, grs.
prov. Croatie-Slavonie, aan do Drau,
Edinburgh, 1/2 U. ZO.Dalkeith. 1050 mw. Daoelghaat, Daoerkonda, z. Da1 u. N. Neudorf. 1699 mw.
Crans, z. Jock.
wulghaat, Dawurkunda.
Deronye, gem. v. Hongarije, grs. Bacz.
Dardilly, gem. v. Frankrijk, dep. Rhone,
Croto, z. onder Taranto (Golf-van-).
2241 mw.
arr. Lyon, kant. Limonest. 1294 mw. Deropoeli, 2. Voyoessa.
Cranthem, z. Roeser.
Crawfordsville, z. Montgomery 13), Barfield, kersp. v. Engeland, gra. York, Derove, St. in N.-Italle, prov. en circ.
, W.-Rid., 1 U. OZO. Barnsley. 15,500 mw.
en Talliafero.
Cremona. 1460 mw.
Darfo, gem. van N.-Italie, prov. Bres- Derry, z. onder Londonderry.
Creby, z. Geby.
cia, 7 u. NO Bergamo. 7072 Mw.
Creek-Town, z. onder Calabar (Oud-).
Desaguadero, z. Colorado 3).
Darien (Isthmus-van-), z. Panama 1). Desaix, z. Otway 1
Creme°, z. Miloceo.
Crespellano, gem. van N.-Italie, prov. Darket-Jew, z. Marazion.
Desana, d. in N.-Italie, pros. Novara,
Darling. d. in de Kaapkol., Z.-Afrika,
an circ. Bologna. 4769 mw.
circ. Vercelli. 1780 mw.
afd. Malmesbury, 6 u. N. Kaapstad. Desart, Z. Dysart.
•Crespy, z. Crepy.
Cressa, at. in N.-Italie, prov. en circ. 'Darlington, z. onder Maria 1).
Descabezado (berg), z. Andes.
Dars, z. Zingst.
Novara. 1570 mw.
Descartes, z. Ile-d'-Institut.
Cressier, d. in Zwitserl., kant. Neufcha- Dartmouth, z. onder Prince-Edward- Desenburg, geisoleerde kegelvormige
Islands.
tel, aan den weg near Landeron. 716 mw.
berg in de Pr. prov. Westphalen, tusDartree, baronie van Ierland, grs. MoCretaccio, 2. Tremiti-Eilanden.
schen Warburg en Liebenau. 334 meter.
naghan. 21,950 inw.
Cristovol (St..), z. Salomons-Eilanden.
Desengano, z. Admiraliteitsbaai 2).
Darvilles, gem. in de VS., Virginie, Desfoul, Despoel, z. Dizfoel.
Croepa, z. Narenta 1).
grs. Dinwiddie. 3082 mw.
Cromdale, kersp. van Schotland, grs.
Despeigaperros,
honden af",
Elgin, 6 u. ZO. Inverness, aan de Spey. Darwa, at. in Voor-Indie, prov. Berar
steile bergpas in de spaansche Sierra3817 mw.
:i054 mw.
Morena, bij Almaden. De spw. van
Cromwell, d. op Nieuw-Zeeland, An- Darwnie, z. Clark 3).
Madrid 'mar Cordova, Sevilla en Caetralie, prov. Otago, 45° Z.B.
Dasson, z. Dassaw.
eiz loopt er door. De naam herinnert
Cross, z. Copeland-Islands.
Dattenried, z. Delle.
aan den fallen strijd tusschen ChrieteCrossfell, hiervoor staat onder het art.
z. Pfungen.
nen en Mooren, die elkander meer dan
Cross foutief C.-Tell.
Dattya, 2. Dittia.
eens hier den weg betwistten.
Crowdon, z. Croydon. — Crowland, Dandcandy, Daudnagor, z. Daoud... Desinitz, gem. in Bongarije, grs. Waz. Croyland.
Danletabad, z. Dowletabad.
rasdin. 2022 mw.
Cruces, z. Chagres 1).
Danma, z. Damma.
Desulo, d. en gem. op Sardinie, pros.
Crumpsall, gem. en at. in Engeland, Dataw, z. Rotti.
circ. Lanusen. 2065 mw.
in Italie, prov. Milaan,
ctn. Generate. 3110 mw.

Cornaredo, et.

Corneille, z. Ile-d'-Institut.
Cornwood, kersp. van Engeland,

Cubanitz, z. Lakediven.
Cucuta, z. Rosario 6).
Cujavie, Z. Kruschwitz.
Culloden (heide), z. Croy

D.
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Eastwood

Desvitza

Desvitza, Z. Voyoessa.
d. in Oost.-Hong., prom Mora1 ravie, kr. en 1 n. NNO. Olnintz. 1240 haw.
Deuraingen, z. Denringen.
• eursen, z. under Deurne 1).
(Dolphin, a. Tresco.
Deutz, DIMIZ. z. %its.
!Dialeb, poolsch stadje, a. Dohig.
tDembreeeos, at. in Zwitseriand, king.
D•ux-Pont., C. Zweibencken.
NenfchAtel, kr. Rudollbthal. 1140 law.
1Devetier of Dietweiler gem. in Zwittterland, kant. Bern, distr. Delemont Donsbrowno, a. Gilgenbarg.
of Dellsberg. 610 mw.
Denalidier, d. in Zwitserland, kant.
Freiburg, aan den weg van Morat near
Deven, z. Theben 3).
Dever, z. Diever.
Lausanne. 875 mw.
Dovoniabire, z. Devon.
Demegge, d. in N.-Italie, prom. Bel.
Diainoml, Z. Diamant.
luno, tire. Pieve-di-Cadore. 2570 inn.
Dieksonhaveis, ankerpl. aan den mond Dowel. Z. Metgui-Archipel.
der Jenissa, Siberia, op 73 0 30 N.B. Dominica
z. Marquesas.
't Was het aangewezen station der Ned. Doninda, gem. van N.-Italie, prov. Roexpeditie onder Dr. M. Suellen voor
vigo, distr. Adria. 3300 law.
het internat. poolonderzoek in 1882-83. Donagh, 1) kersp. van Iceland, gee.
z. Tetschen.
Ulster, 1 U. NNO. Monaghan. 2530
inn. — 2) id., gra. Donegal. 4520 inn.
Didens, z. Didam.
Diedenhofen, C. Thionville.
Donagbeloney, kersp. in led., Ulster,
Diedolsbausen, z. Bonhomme.
gee. Down, 1/s u. ZO. Lnrgan. 5039 inw.
Diego-Gareisi, z. Chligos.
Donagheumper, kersp. van Iceland,
Diego-liuys, z. Rodriguez.
Leinster, gee. Kildare. 1094 law.
Diego-Suarez, z. Madagascar.
Donaghedy, kerap. van Iceland, Ulster,
1Diegten, gem. in Zwitserland, kant.
gra. Tyrone, 2u. NO. Strabane. 7525 inw.
Bazel(-land), distr. Waldenburg. 790 mw. Donaghenry, kersp. van Iceland, UlDieladorf, gem. in Zwitserland, kant.
ster, grs. Tyrone. 4;25 inn.
en 2 u NNW. Zurich. 740 mw.
Denaghpatriek, kersp. van Ierland,
Diemerbroek, z. onder Papekop.
Connaught, ars. Galway, 1/2 u. ONO.
Dieniermeer, z. Watergraafsmeer.
Headford. 1794 mw.
Diemrich, z. neva 2).
Denanaghta, kersp. van Ierland, ConDiepoldsant, et. en gem. in Zwitsernaught, gra. Galway, aan de Shannon.
9355 inn.
land, kant. St.-Gallen, distr. BenedenRijndal. 3166 mw.
Doug-King, a. Cachao.
Dieven-Eilanden, z. Ladronen 1).
Donk (den.), z. Brandwijk.
Dievenow, z. Oder 1).
Donkelaar, a. Leusden.
Dieverswolde. z. Dnurswolde.
Donoange, a. Donningen.
Donndorf, z. Wiehe.
Diem, z. Zwolle 3).
Dihepole, gem. van Hongari,je, grs. Donnerskirehen. a. Dundelskircben.
Oomph; II, kersp. van Iceland, Munster,
Trentschin. 320 mw.
Dili, z. Delos.
gm. en 1 IL N. Tipperary. 2700 inn.
Dilinate, gem. van Griekenland, dep. Donyland (East.), kersp. v. Engeland,
gee. Essex, 1 n. ZO. Colchester. 1190 mw.
Cephalonia. -2200 inw.
Dill..., z. Schemnitz.
Doodstil, z. Zandeweer.
Doolaharry, Doleith, e. a. engelsche
Dilly, z. Dielly.
Minoan, z. Selma..
woordvormen, z. Doe. .
Dilworth, gem. van Engeland, gm. Donn, kersp. van Iceland, Munster, gran.
Lancaster, kerap. Ripchester, 142 u.
Limerick en Tipperary, 2 u. NNW.
Tipperary. 5509 in,
NO. Preston. 1730 mw.
Dilwyn, kersp. van Engeland, grs. He- Dordrceht, hfdpl. van de afd. Wodereford, 1/2 u. NNO. Weobly. 1100 mw.
house in de Haapkolonie, Z.-Afrika;
met rijke kolenmunen in 't geb. der
1Dimbutty, z. Nilgerry.
Witte-Bergen. 809 mw.
Dimmica, z. Demotica.
Dinami, d. in Z.-Italie, prov. Catan- Dorelsen, a. Doelisheim.
Dorion, st. in Griekenland, dep. Meezaro, circ. Monteleone. 1590 mw.
genie. 4340 mw.
Dingel, z. Zeddam.
Doris-Cove, z. Gilberts-Eilanden 2).
Dingivei den, z. Aengwirden.
Dornberg, gem. in Oastene.-Hongarije,
Dinka., z. Donga.
Dintel, z. Dinteloord, en Mark.
Ielrii, 11/ U. ZO. Gort, aan de Isonzo,
Dintiken, Dintikou, d. in Zwitserl.,
L o. 2328 inn.
kant. Aargau, bij Lenzbnrg. 630 inw. Dornbeini, a. Dornham.
fluting, gem. v. Engeland, grs. Derby, Dornstsidt, z. Dreykirchen.
Dorny, z. Dornach.
it.) Glossop. 900 in w.
Winton. kersp. v. Engeland, gm. Bucks, Dorpbuurt, a. Winterawijk.
1 U. WZW. Aylesbury. 790 mw
Dorrha, kersp. van Iceland, Munster,
Dirsehel, d. in Pruisen, prov. Silezie,
gee. Tipperary, 2 U. ONO. Portumna.
regdst. Oppeln, 3 u. ZO. Leobschtltz.
1530 inn.
Dorum, z. Wursten.
1260 mw.
Disappointment-Cape. z. Georgian- Dory (kaap en haven), z. GeelvinksIalands.
haat ( onder Papoea).
Disappointment.island , C. under Dorman, st. in N.-Italie, prom. NoDaffs-Eiland.
mare, circ. Biella.
Z. Dizfoel.
Dottikon gem. in Zwitserland, kant.
Aargau,' distr. Bremgarten. 720 inn.
Dims, d. in Z.-Italie, prom. Lame, circ.
Gallipoli. OW mw.
Dourlaeh, z. Durlach.
1Ditehlissg, kersp. van Engeland, gm. Demers, gem. van N.-Italie, prov. CreSussey, 1 1 /s U. N. Brighton. 1271 kw.
mona, 1 U. NNO. Lodi. 2656 law.
Dittaino, z. Giarretta
Dowercourt, kersp. van Engeland, gee.
Dittershaeh of filltarsow d. in OW
Essex,
ZW. Harwich. 1830 law.
tenrial-Hongarije, prom. Bohemen, kr. Doveridge, kers!). van Engeland, gee.
Chrudim, 1 n. W. Olmiltz. 1120 mw.
Derby, ris U. ONO. Uttozeter. 700 inn.
Divignano, d. in N.-Italie, prom. en Dmina, at. in Italie, prom. Bologna,
circ. Novara. 12,0 mw.
circ. Imola. 2331 mw.
Diviva, d. in Hongarije, gas. Trentschin, Dragonera, z. Balearen.
Dranesville gem. in de V.S., Virginia,
kr. en Ills U. NO. Bittse. lg28 mw.
de meeste der dua beginnende
tea. Fairfax.' 2055 law.
DI,..,
he woordvornten van Oostersche Drapia, gem. van Z.-Italie, prom. Catanzara, dec. Monteleone. 2553 law.
of Afrikaansche plaatsen op De)...
Dray., z. Dean.
Die_*, Dojensaa, s. Arranch.
Dreimacb, d. in Sateen, regdst. ZwicDobbelbati, 2. DulMelbad.

D ebbo, z.

kau 2 n. ZW. Lengefeld. 2566 law.

1Debeka, di in Oostr.-Hong., Zevenber- Dredger. gem. van Prnisen, Rijnprov.,
gen,3 n. WZW. Szamos-11jvar. 1021 law.
regdst. .iken
. 2710 law.
D eberaik, gem. van Oostenr.-Honga- Droieebor, a. Heer-Jansland (%).
prov. Erain. 2545 law.
Drefiseasel (berg), se Bohenterwaard.
Dresuns, z. Drkzunt.
oZ4 s. Kulp*.
z. Walpole I).
Ilksbeims, z. Dobechan.
• isebtereu, z. Locke= 2), en Laren 2). Dreamily gem. van Oostenrijk-HongaDemblerilausi, a. Bwijk.
rije, prov. Croatie-Slavonie, hr. Ognlin-

Disearasegy, s. 'foetid&
ilbuilat, s. Keys 1 .
Illkserimy 5. Rionw.
painsara, s. Grootegast.
d. in N.-Italie, prov. Udine,
11 B. ONO. lime*. 1175 law.
Aso, a. San-Fmmando 3).
Dab., d. in Oostenr.-Hongazte, prov.
Gal/cif, 3 U. FAO. Potbnaz, aan de
Stay, r. O. 1950 law.
at. in Griekenland, dep.
Cephalonie. 3570 taw.

Drogt, Z. Zuidwolde 1).
Drone., kern,. van Iceland. Munster, grs.
Tipperary, 112 U. ZW. Templemore.
Dressara, kersp. v. Iceland, Ulster, gee.
Down, 1.1, U. OZO. Dromore. 4659 law.
Drozaard, kersp. van Ierl., Connaught,
grs. Sligo, lieu. NW. Coolaney. 13uOinw.
Dromdaleague kersp. van Iceland,
'
Munster, gee.. Cork,
2 u. OZO. Bantry. 3171 mw.
Drongen, z. Tronchiennes.
Dr•xford, keno. van Engeland, grs.
Hants, 1 u. ONO. Bishop's-Waltham.
2325 inn
Diment, gem. van Italie, prov. en circ.
Mtn. 2396 mw.
Drumlins!, z. Dreumel.
Dsieb-al-Moesa, z. Sinai.
z. Emba.
z. Yembo.
l'sbidda z. Mekka.
Ds oebelpoe
r, (cog. Jubbulpore),
at. in Voor-Indie, 35 n. NNO. Nagpoer,
nabki de Nerboedda-rivier. 55,180 inn.
Dublin, z. under Laurens 2).
Daborg, z. Flensburg.
Dubuque, z. onder Jowa.
Dudelange z. Duttlingen.
Diditown, d.
' in Schotland, gra. Banff,
kern,. Mortlach. 1250 inn.
Bagman°, gem. v. Italie, prov. Milaan,
arc. en 11/1 U. W. Monza. 1420 mw.
z. Downs.
Duivels-Eil., z . Devil-Island, en Manipa.
Duiven-Eiland, z. Manipa.
Dulder, z. Weerseloo.
Dulliken, Dullikon, d. in Zwitserland, kant. Solothurn, kersp. Starrkirch. 7t0 inn.
Duluth, at. in de VS., Minnesota, atm
den ZW.oever van 't Boven-meer ; met
veel graanhandel. 8500 mw.
Duniaresque, a. Severn 5).
Dun, z. onder Aire 4).
Dmiange, z. Donningen.
Dunboe, kersp. van Iceland, Ulster.
grs, Londonderry, 1 U. WNW. Coleraine. 2490 mw.
Dnuboyue, kersp. v. Ierland, Leinster,
gm. Meath, 2 U. NW. Dublin. 1528 law.
Dunbulloge, kersp. van Iceland, Munster, grs. en ilh n. N. Cork. 2355 inn- .
Duneansby-Head, z. Moray(Golf-van- ).
Dunderrow, kersp. van Ierland, MnnstPr, gee. Cork, 1/2 U. NW. Kinsale.
1185 inn.
Duncan., kersp. van Iceland, Ulster,
grs. en 2 a. WNW. Antrim. 4788 inn.
Dunedin, z. Otago.
Dunkirk, z. Pomfret.
Dats.tan (St.-), kerap. van Engeland,
gee. Bent, bij Canterbury. 1680 inn.
Duradseh, a. Durazzo.
Durand, z. Durlsdorf.
Darreoroth, d. in Zwitserland, kant..
en 5 a. NO. Bern. 1450 inn.
Duyffel, z. Duffel 2).
Dwina, z. onder Duna.
Dynhard, vl. in Zwitserland, kant. Ziirich, distr. Winterthur. 760 inn.
z. Dsj...

E.
Ea, z. Be.
Eaglehawk, it. in de kolonie Victoria,
Australia, 26 n. NW. Melbourne; met
rijke gondmijnen in den °Intr. 6590 law.
Eagle-Factory, z. Wrentham.
Ranee, gem. en d. van Frankrijk, dep.

Ille-et-Vilaine, arr. Vitae, kant. LaGnerche. 1138 law.
Eardigzi,. hemp. van Engeland, gra.
Here
1 n. ZZO. Kington. 930 inn.
Earley,
in Engeland, gra. Berks,.
temp. Sonning, een voorstad nitmakende van Reading. 1534 iaw.
Earl-Sbilteu, gem. van lingeland, gee.
Leicester, 1 n. N. Hinckley. 2053 taw.
Earatuswille, s. Franklin a] 7).
Earsdlois, kersp. en gem. van ftreland,
Bra. Northnniand, 1 n. NW. NorthShields. 12,540 taw. (in it kersp.)
lEsoebourise, temp. van Bageland, gee.
Baum U. NO. Ifldhant. 890 law.
Easter-Island, a. Paasch-Biland.
Illuetbasa, kersp. en gem. van }Ingeland, gas. Chester, 1 it. WSW. Birkenhead. 3450 law. tin 't kersp.)
Misery, kersp. van Bngeland, gas. met,
lia U. SW. Sandwich. 1506 law.
Eane-Vale, it. in Engrknd, gee. Ste.
n*temp. Gaverawafl , bij Stoke-upon-

Wainer. 2149
Driebrusitein, b. in de Ned._prov. Z.Holland gem. Lange-Rnige-Weide, bij
°tidewater.
• riobsek-ITAIssulora, a. Trisulgels.
• alebialasis„ I. Schermer 2).
Dries. (klub.), a. Weerseloo.
Trent. 1410 law.
Driewommi, s. Nenzen.
z. Zionw.
Ibusihrille, gem. in de VS., gas. Northampton. 3395 law.
lbeiweaies, s. Gregorio (San-) 3).
Drinnoma,inst..
N -Italie, pm. Cre- lEnotwoodl, 1) kersp. van Schotland,
mona, circ. Casalmaggiore. 13,000 law.
grs. Renfrew, 14 U. ZW. Glasgow.

Eaton-Rapids
13,100 law. — 2 ) id. in Engeland, g r 8.
Essex, //2 U. ZW. Rochford. 53,1 inw.
— 3) id., id., grs. en 2 U. NW. Nottingham. 2540 inw.
Eaton - napkin, gem. en at. in de VS.,
Michigan, gra. Eaton. 3636 inw.
Eau - Claire, 1 ) grs. der VS., Wisconsin. 10,768 mw. — 3 ) gem. en at. aldaar ; met 2492 low.
Eaux.bonnes, S.
Ebboe, Eboe, lboe,

ri,jk in Afrika,
Opper-Guinea, host van Benin ; met
gelijkn. hfdst., aan den r. o. der Quorra
(Niger), 40 it 50 u. van den mood dier
rivier. Andere steden aim: Boka, Iccony of Idda, Damoggoe en Kirrie.
Het land levert een groote hoeveelheid
palmolie op van de beste snort, waarom zich dan ook de vorst van 't land
de ygrootate aller palmolie-koningen"
noemt.
Ebelsberg, z. Ebersberg.
Ekelsburg, gem. en at. in Oostenr.Hong., prov. Opper-Oostenr. 2040 mw.
Ebenezer, 1) vi. in de VS., Minnesota,
gra. Jasper. 4563 (ow. — 21 gem., id.,
Z.-Carolina, grs. York. 2157 (ow. —
3 ) zendingsstation in de Kaapkolonie,
Z.-Afrika, distr. Clanwilliam, aan den
mond der Olifants-riv.
Eheosee, z. Lambach.
Eberndorf, gem. in Oostenr.-Hong.,
prov. Carinthie. 7620 inw.
Ebersecken, d. in Zwitserland, kant.
Lucern, distr. Willisau. 60u
Ebikon, d. in Zw itserland, kant. en 1
U. van Lucern. 940 mw.
Eboh, z. Aboh.
Ecelealtill, gem. en st. in Engeland,
grs. York, W.-Riding,, kersp. en 3/, 0.
NO. Bradford. ,,620 (ow
Eceleston, 1; kersp. en gem. van Engeland, grs. Lancaster, m u. W. Chorley. 3290 mw. ( in 't kersp. ) — 2) id.,
id., 1/2 u. NNO. Fri-scot. 13,850 mw.
Echallens, vul in ( Du(tsch Tsche r1 i t z), kersp. en d. in Zwitserland.
Echatz, z. Neckar.
Eeltinoa, gem. in Griekenland, dep.
Acarnia en Aetolia. 4790 (ow.
Echire, gem. en d. in Frankr., dep. DeuxSevres, arr. en kant. Niort. 1627 iuw.
Echt, kersp, van Schotland, gra. en 4
tt. W. Aberdeen. 1219 mw.
Echterdingen. d. in Wurtemberg, kr.
Neckar, I U. Z. Stuttgart. 1832 ihw.
Eckart. z. Woensel.
Eckenburg, 2. Eggenburg.
Eckington, 1) kersp. van Engeland, grs.
Derby, 11/4 u. NNO. Chesterfield. 7810
mw. — 2) id., id.. gem. Worcester, aan
de Avon, 1 u. ZZW. PershGre. 7:0 (ow.
Ecklips-Eilanden, z. Vansittart.
Ecrnarijp, 2. Akmarijp.
Ecska, d. in Hongarije, grs. Torontal,

distr. en 1 U. ZZO. Nagy-Becskerek.
4400 mw.
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Eerland, 2. Oedenrode (St..).
Eernsum, z. Irnsum.
Eexte, z. Eexta.

Elfin, kersp. V. Ierland, Munster, gra. Limerick, 3/4 u. ZW. Kilmallock. 1159 mw.
Eger, z. Aeger, en Erlau.
Egerton, kers', van Engeland, grs.
Kent, /2 U. WNW. Ashford. 862 mw.
Egge, z. Teutoburgerwald.
Eggenburg, z. Egenburg.
Eggmithl, z. Eckm ,11111.
Egina, z. Aegina.
Eglinton, d. in Schotland, gra. Ayr,
kerap. Kilwinning. 1014 (ow.
Eglischwyl, d. in Zwitserland, kant.
Aargau, 3/4 n. van Lenzburg. 1100 mw.
Eglish, 1) kersp. van Ierland, Leinster,
King's-Co., 1 u. NNO. Bier. 1316 mw.
id., id., Ulster, grs. Armagh, I
—
u. NNO. Tynan. 325) inw.
Eglisottes - et.Chalaure, gem. en d. in
Frankrijk, dep. Gironde, arr. Libourne, kant. Contras. 1286 inw.
Eglomhayle, kersp. van Engeland, grs.
Cornwall, aan de Camel, omvattende
een deel der St.-Wadebridge. 1521 mw.
Egmonts.Eil., z. Cruz (Santa-) b] 1.
Egoa, z. Neumarkt 5).
Egriboa, z. Euboea.
Egit, , Echt
Eaton, 1 ) gem. van Engeland, gm.
York, N.-Riding, kersp. Lythe, 2 u.
WZW. (Vhitby. 1330 inw. — 2) (met
Newland r, id., grs. Lancaster,
kersp. en 1 u. N. Ulverstone. 1118 mw.
Eguzon, gem. en st. in Franke., dep. InIre, arr. La-C hatre, knt. hfdpl. 158.: low.
Egydieo (St..), d. in Saksen, regdst.
Zwickau. 1798 mw.
Egyek, d. in Hongarije, gm. Szabolcs,
distr. Debreczin. 3318 (ow.
Egypte, naam van 2 b. in de Ned. pros.
Groningen, gem. Veendam en gem. Finsterwold.
Ehenheim, Z. Obernay.
Ehrltisen, z. Hinweil.
114;ichlei(e, a. Waldenburg 2).
Eikenduinen, z. Loosduinen.
Eiland (het), z. Stevensweert.
Eilendorf, d. in Pruisen, Rijnprov.,
regdst. en (In U. O. Aken. 2100 (nw„
in de gem.)
Eilsen, z. litickeburg.
Einesd, d. in Oustenr.-Hoogarije, pros.
Stiermarken, km. en 1 1 /2 U. NW. Judenburg; met minerale bronnen.
Einos (berg), S. Jonisehe-Eilanden.
Eipel, d. en gem. van Oostenr.-Hong.,
prov. Botiernen, km. Gitschin, distr.
Trautenau. 2025 mw.
Eiaden, Z. Eysden.
Eislingen (Gross.), d. in Wurtemberg,
Donaukt , /20. 0. GOppingen. 1680 inw.
Eitoirf, gem. van Pruisen, Rijnprov.,
regdst. Keulen. 447:: inw.
Eivelstadt, L. Eibelstadt.
Ek, z. Eck.

Ecublens, (duitsch Scubilin gee), Ekaterinburg,Ekaterinoolaw,Ekakaterinskaja, z. Jekat...
d. in Zwitserland, kant. Waadt, distr.
Morges. 640 mw. — Een ander plaatsje Eklips-Eilanden, z. Vansittart 8 ) .
van denzelfden naam ligt in 't kant. Eksenide, z. Xanthus.
Elabuga,
z. Jelaboega.
Freiburg, distr. Diane. 170 mw.
Eddirachilles kersp. van Schotland, El-Arish of Rinocolura, beter Rinokorura (d. uNeuzenverin(nking").
grs. Sutherland,
' W.kust, 31/2 u. NNW.

Assynt. 1530 iaw.
Eddlesborough, kersp. van Engeland,

grs. Bucks, 1 u. ED. Leighton-Buzzard. 1814 inw.
Eddlestone keesp. van Schotland, grs.
en 3/4 U. N..) Peebles. 700 inw.
Edenfield of Eaton - Field, gem. van
Engeland, grs. Lancaster, kersp. en
11/2 0. N. Bury. 3483 mw.
Edenglassie, z. Durham 3).
Edenham, z. Ednam.
Eden., Z. Hennaarderadeel.
Edenton, a. onder Putnam.
Ederveen, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Ede. 320 him.
Edges - Eiland, z. Spitsbergen.
Edgeworth, gem. van Engeland, grs.
Lancaster, kersp. en 1 u. NNO. Bolton-le-Moors. 1675 mw.
Edgmond, kersp. en gem. van Engeland, grs. Salop, 1 /2 u. W. Newport.
2678 mw. in 't kersp. )
Edinburgh (Nieuw - ), d. in Br. N. Amerika, Canada, prov. Ontario, gm.
Carlton, aan de Ottawa en bij de st.
van dien naam.
Edinkillie, kersp. van Schotland, gm.
Elgin, aan de Findhorn. 1285 mw.
Edrom, kersp. van Schotland, grs. Berwick, 1 u. NO. Dunse. 1513 mw.
Es, a. onder Eede.
Eefde, b. in de Ned. pros. Gelderland,
gem. Gorssel. 1050 mw.
Een, z. Borg.
Eens, z. Hennaarderadeel.
Eerde, b. in de Ned. pros. Overijsel,
gem. Ambt - Ommen ; met ruim jiB inw.

In de eerste eeuw der kruistochten
wordt dear plaats als Lari s vermeld.
Thans beteekent zij weinig ; hare haven is vervallen en schier niet te genaken. (Me van Senden, het He(lige
Land, I, 131, 75 en vlgd. )
Elatea (berg), z. Attica
Elathea, Z. Cithaeron.
Elato, z. Oelea-Eilanden.
Elba, geh. in de Ned. pens. N.-Holland,
gem. Venhuizen. 56 (ow.
Elboeuf, Z. Elbeuf.
Elbogen, z. Ellbogen.
Elderik, Z. beneden Eldrik.
Eldersfield, kersp. van Engeland, gra.
Worcester, 1'12 u. WZW. Tewkesbury.
750 inw.
Elderslie, d. in Sehotl., gm. Renfrew,
kersp. en I/no. NO. Paisley. 1,50 (ow.
Eldersveld, Ellertsveld, uitgestrekt
heideveld in het 0. der Nederl. pros.
Drente, aan weerszijden van het Oranje- kan., groutendeels nog onontgonnen.
Eldora, gem. in de VS., Jowa, grs.
Hardin. 1268 low.
El - Dorado, 1 ) gm in de VS.,
nie ; met rijke goudmijnen. 12,600 mw.
— 2 ) gem. in Arkansas, grs. Union,
2350 inw. — 3 ) Z. Parima.
Eldrik. Elderik, b. in de Ned. pros.
Gelderland, gem. Hummeloo. 225 (nw.
Ele, z. Hoel 4).
Eletz. 2. Jeletz.
Eleuthera, z. Alabaster.
Elfeld. z. Eltville.
Elfsborg, z. Wenersborg.
Elga, z. Taag.

z. Moray.
Eliee, d. in Z.-Italie, prov. Teramo,
circ. Penne. 1840 mw.
Elim, zendelingspost in de Kaapkolonie,
Z.-Afrika, afd. Bredasdorp. 1000 inw.
Eling, kersp. van Engeland, grs. Hants,
a. W. Southampton. 6030 low.
Elio*, gem. van Griekenland, dep. Cephalonica. 20110 (ow.
Elisabethstadt, st. in Oostenr.-Hongarije, pros. Zevenbergen, grs. Kokelburg, u. NO. Hermannstadt. 2550 inw.
Elizabeth (Fort.). z. Algoa - Baai.
Elizabeths-Eiland, z. Dassen - E(land.
Elizabethstadt, z. Ebesfalva.
Elizabeth.'rown, z. onder Carter 1).
Elk, z. Athabasca.
Elkhorn, Z. Platte 1 ), en Walworth I).
Elkirch, Z. Illkirch.
Elkton, z. Elk 1), en Todd.
Ell, z. Ill.
Ella. kersp. van Engeland, gee. York,
0.-Riding, bij Hull. 21175 (ow.
Ellooffe, z. Ellingen.
EllaNtone, kersp en gem. van Engeland, grs. Stafford, 1 n. WZW. Ashbourne. I 142 (ow.
Ellekom, z. Elkom.
Ellel, gem. van Engeland, grs. Lancaster, kersp. Cocckerham, 1 u. Z. Lancaster. 1615 (ow.
Ellenborough. gem. van Engeland, grs.
Cumberland, kersp. Dearham. aan d.
Ellen. 134 : nw.
Eilenburgh. gem. in de VS.. NewYork, grs. Cl,nton. 3042 (ow.
st. in Italie, pray. Dentin, circ.
Savona. 917 low.
Elleebeek, z. Preetz.
Elleenholz, a. Moorburg.
Ellington, 1) gem. in de VS., Illinois,
grs. Adams. 2298 (ow. — I) id., New
York, grs. Chautauqua, 6 n. 0. Mayville. 1560 mw. — 3) id.. Connecticut,
grs. Tolland, 311, u. NNO. Hartford.
1452 (ow.
Elton, kersp. van Schotland, grs. en 4
U. N. Aberdeen. 3710 (ow.
Ellora, z. Elora.
Elm, kersp. v. Engeland, grs. Cambridge,
1 /2 u. Z. Wisbeach. 1803 (ow.
Elma, at. in de V.S , New-York, grs.
Erie. 2830 mw.
Eloys - Wive, z. Vive-St-Eloy.
Elipapoetih, Elipapoeteh, d. op 't eil.
Ceram, Molukken, aan de Z.kust. In
de nabijheid v(ndt men een kokende
bron in zee.
El - P.:0, Z. Cumana 1).
Elpidio (San.), st. in Midden Italie,
prov. Ascoli-Piceno, circ. en 11/2 u. N.
Fermo. 9180 low.
Else, z. Werre.
Elshout, z. Lekkerkerk.
Elsinor, z. Elseneur.
Elst, z. under Echteld.
Elsworth, kersp. V. Engeland, (res. Cambridge, 1 S. NNO. Caxton. '820 (ow.
Elton, I) kersp. van Engeland, grs. Lancaster, bij Bury. 9590 (ow. — 2 ) id.,
gm. Huntingdon, 1 u. NNO. Oundle.
900 inw.
Elva, st. in N.-Italie, pros. en circ.
Cuneo. 1130 in w.
Elvange, z. Elv(ngen I).
Elveshorn, z. Elmshorn.
Elweingen, z. Elvingen 2).
Elz, z. °rider Moezel.
Elze, z. onder Hunte.
Ema tris kersp. van Iceland, Ulster, grs.
Monaghan,
1 u. W. Ballybay. 3668 (nw.
'
Embsay - with.Eastby, gem. van Engeland, grs. York, W.-Riding, kersp.
en
u. ONO. Skipton. 1104 inw.
Embul, Embed, z. Amboel.
Emerald - Hill, em n der voorsteden van
Melbourne. Australie, kolonie Victoria. 25,300 mw.
Emerald-island, z. Makowar 2).
Emineh-Dagh, z. Balkan.
Emlev, at— gem. en kersp. van Engeland, grs. York. W.-Rid(ng, 11/2 u. OZO.
Huddersfield. 2600 inw.
Etnmen 3) en 4).
Emote,
Emmeklaar. z. Hoogland.
Emmeloord, z. Schokland.
Emmen, b. in de Ned. prov. Overijsel,
gem. Dalfsen. 5 )0 mow,
Emmerin. d. en gem. van Frankrijk,
dep. Nord, arr. Lille, kant. Haubourdin. 177.) inw.
Emmeringen, Z. Burmeringen.
Emmet, 1) grs. der VS., Michigan. 1200
(ow. — 2) id., Jowa. 1392 (ow.
Emneth, kersp. v. Engel., grs. Norfolk,
1/2 u. ZO. Wisbeach. 1048 inw.
Emoi, z. Amoy.
Empe, b. in de Ned. prov. Gelderl., aan
I de Emperbeek, gem. Brummen. ti00 inw.
I Empedrado, St. in de Argentijnsche
1 republiek, pros. Corrientes. 1157 mw.

1144

Fabbrica

Empting

Eufaula, st. der V.S., Alabama, Barbour22 u. OZO. Montgomery. 3185 tow.
Eufemia (Santa-), d. in Oostenrijk, Hongarije, prov. Dalmatie, kr. Zara,
U. ZO. Johnstown. 2335 tow. op 't eil. Uglian.
Erkrath, gem. van Prnisen, Rijnprov., Enle of Oele, b. in de Nederl. pro,
Overijsel, gem. Hengeloo. 450 mw.
regdst. Dusseldorf. 4110 low.
Enreka, 1) gem in de V.S., Californie,
Erlecom, z. Ubbergen.
Erlisisbaeh (Wieder- en Ober.), 21 grs. Humboldt. 2050 tow. — 2) id.,
d. in Zwitserland, kant. Solothurn,1 Michigan, grs. Montcalm. 2775 tow.
distr. Olten ; respect. 931 en 243 tow. I Euripus, a. Negropont, en Talanta.
Erlisbaeb, d. in Zwitserland, kant. en Eurotas, thans In, rivier van OudGriekenland, Peloponnesus, ontspringt
distr. Aargau. 1014 tow.
in Arcadie en vloeit Z.waarts, door LaErni, z. Sleen.
conie, near zee. Hare oevers waren
Erinel, z. Ermeloo.
een tijdlang de eervolle kampplaats
Ermeland, z. Pruisen 2).
voor de Spartaansche jeugd ; weshalve
Ermington, kersp. van Engeland, &rm.
tat van toeschouwers zich derwaarts
Devon, aan de Ernie, 21/2 u. WNW.
plachten te begeven um de moeiten
Modbury. 2010 tow.
en gevaren van het strijdperk te aanz.
Neckar.
Erms,
schouwen. Vanhier 't bekende zeggen
Ernsdorf, d. in Pruisen, prov. Silezie,
”bij den Eurotas zitten" ,( ad Eurotam
kr. Breslau, bij Reichenbach. 5110 tow.
sedere) voor rustig en in stilte van
Erromango en Erronan, z. Hebrieens anders moeite genieten.
den 2).
Euvelgunne, z. Middelbert.
Ersek-Ujvar, z. Neuhausel.
Erth (St.-), kersp. v. Engel., grs. Corn- Euxton. gem. van Engeland, grs. Lan-

Eriemeer, 20 u. W. Buffalo. 27,750 tow.
Enspfing, z. Traunstein.
Enspingbam, kersp. v. Engeland, gm. Eriklitboe, z. Pelew-Eilanden. Co.,
Rutland, 11/2 U. 0. Oakham. 900 mw. Erbium., gem. van Griekenland, dep.
Empire, 1 ) gem. in de VS., Californie, Erke, kersp. van Ierland. Kilkenny, 1/2
grs. Stanislaw,. 2995 inw. — ) id.,
Illinois, gra. Mc.-Lean. 2113 inw.
Emporion, St. en gem. op 't eil. San-

torino, Grieksche archipel. 3225 tow.
Ems, kersp. en d. in Zwitserland, kant.

Grauwbunderl., distr. Boden. 1445 mw.
Ernst, nienw d. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Epe. 1280 ins,
Emu. poststation in Nieuw-Z.-Wales,

Australie, gm. Cook, 9 u. W. Sydney.
600 inw.
En, z. Poeloe-Een.
Ende en Endeh, z. Floris.
Enderby, kersp. van Engeland, gm. en
1 u. ZW. Leicester. 1390 mw. — Enderby (Eil.), z. Dampier 1). — Enderby-Land, uitgestrekte landstreek

in den Antarctischen oceaan, op 671/2 0
50° 0.1.. ontdekt in 1831 door Z.Ben
Biscoe.
Enemonzo, gem. en at. in Italie, prov.
Udine, circ. Ampezzo. 1540 tow.
wall,
u. NNO. Marazion. 2317 tow. caster, kersp. Leyland, 1/2 u. WNW.
Enfield, poststation in Nieuw-Z.-Wales,
Chorley. 1182 inw.
Australie, 11(2 U. Z. Sydney. 410 mw. Erto, at. in Italie, prov. Udine, circ.
Eva, gem. in Griekenland, dep. AlesManiago. 1554 mw.
Enfume (litaap- ), z. Cape-Breton.
z. Aerse.
sina. 4377 inw.
Engeland, b. in de Ned. pros. Gelderland, gem. Apeldoorn ; met het bosch Eseandain, gem. en d. in Frankrijk, Evaeh, z. Neckar.
Evanspeak, bergtop in de Rocky-MounBruggelen of 't Engelanderholt, in de
dep. Nord. 3210 tow.
middeleeuwen een voorname gerechts- Eseaudoevres. gem. en, d. in Frank- tains, VS., Wyoming, 2521 met. boven
de zee. — Niet ver van bier ligt de
rijk, dep. Nord, arr. en kant. Cambrai.
plaats van de Veluwe. 350 mw. — Klei1770 in,
Evanspas, waardoor de ',Pacific-railnere b. of geh. van denzelfden naam, alle
road" loopt en waarbij het hoogste stat.
evenzeer af komstig van de aloude An. Eachaeh, z. Neckar.
dezer baan gelegen is het Shermanglen (?), vindt men in ons land onder Escholzmatt, kersp. en d. van Zwitaerland, kant. Lucerne. 3163 tow.
station. — Evansville, z. Vanderburg*.
de gem. Oldebroek, Dalfsen, GramsEscles, gem. en d. in Frankrijk, dep. Everereeeli, kersp. van Engeland, grs.
bergen en Hoogvliet.
Vosges, arr. Mirecourt, kant. Darney.
Somerset, 1 U. ZZO. Shepton-Mallet.
Engelherg, z. Heubach.
1434 mw.
1195 mw.
Engelszell, z. Engelhardszell.
Escomb, gem. van Engeland, grs. Dur- Everest )Mount-), z. Gaurisankar.
Engersried, z. Eggersried.
ham, kersp. St.-Andrew, 1/2 u. WNW. Everinge. I. Ellewoutsdijk.
Engh (den), z. Linschoten.
Bishop-Auckland. 4313 tow.
Eversdijk, z. Kappelle.
Enghien, z. Montmorency 1).
Esh of Ash, gem. van En geland, kersp. Eversheim, Z. Ebersheim.
Enguri, z. Angora.
Lanchester, grs. en 1 1/2 U. WNW. Dur- Eversholt, kersp. van Engeland. grs.
Enikaleh, z. Jenikale.
Bedford, 1/2 u. OZO. Woburn. 900 tow.
ham. 2294 mw.
Enoch (St..), kersp. van Schotland, grs.
Esine, d. in N.-Italie, prov. Brescia, Everoley. kersp. van Engeland, grs.
Lanark, bij Glasgow. 4286 mw.
circ. en 1 U. ZW. Breno. 1510 inw.
Hants, 11;2 u. NNO. Odiham. 935 mw.
Enoder (St..), kersp. v. Engeland, grs.
Everswin k el, d. in Pruisen, pray. WestCornwall, -2 U. NNO. Truro. 1122 tow. Eskenderasi, z. Alessio.
phalen, regdst. Munster. 2145 mw.
Enon, zendingspost der Hernhutters in Eski, z. Dorak
Evoiena, d. in Zwitserl., kant. Waadt,
de Kaapkol., Z.-A fr., distr. Uitenhage. Eski-Adalia, z. Side-Adalia.
distr. Herens. 1140 mw.
Enstone, kersp. v. Egeland, grs. Oxford, Eskilup, z. Iskelib.
1 u. ONO. Chipping-Norton. 1100 mw.; Esnes, gem. en d. V. Frankr., dep. Nord, Eyoli, z. Eboli.
arr. Cambrai, kant. Clary. 16 )2 tow.
Ewe, eil. van Schotland, gm. Ross en
Entfelden (Ober- en Unter.), gem. in
Zwitserland, kant. Aargau, aan den weg Esoutoux, gem. en d. van Frankrijk, Cromarty, kersp. Gairloch. — Ewedep. Puy-de-Dome. 2028 tow.
Loch, inham van de N.zee, aan de
van Zurich naar Bern. 2180 mw.
bust van Sehotl and, grs. Ross. — Ewe
Entramrnes, gem. en d. in Frankrijk, Espalmador, z. Balearen.
kersp. v. Engeland, grs. Corndep. Mayenne. arr. en kant. Laval. Espanola, z. Haiti.
Espe, d. in Pruisen, pros. Westphalen,
wall, 1 o. ONO. Tregony. 1134 mw.
1500 mw.
regdst. Munster. 2425 mow.
Evrhurst, I ) kersp. van Engeland, grs.
Entremont-le-Vieux, gem. en d. in
Surrey, 21'2 U. ZW. Dorcester. 950 tow.
Frankrijk, dep. Savoie, arr. Chambery, Esperance, z. Kermandec-Archipel.
Espinardo, St. in Spanje, prov. en y o
— 2) id., grs. Sussex, 11/2 U. NO.
kant. Echelles. 1590 mw.
NNW. Murcia. 1887 tow.
U.
Battle. 1084 inw.
Entry-Island, z. Kapiti.
En-stile, kersp. van Engeland, grs. Staf- Esquera, z. Pisuerga.
Ewing, gem. in de VS., New-Yersey,
ford, 11/2 u. WNW. Stourbridge. 830 mw. Esquina, at. in Argentina, Z.-Amerika,
grs. Mercer. 2480 mw.
pros. Corrientes. 1794 tow.
Ewloe, gem. van Engeland, N.-Wales,
Epanomeria, at. op het eil. Santorino
Escorts (Les.), gem. en st. in Frankgrs. Flint, kersp. Hawarden, 11/ 2 U.
of Thera, Grieksche archipel.
rijk, dep. Vendee, 21/2 u. NO. La-RoZZO. Flint. 1578 tow.
Epeldorf, z. Eppeldorf.
che-sur-Yon. 2760 tow.
Epidamnus, z. Durazzo.
Exaltation, Z. MOXOS.
Epidaurus-Limera, z. Monemvasia. Essche-St.-1Livin, Z. Livens-Essche.
Exe, z. Beaulieu 7).
Epizephyrion, gem. van Griekenland, Ease, gem. en d. in Frankruk, dep. Ile- Exel, z. Laren 2).
et-Vilaine, arr. en 4 u. ZW. Vitre. Even, Exheim, z. Equisheim.
dep. Corcyra. 3320 tow.
1489 mw.
Eppau, gem. van Oostenr.-Hongarije,
Exhall, kersp. van Engeland, grs. Warwick, 1 U. N. Coventry. 932 tow.
prov. Tirol en Vorarlberg, kr. Brixen, Esseillon, z. Lesseilon.
Essendon, 1 ) keray. van Engeland, grs. Ex loo, Z. 0 doorn.
distr. Kaltern. 4450 tow.
Hens, 1/2 u. O. Hatfield. 650 tow.
Eppenhausen, z. Hagen.
Exminster, ken), van Engeland, grs.
2) d. in de kolonie Victoria, Austra- Devon, 3/4 u. ZZO. Exeter. 1922 tow.
Eppingehuizen, z. Eppenhnizen.
lie, grs. Bourke, 1 u. NW. Melbourne, Exmouth-Golf, z. De-Witts-Land.
Epsom, poststation in Victoria, Austra2.100 tow.
Exton. 1) kersp. van EnKeland, grs.
ne, 20 u. NW. Melbourne.
Essertines,
twee d. in Zwitserland, Rutland, 1 u. ONO. Oakham. 780 tow.
Erain, gem. van Griekenland, dep. Meskant. Waadt ; 't eene met 670 low. In — 2) kl. poststation op Tasmanie of
senia. 5215 tow.
't distr. Echallens, 't andere met 482 Van.Diemensland, gra. Westmoreland,
Erba, at. in N.-Italie, prov. en oh if.
tow. in 't distr. Rolle.
33 u. NW. Hobart-Town.
ONO. Como. 1701 tow.
Es-Sioet, z. Sioet.
Erbaeh, z. Eberbach.
Eyeo. z. Katunga.
Erbe, at. in N.-Italie, prov. Verona, Essington, gem. van Engeland, gm. Enalieees, gem. en d. m Frankrijk,
Stafford, kersp. Bushbury, 1 u. NO. dep. Bonches-du-Rhone, arr. Arles,
4circ. Isola-della-Scala. 1730 tow.
Wolverhampton. 1035 tow.
kant. Orgon. 1500 tow.
Erbil, z. Arbil.
Erbuseo, gem. van N.-Italie, prov. Brea- Estampes, z. Etampes.
Eyk, z. Bergeyk.
cia, eirc. Chiari, 21/2 u. Z W. Adro. Estapa, Z. Istapa.
Eynesbnry, kersp. van Engeland, grs.
Estarreja, at. in Portugal, prov. Beira, Huntingdon, bij en ten Z. van St.2944 inw.
5 n. Z. Oporto. 2035 tow.
Neots. 1398 inw.
Erehie, at. in Z.-Italie, prov. Lecce,
z. Scott 8).
circ. Brindisi. 2663 tow.
Evnesford, kersp. van Engeland, grs.
Eaton, kersp. van Engeland, gm. York, I kent, 11/4 u. Z. Dartford. 1433 low.
Erdlen, z. Jordaan.
N.-Riding, 1 u. WNW. Guisborough. Eypel, z. Ipoly.
Erdington, d. in Engeland, gm. War7700 low.
wick, 1 n. NO. Birmingham. 4880 mow.
Epsilon-op-den-Berg, z. Geertruide
Erd18-11enye, gem. van Hongarbe, gra. Estrablin, gem. en d. in Frankrijk, dep.
5t.-1.
Isere, arr. en kant. Vienne. 1750 tow. Eysines, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Zemplin. 3059 tow.
Gironde, arr. Bordeaux, kant. BlanqueEriltihegy, d. in Hongarije, grs. Arad, Eszegg, Eszek, z. Esseck.
Esztergom, z. Gran 2).
distr. Kis-Jen0. 1770 tow.
fort. 2360 tow.
Erdatelek. gem. van Hongarije, gra. Etabally, z. Essequibo.
Etoiles (Len'), z. Hogsties.
Heves. 3072 tow.
ErdOvec, d. in Oostenr.-Hong., prov. Etrelles, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Ille-et-Vilaine, arr. Vitre, kant. Ar...Croatie-Slavonie, kr. Sirmien, distr.
gentre. 1540 mw.
Kreutz. 2885 inw.
z. Victoria-Land 1). Etruria, gem: in de V.S., N.-Carolina,
Erebus
Faaberg, kersp. en d. in Noorwegen,
gra. Halifax. 2940 tow.
Erekli, z. Eregli.
can de Longen, 20 u. N. Christiania.
Etseh, z. Adige.
Eremstorf, z. Erensdorf.
4780 mw.
Etajeasje, z. Xanthus.
Erenz, z. Sure.
Fabbriano, z. Fabriano.
Ettal, z. Murnau.
Ergir-Iiastri, z. Argyro-Kastro.
Fabbrica,
at. in Italie, pros. Rome,
Erie, at. in de V.S.,Pennsylvanie,aan het Etwashausen, z. Xitzingen.
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21/2 U. OZO. Viterbo. 2264 mw. — Fayetteville, z. under Washington 22) r Zurich. bij Schaffhausen, aan den Rijn.
1 1185 mw.
Co Windham 1).
Fabbrica-Curone, id,, prov. Ale.Fazanten-Eiland, z. Faisans (Ile-des-). Feyersheim, z. Fegersheim.
aandria, bij Tortona. 1680 inw.
Fabbrieo. gem. van Italie, prov. Reggio- Feakle, kerap. van Ierland, Munster, Fiando, z. Keys 1).
nell'-Emilia, circ. Guastalla. 3224 mw. I gra. Clare, 1 u. WNW. Scariff. 4900 mw. Fidah, z. Whydah.
Faches, gem. en d. in Frankruk, dep. Featherstone, kersp en gem. van En- Fiddown, kersp. van Ierland, Leinster,
geland, gm. York, W.-Riding, 1/2 U.
grs. Kilkenny, aan de Suir, 21/ 2 U.
Nord. 2850 inw.
W. Pontefract. 5136 mw. (in 't kersp.) i WNW. Waterford. 2685 low.
Fadoal, z. Keys 11.
I Fechenheim, d. in Pruisen. prom. Hes- Fiddri, z. Fittre.
Faetano, z. Marino ( San-).
I sen-Nassau, regdat. Kassel. 2027 mw. ,Fieberbrunn, d. in Oostenr.-Hongarije,
Fagaras, z. Fogaras.
Fedamore, kersp. en d. van Ierland,
prom. Tirol en Vorarlberg, km. InnsFagnes. z. Stavelot.
Munster, gra. Limerick, 1 u. NW. Bruff. ' briick. 1723 inw.
Fagreschmarkt, z. Fogaras.
1910 inw.
Fiesco, d. in N.-Italie, prom. Cremona,
Fahan (Upper- en Lower.), twee
circ. Crema. 935 low.
kerspels van Ierland, Ulster, grs. Do- Fed-de-los-Nmos, Z. Icod enz.
Flesse, d. in N.-Italie, prom. Brescia,
negal, respect. met 2055 en 4758 inw. Fedderwarden, z. Kniphausen.
circ. Verola-Nuova. 1579 inw.
Faifiey, d. in Schotland, grs. Dumbar- Feeding-Hills, z. West-Springfield.
!Fiesso, 1) d. in N.-Italie, Venetie, prom.
ton, kersp. West-Kilpatrick. 554 mw. Feejee-Islands, z, Fidsji-Eilanden.
Failsworth, at. en gem. van Engeland, Feglino ef Orco-Feglino, at. in Ita- ; Rovigo, distr. Occiobello. 4198 inw. —
grs. Lancaster, kersp. en 1 U. ONO. , lie, prov.Genua, circ. Albenga. 1087 inw. I 2) id., id., distr. Polo. 1690 mw. Het
1 Feglio, Z. Marino I San.).
! eerste wordt bijgenaamd Umber t
Manchester. 5685 mw.
, Fegyvernek, d. in Hongarije, grs. Soul- 1 a n o, bet Waste A r t c a.
Fairway (Eil.-) z. Diomedes.
1 nok, gem. Tisza-Fiired. 3875 mw.
Faizabad, z. Feyzabad.
i Fifeshire, z. Fife.
Falcada, at in Italie, prov. Belluno, Fehellen, z. Feulen.
;Figino-Serenza, d. in N.-Italie, pro,
'Fehmarn, Fehmern, z. Femern.
distr. Agordo. 2155 inw.
en circ. Como. 1329 low.
Fehrenbach, a. Vohrenbach.
I Fignan, z. Finhan.
Falcon, z. Oran 2).
Falcone, d. in Italie, pray. Messina, Fejer - Egyhaza, z. Dundelskirchen.
'Figuieres, z. Figueras.
Fejer-Templom, z. Weisskirchen.
distr. Castroreale. 1201 inw.
'Fiko, z. Tjinko.
Falkenburg, zeehaven van Zweden, Feketehalom, z. Zeiden.
, Filandari, d. in Italie, prom. Catanzaro,
prov. en 5 u. NW. Halmstad. 1198 inw. Felde, z. Werra.
nice. Monteleone. 1633 mw.
Feldkirch, d. in 't gr.hertd. Baden, kr. Filattiera, gem. van Midd.-Italie, prom.
— Z. ook Falkenburg.
Fallerone (F al er ia ), at. in Middenen 21/2 u. WZW. Freiburg.
I Massa, mire. Pontremoli. 3405 low.
prov. Ascoli-Piceno, circ. Fer- 'Fele (San - ), at. in Z.-Italie, prov. Po. Filettino, d. in Italie, prom. Rome,
1 tenza, mire. Melfi. 10,550 inw.
mo. 3781 inw.
circ. Frosinone. 1458 inw.
Falmenta, d. in Italie, pray. Novara, Feletto, d. in N.-Italie prom. en mire. Filetto d. in Z.-Italie prom. en circ.
rice. Pallanza. 1399 mw.
Turijn. 1825 mw — Feletto-UmberChieti. 1712 iow.
Falset, Z. Falcet.
to, id., prov. en circ. 'Udine. 1867 inw. Filighera, d. in N.-Italie, prom. en
Falstone, kersp. van Engeland, gm. Felicudi, z. Lipari-Eilanden.
I rime. Pavia. 1165 low.
Northumberland, 11/2 U. WNW. Bel- Felkirk„ kersp. van Engeland, grs. Filignano, d. in Z.-Italie, prom. Campslingham, nabij de Schotsche grens.
York, W.-Riding., 1 u. NNO. Barnsley.
basso, rice. Isernia. 2118 low.
1095 invi
1109 inw.
st. in Rusland, Polen, gouv.
Fa/va-'rerra, at. in Italie, prov. Rome, Fellery, z. Felleringen.
Suwalki. 29Q8 inw.
circ. Frosinone. 1510 inw.
Felling, st. in Engel., grs. Durham, kersp. Filipova, gem. van Hongarije, grs.
Famenne (La), z. Marche 2 ).
Jarrow, 1/2 u. ZO. Gateshead. 6245 inw.
Baca. 2645 inw.
Fananoe, z. Falaloe.
Fellonica, d. in N.-Italie, prom. en 7 Filottrano, st. in Midden-Italie, prom.
Fanfoee, z. Samoan-Eilanden.
n. OZO. Mantua, circ. Sermide, aan de
en rim. Ancona. 8214 mw.
Fangwot. z. Rotuma.
Po. 2880 mw.
Finbar (St..), kersp. van Ierland, grs.
Fanlobbus, kersp. van Ierl., grs. Cork, Fellere, z. ,Senegal 1).
; en om de at. Cork. 13.070 low.
omvatt. de St. Dunmanway. 7200 mow. Fellside, gem. van Engeland, grs. Dur- 'Fineastle, gem. in de V S., Virginia,
Fanna, d. in Italie, prom. Udine, circ.
ham, kersp. Wickham, I u. ZW. Gagrs. Botetourt. 3500 low.
Maniago. 2335 inw.
teshead. 1855 inw
Finchingfield, kersp. v. Engeland, gra.
Faoung, Fang. Pfau,gen, d. in Zwit- Fels (die), z. Feltz.
1 Essex, 1 U. ONO. Thaxted. 2241 mw.
serland, kant. Waadt, distr. Avenches. Felstead, kersp. v. Engeland, gm. Es- Findhorn, z. onder Forces.
450 inw.
sex, 2 1/2 u. N. Chelmsford. 2012 mw. !Findlay, gem. en st in de VS., Ohio,
Farafreh (El-), Z. Oase.
Feltham, kersp. v. Engel., grs. Middlegra. Fiancock, 12 u. Z. Toledo. 4073
Fardella, St. in Z.-Italie, prov. Potenza,
sex, 1 u. ZW. Hounslow. 2748 mw.
mw. — Findlay-Seat, berg in Schotcirc. Lagonegro. 1371 inw.
Feltwell, kerap. van Engeland, grs.
land, gra. en 11/2 u. ZZW. Elgin ; 380
Farini-d'Olmo, st. in N.-Italie, prov.
Norfolk. 1 u. NW. Brandon. 1600 mw.
met. boven de 'zee.
en circ, Piacenza. 5261 mw.
Femme-Osage, gem. in de VS., Mis- Fitnedon, kersp. v. Engel., gm. NorthFarlarn, kersp. v. Engeland, gm. Cumsouri, gm. St.-Charles. 2381 inw.
ampton, bit Wellingboro'. 2100 mw.
berland, 1/2 u. OZO. Brampton. 1362 inw. Femmine, z. Femina.
Fingry, Z. Fingig.
Farlingtou, kersp. van Engeland, gm. Fenegro, d. in N.-Italie, prom. en circ. Finkenstein, gem. van Oostenr.-HonHants, aan de trust, 1/2 U. W. HaComo. 1400 mw.
garije, prom. Carinthie. 3350 inw.
vant. 1219 inw.
Fenelon, Z. Ile-d%Institut.
Finnsicello, gem. van Oostenrijk.HonFarmborough. kersp. v. Engeland, gas. . Fenich en Fennange, z. Fingig.
garije, prom. Kustland. 2990 mw.
Somerset, 1 1 /2 U. SW. Bath. 9:5 mow. Fenis, d. in N.-Italie, prom. Turijn, Finn, d. in N.-Italie, prom., circ. en
Farnborough, 1) kersp. van Engeland,
nice. Aosta. 1591 inw.
11/, U. ZW. Como. 1960 mw.
gra. Kent, 1 U. ZZO. Bromley. 1096 Fenit, eil. bij Ierland, gm. Kerry, 2 u. Finsche-Golf, z. Finland 2).
mw. — 2 ) id., gra. Hants, 11/2 u. NNO.
WNW. Tralee.
Finstingen, z. Fenetrange.
Farnham. 5745 mow.
Fennor, kersp. van Ireland, gm. Tip- Fintry, kersp. van Schotland, gm. StirFarndon, 1) kersp. en gem. van Engeperary. 990 mw.
ling, 1 U. ZO. Balfron. 500 mw.
land, grs. en 2 U. Z. Chester. 995 inw. Fenton, st en gem. in de VS., Mi- Finuge, kersp. van Ierland, gm. Kerry.
— 2 ) id., gra. Notss, aan de Trent,
890 low.
chigan. gra. Genesee. 3965 low.
U. ZW. Newark. 652 mow.
Feock (St..), kerap. van Engeland, grs. Finvoy, kersp. v. Ierland, Ulster, gra.
Farne-Eilandjes, z. Holy-Island.
Cornwall, 1 u. Z. Truro. 2416 low.
Antrim, l U. ZZW.Ballymoney. 48511inw.
Farnley, gem. van Engeland, grs. York, Feodosia. Z. Kafia 1). — Feodosia Fiondo, Z. Fekrova.
W.-Riding, kersp. en 1 U. ZW. Leeds.
(Straat.), z. Jenikale.
Finnic, U. Fdnen.
2964 mw.
Ferentillo, nt. in Hidden Italie, pro, I Fiorano, 11 gem. en d. in Italie, prom.
Farnsfield. kersp. v. Engel-, gm. Notts,, Perugia, circ. Spoleto. 2300 inw.
en circ. Modena. 2930 low. — 2) id.,
1 u. WNW. Southwell. 1004 mw.
Fere., nt. in Spanje, Murcia, prom. en
id., prom. Turijn, circ. Ivrea. 1062 low.
Farnworth, gem. en at. van Engeland,
10 u. ZZW. Albacete. 1355 inw.
a t Eerste wordt bijgenaamd M o d egm. Lancaster, kersp. Deane, 1/2 u. Fergana, z. Khokan 1(.
nese, 'tandere Canavese. — SanZZO. Bolton. 13,550 mow.
Feringghibet, z. Porto-Novo 1).
Fiorando is een d. in N.-Italie, prom.
Farsley, at. in Engeland, gm. York, Fernandina, z. Cienfuiros en Nassau 5 ).
Milaan, cire. Lodi. 1645 mw.
W.-Riding, kersp. Calverley, I0 u. W. Fernandine, z. Amelia 1).
Firando, Z. Kioe-Sioe.
Leeds. 33O inw.
Ferno, gem. en d. in N.-Italie, prom. Firenze, Z. Florence.
Fasane-di-Polesine, d. in N.-Italie,1
en 5 u. NW. Milaan. 1966 low.
Firenzuola, at. in Midden-Italie, prom.
prov. Rovigo, distr. Adria. 1476 inw. Ferozabad. Ferozepore, Ferozeen rime. Florence, aan de Santerno.
Fatoegoe, Fatoehiwa, z. Marquesas. , sjah, z. Firs...
9550 mw. — Z. ook Fiorenzuola.
Fauquement, a. Valkenburg 1).
Ferrat, z. Oran 2).
Firmo, d. in Z.-Italie, prom. Cosenza,
Fauresmith, d. in de Oranje-Vrijstaat, Ferreira. d. in N.-Italie, prom. en circ.
circ. Castrovillari. 1814 mw.
Z.-Afrika, 10 u. ZW. Bloemfontein,) Pavia. 2151 mw.
Firmy, gem. en d. in Frankrijk, dep.
waarmee bet door een telegraaf verbon- Ferrere, gem. en d. in N.-Italie, prom.
Aveyron, arr. Villefranche, kant. Auden is. — Ook de naam van een distr.! Alessandria, 2 u. W Asti. 1847 inw.
bin. •27S1 low. ( in de gem. )
Faussigny, z. Faucigny.
Ferriere (La-)„ d. in Zwitserland, kant. Firth-of-Forth, z. Forth.
Faughart, kersp. van Ierland. Leinster,
Bern, distr. Courtelary. 916 inw. — Fischbach, d. in Zwitserland, kant.
gm. Louth, 3/4 u. NO. Dundalk. 1299 inw. I Ferrieres, z. onder Martigues.
Lucern, distr. Willisau. 790 mw.
Favale-di-Malvaro, gem. en d. in N.- Ferriters, z. Blanket-Islands.
Fischenthal, gem. van Zwitserland,
Italie, prom. Genua, distr. Chiavari.1 Ferruzzano, d. in Z.-Italie, prov. Reg-1 kant. Zilrich. 2323 low.
1834 inw.
gio, rim. Gerace. 1)162 inw.
Fischerhof, z. Flensburg.
Favale-S.-Cataldo, st. in Z.-Italie, Ferryden, d. in Schotland, grs. Forfar, Fischingen. gem. van Zwitserl., kant.
prom. Potenza, circ. Lagonegro. 1623 inw. ' kersp. Craig, aan de N.zee. 1395 mw.
Thurgau, distr. Miinchweilen. 2168 in w.
Favaro, d. in Italie, prom. Venetie, Ferrytown-of-Cree, z. Creetown.
Fishing-Creek, 1 ) gem. in de VS.,
circ. Verolanuova. 1986 mw.
gm. Granville. 2413 mw.
Fertagh, kersp. van Ierland, gm. Kit. ;
1 — 2) (U pp e r ), id.. id., gm. EdgeFavno, z. Querimba-Eilanden.
kenny. 1204 inw.
Favoritenlinie, voorst. van Weenen. Feseennium, z. Gallene.
cumbe. 2064 law. — 3) (L ower
Oostenrijk. 25,730 mw.
Fetoegoe, z. Marquesas.
Id., id., id. 1629 low.
Favvfieldhead, gem. van Engeland, Fettehahad,Fettehgur,Fettelipoer, ' Fishlake, kersp. en gem. van Eneeland,
gra. Stafford, kersp. Alstonfield, 11 /2 11 .
grs. York, W.-Riding, u. W. Thorne.
Fettypoer, Fetwa, z. Fut...
NO. Leek. 80 )
Fettercairn, kersp. V. Schott., grs. Kin3910 mw. ( in de gem. )
Fawley, kers)). v. Engeland, gm. Hants,
cardine, 3 u. NNW. Montrose. 1540 mw. Fisi)sach, d. in Zwitserland, kant. Aar11/2 U. ZZO. Southampton. 1896 mw. Feuerthalen, d. in Zwitserland, kant. ; gau, distr. Zurzach. 327 inw.

Friskney

1446 Fislisbach
Fislishaeb, Fislispaeh,
d. in Zwitserland, kant. Aargau, distr.
Baden. 668 mw.
Fitzroy, voorat. van Melbourne, Australia. 2‘100 mw.
Fiannalb°, at. in N.-Italie, prov. Modena, circ. Pavullo. 1893 mw.
Fiumara-di-Muro, d. 111 Z.-Italie,
prov. en 11/2 U. NNO. Riggio-Calabria.
1886 mw.
Fi unaesi no (Ii-), z. Rubicon.
Fisaminata-Castelio, at. in Z.-Italie,
pry. Macerata, circ. Camerino. 2534 mw.
C. An a] 4) en Damsterdiep.
Fivelgo, Fivelingo, • aloade benaming
eener landstreek in 't NO. der Nederl.
prov. Groningen, begrensd door de
Ems ten 0., Hnnsingo ten N., 't Goregt ten W. en 't Oldampt ten Z. De
voorn. plaatsen, die nog heden ten dage
in de wandeling er toe worden gebracht, zijn Delfzijl, Appingadam, Siddeburen, Helium, Schildwolde, Slochteren, Woltersum, Garmerwolde, Ten
Boer, Stedum, Loppersum, 't Zandt,
Bierum C. a. 't Werd onderscheiden
in de zoogenaamde Woldstreek (NO.waarts) en Duurswolde (nicer naar 't
ZW. gelegen ).
Fivizzano, z. Luni.
Flawastead, kersp. v. Engel., grs. Herts,
11/. it NW. St.-Albans. 21115 mw.
Flathash, z. King's-County 1).
Flasvyl, at. in Zwitserland, kant. St.Gallen, Beneden-Toggenburg. 3833 inw.
Fleet, kersp. van Engeland, grs. Lincoln, 1/2 u. OZO. Holbeach. 1375 mw.
Flemington, d. in de kolonie Victoria,
Anstralie, grs. Bourke, bij Melbourne.
— Z. ook Hunterdon.
Fiero, at. in Italie, prov. en circ. Brescia. 1134 inw.
Fletehing, kerap. van Engeland, grs.
Sussex, 1 u. NW. Uckfield. 2150 mw.
Fletton, kersp. V. Engeland, grs. Huttingdon, bij Peterboro'. 1660 mw.
Fliert (de), b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Ede, under het d. Lunteren. 160 Mw.
Flimby, kersp. van Engeland. grs.
Northumberland, 1/2 u. ZZW. Mary.
port. 1713 mw.
Flims, Flem, d. in Zwitserland, kant.
Grauwbunderl., distr. Boden. 850 mw.
Flixton, kersp. en gem. van Engeland,
gra. Lancaster, aan de Mer.ey, 11/ 2 u.
WZW. Manchester. 2510 inw.
Fljoss, a. Pies.
Flockton, at. en gem. van Engeland,
gm. York, W.-Riding, kersp. Thornhill,
2 u. OZO. Huddersfield. 1116 mw.
Floore, kersp. van Eugeland, grs. en 2
u. W. Northampton. 108,1 inw.
Flor, z. Soderhamn.
Floresta, U. op Sicilie, prov. Messina,
circ. Patti. 1014 inw.
Floriansdorf, z. Warnsdorf.
Florimont, z. Blomberg 2).
Fliihle, Flehli, d. in Zwitserl., kant.
Lucern, distr. Entlebucb. 1503 mw.
Flumeri, d. in Z.-Italie, prov. Avellino, circ. Ariano. 1728 inw.
Fluntern, voorst. van Zurich, Zwitserland. 3280 mw.
Flarlingen, d. in Zwitserland, kant.
Zurich, aan den Rijn. 630 mw.
Foe-Kiang, z. Fokien.
Feel*, z. Raratea.
Foelalie, Foelanga, Foeridabad,
ens., z. onder Fu...
Foggy-Islands, z. Eudokeef.
Foglianise, d. in Z.-Italie, prove en
tire. Benevento. 1907 inw.
Falansdorf, gem. van Oostenr.-Hong.,
prov. Stiermarken. 4291 mw.
Foleshill, kersp. v. Engeland, gm. Warwick, 1/2 n. NNO. Coventry. 6640 mw.
Folgaria, gem. van Oostenr.-Hongarije,
prow. Tirol en Vorarlberg. 3384 Mw.
Foligrano, St. in Midden-Italie, pros,.
en arc. Aacoli-Piceno. 1237 Mw.
Folkestone, z. Folkstone.
Follega, z. Vollega.
Follina, d. in Italie, Venetia, prov.
Treviso, distr. Vittoria. 3408 mw.
Folio, gem. van Italie, prov. Genus,
circ. Spezia. 2554 inw.
Fonabio, d. in Italie, prov, Milaan, circ.
Lodi. 2126 mw.
Fonearral, z. Iruencarral.
Fondsjoasvang, z. Ampanam.
Fong, 1. Foeng.
rental. ..tonere, d. in Italik, prov. Turtin, aim Aosta. 1216 mw.
Fontanelle, d. in Italie, Venetia, prov.
Trdvizo, distr. Oderzo. 3597 inw.
prov.
Fonilasetto, 1) gem. van
en circ. Novara. 6160 low. — 21 id.,
id., circ. Vercelli. 2772 mw.
Fontanigorda, d. in N.-Italie, prov.
Pavia, tire. Bobbio. 1526 mw.

Fontanile, d. in N.-Italie, prov. Alessandria, circ. Acqui. 1100 mw.
Fontaniva, d. in N.-Italie, prov. Padua, distr. Cittadella. 2987 mw.
Foistarabia, a. Fuentersbis.
Foote, at. in N.-Italie, prov. Treviso,
distr. Asolo. f626 mw.
Fontecchio, d. in Midden-Italie, prov.
Aquila-degli-Abruzzo. 1464 mw.
Fontechiara, d. in Z.-Italie, prov. Caserta, arc. Sora. 1488 mw.
Fontegrega, d. in Z..Italie, prov. Caserta, cite. Piedmont-d'Alife. 990 mw.
Fontenais, d. in Zwitserl., kant. Bern,
bij Porrentruy. 1090 mw.
Fontevivo, gem. in N.-Italie, prov. Parma, circ. Borgo-San-Donino. 2762 mw.
Foradnda, z. Balearen.
Forano, d. in Italie, prov. Perugia, tire.
Rieti. 1187 mw.
Forbisher, z. Frobisher.
Forcabobolina, St. in Z.-Italie, prov.
en tire Chieti. 2861 inw.
Force, nude st. in Midden-Italie, prove
en circ. Ascoli-Peceno. 2938 mw.
Forehtewherg, at. in Wurtemb„ Jaxtkr., 41/2 u. NO. Heilbronn. 1027 mw.
Fordington, kersp. van Engeland, gm.
Dorset, bij Dorchester. 3277 inw.
Fordham, 1) kersp. van Engeland, gra.
Cambridge, 1 u. O. Newmarket. 1266
inw. — 2) d. in de VS., New-York,
grs. Westchester. 2151 mw.
Fordoun, kersp. van Schotland, grs.
Kincardine, 242 u. WZW. Stonehaven.
2113 mw.
Foreaton, gem. in de V.S., Illinois, grs.
Ogle. 2200 mw
Foresto-Sparso, d. in N.-Italie, prov.
en circ. Bergamo. 1180 mw.
Forgaria, d. in Italie, Venetie, prov.
Udine, distr. Spilimbergo. 2938 Mw.
Forgney, kersp. van Ierland, Leinster,
grs. Longford, bij Ballymahon. 970 inw.
Forgue. kersp. v. Schotland, gm. Aberdeen, 11/s U. ONO. Huntley. 2623 mw.
Forino. at. in Z.-Italie, prov. en tire.
Avellino. 3764 mow
Forkill, kersp. van Ierland, Ulster, gm.
Armagh, 2 u. ZZW. Newry. 5533 mw.
Forkland, gem. der VS., Alabama,
grs. Greene. 2790 mw.
Fork-Union, gem. der VS., Virginie.
grs. Fluvanna. 2794 inw.
Formentor (Koap-) a. Pollenza.
Fornsigara, d. in N.-Italie, prov. Cremona, 11/2 U. ZZW. Soresina. 1250 mw.
Formigas, z. Azoren.
Fosmosia, gem. der VS., N.-Carolina,
grs. Halifax. 2960 mw.
Forrnozo, z. Pernambuco 1).
Fornello, z. Fornella.
Forotimah. z. Los-Eilanden.
Forst, d. in 't gr.hertd Baden, kr.
Carlsruhe. 2014 Mw.
Fortasentura, Z. Fuerteventura.
Fort-des-Moines, z. Polk 4(.
Forth, d. in Schotland, grs. Lanark,
kersp. Carnwath. 785 mw.
Foseiandora, d. in N.-Italie, prov.
Massa, circ. Castelnuovo. 1503 inw.
Fosdinovo, z. Luni.
Fosnaes, aan zee gelegen d. en kersp.
van Noorwegen, 22 u. NNO. Tronthjem. 2690 mw.
F oe..., a. Foe...
Fonkossi, at. in Japan, prov. Echizen.
40,800 mw.
Foolpoint, z. Basses )Kleine.).
Foulshiele, z. Selkirk 2).
Four (Le.), z. Croisic (Le-).
Fourchamboult, z. Nevers.
Fourneaux-Eil., z.Forneaux-Eilanden.
Fourni-Eilanden, Fonrnis, z. Aegeische-Eilanden.
Fou-tchen, z. Foe-tsjow-foe.
Foxham, geh. in de Ned. prov. Groningen, gem. Slochteren.
Foxlsol (welter Vossenho I), b. in
de Ned. prov. Groningen, gem. Hoogezand, can 't Schuitendiep en 't spoor
van Gros. naar Winschoten. 600 mw.
Fox-Islands, Wossen-Eilanden, tie
ander Vinal-Haven.
Fozsvolde, b. in de Ned. prov. Drente,
gem. Roden. 150 mw.
Fragagnano, et. in Z.-Italie, prov.
Lecce, circ. Taranto. 2585 mw.
Framersbach, z. Frammersbach.
Franaieres, a. Mona 1).
Framlingham, postatation in de koIonic Victoria, Australie, aan de Hopkinarivier, 35 n. WZW. Melbourne.
Franalara, d. in Italie, prov. Genus,
tire. Spezia. 1164 mw.
Franawellgate, gem. v. Engeland, gee.
Durham, kersp. St.-Oswald. 4548 Mw.
Franelea, d. in hale, prov. Catanzaro,
cire. Monteleone. 1186 low.
Frameis-Billanden, z.
Frankfort, z. onder Clinton 5).

Franklin, gem. op Tasmanie, gr.. Kent,
6 u. NW. Hobart-Town. 6 ,10 mw.
Frankrijk, geh. in de Ned. prey. Gelden., gem. en 1/2 u. 0.t.N. Harderwijk.
Franktown, gem. in de VS., Virginie,
gra. Northampton. 2270 Mw.
Fransche-Eiland, a. Canton-rivier.
Franc, kersp. van Engeland. grss. Kent
en Sussex. omvattende een deel der st.
Tunbridge-Wells. 3263 mw.
Franzenabrunn, d. en badpl. in Oostenr. - Hongarije, prov. Bohemen, km.
en 4 u. WZW. Elbogen. 1506 Mw.
Franzenthal, z. Warnsdorf.
Frascarolo, st. in N.-Italie, prov. Pavia, circ. Mortara. 2227 mw.
Fraocineto, st. in Z.-Italie, prov. Cosenza, circ. Castrovillari. 2750 low.
Frassinelle-Polesine, 1) d. in Italie,
prov. Rovigo, tire. Occhiobello. 1425
. prov.
2) (Monferrato), id,
mw.
Alesaandria, time. Monferrato. 1332 mw.
Frassinere, d. in Italie, prov. Turijn,
tire. Susa. 1700 ins,
Frassineto, d. in Italie, prov. Alessandria. 2103 mw. — Frassinetto, id.,
prov. Turijn, time. Ivrea. 1968 mw.
Frassinoro, gem. en d. in Italie, prov.
Modena circ. Pavullo. 3389 mw.
Frat,
'Euphraat.
Fratello (San.), gem. en d. op Sicilie,
prov. Messina, circ. Mistretta. 7480 mw.
Frauen-Insel, z. Chiemsee.
Franenkappelen, d. in Zwitserland,
kant. en 1112 u. van Bern, aan den
weg naar Morat. 660 mw.
Frannleiten, z. Frouleiten.
Frawersburg, afd. in de Kaapkolonie,
Z.-Afrika, ten N. van het Roggeveld
en de Nieuw veld-ber gen, grootendeels
bestaande nit het zoogenaamde T r e kv e 1 d, bewoond door Boeren die steeds
met hun vee rondtrekken near de plaatsell, waar de periodieke regens vallen.
Frawwaoo, d. op SiciliO , prov. Messina,
time. Patti. 1175 maw.
Frederieia, z. Fridericia.
Fredericktown, z. Frederick 2) en
Madison 1) .
Frederik-Hendrik (Fort-), z. Solor.
Frederiksnagor, z. Serampoer.
Frederikseer. z. Nicobarische-Eil.
Freeport, z. Stephenson.
Fregate, z. Seychellen.
Freihergen, z. Sair,nelegier.
Freiewsohl, z. Fremohl.
Freimersdorf, gem. van Pruisen, Rijnprov., regdst. Keulen. 2842 mw.
Freirira, zeehaven van Chile, Z.-Amerika, prov. Atacama, 20 u. ZZW. Copiapo. 10,000 inw.
Frejenal-de-la-Sierra, z. Frenegal.
Frenchtoven 1) gem. in de V.S., Michigan, gra. Monroe.
'
2115 mw. — 2 I
id. Washingtongeb., gm. Walla-Walla.
2612 inw.
•
Frenkendorf, d. in Zwitserland, kant.
Bazel, bij Liestal. 1051 mw.
Frenshans, kersp. van En. eland, gm..
Surrey, 1 n. Z. Farnham. 2113
'
inw.
Freren, z. Freeren ; het ligt aan den
spw. van Rheine near Oldenburg.
Frerola. d. in N.-Italie, prov. en time.
Bergomo.
Freshwater, kersp. v. Engel., eil. Wight,
1/20. ZZW. Yarmouth. 2638 mw.
Fresonara, d. in N.-Italie, prov. en
tire. Aiessandria. 1315 law.
Frenehie, et, in Schotland, gee. Fife,
hemp. en 1 /2 u. O. Falkland. 1195 mw.
Frianl, z. Friuli.
Frieento. z. Frigento.
Friedan, z. Fridau.
Friedensberg en Friedensthal, z.
Frederiksated.
Friedriebsdorf, z. Westerhautien.
Friedrichshafen, z. Frederikshamn.
Friedrichshald, z. Billerbeck 2).
Friedriebsball, z. Frederikshald.
Friedriebsbuld, z. Trebachen.
Friedeiebsort, z. Frederikaort.
Friedriebsstein, z. Frederikshald.
Friedriebstadt, z. Frederiksated; en
ook Frederick 2) en Frederikatad.
Friedriebsthal, z. Wildenfels.
Friesehe-An, z, Aa a] 4).
Friesland (Nliensw-), z. under Spits.
Frisco d. in N.-Italie, prov. Alessandria, 11/2 u. N. Asti. 1450 mw.
Frindsbury, kersp. van Engeland, grs.
Kent, 1 /2 u. NW. Rochester. 3100 inw.
Frioekheim, d. in Schotland, gee. Forfar, kersp. Kirkden en Guthrie. 1129 mw.
Fries!, 5. Friuli.
Frisa, d. in Z.-Italie, prov.
eirc. Lanciano. 1704 low.
Frisange, z. Friaingen.
Friskney, kerap. van Engeland, grs.
Lincoln, aan de knit, 1 u. WZW. Wainfleet. 1688 Mw.

Gee!

Frisoythe
Frisorthe, z. Frietioythe.
Froideville, d. in Zwitserland, kant.
Waadt, distr. Echelien.. 434 law.
Fronton., d. in Italie, pray. Pesaro-eUrbino, circ. Urbino. 1538 mw.
Frossasco, gem. en d. in N.-Italie, pray.
Turijn, 1 U. N. Pinerolo. 155; law.
Frugarolo, d. in N.-Italie, prov. en
circ. Alessandria. 2423 law.
Frusinone„ z. Frosibone.
Fruttoso (San ), d. in N.-Italie, prov.
en cire. Genua. 7386 law.
Frydland, z. Friedland 9).
F u..., z. Foe...
Faabine, gem. en d. in N.-Italie, prov.
en 2 u. WNW. Alessandria. 3164 mw.
Fuego, z. Fogo.
Fnerte (El.), z. Calbuco.
z. Scale 2).
Fulenbach, d. in Zwitserland, kant.
Solothurn, distr. Olten. 530 inw.
Fulford of Fulfords-Ambo, kersp.
van Engeland, grs. York, 0.-Riding,
fu u. Z. York. 3538 maw.
Fuligno, z. Foligno.
Fullinsdorf, d. en gem. van Zwitserland, kant. Bazel (-land), distr. Liestal. 1068 maw
Fully, d. en gem. van Zwitserl., kant.

Wallis, distr. Martigny. 1198 in,
Fulwood. gem. en at. ma Engeland, gee.
en kersp. Lancaster, 1/2 u. NNO. Preston. 3100 jaw.
Fumone, at. in Itaiie, pros. Rome, 1 , /,
U. NNW. Frosinone. 1503 inw.
Funaeza, Z. Rezbanya.
Fiinfbaus, Z. Sechshaus.
Furado, z. Feia.
Fures, Z. Fullins.
Furgbana, Z. Khokan.
Fumes, Z. Veurne.
Fusagasuga, z. Magdalena 2).
Fvrlad, Z. Friedland 8).
Fizabad, Z. Badaksjan 2) en Feyzabad.

G.
Gaad, d. in Hongarije, ten W. van de
Theiss, grs. Torontal. 1125 jaw.
Gaarkeuken, geh. in de Ned. prov.
Groningen, gem. Grijpskerk.
Gaauw, z. Gauw.
Gabang, z. Gebang.
Gabera, at. in Spanje, pray. en 13 u.

ZW. Tarragona. 1580 maw.
Gablon, z. Gabel.
Gabrova, at. op bet Balkanschiereil.,
Bulgarije, S u. ZZW. Tirnova, niet ver
van de Sjipkapas. 6- a 7000 mw.
Gabsal, z. Hapsal.
Gadderbanm, at. in Pruisen, prov.Westphalen, regdst. Minden. 2700 inw.
Gaddesden, kerap. van Engeland, gee.
Berth, '/2 u. NW. Hemel-Hempstead.

1106 low.
Gadesco, d. in Italie, pro, en circ.
Cremona. 1410 mw.

Gael, gem. en d. in Frankrijk, dep. Illeet-Vilaine, arr. Montfort, kant. St.Wen. 2723 maw. In de gem.)
Gaete, Z. Zwaluwe 1.
Gafda-Niza, z. Gozzo 2).
Gaggiano, d. in Italie, prov. Milaan,
circ. Abbiategrasso. 3:159 law.
Gagliole, d. in Italie, pray. Macerata,
circ. Camerino. 1228 inw.
Gaiba, d. in Italie, pros. Rovigo, circ.
Occhiobello. 1590 law.
Gaibaiza, z. Ghebsi.
Gaickingadijk, z. Leegemeeden.
Gaika's-Kop of Lnheri, berg in de

Kaapkolonie, Z.-Afrika, tusachen de
Katrivier en de Amatolabergen ; 2200
met. boven de zee en bekend door de
signaalvuren, die de Bailers bier in
oorlogstijden plegen te ontsteken. Hij
is genoemd naar het Kafferhoofd Gaika.
Gailenreuth, z. Muggendorf.
Gainesboro', gem. in de VS., Virginie,
era. Frederick. 2450 law.
Gainesborough, z. onder Jackson 6).
Gainestown, gem. in de VS., Alabama,
tea. Clarke. 2410 law.
Gainesville, z. Hall 5).
Gaineavilie, gem. in de VS.. Virginie,
grs. Prince-William, 2 , /2 IL NW. Brentavine.
Gainford, kersp. en gem. van Engeland,
gee, Durham. aan de Tees, 2 u. WNW.
Darlington. 7109 law.
Gairach, gem. van Oostenr.-Hongarije,
prov. Stiermarken. 2730 in,
Gairloch, kersp. van Schotland, grs.
Rosa, aan een inham van de zee van
dien naam, 6 u. ONO. het Z.punt van
eil. Skye. 5048 law.
Gairo, d. op 't eil. Sardinie, prov. Cagli-

ari, circ. en 1/2 IL van Lanusei. 1470 law.
Gaiszin, a. Hyasyn.
Gajarine, at. in Italie, pray. Treviso,
circ. Conegliano. 38.10 law.
Gaje, d. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Galicie, kr. Sambor. 1s3i) law.
Galama-dammen, z. Koudum.
Galand, C. Riouw.
Galati, at. op Sicilii. pray. Messina,
circ. Patti. 234 law.

Gaiatz, a. Galacz.
Galbally, kersp. van Iceland, Munster,
era. Limerick, 11/2 u. ZZW. Tipperary.
3620 law.
Galbiate, d. in N.-Italie, prov. Como,
circ. Lecco. 1990 jaw.
Gadder. b. in de Ned. prov. N.-Brabant,
gem. Ginneken. 350 jaw
Galdo. d. in Z.-Italie, pray. Salerno,
circ. Campagna. 1600 law.
Galesburg, at. in de VS., Illinois, gas.
Knox, 22 u. NW. Springfield. 10,800 jaw.
GaIgenen, d. in Zwitserland, kant.
Schwyz, bij Lachen. 1498 law.
Galgocz, z. Freistadtl.
Galgo o, gem. v. Oostenr. Hong., prov.
Croatie-Slavonie, grs. Agram. 2224 jaw.
Galiez, a. Halicz.
Galindie, z. Pruisen 2).
Galion, at. in de VS., Ohio, 121/2 a.
N. Columbus. 3600 taw.
Galistes, at. in Spanje, Estremadura,
prov. en 10 u. WNW. Caeres. 1210 jaw.
Galizin, Z. Haysyn.
Gallang, z. Riouw.
Gallega, z. Aldea-Galiga.
Gallen, kersp. v. Ierl., Leinater, King's.
Co, Ilk u. NO. Banagher. 2590 mw.
Gallenkirch, d. is Oostenrijk-Hongarije, pro, Tirol en Vorarlberg, 81/, a.
van Feldkirch. 1316 jaw.
Galles, a. Wallis a].
Gallicchio, at. in Italie, pray. en circ.
Potenza. 1211 mw.
Galliera, at. in Italie, prov. en circ.
Bologna. 3851 jaw.
Galliera-Weneta, at. in Italie, prov.
Padua, rice. Cittadella. 2910 jaw.
Gallina, gem. van Italie, pro, en circ.
Reggio-Calabria. 5362 law.
Gallio, at. in Italie, pray. Vicenza, distr.
Aziago. 1850 law.
Gallodoro, d. op Sicilie, prov. Messina,
circ. Castroreale. 1780 law.
Galloon, kersp. van Ierland, Ulster,
grs. Fermanagh. 5760 law.
Galluccio, at. in Z.-Italie, prov, en
circ. Caserta. 3150 inw.
Galluzzo, gem. en at. in Italie, prov.
en circ. Florence. 14,130 jaw.
Galmis, z. Claaryney.
Galva, gem. en at. in de V.S.. Illinois,
grs. Henry. 3096 jaw.
Galveas, at. in Portugal, prov. Alemtejo, 9 a. van Portalegre. 1100 law.
Galvez-Eilanden, a. Hapai.
Galzignano, d. in Italie, prov. Padua,
distr. Monselice 2204 jaw.
Gamach, z. Kemakh.
Gama.-Lanka, z. Gamma.
Gamalero, gem. en d. in Italie, prov.
en bij Alessandria. 1620 inw.
Gambarana„ d. in Italie, prov. Pavia,
circ. Mortara. 1155 law.
Gambasca, d. in Italie, prov. Cool,
circ. Saluzzo. 960 law.
Gambettola, d. in Italie, prov. Forli,
circ. Cesena. 1725 jaw.
Gamlingay, kersp. v. Engel., grs. Cambridge, 1/2 u. NNO. Potton. 2063 law.
Gamlitz, gem. van Oostenr.-Hongarije,
prov. Stiermarken. 2722 law.
Gammelke„ b. in de Ned. prov. Overijsel, gem. Weerseloo. 320 law.
Gammen, a. Games.
Gammerages, d. in Belgie, prov. Brabant, 4 u. WZW. Brussel. 2360 law.
Gammertingen, at. in Pruisen, Hohenzollern. 1180 law.
Gamrie, ass zee gelegen kersp. van
Schotland, gra. en 21/2 u. NO. Banff.
6501 low.
Gamtoos, riv. in het Kaapland, Z.
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d. in Z.-Italie, prov. Potenza, circ. Maters. 1403 mw.

Garaguso,

Garam, a. Gran 1).
Garbagna, d. in N.-Italie, pray. en 5

U. ZZO. Alessandria. 1480 law.
Garhagnate, 1) gem. en d. in N.-Italie,
prov. Como, circ. en 1 u. NW. Bollate.
1013 law. — 2) id., prow. en circ. Milaan. 2170 law.
Gardafui, z. Guardafni.
Garden-Island, z. Buache.
Gardensee, z. Garnsee.
Garderbroek, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Barneveld. 310 law.
Gardner, a. Amargoera ; — RoggeveensArchip el.
Gardon, z. Gard 1).
Gardtop, z. Gorse.
Garforth, kersp. en gem. van Engeland,
Pea. York, W.-Riding, 2 U. ZO. Leeds.
1720 mw.
Gargaliani, at. in Griekenland, dep.
Messina. 2251 jaw.
Gar rave, kersp. en gem. van EngeIan , grs. York, W.-Riding, 3 u. WNW.
Skipton. 1.814 mw.
Garibaldi-Eiland, andere benaming
voor Caprera, 't ell. waar Garibaldi
de laatste jaren leefde en in 1882 stierf.
Gariep, z. Oranje 1).
Garigill, gem. v. Engel., grs. Cumberl.,
kersp. en 1 u. OZO. Alston. 1250 law.
Garigliano. a. onder Garegnano.
Garloe, z. Game.
Garra, z. Gars.
Garr eweer of -weerd. b. in de Ned.
prov. Gron., gem. Appingadam. 110 mw.
Garriga (La.), d. in Spanje, Catalonie, pray. en 41/2 u. NO. Barcelona.
1180 law.
Garriguella (La-), d. in Spanje, Catalonie, prov. en 5 u. NNO. Gerona.
1720 mw.
Garristown, d. en kersp. van lerland,
gm. en 4 u. NNW. Dublin. 1075 law.
Garro, z. Gorse
Garrycloyne, kersp. van Ierland, grs.
Cork. )95 inw.
Garsdale, gem. v. Engeland, grs. York,

W.-Riding, kersp. en Oh u. OZO. Sedbergh. 911 low.
Gartenberg, z. Wartenburg 2).
Gartop, a. Garoe.
Gartsherry, d. in Schotland, grs. Lanark, kersp. Oud-Monkland, bij Coatbridge. 2180 law.
Garvaghy, kersp. V. Ierl., Ulster. grs.

Down, 1 u. ZZO. Dromore. 3134 law.
Garwerd, a. Garnwerd.
Garzeno, gem. en d. Ia N.-Italie, pro,
Como, 1112 u. van Dongo. 1558 law.
Garzweiler„ d. in Pr., Rijnprov., regdst.
en 4'/ u. ZW. Dusseldorf. 2540 law.
Gaaparilla•Sound, z. Charlotte 6).
Gasperina, z. Gasparina.
Gassino, mvl. in Italie, pray. en 2 U.

NO. Turijn. :, 100 mw.
Gasthuishoven, z. Bemelen.
Gastor, at. in Spanje, Andalusie, prov.
en a u. NO. Cadiz. 1200 law.
Gatendorf (Alt.), z. Lubeck 1).
Gates, z. Ghauts.
Gatesville, z. Gates 1).
Gatine, z. Deux Sevres.
Gatschina, z. Gatsjina.
Gatt, a. Frische Haff.

Gatto, Z. Gato.
Gaualgesheim, z. Algesheim.
Gauchos, z. Pampas.
Gaurio, Z. Andros.
Gavarnie, z. Pyreneen.

GavelKor, z. Gawelghur.
Gavernie, Z. Bareges.
Gavorrano, gem. en at. in Italie, pray.
en circ. Grosseto. 5500 inw. (in de gem.)
Gassier, z. Vincent ( St.-) a] 3).

Gass's, z. Samen.
Gaya, a. onder Oporto.
Gazzoldo, d. in Italie, prov. Mantua,
distr. Bozzolo. 1280 jaw.
Gazzuolo, z. Gazuolo.
Ge... Vele naar fr en ask eng. wijze

dos beginnende names zoeke men op
Geba op Dsjeba, Gebel
Afrika, afd. Uitenhage en Humansdorp;
op Dajebel.
loopt in St.-Francis naar den Indi1 Gebenstorf, Gebistorf, gem. van Zwitaches oceaan.
Gandouana, Gandwana, z. Gund- , serland, kant. Aargau, distr. Baden.
2450 law.
wanah.
Gebroeders, z. Hermanos (Los.).
Gandsieh, z. Elisabetopol.
'Gebroek, naam van eenige b. en geh.
Gandsjoely, z. Dsjandsjowla.
In de Ned. prov. Limburg, o. a. in de
Ganghoven, z. Gangkofen.
Gangoetri. Gangutri, z. Gangoutri. , gem. Echt, Maasniel en Susteren.
Gedam, z. Abyzsinie.
Ganjam, z. Gandsjam.
Geddes, Z. Salina 21.
Gansoyen, z. Drongelen.
Gauterschwyl, d. in Zwitserland, kant. Geddes, at. in de VS., New-York, gra.
Onondaga. 4500 law.
St.-Gallen, tusschen de Thor en NecGedling, kersp. en gem. v. Engel., gra.
kar. 919 law.
en 1 u. ONO. Nottingham. 3350 law.
Ganzendijk, geh. in de Ned. pray. GroGedney, kerap. en gem. v. Engel., gra.
ningen, gem. Finsterwolde. 80 law.
Lincoln, 3/4 U. 0. Holbeach. 2482 law.
Ganzeweide, b. in de Ned. prov. LimGeel, z. Gheel.
burg, gem. Heerlen. 141 law.
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Geele-rivier, z. Hoang-ho.
Giustendil. z. Ghiustendil.
Gerriksklooster, a. Gerkesklooster.
Geele-zee, z. Hoang-hai.
Gize, z. Ghizeh.
Gerrit-de-Alija. z. Gerard-de-Nijs.
Geelvinke-Baoi, z. Papoea.
Gerselaar, z. Gelselaar.
Gizzeria, St. in Z.-Italie, prov. CatanGeenum, z. Genum.
zaro, circ. Nicastro. 2464 mw.
Gersweiler, d. in Praises, Rijnprov.,
Geenweide, z. Rossum.
Glade-Spring, gem. in de V.S.. Virgiregdst. Trier. 2110 tow.
Geer, z. dear.
Gertope, z. Garoe.
nit, gra. Washington. 2900 mw.
Geeraertabergen, z. Geertsbergen.
Gervasio (San.), d. in N.-Italie, prov. Glade...rale of Tarban, d. in NieuwGees, z. Oosterhesselen.
Zuid-Wales, Australie, aan de ParaBrescia, circ. Verolanova. 1632 maw.
Geeetbrug, z. Rijswijk 1).
matta-rivier, 11/ 2 U. W. Sidney.
Gerwerskoop, z. Gerverseop.
Geete, z. Leiner.
Gerzensee, cf. in Zwitserland, kant. Glademuir , kersp. van Schotland„ws.
Geffelen, z. Gefle.
Bern, distr. Seftigen. 760 tow.
en 1 U. W. Haddington. 13,33 inw.
Geibsdorf, et. in Pruisen, prov. Silezie, Gessate, zeer oude at. van N.-Italie, Gladstone, gem. in de kolonie Queensregdst. Liegnitz. 2750 mw.
land, Australie, 75 u. NW. Brisbane,
prov. en circ. Eileen, tusschen de Adda
Geier, Geiersberg, z. Geyer...
en de Molgora. 2450 mw.
met een goede haven. 1500 mw.
Geiersberg, d. in Oostenr.-Hongarije. Gessenay, 1) d. in Zwitserl., kant. Bern, Glaisdale, gem. van Engeland, grs.
prov. Bohemen, kr. KOniggrittz, distr.
Oh u. van Zweisimmen. — 2) z. Saanen.
York. N.-Riding, kersp. Danby. 21/ 2 U.
Senftenberg. 1610 mw.
Gesturi, d. op 't eil. Sardinie, prov. en
WZW. Whitby. 1890 mw.
Geispitzen. z. Geispoltzheim.
7 u. NNW. Cagliari. 1443 mw.
Glan, z. Nahe.
Geiten-Eiland, z. Goat-Island.
Gueneee, d. in Zwitserland, kant. Lu- Glanbehy, kersp. van Ierland, MunGeldrop (Hoeg.), z. Zes-Gehuchten.
cerne, distr. Sursee. 640 mw.
ster, ems. Kerry, aan de Dingle-baai,
Gelendejek, z. Soebasji.
3 u. NO. Cahirsiveen. 3284 inw.
Geyser (Groote.), z. Usland.
Gelise, z. Baise.
Gezelschaps-Eilanden, z. Societeits-. Glanworth, kersp. van Ierland. MooGeliseen, z. Galissong.
Ghadames, Ghana, ear., z. Gad... enz.
ster, gr.. Cork, 1 1 /2 u. ZZW. MitchelGellab, z. Dsjella.
Ghara, z. Sutledsje.
atown. 2100 mw.
Gellekom, z. Gellicum.
Ghareb, z. Agrib.
Glasse, z. Kasper 2).
Gelliniaro, a. Pitert 1 ).
Ghats, z. Ghauts.
Glattfelden d. in Zwitserland, kant.
Gellman, z. Gelenan.
Ghawatti, z. Gowhatti.
Zarich, aande
' vereeniging van de Glatt
Gelsa, gem. van Oostenrijk-Hongarije, Ghazni, z. Ghizni.
en de Rijn. 1751 inst.
prov. Dalmatie. 2540 mw.
Gheber, z. Babague.
Glaucha, z. Halle 1 ).
Geltnach, z. Wertach 1).
Ghenalek , z. Ghio.
Glazow, z. onder Glasov.
Geltrut (La), z. Villanueva 1).
Gberma, z. Genoa.
Glemsford, kersp. van Engeland, grs.
Gelukeiland, z. Fortuna 3 ); —Long-Key. Gbigis, a. Jolofs.
Suffolk, I u. ONO. Clare. 2251 inw.
Gelverdeh, z. Dsjelverdeh.
Ghinpoer, z. Ghunpoer.
Glenavy, kersp. van Ierland, Ulster,
Gemappe, z. Jemmapes
Ghuzel-Hissar, z. Ghieusel-Hissar.
gra. Antrim, bij Lough-Neagh, 2 u.
Gemarke, z. Barmen.
Giacciano, gem. en at. in Italie, prov.
NW. Lisburn. 2358 tow.
Gemmano, d. in Z.-Italie, prov. Forli, Rovigo, circ. Badia-Polesine. 4437 inw. Gleneairn, kersp. van Schotland, grs.
circ. Rimini. 2225 maw.
en 31/, u . NW. Dumfries. 1750 mw.
Giaglione, d. in Italie, prov. Turijn,
Gemonio, d. in N.-Italie, prov. Como, circ. Susa. 174 mow.
Glencross, Gleneorse, kersp. van
circ. Varese. 990 mw.
Giano, 1) d. in Midden-Italie, prov. PeSchotland, gm. en 11/2 u. Z. EdinGenadendal, zendingspost der Hero- rugia, tire. Spoleto. 1745 inw. — 2) id.,
burg. 1153 mw.
hatters in de Kaapkolonie, Z.-Afrika, id., prov. en circ. Caserta. 910 inw. Glendarvel, poststation in de kolonie
afd. Caledon. 2530 mw. (let eerste wordt doorgaans d e 1
Victoria. Australie, aan de Bell's-Creek,
Genazzano, d. in Italie, prov. en circ.
Umbria bijger.aamd, het andere V e- , 2, a. NW. Melbourne.
Rome. 3565 mw.
tustw.
,Glenfield, kersp. van Engeland, gra. en
Gend, z. Gent 2).
Giardini, d. op 't cit. Sardinie, prov.
u. WNW. Leicester. 1110 mw.
Genderingen, z. Gendringen.
Messina, circ. Castroreale. 2200 mw. , Glengarnoek, din Schotland, grs. Ayr,
Genes, a. Genua.
Glare, z. Giarre.
kerspels Dairy en Kilbirnie. 1228 mw.
Genesaretb, z. Tabaria 2).
Giaretta, z. Catania.
;Glenlyon. poststation in de Austral.
Genest, z. onder Dean.
Giarole, d. in Italie, prov. Alessandria, I kolonie Victoria, aan de Loddonrivier,
Genga, at. in Italie, prov. en circ. Ancirc. Casale-Monferrato. 902 mw.
17 u. NNW. Melbourne. 250 inst.
cona, 11/2 u. NO. Fabriano. 3498 inw. Giave, d. op 't eil. Sardinie, prov. Sas- ;Glenn's-Falls, d. in de V.S., NewGenivolta, d. in Italie, prov. en circ.
sari, circ. Alghero. 1840 inw.
York, grs. Warren, 11 U. N. Albany.
Cremona. 1624 mw.
Gibby, z. Geby.
4500 mw.
Geanach, z. Wertach 1).
Gibyle, z. Dsjebail.
Glenwhirry, kersp. van lerland, gra.
Gennaro, z. Genaro.
Gieberinghausen, z. Adorf 2).
Antrim. 1366 inst.
Gennaro (San-), st. in Italie, prov. Gieltjenadorp, z. Laagniekoop.
Gliddore, Z. Donegal 1).
Caserta, circ. Nola. 2808 mow.
Giersdorf. 1) d. in Pruisen, prov. Si- , Glinako, z. Zolkiew.
Genne, b. in de Ned. prov. Overijsel,
lezie, regdst. Breslau, kr en bij Brieg. Glion, d. in Zwitserland, kant. Waadt,
gem. Zwollerkerspel, aan 't Zwarte450 mw. — 2) id., id., regdst. LiegH 11/2 u. van Vevay.
Water. 190 mw.
nitz, kr. Goldberg-Hainan, bij Gold- Gliss, Glyse, d. in Zwitserland, kant.
Gennebruck, gem. van Pruisen, prov.
berg. 5G0 mw. — 3) id. id., kr. HirschWallis, distr. Brieg ; bier is 't eigenlijke
Westphalen. regdst. Arnsberg. 2150 mw.
berg, bij Warmbrunn. 1400 tow. — Nog
begin van den Simplonweg. 807 inst.
Genneh, z. Keneh.
andere d. van denzelfden naam liggen Glocestertown, z. Sierra-Leone.
Gennep, z. onder Gestel 1).
bier en elders in Duitschland.
Gloekner (Grosz-) (berg), z. Norische
Genoenhuis, z. Zes-Gehuchten.
Giesbach, z. Brien..
Alpen.
Genola, d. in Italie, prov. Coni, circ. Gieszelrade. z. Liibeck 1).
Glogon, d. in Oostr.-Hong., prov. CroaSainzzo. 2010 tow.
Giffone, st. in Italie, prov. Reggio-Catie-Slavonie, distr. Pancsova. 2714 inst.
Genosa. d. in Italie., prov. Lecce, circ.
labria, circ. Palme. 2813 mw.
Gloppen, kersp. van Noorwegen, 25 u.
Taranto. 6950 mw.
Giffoni, twee d. in Italie, prov. en circ.
NNO. Bergen. 3350 tow.
Genova, z. Genes; — Genoa.
Salerno : 't eene, bijgenaamd V a 1 1 e- Gloukhov, z. Gluchov.
Geneano, z. Genzano.
plan a, met 6420 tow. (In de gem.), Glnbigne, z. Glioebigne.
Gentry, grs. der VS., in 't NW. van 't andere, sei-Casale geheeten, met Glue, a. Glys.
Missouri; met 6240 mw. hfdpl. Gentry. 3265 mw. in de gem.)
Gnesen, z. onder Kniesen.
George (St..), z. onder Georg ( St.- ); Gigaia, a. Gigha.
Guieuw, z. Mewe
— Skyro.
Gignod, d. in Italie, prov. Turijn, eirc. Goa of Goach, z. Makassar.
Georgenbrnunen, z. (Etting 1).
Amite. 1417 mw.
Goajaca, z. Oajaca 2).
Georgenmarkt. z. Sepai-Szent-GyOrgi. Gignela, z. Guadiana.
Goayre (La.). z. Guayra ( La-).
Georges, z. George 3).
Gibon, z. Amoe.
Goblange, z. Goeveling.
George's-Town (St.-), z. Rannoch Gijbeland, z. Brandwijk.
Godega-di-Sant' -Urbane, d. in Italie,
(Loch.).
Gijigbinsk, a. Ijiginsk.
prv. Treviso, dist. Conegliano. 3016 mw.
Georgie', z. onder Georgia.
Gijaenrooi. z. Zes-Gehuchten.
Godego, d. in Italie, prov. Treviso,
Georgniche- of George-Eilanden, z. Gflaai , z. Allan.
distr. Castelfranco-Veneto. 3500 mw.
Georgian-Islands ; Socteteits-Eilanden. Gilberton, gem. van de kolonie Queens- Godiaseo, d. in N.-Italie, prov. Pavia,
Geraldine, nienwe at. in de kolonie
land, Australie. 1227 mw.
eire. Voghera. 1819 inst.
West-Atuttralie, bij de monding der Gilboa, at. in de VS., New-York, gra. Godley, gem. van Engeland, gm. Ches.
Murchison-rivier, 28. Z.B. met rijke Schoharie. 2227 mw.
ter, kersp. Mottram, 2 u. OZO. Mankopermijnen in den omtrek.
Gildersone, gem. van Engeland, grs
chester. 1222 inst.
Geralston, st. en haven in de kolonie York, W.-Riding, kersp. Batley, 1 u. G041.6,111, kersp. v. Engeland, eiL Wight,
West-Australie, aan de kust; 29° Z.B. SW. Leeds. 3440 maw.
1112 U. ZZO. Newport. 1200 inst.
Gelman', d. in Italie, prov. en eire. Gilling, kersp. en gem. van Engeland, Goeb.Dukna, a. Ansley-baai.
Rome. 1836 law. grs. York, N.-Riding, 1/2 a. NNO. Rich. Goede-Hoop (kaap.de.), z. onder
Gorges., Gerideb, Garnet, Gesan, mund. 2866 tow.
Geelvinks-Baai onder Papoea).
ens., z.
Gilme, z. Upshur.
Geed-Pertain, z. Nassau 7); — Pore.
Gergewti, z. Girgenti.
Gilsen, z. Gilze
Goodschalksoord, z. Goidachabword.
Gerbardsbronn, z. Gerabron.
Giazena, 1) z. dimena. —2)of Ximena, Goedejerate, z. Guzerate; ook Ahmed.
Germ*, z. Jerma.
at. in Spanje, prov. en 12 a. OZO.
abed 2).
Germantown, z. Quincy 1); — Stokes. Cadiz. 5680 mw.
Goegnies-Chaussee, z. Gognies-Ch.—
Germerswohle, z. Garmerwolde.
Gimigliano, at. in Z.-Italie, prov. Ca- Goeks)a, z. Joktschai.
Gleamsoe, kersp. v. Engeland, gm. Corn- tanzaro, circ. Nicastro. 4390 mw.
Geelong, z. Gomul.
wall, rnim 1 U. WNW. Helston. 960inw. Gimine, gem. van Oostene-Hongarije, Goeldsja = Ili. z. HoeL
Genie, 5. Varano 1).
prov. Knighted. 4140 tow.
Goelgoela, z. Gulgula.
Gensonatowss, kersp. v. Ierland, Lein- Giasgy. z. Pcmdichery.
Goenari, z. Gnrari.
star, grs. Louth, aan de Glyne-rivier. Ginkel, z. Leersum; — Venlo 2).
Goendi, z. Lampong.
850 tow.
Glorio (San.), d. in Italie, pray. To- Goenga, z. Goinga.
Z. Main 1).
run. ore. Sum. 2140 mw.
Go8ngarijp, z. Goingarijp.
o shofen, a. Gerolzhofen.
riri
Glove (Golf-van-), z. Giovata.
Goenong-Gontoer, z. Bandong.
Gerome, C. Gerardmer.
Glove, gem. van Oostenr.-Hong., prov. Goenong.Ledang, z. Ophir 1).
Gerrana, kersp. v. Engeland, gm. Corn- Tirol en Vorarlberg. 2070 mw.
Goenong-Ophir of -Passaman, z.
wall,
ZZW. Treaoney. 954 law. Giriskh, z. Helmand.
Ophir
Gerrecelsiezzo„ d. in Italie, prov. en Ghana, . Gerona.
Goenong-Talo, z. Tomini.
dm. Pavia. 1130 tow.
Gismaolis, z. Sala.
Goer, z. Maulda.

Gresford

Goeree
en Vorarlberg, distr. Ischl. 1164 mw.
G.eree, z. Goedereede.
Gurgestan, z. Georgie 1). Gosberton, kersp. van Engeland, gm.
G.ergeztan
Lincoln, •11/2 u. N. Spalding. 2167 low.
Goeriel, z. Guriel.
Gosford, gem. in de Austral. kolonie
Goerjew, z. Guriev.
Nieuw-Zuid-Wales, 11/2 u. N. Sidney.
Goerland, z. Tafilelt.
Gosforth, 1) kersp. van Engeland, grs.
Goerna, z. Luxor.
Northumberland, if u. N. New-Castle.
Goerunconda, z. Gurrumconda.
4043 mw. — 2) id., grs. Cumberland,
Goes (Land-an-ter.), z. Beveland.
11/2 U. ZZO. Egremont. 1148 mw.
Goesing, z. Bolio.
z. Ziegenrilck
Gogar, d. in Schotland, kersp. Corstorphine, 11/2 u. W. Edinburgh.

Gosjop, Z. Godsjeb.
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Messina, circ. Castroreale. 1925 mw.
Ildefonso ( San- ).
N.-Italie, prov. en circ.
Novara. 1663 mw.

Granja (La.),
Granozzo, d. in

Gransee, Z. Grandson.
Granson, z. Grandson.
Granton, z. New-Haven 2).
Grantorto, d. in Italie, pros.

circ. Citadella. 1613 mw.

Padua,

Gran (La-), z. Valentia 2).
Grappenhall, kersp. en gem. van En-

geland, grs. Chester, 1/2 u. OZO. 'WarGospodince, d. in Oostenr.-Hongarije,
Gogeh, z. Gogo.
rington. 3978 mw.
pros. Croatie-Slavonie, kr. Titel, distr.
Gogna, z. Agogna.
Grasmere, kersp. en gem. van EngeNeusatz. 2210 how.
Gogra, z. Goggra.
land, grs. Westmoreland, 1/2 u. WNW.
Gojam, Gojop, Z. Godsjam, Godsjop, Gossengrfin, d. en ..ern. in Oostenr.Ambleside. 2869 mw.
Hongarije, pros. Bolemen, kr. Eger,
Golcar, gem. en at. van Engeland, grs.
Grassano of Grazzano, gem. en d.
distr. Falkenaa. 5109 mw.
York, W.-Riding, kersp. en 1 u. WZW.
van Italic, prov. Alessandria, u. van
Gossolengo, d. in Italie, pros. en circ.
Huddersfield. 6033 inw.
Casale. 1642 jaw.
Piacenza, aan de Trebbia, r. o. 2311 inw.
Golconda 2) ligt in den Stt. Illinois,
Gratchi,
Oeral 2).
Gosswitz Z. Ziegenriick.
niet Indiana.
Gratiots-baai, z. Hudson 1).
Gota.Land, z. Gothland.
Golconda (koninkrijk), z. Nizam.
Gratzen of Hohmisch-Gratz, St. ill
Golden-Bridge, d. in Iceland, Lein- Gotha-elf, z. Gtita.
Oostenr.-Hongarije, pray. Bohemen, kr.
ster, grs. en 1 , /2 U. WZW. Dublin. Gothenburg 2). Men vindt bier een koen 41/2 u. 10. Budweis. 2457 low.
lossaal standbeeld van Gustaaf Adolf,
Goldenmarkt, z. Zalathna.
Grau,
Gran.
opgericht in 1854.
Goldsboro'. gem. en at. in de VS., N.Gravedona, tnvl. in N.-Italie, prov.
Carolina, grs. Wayne. 3986 mw. in Gothland, z. coder Gottland.
Como en aan het mere van dezen naam,
Gotoo, z. Kioe-Sioe.
de gem.)
z.Gra.uwbunderland.
W.oever,
61/2
th ONO. de stad Como.
Gotteshausbund,
onder
Tunis.
Goletta, z.
1526 mw.
Golfete, Z. Golfo-dulce, Maracaybo en Gottlob, gem. in Hongarije, grs. ToGravelotte, d. in het Duitsche rijksrontal. 2930 low.
Rio-Dulce.
land Elzas-Lotharingen, kr. en 1)/2 n.
Gotto-eilanden, z. Gots-eilanden.
Golnitz, Z. Hernad.
W. Metz. Veldslag van 18 Aug. i 870
Gotteka-Sandile, z. Gottland.
Golos, z. Volo.
in den Fransch-Duitschen oorlog.
Gotum, Z. Grouw.
Gonaive (La-), z. Gonave.
Gotzio, d. in Oostenr.-Hongarije, pray. Graven-Amhaeht ('s), z. Perms.
Gonda, z. Candeish.
Gravenbroek ('s), z. Reeuwijk.
Tirol en Vorarlberg. 2534 mw.
Gonnesa, d. op 't ('it. Sardinie. prov.
Goudelin. gem. van Frankrijk, dep. Gravendeelsehe-Kil ('s), z. Dordsche
Cagliari, circ. Iglesias. 1521 mw.
KG.
Ceites-du-Nord. 2200 inw.
Gonnie, Z. Goenie.
Gonnostramazza, d. op Sardinie, prov. Goudhurst, kersp. van Engeland, grs. Gravenweerd ('s), z. Lobith.
Gravenweg ('a), z. Nienwerkerk 2).
Kent, 3 u. Z. Maidstone. 2934 mw.
Cagliari, circ. Oristano 958 mw.
Gontenschwyl, gem. van Zwitserland, Goudinie, Hottentotsche benam. eener Gravesend, at. in de VS., New-York,
grs. Kings. 2131 low.
uiterst vruchtbare landstreek in de
kant. Aargau. 19 ,4 inw.
Kaapkolonie, Z.-Afrika, afd. Worcester, Graveson, gem. en d. van Frankr., dep.
Gonzenheirn, z. Gonsenheim.
langs de Breede-rivier ; beroemd om Bouches-clu-R , One, arr. Arles, kant.
Good-Hope, 2. Mackensie.
Chateau-Renaid. 1724 inw.
Gooi, d. of b. in de Ned. pros. Gelder- haar prachtige rozijnen.
Graville, z, Grasville.
Goudkade, z. Waddingsveen.
land, gem. Hengeloo. 650 mw.
Graville-St.-Honorine, gem. en d.
Goudscbe-Sluis, z. Alphen.
Gooi (het), z. under Houten.
van Frankrijk, dep. Seine-Inferieure,
Goudsche-Tolhuls, z. Drecht.
Gooische-Gat, z. Hilversum.
1/2 u. ONO. Havre. 2274 mw.
Goojah, Goomsur, Goomti e. a. eng. Goulet, z. Brest.
Gray, 1 gem. in de VS., Arkansas,
woordvormen, z. Goedsja, Goemsur enz. Goutum, z. Scharnegoutum.
grs.
White. 2252 sow. — 2) id., Z.-CaGouwerak,
z.
Gouderak.
Gone (het), b. in de Ned. pros. N.rolina, grs. Edgefield. 2540 mw.
Gouwsluis, z. Alphen.
Brabant, gem. Mierloo. :270 mw
Graystown, kersp. van lerland, MunGooregt of Goregt (het), abode be- Gonzange. z. Goetzingen.
ster, grs. Tipperary, 1/2 u. ZW. Killenaming eener landstreek in de Ned. Gozo, z. Guano I).
naule. 1212 mw.
prov. Groningen, omvattende het ge- Graaf (de), z. Grave 21.
Graytown, at. in de kolonie Victoria,
bied rondom de tegenw. st. Groningen. Graba, Z. Saalfeld 1).
Auistralie, 18 U. N.Melbourne. 1422 inw.
Grabacz, gem. van Hongarije, gm. ToGora, z. Concan.
Grazzanise, at. in Z.-Italie. prov. en
rontal. 2490 how.
Gorbals, kersp. van Schotland, grs. Lacirc. Caserta. 34:53 mw.
nark, aan de Clyde, r. o.; voorst. van Graben, z. Dettenheim.
kersp. van Ierland, Munster,
Grean,
Graben d. in 't gr.hertd. Baden, kr.
Glasgow. 10,162 inw.
grs. Limerick. 2040 mow.
Carlsrile. 1963 inw.
Gordona, d. in Italie, prov. en circ.
Grabs, gem. van Zwitserland, kant. St.- Greashorough, gem. van Engelaiad,
Sondrio. 1111 mw.
gm. York, W.-Riding, kersp. en 1/ 2 n.
Gallen, distr. Werdenberg. 3702 mw.
Gordons, mijnstad in de Austr. kol. VicNW. Rotherham. 3691 mw.
toria, 13 U. WNW. Melbourne. 500 mw. Graditoje, Z. Varhely.
Gracht, naam van 2 b. in de Ned. prov. Greasley, kersp. van Engeland, grs.
Goresdan, Z. Gorasidan.
en 11/2 u. NW. Nottingham. 7280 low.
Limburg.; a( under de gem. Kerkrade
Gorga, d. in Italie, prov. Rome, circ.
met 200 mw., b) under de gem. Oirs- Great-Crosby, z. Sephton.
Velletri. 910 mw.
Grebbe, z. Greb.
beek, met 140 mw.
Gorgier, d. in Zwitserland, kant. NeuGradara d. in Italie, pros. en circ. Greci, at. in Z.-Italie, pros. Z.-Avelchatel, distr. Boudry. 1036 mw.
lino, circ. Ariano. 3556 mw.
mw.
Pesara. 2004
'
Gorgo, d. in Italie, prov. Treviso, distr.
Gradoli, d. in Italie, prov. Rome, circ. Grecio, d. in Midden-Italie, prov. PeOder.. 3360 mw.
rugia, circ. Rieti. )661 mw.
Viterbo. 1820 mw.
Gorgoglione, d. in Italie, prov. Potenza,
Green-Island, z. Greene c] 1).
Grafenwerth, z. Schenkenschans.
circ. Matera. 1733 mw.
Graffignana, d. in Italie, pros. Milaan, Greenock, gem. der kolonie Z.-AustraGorgonilla, z. Tumaco.
lie, 11 0. N. Adelaide.
circ. Lodi. 1975 mw.
Goring, kersp. van Engeland, gm. Oxford, aan de Teems, 2 u. NW. Rea- Graglia, at. in Italie, pros. Novara, kr. Green-Point, z. Tafelbaai.
Greensborough, z. Greene a] 6) ; —
Biella, 2 u. NO. Ivrea. 2727 mw.
ding. 902 inw.
Guildsford 2.
Graham-Island, Z. Ferdinandea.
Goritz, Gorisia, z. GOrz.
Grahamstown, I ) d. in Schotland, Greensburg, z. Decatur 2 1; — Greene
Gawks, Z. GOrchen.
a] 9 ); — Westmoreland 4) .
gm. Stirling , inj Falkirk. 2518 mw. —
Gorkau, Z. Jorkau.
kersp. van Schotland, een
Greenside,
2
mijnstad
op
N.-Zeeland,
Australie,
Gorla, d. in Italie, prov. Milaan, circ.
voorstad uitmakende van Edinburgh.
121/2 u. 0. Auckland. 2254 mw.
Gallarate. 3431 mw.
5100 inw.
Gorleston, kersp. en at. in Engeland, Grahovo, gem. van Oostenr.-Hongarije,
Green-Spring, gem. in de VS., Vimprov. Kustland. 4050 mw.
grs. Suffolk, aan de Tare, tegenover
ginie, gm. Louisa. 2018 inw.
Grahowo. z. Montenegro.
Yarmouth. 6653 mw. ( in de gem.)
Greenwich (West.), z. Deptford.
Grain-Coast, z. Peperkust.
Gorlitz, Z. under Gorlice.
Graissessac, d. in Frankrijk, dep. He- Greese, Z. Barrow.
Gorodetz, z. Kasimov.
Greetland, at. in Engeland, gm. York,
rault, kant. Bedarieux. 1130 mw.
Gorodlo, at. in Rusland, Polen, gou.v.
W.-Riding., kersp. en 1/2 U. ZZW. HaGraitnee, z. Gretna
Lublin, kr. Grubeschow. 2018 mw.
lifax. 4114 mw.
Grammont, z. Geertsbergen.
Gorodnitza, Z. Koretz.
Greffelkamp, Griffelkamp, b. in de
Granadillas, z. Grenadinen.
Gorokhov, z. Gorochov.
Ned. prov.Gelderl., gem. Didam. 600 mw.
Gran-Chaco, z. Tucuman 11.
Goroutalo, Z. Goenong-Talo.
Grancona„ d. in Italie, pros. Vicenza, Greig, at. in de VS., New-York, gm.
Goroual, z. Ghurwal.
Lewis. 2638 mw
distr. Barbarano. 1544 mw.
Gorouckpour, Z. Gorukpoer.
Grenagh, kersp. van Ierland, Munster,
Grand-Benard ( berg), z. Bourbon.
Gorrah, z. Gurrah.
gm. Cork, 1 u. N. Blarney. 2212 mw.
Grande-Terre, z. Guadeloupe.
Gorriti, z. Maldonado.
Gore, b. in de Ned. pros. N.-Brabant, Grand-Haven, Z. Grand-River 1); — Grenfell, gem. der Australische kolonie

Ottawa 2
Grand-Manan, Z. Fundy-baai.
Gelderland, Grand-River, Z. Ottawa 1).
Grange, Z. Grenchen.
gem. Epe. 165 mw.
Grange, 1) kersp. van Schotland, grs.
Gortope, z. Garoe.
en 4 u. ZW. Banff. 1876 mw. — 2 )
Gortpoe, z. Itoeroep.
id., Iceland, Ulster, gm. en 1/2 u. N.
Gortroe, kersp. van Ierland, grs. Cork.
Armagh. 2522 mw.
1163 haw.
kersp. van Ierland,
Grangegorman,
Gortys, gem. van Griekenland, dep. Argm. Dublin. 6973 inw.
cadia. 4333 mw.
Gorzengo, d. in Italie, pros. Cuneo, Grangesilvia, kersp. van Ierland, gm.
Kilkenny. 1351 in w.
circ. Alba. 1084 mw.
Gosaldo, gem. van Italie, pros. Bel- Granichen, gem. v. Zwitserland, kant.
Aargau, distr. Aarau. 2776 mw.
luno, distr. Agordo. 2353 mw.
Gosan, d. in Oostenr.-Hong., pros. Tirol Graniti, d. op 't eil. Sardinie, pros.
gem. Hoeven C. a. 240 mw.

Gorsda, z. Gorasida.
Gortel,, b. in de Ned. pros.

Nieuw-Zuid-Wales, aan de Emu-Creek,
55 u. W. Sidney ; met rijke goudmijnen in den omtrek. 1657 mw.

Grenna, z. Barka 1).
Grenville, z. Rotuma.
Grenville, 1) d. in Br.

N.-Amerika,
Dom. of Canada, pros. Quebec, gm. A,
genteuil, aan het Ottawa-kanaal, 3 u.
van Carillon. — 2) gm. in 't zelfde gebied, pros. Ontario, grenzende aan de
St.-Laurens. 26,720 inw.
Grenville-County, landstreek in de
Australische kolcinie Victoria, ten 0.
van Port-Philip.
Gresford, kersp. van Engeland, N.-Wa-
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Gresle

Hamatel

lea, gras. Flint en Derbigh. 5372 mw. Grudek, z. Grodek.
Greta. (La.), gem. van Frankrijk, dep. Grfinisgen, z. Groningen.
Loire. 2627 mw.
Grassi*, Grusinie, z. Georgie 1).
Gresley (Church-), kerap. en gem. van Gus..., in epaansch-amerik. namen vaak
Engeland, gra Derby, 1 u. ZO. Bartonverwisseld met Hun...
upon-Trent. 6234 mw. in 't kerap.) Guaebuparu, z. Cassiquiare.
Greasan, d. in Italie, prov. Turijn, circ. Guadabarbon. z. Guadalquivir.
Aoate. 1114 mow.
Gruadaira, z. Guadiana.
Gressek, z. Gristle.
Guatilajoz, z. Guadaljore, en GuadalGreasenhall, kertm. van Engeland, gm.
quivir.
Norfolk, 1/2 U. WNW. East-Dereham. Guadalajera, z. onder Jalisco.
861 mw.
Guadalentin, z. Guadalquivir.
Greta, z. Derwent.
Glendale's, z. Guadalquivir.
Grevelduin-Cappel ('w), z. Capelle 1). Gruadalupe,z.Gnadalope, enGnadaloupe.
Greyer., z. Gruyere.
Guadamel, z. Guadiana.
Greymouth. gem. van Nieuw-Zeeland, Guadamellato, z. Guadalquivir.
Australid, 6 u. NO. Hokitiki. 2)81 inw. Guadaranea, z. Guadiana.
Greystoke, kersp. en gem. van Enge- Guadarizats, z Guadalquivir.
land, gm Cumberland, 1 u. W. Pen- Guadarmena, z. Guadalquivir.
rith. 2084 mw.
Guadarranque, z. Taag.
Greytown, z. San-Juan de-Nicara- Guadiana, z. onder Durango 3).
gua.
Guadicella, voorstad van Triest, OosGrey-town, gem. van Nieuw-Zeeland,
tenrijk-Hongarije. 3855 mow.
Amite., pro, en 10 a. NO. Wellington. Guaianeco-Eilanden, z. Pelias 1).
Gricignano, d. in Italie, prov. en mire. Gualior, z. Gwalior.
Caserta. 125.'1 low.
Gualtieri (berg), z. Andes.
Griet of Grieth, b. in de Ned. prov. Guam, z. Guahan.
Gelderland, gem. Zevenaar. 550 in w. Guanahani, z. San-Salvador 41.
Griet-Houtem, z. Hautem-Ste.-Mar- Guanazuato, z. Guanajuato.
gudrite.
Guanzate, gem. en d. in N.-Italie, prov.
Grifo (del-), z. Acapulco.
en circ. Como. 1921 inw.
Grigau, a. Arigan.
Guapore, z. Iteces.
Grigno, gem. van Oostenr.-Hongarije. Guardea, d. in Midden-Italie, prom.
prov. Tirol en Vorarlberg. 2010 mw.

Perugia, circ. Termi. 1238 mw.

Grizne, z Whydah.
Guarico, z. Capt-Haytien.
Griquatown, z. Klaarwater.
Guarray, a. Soria.
Grinastone, kersp. van Eugeland, gra. Guatawita, a. Bogota.
Norfolk. 11/2 u. ONO. Lynn. 1256 mw. Guayane (Nueva- en Wieja), z. AnGrinnell, gem. en et. in de VS., Jowa,
gostura

gms Poweshiek. 2389 mw.

Gue (Lel,

z. Moegda

Grisir,mana. gem. van Oostenr.-Honga- Guerigny, z. Nevers.
rije, prov. Kustland. 3414 mw.
Guernsey (Nlieuw-), z. Egmont 3).
Grisignano-di-Zecco, d. in Italie, Guiamar, z. Teneriffe.
prov. en mire. Vicenza. 1734 low.
Gnidizzolo, at. in N.-Italie, prov.
Grisolera. d. in Italie, prov. Venetia,
Mantua, eirc. Castiglione-delle-Stivere.

circ. San-Dona. 2026 mow.

Grimm's*, z. Graauwbunderland.
Griwhie, z. Whydah.

Groehow, z. Okuniew.
Grodisk. at. in Ragland, Polen, gamy.

Warschau, km. Bionic. 1750 low.
Grodzisko, Z. Gratz 31.
Grodzisko, st. in Oostenr.-Hongarije,

prom. Galicie. 4961 mw.
Groede, z. onder Groet.
Groene-Bergen, z. Vermont.
Groene-Kaap, z. Keep -Verd.
Groene-Kan, b. in de Nederl. prov.

Utrecht, gem. Maartensdijk. Zij outleent haren naam aan men herberg., die
een groene kan tot uithangbord heeft
en als aangename uitspanning (les zomem veel bezocht wordt. 350 low.
Groene-Kloof, zendingspost der Herobutters in de Kaapkolonie, Z.-Afrika,
afd. Malmesbury.
Groenendijk, z. Zwaluwe
Groeneweg, z. Blokland 1
Groeningen, z. Vierlingsbeek.
Groesie = Grusie, z. Georgie 1).
Groeve (de), z. Zandt ('t).
Grohnde, z. Grone 1).
Grolloo, d. in de Ned. pray. Drente,
gem. Rolde. 340 mw. In de nabijheid
heeft men het G roller hol t, wear
in vroegere eeuwen landsvergaderingen
en rechtszittingen gehouden werden.
Grondona, d. in Italie, prov. Alessandria, elm. Novi-Ligure. i 014 inw.
Orono, z. Seine.
Gronsveld, z. Grondsveld.
Grontardo. d. in Italie, pray. en circ.
Cremona. 2213 mw.
Groote-Kanaal, a. Soenda (Street- ).
Gropparello, gem. van Italie, pros. Piacenza, circ. Fiorenzuola. 4356 mw.
Grosio, gem. en d. in N.-Italie, prov.
en circ. Sondrio. 2762 inw.
Gresholus, z. Christians6e.
Grosasont, kerep. van Engeland, gm.
en 21/2 U. NW. Monmouth. 860 low.
Groom, z. Eso.
Grossau, gem. van Oostenrijk-Hongarije, prov. Transaylvanid, km. Hermanstadt. 2461 mw.
Groseenberg, z. Pyrmont.
Groseoto, d. in N.-Italie, man de Adda,
prow., circ. en 4 , /s u. ONO. Sondrio.
1998 law.
Groszenehrig, z. Ehrig.
Groszbeina, z. Donau-Moos.
Grote, 1. Grottau.
prov.
Grotto...onus, d. in
Aseoli-Piceno, cire. Fermo. 1522 law.
Grottolella, d. in Z.-Italia, pro,. en
circ. Aveilino. 1470 mw.
Group, z. WestMass.
Grub, 1 d. in Zwitaerland, kant. St.-

2436 mw.
Guildford, z. onder West-Australie.
Guildhall, z. under Essex 2).
Guilers, gem. en d. in Frankrijk, dep.

Finistere, arr. en kant. Brest. 1705 mw.
Guilsfield, kersp. van Engeland,

grs. Montgomery, 3/4 U. N. Welshpool. 2558 mw.
Guintarens, z Chapada 2).
Guin, z. Dtiddina,en.
Guinea, a. onder Dsjenna.
Guinea (Nieuw-), z. Papoea.
Guinesche-Eilanden, z. Guinea 21.
Guippana, z. Elaphitische-Eilanden.
Guizeny, z. Guisseny.
Gujerat, Gujrat, z. Gmerate.
Gulba, andere naam voor den beneden-

loop der Murray-rivier in Z.-Australie.
ii:Etidenbach, z. Nahe.
Gulik, z.
Gulpen, z. Galoppe
Guinea. Goolwa, at. en haven in de

kolonie Z.-Australie, aan den mond
der Gulba of Murray.
Gundava-Pas, z. Moela-Pas.
Gunde, z. Leine.
Gfinthersbad, z. Sondershausen.
Gfinthersberg, z. Giantersberge.
Guraro, d. in Oostenr.-Hongarbe, prov.

Transsylvanie, km. Hermanstadt, bij
Orlat. 2578 mw.
Gurczno, Z. GUrZI10.
Gurgestan, a. Georgie 1).
Garland, z. Tafilelt.
Gurnigel-bad, z. Than 1).
Gurschno, z. Gunn°.
Gurwal, z. Ghrtrwal.
Gussola, z. Gussago.
Gustavsvarn, z. Tavastehuus.
Guta, gem. van Hongarije. gm . Komorn.

5824 mw.
Gutaels, d. in 't gr.hertd. Baden, kr.

Offenburg. 2454 maw.
Gutpurba, z. Gokaulc.
Gfittanen, d. in Zwitserl., kant. Bern,

distr. Oberhasle, aan den weg near
Grimsel. 500 mw.
Guttendag, 5. Guttentag.
Guys, at. so Voor-Indie, 10 u. Z. Patna.

66,850 law.
Guyana, z. Guiana.
Guybarra, z. Donegal 1).
Guyenne-prepre, z. Bordelais.
Guzerate, z. onder Ahmedabad 2).
Gwat, z. Cam
Gsvisak, z. Wash 2).
Gya, st. in Voor-Indie, 10 u. Z. Patna.
66,850 law.
Grace (pas), 5. liarpathen.
Gyrenbad, n. Hinweii.

H.

2) geh. in de prom. Gelderland, gem.
I Appeltern, bij het d. Alphen. — 3) id.,
N.-Brabant, gem. Helmond.
Haakswold, a. Rumerwold.
Haan, at. in Pruisen, Rijnprov., regdst.
Dusseldorf. 4092 mw.
Haandel, z Handel.
Hisansberg, b. in de Ned. prom. N.Brabant, gem. Etten-en-Leur. 520 mw.
Haar (de), z. Haar-Zuilens.
Illaarburg, z. Hamburg.
Ifiaardt, z. Hardt.
listare, Z. Haaren 2).
Haarlem, z. under Geelvinks-Baai (on-

der Papoea).
fillaaeloo, d. in de Ned. peon Gelderland, gem. Borculoo. 380 mw.
Haarst,Haerst,(vroeger Haersolt e),
b. in de Ned. prom. Overijsel, gem Zwollerkerspel, aan de Vecht. 240 inw.
Haarsteeg, z. Vlijmen.
Haay, eil. van Schotland, Hebriden, in
de Harrissound, tusschen Harris en
Noord-Uist.
Mabel, Z. Halligen.
Habesch, z. Abysainie.
Illabkern, d. in Zwitserl.. kant. Bern,
distr. Interlaken. a/d Lombach. 830 mw.
Hachenau, z. Haguenau.
Hacheville, z. Heleingen,
Hacqueville, d. in Frankr., dep. Eure,
arr. Andelya. 450 ins-.
liaczosv, d. in Oostenrijk-Hongarije,
prom. Galicie. 2676 mw.
Haddam, gem. in de VS., Connecticut, gra. Middlesex, 5 u. Z. Hartford.
mw.
Haddon, gem. in de VS., Indiana, gra.
Sullivan. 2750 mw.
Hadfield, gem. v. Engeland, gm. Derby,
kersp. en V, u. NW. Glossop. 2693 inw.
Iladji-, z. Hadsji-.
Hadlow, kersp. v. Engeland, gm. Kent,
1 u. NO. Tunbridge. 2753 mw.
liadsjar, z. Lachsa.
Hadsjid-el-Bekil, z. Kobail.
iladsjilar, a. Isauria.
liaematede, z. Heemstede.
Haerlem, d. in de V.S., New-York, aan
de Haerlem-rivier, 2 u. NNO. NewYork, waarmede het door men spoorweg verbonden is.
Hag, z. Zell 5).
Hageland, z. Ossendrecht.
liagenau, a. Haguenau.
Hagenbach, z. Lanter.
Haggenschwyl, d. in Zwitserl , kant.
St.-Gallen, distr. Tablet, 2 u. van Rorschach. 940 low.
Hagglingen, d. in Zwitserland. kant.
Aargau, distr. Bremgarten. 1472 mw.
Hagi, dap. st., prom. Nagato. 30,500 inw.
ilagia-Irini, z. Thermia.
Hagion-Oros, z. Athos.
Illagios-Petros, at. in Griekenland,
dep. Arkadie. 3244 low.
Hagley. kersp. v. Engel., gra. Worcester, 3/4 u. ZZO. Stourbridge. 1194 inw.
Hagoort, a. Drongelen.
Habultach, z. Hambach.
Hahndorf. vi . in de kol. Z.-Australie,
4 u. 0. Adelaide. Z. Z.-Australie.
Haidernuggur, z. Bednore.
Haiwali, z. Kedonia.
Illalbeath, d. in Schou., gm. Fife, kersp.
en 1/sa. NO. Dunfermline. 800 law.
Halberton, kersp. van Engeland, gm.
Devon. 3/4 n. 0. Tiverton. 1544 low.
Haldensee. klein nicer van Oostenr.Hongarije, prom. Stiermarken, nabij
de bronnen van de Traun; 1240 met.
boven den zeeepiegel.
Hale, 1) kersp. van Engeland, gm. Lincoln, Ws n. OZO. Sleaford. 1086 low.
— 2) gem., gm. Chester, kersp. Bowdon, 1/2 u. OZO. Altrincham. 1711 law.
— 3) id., gym. Lancaster, kersp. Childwall, aan de Mersey, 114 it. Z. Prescot. 665 law.
Halewood, gem. van Engeland, gm.
Lancaster, kerap. Childwall, 1 u. Z.
Prescot. 1790 law.
Halle, z. onder Zelhem. Het heeft sedart 1858 een eigen herv. kerk en telt
rules 700 law.
Hallstadt (Lutherisch.), z.Heiligen

stadt 21.
Halsbreacke, z. Freiberg 1).
Unites-en, z. Halateren.

z.
MM., at. in EngeL, grs. Surrey, kersp.
Kingston-on-Thames,
U. WZW. St.Paurs-kathedraal. 1250 mw.
Hamak, z.

Hannek.

Itaneenoset, z. Hammamet.
lelansar, at. in Noorwegen, gouv. Mode-

market], aan 't Miosen-meer, 18 u. N.
Christiania. 1868 law. — De stiff van
Gallen, distr. Rorschach. 1650 law. —
dens. naam, omvattende de gonv. Chris2) id., kant. Appenzell, 34 U. van Tro- Haag (Den), 1) b. in de Ned. prov.
tiania en Hedemarken, malt 245,500 law.
N.-Brabant, gem. Schayk. 180 mw. — Hatasasitel, z. Adamspiek.
gen. 1027 inw.

Heimaey

Hambato
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gem. van Engeland, gra. Headeorn, kersp. van Engeland, gra.
Kent, 21/2 u. W. Milford. 1428 low.
Lancaster, kersp. en 3/4 u. NO. AshHeadford, mvl. in Iceland, Connaught,
ton-under-Lyne. 18,873 mw.
gem. Galway, 2 u. ZW. Tuam. 860 low.
Hartshill, geh. in Engeland, grs. Warwick, kersp. Manchester, 1 tt. NW. Headley, kersp. van Engel., gem. Hants,
11/2 u. OZO. Alton. 1581 low.
Nuneaton. 1057 mw.
Hartshorn, kersp. van Engeland, gem. Deage, gem. en st. in Engeland, gem.
Derby, kersp. Duffield, 1 u. ZZW. AlDerby, 1 u. NW. Ashby-de-la-Zouch.
freton. 2195 inw.
1632 mw.
Heald-Town, st. in de Kaapkolonie,
Hartville, Z. Wright.
Z.-Afr., distr. Fort-Beaufort. 3483 inw.
Harveld, Z. Herveld.
Heanor, kersp., gem. en st. van EnHarwijnen, z. Harwenen.
geland, grs. en 2 u. NNO. Derby. 9257
Harwinton, gem. in de V.S., Connecinw. ( in 't kersp. )
ticut, gem. Litchfield, 6 u. W. HartHeathcote, nt. in de Austral. kolonie
ford. 1044 low.
Victoria, gm. Dalhousie, 18 u. N. MelHarwood, gem. van Engeland, gm. Lanbourne ; met goudmijnen in den omcaster, kersp. en 1/ 2 u. NO. Bolton.
trek. 1554 inw.
1976 mw.
H arworth, kersp. van Engeland, gem. Heathfield, kersp. van Engeland, grs.
Sussex, 1V, u. NNO Hailsham. 044 inw.
Notts, 1/2 u. WZW. Bawtry. 940 mw.
Heath's-Creek. gem. der VS.,
name, z. Haase.
noun, rm. Pettis. 2513 inw.
Haslen-Ziisingen, d. in Zwitserland,
kant. Glarus, distr. Tagwen. 920 mw. Heath-Town, at. in Engeland, gem.
Stafford, kersp, en 1/2 u. NO. WolverHassan-Dagh. z. Anti-Taurus.
hampton. 5268 inw.
Hasseloo, z. Weerseloo. Het heeft meetHeaton, 1 ) gem. van Engeland, gra.
dan 900 mw.
Lancaster, kersp. Deane, 1/, u. W. BolHaswell, gem. van Engeland, kersp.
ton. — 2 ) id., gra. York, W.-Riding,
Easington, gra. en 11/2 u. 0. Durham.
kersp. en 1/2 u. NNW.Bradford. 1923 mw.
5623 mw.
Heatsville, z. Northumberland 4).
Hatapoetsch„ z. Kelang.
Hathern, kersp. van Engel., get. Leices- Heavitree, kersp. van Engeland, gm.
Hanna (de) of Hannakenland ('t),
Devon, 1/4 ZO. Exeter, waarvan het
ter, 34 u. NW. Loughboro'. 1120 in w.
een voorstad is. 3848 inw.
z. Wischau.
Hathersage, kersp. en gem. van EnHansbork, z. Johannisborg.
geland, gra. Derby, 2 u. WNW. Dron- Heekfield, kersp. en gem. v. Engel.,
grs. Hants, 11/, u. N. Odiham. 1150 il3W.
Hansdorf (Grosz.), z. Hamburg.
field. 2397 inw.
Heckinghausen, z. Barmen.
Hansfelde, a. Labeck 1).
H atian, Hatien, Z. Cancao.
Hanslope, kersp. v. Engel., gra. Bucks, Hatlerdorf, gem. van Oostenr.-Hong., Heckington, kersp. van Engeland, gra.
1 u. NO. Stony-Stratford. 1726 mw.
Lincoln, I u. 010. Sleaford. 1865 low.
prov. Tirol en Vorarlberg. 2218 inw.
Hanstcde, z. Hennstedt.
Hatna. d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Heckstadt, z. Hettstadt.
Hansweert, Z. Hanswerd.
Heddesheim, at. in 't gr.hertd Baden,
Bukowina. 2106 inw.
Manta, z. Ahanta.
kr. Mannheim. 1927 mw.
Hatoe-noekoe, z.
Hedmora, z. Hedemora.
Maintain*, at. in de Kaapkolonie, Z.- Hatoewana, z. Honimoa.
Afrika, distr. Colesberg. 2023 mw.
Hatoka, gem. in de VS., Virginie, grs. Hedsjaz, z. Hedjaz.
Hants, z. Southampton 1).
Hed worth, Monkton en Jarrow,
Nottoway. 3430 inw.
gem. v. Engeland, grs. Durham. kern,.
Hants, grs. in Br. N.-Amerika, Dom. of Hatton, kersp. en gem. V. Engel., grs.
Canada. prov. Nova-Scotia. 21,300 inw.
Jarrow, 1 u. 0. Gateshead. 24,350 inw.
en •1/4 u. WNW. Warwick. 1328 inw.
z. Surry 1).
Heefskes, z. Heveskes.
Hauffiescht, z. Houffalize.
Haocai, Banal =
Haughley, kersp. v. Engeland, grs. Suf- Heeley, geh. van Engeland, grs. York,
Haoer, z. Wodje.
kersp. Sheffield. 3860 low.
folk, ./2 a. NNW. Stowmarket. 950 inw.
Haoessa = Houssa.
Haughton, gem. van Engeland, gm. Heelweg, b. in de Ned. prom. OdderHapert.
Happert, z.
land, gem. Wiach. 720 mw.
Lancaster, kersp. Manchester, 1 u. NO.
Hapton, gem. van Engeland, grs. LanHeemert, Heemwert, z. Lellens.
Stockport. 4275 mow.
caster, kersp. Whalley, 3/4u. ZW. Burn- Haulbowline, z. Cork 3).
Heeraartskerk,z. HeerArendakerket's).
ley. 1586 mw.
Haulbowline, eil. aan de Iersche kuat, Heerde, z. Hierde.
Haralson, ,gra. der V.S., in 't W. van
Heeten,
z. Raalte.
3/4 u. Z. Queenatown.
Eleetveld, z. Leusden.
Georgie. 4010 mw.
Haun, z. Fulda.
Heezel, z. Heesselt.
Haran, z. Harran.
Haur, z. Wodje.
Heffange, z. Heffingen.
Harberton, kersp. van Engeland, gra. Hansen, z. under Hausach.
Devon, 1 /2 U. ZW. Totnes. 1315 mw. Hausen-am-Albis, st. in Zwitserland, Hegens, Z. Heeg.
Harborne, kersp. en at. van Engeland,
kant. ZUrich, bij Kappel, aan den weg Heide (de), 1) b. in de Ned. prov. N.Brabant, gem. Beck-co-Dank. 170 inw.
gym. Stafford, 1 u. WZW. Birmingham.
naar Zug. 1363 mw.
22,265 in, (5105 in de at. )
— 2) of Kuiksche-Heide, id., id.,
Hautes-Alpes, z. Alpen (Opper- oj
gem. Drunen. 180 low. — 3) id., id.,
Harbury, kersp. v. Engeland, grs. WarBoven- ).
l7.
gem. Veghel, 215 inw. — 4 ) id., prov.
wick,
u. WZW. Southam. 1121 mw. Hataxley, gem. van Engeland, gm. DurGelderland, gem. Over-Asselt. 200 low.
Hard. at. in Oostenr.-Hongarije, prov.
ham, kersp. Warkworth. aan de kust,
— 5 ) id., prov. N.-Holland. gem. VelTirol en Vorarlberg. 2305 inw.
2 u. ZO. Alnwick.
men. 850 low. — 6 ) id., prov. Limburg,
Hardcastle, z. Klaarwater.
Havana, gem. in de V.S., Illinois, gra.
gem. Heithuizen. 570 low. — 7 ) id.,
Hardegg, z. Hardeck.
Mason. 2940 mw.
Id., gem. Susteren. 160 low. — 8) of
Harden, a. Hawarden.
Hawnby, kersp. en gem. van Engeland,
Wijlerheide, id., id., gem. Swalmen.
Hardingstone, kersp. v. Engeland, grs.
gra. York, N.-Riding, D/2 u. NW.
200 low. — 9 ) id., id., gem. Venray.
en 1 , /, U. ZO. Northampton. 2497 inw.
Helmsley. 650 inw.
250 inw. — Ter-Heide, z. o. Heyde.
Hardinsburg, z. Breckenridge.
Hawnes of Haynes, kersp. van EnHardy, z. onder Hoorn 3).
geland, gem. en 11/2 u. ZZO. Bedford. Heidekant of Heikant, b. in da Ned.
prov. Gelderland, gem. Wehl. 480 low.
Miran, z. under Haaren.
1023 mw.
Harifah, z. Anizeh.
Haworth, gem. en st. V. Engeland, gm. Heidelberg, z. onder Bohemerwoud.
Harlington, 1) kersp. van Engeland,
York, W.-Riding, kersp. en 2112 u.WNW. Heidenhoek, z. Zelhem.
Heidenschap (het), ' ) b. in de Ned.
gem. Beds, ruim 1 U. Z. Ampthill. 550
Bradford. 5965 mow. (2884 in de mt.)
prov. Friesland, onder de gem. Wormw. — 2 ) id., gm. Middlesex, 1 u. Hawthorne, st. in de Austral. kolokum en Hemelumer-Oldephaert enz.
WNW. Hounslow. 129,1 mw.
pie Victoria. gra. Bourke, 1 u. W. Mel190 inw. — 2) id., prov. Groningen,
Haroeka, z. Boewang-Besi.
bourne. 3328 low.
gem. Ten-Boer.
Harp-eiland, z. Bow 21Hazby, gem. van Engeland, gra. York,
Harpole. kersp. van Engeland, gm. en
N.-Riding, kersp. Strensall, 1 u. N. Heienroth, Heyenroth of Heyenrade, b. in de Ned. prov. Limburg,
11/2 u. W. Northampton. 825 mow.
York. 630 mw.
gem. Slenaken. 240 inw.
HeyenHarpy, z. Strivali.
Haydenswille, a. Williamsburg 2).
roth of Heyerroth, id., id., gem.
Harraton, gem. v. Engeland, gra. Dur- Haydock, gem. van Engeland, gem. LanStamproy. 220 low.
ham, kersp. Cheater-le-Street, 11/2 u.
caster, kersp. Ashton-in -Makerfield,
N. Durham. 1667 mw.
Heikant, 1 ) b. in de Ned. prov. Gel'la u. NW. Newton. 5286 mw.
Harrismith, d. in de Oranje-Vrijstaat, Haydon, gem. V. Engeland, gem. Northderland, gem. Groesbeek. 310 mw. —
-2) id., prov. Zeeland, gem. St.-JanZ.-Afrika, bij den Drakensberg en aan
umberland, kersp. Warden, aan de Tyne,
Steen. 420 law. — 3 ) id., prov. N.-Braden grooten weg naar Natal; zetel van
11/. u. W. Hexham. 2299 low.
em n landdrost.
bant, gem. Chasm. 250 low — 4) id.,
Hayes, 1) kersp. van Engeland, gra.
id., gem. Aarle-Rixtel. 210 low. — 5)
Harskamp. Hartskamp, b. in de Ned.
Kent, 1/2 u. ZZO Bromley. 621 mw.
Id., id., gem. Baarle-Nassau. 220 haw.
Gelderland, gem. Ede; fraai gelegen.
— 2) kersp. en gem., gra. Middlesex,
— 6 ) id., id., gem. Reusel. 180 low.
450 mw.
1 u. ZO. Uxbridge. 8540 low.
— 7 id., id., gem. Budel. 100 mw. —
Hart*, st. in Hongarije, gem. Pesth, illaynesville, gem in de V.S., Ala8 ) id., id., gem. Rucphen. 220 low. —
distr. Nagy. 2910 inw.
bama, gra. Lowndess. 3484 mw.
Hartest, kersp. van Engeland, gem. Suf- Haynford, kerap. van Engeland, gm.
9) id., id., gem. Vucht. 270 low. — 10)
Id., id., gem. Soerendonk. 140 mw. —
folk, 11/2 u. NW. Clare. 720 inw.
Norfolk, 11/, 0. N. Norwich. 614 mw.
Hartfield, km-sp. v. Engel., gra. Sussex, Hayton, kersp. en gem. V. Engel., gem.
Bovendien liggen nog vele andere b.
en geh. van dexen naam op het dilu11/2 u. OZO. East Grinstead. 1540 mw.
Cumberland, 2 u. 0. Carlisle. 1434 low.
Hartford, z. onder Ohio 3).
viaal .edeelte van ons land.
Haywood, d. in Schotland, gra. LaHartford, hfdpl. van 't grs. Blackford,
Heile, a. Heille.
nark, kersp. Carnwath. 800 low.
Heilige-Eilanden, z. Saintes (Lem-).
Indiana, V.S., N.-Amerika. 1410 mw. Haze, z. Eems.
Harting, kenp. van Engeland, grs. Sus- Hazeldonk, z. Zevenbergen a] 2).
Heilige-Geest-baai, z. Delagoa-baai.
sex, 1 u. OZO. Petersfield. 1280 mw. Hazel-Green. gem. in de V.S.,
I Heiligen-Geest-land — Espiritu-SanMartington, kersp. van Engeland, gm.
to 3.
consin, gra. Grant. 2161 low.
Derby, ass de Dove, 2 u. ZW. Bake- Hazle, gem. in de VS., Pennsylvanie,! Heiligenhafen, z. onder Nysted.
well. 2966 mow.
Heiligerlee, Z. Scheemda 1).
gem. Lucerne. 7110 low.
Marton, gem. van Engeland, gem. Dur- Beacham, kersp. van En5eland, grad Heilig-Kreuz-im-Leberthal, z.Croixham, kersp. Jarrow, l/2 u. ZO. SouthNorfolk, aan de Wash, 21/2 0. NNO.
Shields. 2164 mw.
b3, z5.
HSeaim
iMaeey
.1Westsianna.
King's-Lynn. 992 low.
Hanabato, z. Ambato.
Hamberge, z. Lubeck 1).
Hambledon, 1) kersp. van

Engeland,
gra. Backs, $/4 U. NO. Henley. 1461
mw. — 2) id., gra. Hants, 11/2 u. OZO.
Bishop's-Waltham. 2040 mw.
Hambleton, gem. van Engeland, gra.
York. W.-Riding, kerap. Brayton, 1 U.
WZW. Selby. 550 mw.
Hamburg (News.), z. Newburg.
Ilamdan, z. Hardjar 2
Hamdijk, z. Nieuwe-Schans.
Hamed, z. Isbarta.
Hamersweld, a. Lensden.
Hamiville. z. Heisdorf.
Haminak, z. Hamab.
Hamoa-Eilanden, z. Samcan-Eil.
Hampshire, z. Southampton II.
Han, z. Toeron.
Hanawar, z. Onore.
Hanbach, z. Hahnbach.
Handborough, 1) kersp. van Engeland,
gra. Stafford, bij Soho. 16,042 inw. —
2 ) id., gra. York, W.-Riding, 1 u. 010.
Sheffield. 5783 jaw.
Handeck, z. Aar.
Hangman-Hill, z. Thorne.
Hanjang, St. in China, prov. Houpe.
100,000 inw.
Han-Kiang. z. Yang-tze-Kiang.
Hanna, z. March 2 ).

Martshead,
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Heiwaeraleb.., z. Hadmeraleben.
Heinrichsbad, z. Herisau.
Heispelt, z. Tarchamps.
Heistraat, 1) b. in de Ned. prov. N.Brabant, gem. Zee1st. 230 mw. — 2)
id., id., gem. Teteringen. 225 mw. —
3) id., id., gem. Oosterhout. 210 mw.
z. Hakary.
Helderen, z. Hellendoorn.
Helena, z. Pelew-Eilanden; — Philips 1).
Helena, 1) St. in de V.S., Arkansas, grs.
Philips, aan den Missisippi, 20 u. beneden Memphis. 2249 mw. — 2 ) id.,
Montana-geb., grss. Lewis en Clarke,
90 u. N. Great-Salt-Lake-City. 3106 mw.
Helenaveen, d. en veenkolonie in de
Ned. prov. N.-Brabant, gem. Deurne ;
met een r. kath. en een herv. kerk.
Helens (St.-), z. onder Oregon-Gebied.
Helesmes, gem. van Frankrijk, dep.
Nord, arr. Valenciennes. kant. Bouchain, 1 u. N. Denain.
Helkant, z. Zwaluwe 1).
Z. Dille.
Hellingley, kersp. van Eugeland, gee.
Sussex, 3/4 U. N. Hailsham. 1636 mw.
Hellisay, eil. op de Schotsche kust,
grs. Inverness, kersp. Barra.
Hellorneoon, gem. van Griekenland,
dep. Corfu. 1748 low.
Helmdon, kersp. v. Engel., grs. Northampton, 1 U. N. Brackley. 656 inw.
Helmendorf, z. Elisabetopol.
Helmeshateh, 1. Bissen.
Helnagau, z. Aue ( Gouden- ).
Delos, gem. van Griekenland. dep. La-

conia. 3214 inw.
Helovo, z. Hellovo.
Helpe, Z. Sambre.
Helpen, Helpman, b. in de Ned. prov.

Groningen, gem. Harm. 440 low.
Helpringham, kersp. v. Engeland, gee.

Lincoln, 11/2 rt. ZO. Sleaford. 911 low.
Helpston, kersp. v. Engel., gra. North-

ampton, 11/2 u. NW. Peterboro". 740 mw

.

Helsby, gem. v. Engeland, grs. Cheater,

kersp. en bij Frodsham. 716 mw.
Helsdingen, z. Vianen.
Helsdorf, gem. van Oostenr.-Hongarije,
prov. Transsylvanie, distr. Kroonstadt.
2157 mw.
Helsingor, Helsingoer, z. Elseneur.
Helsum, z. Heelsum.
Hell, gem. der VS., Indiana, grs. Ver.
milion. 2794 mw.
Heluna, z. Livno.
Helvinaki, z. Delvinaki.
Hemelsberg, z. Aalborg..
Hemelsehe-Herg, heuvel in de Ned.
prov. Gelderland, gem. Ermeloo, tus'schen Nunspeet en Elspeet. — Een fraai
landgoed van denzelfden naam ligt onder het d. Oosterbeek, gem. Renkum.
Hems, Z. Home.
Henan, st. in Zwitserland, kant. en 3 u.
W. St.-Gallen, aan de Thur. 3387 mw.
Henbury, kerap. van Engeland, grs.
Gloucester, 1 u. NW. Bristol. 2566 low.
Hendersons-eiland, z. Elizabeth b] 3).
Henderville.eiland. z. Gilberts-ell.
Henfield,kersp. van Engeland, grs. Sussex, 2 u. NW. Rrighton. 1856 low.
Henfynyw, kersp. van Engeland, Z.Wales, gra. Cardigan, aan de Cardigan.
beam, 3 u. NW. Lampeter. 1129 mw.
Hengeveld, z. Wyhe.
Hengwiller, z. Ingwiller.
Hen-met-de-Knikens (de), z. Medemblikache-Ellandjes.
Menzel, z. Winterswijk.
Hepburn, et. in de Austr. kolonie Victoria, gee. Talbot, 5 u. Z. Castlemaine.
Heraut, z. Herat.
Herbertingen, z. Herbrechtingen.
Herfsen, a. Harfsen.
Hergiswyl, 1) St. in Zwitserland, kant.
Lucent, distr. en 1 U. ZZW. Willisau.
2200 hew. — 2 id., kant. Unterwalden, aan den voet van den M.-Pilatus,
aan 't meer van Lucern. 999 low.
Hen, z. Herat.
Heringsdorf, z. Ahlbeck.
Merle, z. Heerlen.
Mermanos (Los-), z. onder Biafra 2).
Hersnanusbad, z. Lansigk.
Hernaeton, z. Maas.
Hernaioni, gem. van Griekenland, dep.
Argolis en Horinthe. 2011 mw.
Hermopolis, z. Syra 2).
Hernando, z. Desoto.
Herssavverd, z. Hennaard.
Herne, keret,. van Engeland, gm. Kent,

llj n. NNO. Canterbury. 3988 mw. —
In de nabijheid en onder gen. kersp.
ressorteerende de badplaata H er n e)3 a y, met 1715 mw.
Herno, st. in Pruisen, prov. Westphalen, regdat. Arnsberg, 1 u. N. Bochum.
4417 low.
Hem, 1. Hernosand 2).
Herren-Insel, Z. Chiemsee.

Hochkirch

Hill, gem. van Engeland, gm. WorcesHerrenwalde, z. Zittau.
ter, kersp. en 1/4 u. NO. Halesowen.
Herscheid, et. in Pruisen, prov. West1650 mw.
phalen, regdst. Arnaberg. 2520 mw.
Hillaby-gebergte, Z. Barbados.
Hersel, Z. Horse.
Hillebrunn, z. Gefle.
Hersham, z. Walton 5).
mijnstad in Nieuw-Zuid-WaHerssen, z. Harfsen.
Hertebeest-eil., z. Medembliksche-Eild les, Australie, gee. Wellington, 71/ 2 u.
Hertme, Hartme, flatten., d. in de I NW. Bathurst.
Ned. prov. Overijsel, gem. Borne, 3/4 Hillerod, z. Frederiksborg 1).
Hillerod, st. in Denemarken, Seeland,
U. NO. Delden. 310 mw.
5 tt. NNW. Kopenhagen. 2533 mw.
Hertogenrade, z. Herzogenrath.
Hillhead. voorst. van Glasgow, SehotBents, z. Hertfordshire.
land. 3718 inw.
Hervey-Eilanden, z. Harvey-eilanden.
HillingdoH, kersp. van Engeland, grs.
Hervorden, z. Herford.
Middlesex, bij Uxbridge. 11,600 mw.
Herwen, z. onder Hurwenen.
Hillmarton, kersp. van Engeland, gra.
Herwerd, z. Hartwerd.
Wilts, 1 u. NNO. Calne. 797 inw.
Herwerden, z. Heerewaarden en HerHill-Morton, kersp van Engeland, gra.
wen.
Warwick. 1/, u. ZO. Rugby. 1094 low.
Herwijne, z. Buitenzorg.
Hillsboro', gem. der VS , Illinois, grs.
Herxen, z. Wijhe.
Montgomery. 3417 low.
Herzele, gem. en d. in Belgie, prov.
0.-Vlaanderen, arr. en 2 u. SW. Aalat. Hillscheid, z. HOhr.
1897 mw.
Hilltovvn, gem. der VS., Pennsylvanie, grs. Backs. 2869 low.
Herznach, d. in Zwitserland, kant. Aargau, distr. Laufenburg. 733 low.
Hilmend, z. Helmund.
Hesargrad, z. Rasgrad.
Hilo, at. en haven aan de 0.kust van
't eil. Hawaii, Sandwich-eil. 4220 low.
Hesbaie, z. Waremme.
Heslach, et. in Wurtemberg. 3410 mw. Hilton, 1) gem. Engeland, grs. Derby,.
Heslerton, 1) kersp. van Engeland, grs.
kersp. Marston-on-Dove, , j2 u. ONO.
York, 0.-Riding, 3 U. ONO. New-Malton. 620 inw. — 2) ( M o n k), id., grs.
Durham, 3 u. N. Stockton. 2077 low.
Hesperia, z. Spanje en Pyren. schiereil.
Hessen, z. onder Hessem.
Bessie, kersp. en gem. van Engeland,
grs. York, 0.-Riding, bij Hull. 2516
mw. (in 't kersp.)
Hestenholz. z. Chatenois 2).
Heston, kersp. van Engeland, grs. Middlesex. 8432 mw.
Hetherset, kersp. V. Engel., grs.Norfolk,
ruim 1 u. WZW. Norwich. 1170 low.
Hettenen, z. Huttenheim.
Hetzendorf, z. SchOnbrunn.
Heubrunnen, z. Altstadt 2).
Iffenkelum, z. Berkel 3).
Heure, z. Sambre.
Heurne, z. Horne.
Heusden, b. in de Ned. prov. N.-Bra-

bant, gem. Asten. 350 mw.
Heusden (Nieuvv.), z. Leusden.
Hensdenhout, b. in de Ned. prov. N.-

Brabant, gem. Ginneken. 300 mw.
en
geh. in de Ned, prov. N.-Brab., waarvan de grootste under de gem. Dongen
(230 mw.), Gemert 250 mw.), Prin.
cenbage (165 inw.), Waalre ( 300 mw.),
Son-en-Breugel ( 200 inw.), Strijp ( 110
mw. ), Moergestel (100 tow.)
Elevera, een der Shetlands-Eilanden,
kersp. Bressay. 32 mw.
Heversham, kersp. van Engeland, grs,
Westmoreland. 4943 mw.
Hevingham, kersp. van Engeland, grs.
Norfolk, 3/4 U. Z. Aylsham. 760 low.
Haworth, 1) gem. van Engeland, grs.
Durham, kersp. Jarrow, aan de Tyne,
1 /2 u. OZO. Gateshead. 13,755 mw. —
2 ) id., gm. York, N.-Riding, bij de st.
York. 610 low.
Heybride, kersp. van Engeland, grs.
Essex, 1/ 4 U. NNO. Maldon. 156.5 mw.
Eleydon, z. Hedon.
Heyingen, z. Hayange.
Heymansburg, z. Oudtshoorn.
Wan, z. Marquesas.
Hiatale, z. Hanle.
Hibernia, z. Iceland.
Mlicksford, z. Greeneville.
Hieksford, gem. der V.S., Virginia,
grs. Greenville. 2367 low.
Hickstown, z. Madison 4).
Meta, gent., VS., gra. Halifax. 3576 mw.
Hidaard, z. Hydaard.
Hidalgo, 1) et. in Mejico. 36,400 mw.
— 2) gm. der VS., in 't Z. van Tejaa,
aan de Rio-Grande; — hfdpl. Edinburgh. 2387 low.
Hiechtum, z. Hitsum.
Miele, z. Heltau.
Hielum, a. Jellum.
Miens. z. Hijnm.
Hierden, z. Harderwijk 2).
Wares, z. Hyena.
Ilierolosyma, z. Jerusalem.
Hieronymus-Ambacht, Z. Heer-Ou.delands-Ambacht.
Highland, gra. der V.S., in 't N. van
Virginia, met 5500 in w. hfdpl. Monterey.
Hijken, d. in de Ned. prov. Drente,
gem. Bellen. 600 low.
Hijkersmilde, d. in de Ned. pros.
Drente, gem. Smilde. 1150 mw.
Nikon., Jap. at., pros. Omi. 27,608 new.
Hilaard, z. Hylaard.
Hildisrieden, d. in Zwitserland. kant.
Lucerne, distr. Suraee, een oude pelgrimaplaats. 551 mw.
Hilgay, kerap. van Engel., grs. Norflok,
1 U. Z. Downham-Market. 1882 inw.
Heuvel, naam van verscheiden b.

Tutbury. 1694 mw. — 2) kersp., g,rs.
Dorset, 1 1 /2 U. WZW. Bland ford. 800 mw.
Hilton-Head, gem. der VS., Z.-Caro-

lina, grs. Beaufort. 3073 mw.
Hiltren, z. Hilsenheim.

Himeji, st. in Japan, prov. Harima.
25,950 inw.
Hirnmelberg, gem. van Oostenr.-Hongarije, prov. Karinthie. 397 low.
Himmen, z. Hemmen.
Hinehenbroek, z. Prince-William 2).
Hinderabi, z. Inderabia.
Hinderwell, kersp., gem, en at. van
Engeland, grs. York, N.-Riding, 2 U.
WNW. Whitby. 2811 mw.
Hindmarsh, 1 ) grs. van de kolonie Z.Australie, op het schiereil. tusschen
de Golf-van-St.-Vincent en de Encounterbaai, over zijn geheele lengte door
een heuvelreeks doorsneden. 13,790 mw.
— 2) gem. in 't ps. Adelaide, een your-stad uitmakende van de st. Adelaide.
3450 in w.
Hindry, z. Toemboeddra.
z. Liberty 1).
Ilinghenghaut, z. lnnycotta.
Hinged, z. Aghor.
Hinzoean, z. Johanna.
Diortsholm, z. Hirschholm.
Hi perholme, 1) st. in Engeland, grs.
ork, W.-Riding, aan de Calder, kersp.
en S. 0. Halifax. 2130 mw. — 21
(met Brighouse), gem., kersp.
Halifax. 9820 mw.
Hire ( berg), z. Arafat.
Hiraea, gem. van Griekenland, dep..
Arkadia. 4451 mw.
Hiraklia, gem. van Griekenland, dep..
Phthiotis en Phocis. 3677 mw.
Hireania z. Mazenderan.
Hirmend, z. Hermanli.
Hirosaki, st. in Japan, prov. Mutzu.
34,800 mw.
Hirosima, et. in Japan, prov.
75,500 mw.
Hirschberg, z. onder Hessen (Keur-)
Hirschfeld, z. Herafeld.
Hirschova, z. Hiraova.
Hirslanden, d. in Zwitserland, kant.

Mich, distr. Neumunster, een voorst..
uitmakende van Zurich. 3144 inw.
Hired, et. in Zwitaerland, kant. 511rich, distr. Horgen. 1245 mw.
Hispania, z. Spanje en Pyren. Schiereil.
Hispaniola, z. Haiti.
Hisser, z. wider Hisar.
Hististeat, gem. van Griekenland, dep.

Etthea. 8910 mw.
Hinton, kersp. van Engeland, grs. en,
1 U. NNW. Cambridge. 1020 inw.
Hitlandsehe-Eilanden, z. Shetland..
Hitsert (den), z. Beyerland ( Zuid-).
Hittdorf, z. Hittorf.
Hitzacker. z. Neuhaus 4).
z. Hijum.
Hiwa•Owa, a, Marquesas.
..., z. Hi...
elnunabben, z. Elfsnabben.
alil, z. Hebron.
111I'lLassa, z. Lassa.
Hlioeno, a. Livno.
Hoanno, z. Hapal.
Hobbaelb, z. Hobach.
Hoboes, z. Loehoe.
Hoboken 1) at. in de V.S., Californie,.
U. 0. Sacramento. — 2) (W en t
gem.in N.Jersey, gra Hudson. 4132 mw.
Hohotti, z. Scutari 2).
Hoehelb, z. Hohenelbe.
Hoehenau, z. Hohenau.
Hoelakireh, d. in de Austral. kolonie
Victoria, gra, Normanby, 1 u. W. Ha--

1
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gen, gemeente Onstwedde. 780 mw.
d. in Zwitserland, kant. en 3/4
u. Z. Lucerne. 1285 mw.
d. in Oostenr.-Hongarije,
Cephalonica. 3128 mw.
prov. Bohemen, kr. Praag, 3 u. ZW.
Homburg, d. in Zwitserl., kant. ThurBeraun. 3120 mw.
gau, in het Thurdal. 717 inw.
Homer, gem. der V.S., Ohio, gm. Mor- Mostina, z. Arnau 1).
Hothampton, z. Bognor.
gan-Co. 1690 inw.
Hoea.Hoena,Hoea-Poe,zadarquesas.
Homolicz, at van Hongarije, Banaat, Hotzenblotz, z. onder Oder 1).
Hod, z. Huy.
Hon... (in fr. woordvormen, z. Hoe...,
21/2 U. ZZO. Pancsova. 4105 inw.
Hoei-tchou, z. Wei-tsjoe.
80MS Hu...)
Honden.eiland, z. Dogs (Isle-of-).
Hoemoet, z. Homoet.
Hougham, kersp. van Engeland, grs.
Hondsgrot, z. ook Ems.
Hoe-nan, z. Hon-nan.
Kent, 1/2 u. WZW. Dover. 5435 mw.
Hondsholredijk. z. Naahlwijk.
Hoessa, z. Houssa.
Houille, z. Maas.
Hondsvvijk, z. Honswijk.
Hoeven, z. Nieuwkuik
Hoeven, 1) b. in de Ned. prov. N.- Hongg, St. in Zwitserland, kant. Ill- Houmenau (I2), z. Angouleme.
Houssa,
z. Aussa.
rich,
aan
de
Limmat,
r.
o.
1962
in,
Brabant, gem. Tilburg. 390 mw. — 2)
id., id., gem. Nederweert. 130 inw. — Honigstein, gem. van Oostenr.-Hon- Hoot, z. Zes-Gehuchten.
Hout (de), z. Hoogearspel.
o.arue, pros. Krain. 3255 mw.
3 id., id., gem. Nieuwkuik. 120 mw.
Klein-Ceram,z.Ceram. Manley. gem. en at. van Engeland, grs. Houtepoppen, z. Kerkwerve.
York, W.-Riding, kersp. Almondbury, Hovingham, kersp. en gem. van EnHolland ('t), z. Wijk 3).
geland, grs. York, N.-Riding, 2 u.
3/4 u. Z. Huddersfield. 4910 mw.
Hogenban, z. Overschie.
WNW. New-Malton. 1156 inw.
Honnecourt, z. DA Honnef.
Hogue (la.), z. Hougue la-).
Hohenburg-am-Main, z. Homburg 1). Honningen, staat verkeerd ná Ho- Howdon-Pans, gem. en st. van Engeland, grs. Northumberland, kersp.
noloeloe.
Hohenmelsen, st. in Pruisen, prov.
Wallsend, aan de Tyne, 1/2 u. WZW.
Saksen, regdst. en 4 u. ZZO. Merse- Honorat (St..), z. Lerins.
N.-Shields. 1112 tow.
Honororae, z. Honoloeloe.
burg. 2645 inw.
Howe-Eilaaden, z. Salomons-Fil.
Hohenrain, at. in Zwitserland, kant. Hontem, z. Gronsveld.
Howra, at. in Voor-Indie, pres. Benen 21/2 u. N. Lucern, distr. Hochdorf. Hoofd, z. onder Galapagos.
galen,
tegenover Calcutta. 35,000 inw.
Hoofden
(de),
z.
Pas-de-Calais.
1711 tow.
Hoxne, kersp. van Engeland, grs. SufHooge, z. Halligen.
Hohenstein, z. Hohnstein 2).
folk, 1 u. NO. Eye. 1090 mw.
Hohentanteis, Hohentannen, U. an Hooge-Bookhoret,z.Noordwukerhout.
Hraundalur, z. Usland.
Zwitserland, kant. Thurgau, distr. Bi- Hooge-Giessen, z. Blokland 1).
Hooge-Noordeinde,z. Oosterwolde 2). Hualva, Z. Constantina.
schoffzell. 681 mw.
Huarmey, z. Guarmey.
Hoogeveen, z. Nootdorp.
Hohe-veen, Z. Eifel.
Hooghly, Hooly, Hoormara e. a. Huassaga, z. Amazonen-Rivier.
Hohlweg, z. Flensburg.
Hub, z. Ottersweier.
Hohokus, gem. der VS., New-Jersey, engelsche vorrnen, z. Hoe.
Hubberston, kersp. v. Engel., Z.-WaHoogloon, z. Hoogeloon.
grs. Bergen. 2632 mw.
les. grs. Pembroke, bij Milford. 1458 mw.
Hooksiel, z. Jever.
Hoje, z. Wardein 1).
Ho.Kien-foe. z. Ho-Kian
Hoorn, z. 0. Medembliksche-Eiland- Huddiksvall, z. Hudikswall.
jes ; — Geelvinks-Baai onder Papoea). Hue-han, z. Fai-fo.
Holbek-fjord, Z. Isefjord.
Holdenhurst, kersp. van Engeland, grs. Hoorn (den), z. onder Hof-van-Delft; Huelba, z. Huelva.
Hue-no.an, z. Fai-fo.
Hants, 1/2 u.NW.Christchurch. 6043 mw.
— Zegwaard.
Hufderen, z. Hochdorf.
Holderness gem. der VS., New-Hamp- Hoorne, z. Horne.
Hiigelshofen, d. in Zwitserland, kant.
shire, grs. Grafton,
9 u. N. Concord. Hoornhuizen, a. Llornhuizen.
'
Thurgau, distr. Weinfelden. 752 mw.
Hoornsche-baai, z. Nassau 7).
793 mw.
Itugglescote-en-Donington, gem. v.
Hoornsche.straat, Z. Nassau 7).
Holin, z. Karakorum 21.
Engeland, grs. Leicester. kersp. Ibstock,
Hoorsik z. Driel 1).
Holland (Town.), z. Sheboygan.
Winsen 1). 1/2 u. NNO. Market-Bosworth. 2330 mw.
Hope, a. o. Narraganset ;
Holland (yew.), z. Hull 1).
Hughenden of Mitchenden, kersp.
Hollanderbroek, b. in de Ned. prov. Hoppen, Z. Smolen.
van Eng,eland, gra. Bucks, 1/2 u. N.
Hopper-eil., z. Gilberts-eilanden.
Gelderland, gem. Elm. 300 mw.
High-Wycombe. 1792 mw.
o.
Eustatius
(St-).
Hollandia (Fort), z.
Hopster-Aa, z. Eems.
Hopwood, gem. van Engeland, grs. Hughtown, z. Scilly-Eilanden 1).
Hollenfeltz, z. Holenfeltz.
Lancaster, kersp. Middleton, 1 u. ZZW. Huguenot, gem: van de VS.,
Holleschau, at. in Oostr.-Hong., prov.
grs. Powhattan. 2527 tow.
Idoravie, kr. en 5 U. NNO. Ilradisch,
Rochdale. 3655 tow.
aan een bijrivier der March. 4910 mw. Horbury, gem. en at. van Engeland, Huiets, gem. der VS., Z.-Carolina, grs.
gra. York, W.-Riding, 3/, U. ZW. Wa- Edgefield. 2556 mw.
Hollingbourn, kersp. v. Engeland, grs.
Huine, z. Huisue.
Kent, 1 U. OZO. Maidstone. 1176 mw.
kefield. 3980 mw.
• Huiswaard, z. Koedijk.
Hollington, kersp. van Engeland, grs. Horchen, z. Horgen.
Sussex, 1/2 U. NW. Hastings 1053 mw. Hordijk, b. in de Ned. prov. Z.-Hal- Hulhuizen, z. Gent 21.
Hulme, gem. van Engeand, grs. Lanland, gem. Uselmonde. 100 mw.
Hollingvvorth, gem. en at. van Engeland, oTs. Chester, kersp. Mottram, 1(2 Mordlo, kersp. v. Engeland, grs. Hants, caster, kersp. Manchester.
aan de Christchurch-baai, 1 u. ZW. Hulomitz, z. Gastuni.
2280 mw.
U. 0. Staleybridge.
'
Hula, geh. in de Ned. prov. Limburg,
Lymington. 870 mw.
Hollinwood, gem. van Engeland, grs.
gem. Simpelveld. 130 mw.
Lancaster, kerap. Prestwich, 1/2 u. Horfield, kersp. en at. v. Engeland, gra.
Glo'ster, 1 /2 u. N. Bristol. :985 tow. Hulsen, 1) of Overwater, b. in de
WZW. Oldham. 5010 mw.
Ned. pray. Overijsel, gem. Hellendoorn.
Hollymount, st. in Ierland, grs. Mayo, Horgos, at. in Hongarije, nabij de
220 mw. — 2) id., prov. Limburg, gem.
Theiss, 21/2 u. ZW. Szegedin. 3410 tow.
kersp. Kilcommon, 1 u. ONO. BailinNederweert. 190 mw. - 3) id., id.,
Horicon, at. der VS., New-York, gm.
robe. 300 inw.
gem. Geulle. 110 tow.
Warren, 16 u. N. Albany. 1500 inw.
Holly-Neck, gem. der VS., Virginie,
Honk, b. in de Ned. prov. Limburg, Hulshorst, b. in de Ned. prov. Geldergra. Nasemond. 3275 mw.
land, gem. Ermeloo ; met een station
gem. Nederweert. 200 mw.
Holrae-Cultram, kersp. van Engeland,
aan den Centraal-spw. 510 tow.
pro. Cumberland, aan de Solway-firth, Morley, kersp. van Engeland, grs. Sur31/2 u. WZW. Carlisle. 4087 low.
Hulot, 1 ) z. onder Zee-Gehuchten. Het
rey, 11/2 u. Z. Reigate. 1946 mw.
heeft 200 tow. — 21 of Den Hulot,
Holmer, kenp. van Engeland, grs. en Hormoes, z. Ormuz.
b. in de prov. Overijsel, gem. NieuwHorn, z. o. Hamm 2); — Hoorn 41 en 6),
1/2 U. N. Hereford. 2021 mow.
Leusen. 750 tow. — 31 id., id., gem.
Horn, Zanerhorn of de Hoorn.
Holmes's-Hole, z. Tisbury.
Staphorst. 130 mw.
eilandje in het voorm. IJ, under de
Holmesville, z. Pike 4).
gem. Zaandam, door zun hooge ligging Humberstone, kersp. v. Engeland, gra.
Holmpatrick, kersp. van Ierland, grs.
11/2 meter boven A.P.) nog duidelijk en 1/ 2 u. ONO. Leicester. 852 tow.
Dublin. 2638 mw.
van 't omliggende polderland te onder- Humble, kersp. van Schotland. gra. en
Holmside, gem. van Engeland, aTs. en
•
2 u. ZZW. Haddington. 800 mw.
1/2 u. NW. Durham, kenp. Lanches.
schmden.
Humboldt (Mont.), een der hoogste
Horn (den), z. Dirkshorn.
ter. 1450 mw.
bergen op Tasmanie, gra. Franklin,.
Horn (ter), z. Zandt (%).
Holmsland, z. Holm.
1300 meter.
Hornchurch, kersp. van Engeland, grs.
Holrich, z. Hollerich.
Essex, 1/2 u. ZO. Romford. 2476 tow. Humnae, z. Wiimme.
Holsterhausen. at. in Pruisen, RijnHummock, z. Furneaux-eil.
prov., regdst. Dasseldoef. 2392 mw.
Horndley ( berg), z. Allmans.geb.
Humphrey, 2. Roggeveens-Archipel.
Hornenberg, z. Cornimont.
Holetum, z. Constumb.
Hornillos, at. in de Argentijnsche re- Huncoat, gem. van Engeland, gm. LanHolten, Z. onder Holtum.
caster, kersp. Whalley, 1 u. WZW..
publiek, Z.-Amerika, prov. en 9 u.
Holthuizen, z. Zevenaar 2).
Burnley. 854 mw.
NNO. Jujuy, aan de Rio-Grande.
Holum, z. IJsland.
Holybourne, kersp. en gem. van En- Horninglow, gem. V. Engel., grs. Staf- Hundisburg, z. Haldensleben ( Neu-).
ford, kersp. Burton-on-Trent. 4750 mw. Hundon, kersp. van Engeland, gra. Sufgeland, gm. Hants, 11/2 U. ONO. Alfolk, 1/2 u. NW. Clare. 1116 inw.
Hornj.Mesto, z. Bergstadt.
ton. 712 mw.
Hornussen, d. in Zwitserland, kant. Hunsego, Hunsingo, aloude benam.
Holy-Cross, z. Waltham 2).
voor 't N.gedeelte der Ned. prov. GroAargau. distr. Laufenburg. 699 tow.
Holyeross,kersp. en d. van Ierland,
ningen, omvattende de tegenw. gem.
Munster, grs. Tipperary, 3/4 u. ZZW. Horodek, z. Gorodok.
Ulram, Leens, Bafloo, Warfum, UsHorodnica, d. in Oostenr.-Hongarije,
Thurles. 1336 mw.
quert, Uithuizen, Middelatum, OnderHolyoke, st. in de VS., Massachusetts,
Pro, Galicie. 2047 tow.
dendam enz.
Hampden-Co., aan de Connecticut-Hy., Horschau.Teinttz, Z. Bisehofteinitz.
Horseheads, at. in de VS., New-York, Hunshelf, gem. v. Engeland, grs. York,
23 u. W. Boston. 10,720 mw.
W.-Riding, kersp. en 1/2 u. ZO. PeHolystone, gem. van Engeland, grs.
grs. Chenango. 2961 tow.
nistone. 1283 tow.
Northumberland, kersp. Alwinton, 11/2 Horschowitz, Z. Horzowitz.
0. W. Rothbury.
Horsforth, gem. van Engeland, gra. Hunshoven, z. Geilenkirchen.
Holytown, at. in Schotland, gra. LaYork, W.-Riding, kersp. Guiseley, aan Hunslet, gem. van Engeland, gra. York,
W.-Riding, kersp. Leeds. 37,280 mw.
de Aire, 1 u. NW. Leeds. 5465 tow.
nark, kersp. Bothwell, 21/2 u. W. Glasgow. 2197 tow.
Horsham, at. in de Austral. kolonie Hunsworth, gem. van Engeland, gra.
York, W.-Riding, kersp, Bristol, 1 u.,
Holy-Trinity, kersp. van Iceland, gra.
Victoria, Wimmera-distr., 32 u. NW.
ZZO. Bradford. 1284 mw.
Cork, bealaande een deel der at. Cork.
Ballarat. 500 inw.
8090 mw.
Horsington, kersp. V. Engel., grs. So- Hunting, Z. Sussex 3).
Molywood. kersp. van Schotland, gra.
merset, 1 u. ZZW. Wincanton. 870 mw. Huntley, at. in de kolonie Victoria,.
Australie, 38 u. NW. Melbourne, eon.
en 1 u. NW. Dumfries. 1069 tow.
Moreton, d. in de Ned. prov. Groninmilton. 850 mw. ( meest Duitschers).
Hoekerland, z. Pruissen 2).
Moddida, z. Hodeida.
Hodmezfi-Vasarhely, z. Vasarhely.
Hodriez, z. Schemnitz.
Hodsikk, at. in Hongarije, grs. Baez,
5 u. ZZO. Zombor. 3910 mw.

Holzdorf, Z. Fogaras.
Holzhausen, Z. Pyrmont.
Hornsla, gem. van Griekenland,

Horw,

dep.

Horzowitz,
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de Bendigo-Creek ; met gondmijnen in Ickalla, gem. van Griekenland, dep.
Measenia. 5965 mw.
C. Itsjliman.
Ielithyophagi (11Land-der-), z. Beloe1 n. ZZW. Maidstone. 939 mw.
dsjistan.
Illuntspill, kerap. v. Engeland, gre. Somerset, 11/, u. N. Bridgewater. 1740 mw. Iebtiman, at. in Eur. 'Turkije, Bulgerije, Donanprov., 8 u. OZO. Sophia,
1111nntievil1e, z. o. Randolph 6); Scott 9),
aan de Vid. 3000 mw.
en Walker 3).
Huntwangen, d. in Zwitaerland, kant. lekleam, kerap. v. Engeland, gra. Kent,
1 u. 0. Canterbury. 600 haw.
Ztirich, distr. Billach. 640 mw.
Mlunwick-en-Helmington, gem. van Ickleford, kersp. van Engeland, gee.
Herta. 1/2 n. N. Hitchin. 590 mw.
Engeland, gm. Durham, kerap. St.-Andrew, 1/2 U. NW. Bishop-Auckland. Icklesham, kers', v. Engel., gra. Sussex, 1/2 u. WZW. Winchelsea. 865 mw.
1558 mw.
Ilunzenschwyl, Hunzisehavyl, d. in Iekleton, kerap. v. Engeland, gee. Cambridge, 1 u. WZW. Linton. 690 mw.
Zwitaerland. kant. Aargau, diet, LenzIeklingham, kersp. V. Engel., gTs Sufburg. 690 mw.
folk, 1 n. OZO. Mildenhall. 530 inw.
Huppel, z. Winterswijk.
z. Iona.
ilhapscl, b. in de Ned. prov. Gelderland,
Icricok, z. Ecricok.
gem. Eibergen. 200 mw.
Hurley, 1 ) kerap. van Engeland, gra. Ida, 1) baronie van Ierland, grs. Kilkenny. 11,350 mw. — 2) grs. van Jowa,
Berka, 1 U. WNW. Maidenhead. 1193
V.S. — 3) een meer op Nienw-Zeeland,
law. — 2) at. in de V.S., New-York, gra.
Australie, prov. Canterbury, bijna 800
Ulster, 12 u. ZZW. Albany. 2987 mw.
met. boven de zee.
Muriford, at. in Schotl.,grs. Ayr, kersp.
Idapa, z. Cassiquiare.
Riccartan en Kilmarnock. 3488 mw.
Illursley, 1 ) kersp. van Engeland, gra. Iddesleigh, kersp. v. Engeland, gra. Devon, 3/4 u. NNO. Hatherleigh. 540 low.
Hants, 1 U. ZZW. Winchester. 1434
mw. — i, poststation in de kolonie Ide, kersp. van Engeland, grs. Devon,
Nieuw-Zuid-Wales, Australie, gra. en
III u. ZZW. Exeter. 632 mw.
Ide of Vde, b. in de Ned. prov. Drente,
4 u. van Port-Macquarie.
gem. Vries. 420 mw.
Unrworth, kersp. en gem. van Engeland, gee. Durham, aan de Tees, 1 u. Iden, kersp. van Engeland, grs. Sussex, 1/2 u. N. Rye. 57,, mw.
ZZO. Darlington. 1722 mw.
Idilia, gem. van Griekenland, dep. AtHusavik, z. Deland.
tica en Boeotie. 3190 mw.
Husby, z. Husaby.
Idmiston, kersp. van Engeland, grs.
Muscling, z. Huisseling.
Wilts, 11/2 u. NNO. Salisbury. 540 low.
Hushoven, b. in de Ned. prov. LimIdobba, z. Isonzo.
burg, gem. Weert. 350 mw.
Idomene, gem. van Griekenland, dep.
Ifflussein-Abad, a. Husaingabad.
Acarnania en Aetolia. 4614 mw.
Hustopetsch, z. Auspitz.
Witten, d. in Zwitserland, kant. Zu- Idzestie, d. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Bukowina. 1911 low.
rich, distr. Horgen. 620 mw.
ldzinga, z. Idsega.
Huttensteinach, z. onder Steinach.
Hnttlingen. d. in Zwitserland, kant. lleezu, se op Sardinie, prov.
circ. en 11/ 2 U. ZZW. Lanusei. 188 , low.
Thurgau, diet, Frauenfeld. 680 mw.
Kutton, kersp. van Schotland, grs. Ber- Iffa-and-Offa, I) (East-), baronie van
Ierland, gra. Tipperary. 26,387 low. —
wick, aan den Tweed, li/2 u. WNW.
2 (Wesel, id., id. 22,100 mw.
Berwick. 1100 mw.
d. in Zwiteerland, kant. Ifferton, Z. Yverdun.
kersp. en gem. van Engeland, grs.
Thurgau, distr. Stekborn. 1147 mw.
en 1/, u. ZZO. Oxford. 990 mw.
Illuyton, kersp. van Eugeland, gra. LanIfleld, kersp. van Engeland, gra. Suscaster, bij Liverpool. 5114 mw.
sex, 11/2 U. NO. Horsham. 1640 mw.
lanzra, Huzroe, z. Hoezra.
Hwangjoeen. at. in China, prov. Tsche- Ifla, z. Popo 1).
Ifton-Rhyn, gem. van Engeland,
kiang. 120,0 ,0 inw.
Salop, kersp. St.-Martin, 1 u. WNW.
Ilyabari, z. Jabary.
Ellesmere. 1081 low.
Ilydaspes, z. Dsjelum.
Ighoho, at. in W.-Afrika, rijk Yoruba,
Hyderabad, z. Haiderabad.
45 0. N. Lagos. 20,000 low.
Ilyenne, Z. Tense 1).
Ightermurragh, kersp. van Ierland,
Hykulzie, z. Haikulzie.
gra. Cork, 1/2 u. OZO. Castle•Martyn.
Hylton, gem. van Engeland, grs. Dur1383 mw.
ham, bij Sunderland. 640 mw.
Ighthana, kersp. v. Engeland, grs. Kent,
Hyphasis, z. Beyah.
1/, 0. ZZW. Wrotham. 1150 mw.
Iglawa, 5. Igla.
Iguaripe, z. Jaguaribe.
den omtrek. 495 mw.
Manton, kerap. V. Engeland, gra. Kent,

I.

Ia, gem. van Griekenland, dep. Cycle-

Ihliman, z. Itajliman.
Ihme, z. Leine.
Iholez, gem. van Hongarije, grs. Mar-

maros. 2127 inw.

Ihnmen, a. Igumen.
den. 2510 mw.
Ija, a. Oka 2).
Ibabao, z. Samar.
lbadan, at. in Afrika, Opper-Guinea, &Ode, z. hierboven Ide.
rijk Joraba, ten N. van de Slavenknat, lapelaarseinde, b. in de Ned. pro,

NO. Abbeoekata. 60,000 mw.
'bane en Barriroe, baronie van Ierland, gra. Cork. 12,400 mw.
Ibaque, z. Ibar,na.
Iberg, z. Dherg.
Iberia, z. Pyren. schiereil. en Spitnje.
Iberia, kersp. van de V.S., Louisiana.

9042 low.
Iberia. (St.-), kersp. van Ierland, gra.

Wexford. 1156 low.
Iberville, gra. in 't Dominion of Canada, Br. N.-Amerika, prov. Quebec,
aan de Richelieu-rivier. 15.500 mw.
Ibieny, at. in Z.-Amerika, Paraguay, 7
u. OW. Villa-Rica.
Kbi-Saumain of liumeet, bergtop in den
Himalaya, op de grens van Tibet en
Voor-Indie. 30° 55' N.B., 79) 39' 0 L.
25,373 cog. voet.
Ibisfulena, z. Ebesfalva.
The, z. Querimba-Eilanden.
nee. z. Aboh.
z. Brahilov.
Ibramey, gem. van Hongarije, gra. Seabolez. 2780 mw.
Ibrieskas, baronie van Ierland, grs.
Clare. 14,560 mw.
Illestock, kersp-an gem. van Engeland,
ges. Leicester, 1 se N. Market-Bosworth. 3938 low. (in 't kerap.)
lea, 5. Ptuumayo.
Neatly Z. Hycatu.
Seats of llyeatei, at. in Breathe, prov.
en 8 U. OZO. Maranhao, aan de St.Ilarcoiebaai.
ffeeo, s. Ion,

Gelderland, gem. Ginneken. 225 low.
Idipeloo, b. in de Ned. prov. Overijsel,
gem. Wierden. 230 mw.
Iellsselburg, z. Isselburk.
lasseloord. s. Weatervoort.
Iasereiland, z. Besi 3).
&Isere.. of Iseren, b. in de Ned. prov.

Limburg, gem. Oud-Valken burl, gedeeltelijk ook onder die van Wijlre
gelegen ; met eteengroeven. 180 mw.
Iazerloo, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Aalten. 460 hive.
Ielzevoorde, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Doetinchem. 1140 inw.
Ikrrin, baronie van Iceland, gre. Tipperary. 13,350 mw.
Iki, kl. ell. van Japan, in Street-Korea.
33 0 47 N.B., 129° 40' O.L.
Iktas, z. Michael (St.- ) 5).
z. Isla en Islay.
Z.
Ilbasomn, z. El-Basaan.
•lbono, d. op Sardinia, prov. Cagliari,
Lanusei. 1486 low.
Ilderton, kerap. en gem. van Engeland,
gra. Northumberland, 1 u. ZZO. Wooler. 600 mw.
s. onder Isle ; — Martignes.
s. Port-Croz.
s. Ferro 1).
Ile-d'Orkbanee, s. Condor.
Ilegk, Nick, s. Sidi-Heajam.
s. Ilgnn.
Ilba-das-Cobras, s. Rio-de-Janeiro.
Ilka-das-Pesirms, z. Cansamn.
liba-dos-Hattos, z. Rio-de-Janeiro.

Ilincae, d. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Silezie. 2441 mw.
Ilion. d. in de V.S., New-York, gra.
Herkimer, aan de Mohawk-rivier, 21/2
n. 0 Utica. 2876 mw.
Iii., grm. van Griekenland, dep. Achaia
en Elis. 5910 mw.
Ilium, Z. Troje.
Illadia, st. in Hongarije, gee. Braes°,
3 u. 0. Weiskirchen. 2193 mw.
Illampu of Sorata, hoogste top van
den 0.1ijken Cordillera-de-los-Andes,
Z.-Amerika. Bolivia, dep. en 15 u.
NNW. La-Paz. 6550 met.
Illici, Z. Elche.
Illighausen, d. in Zwitserl., kant.Thurgan, 11/2 u. ONO. Weinfelden. 930 mw.
kersp. en d. in Zwitserland,
kant. en 2 U. ONO. Zurich. aan den
r. o. van den Kempt. 2792 mw.
Mogan, kersp. v. Engeland, gra. Cornwall, aan 't kanaal van Bristol, 1/2 u.
NW. Redruth. 9750 low.
Illoneska, at. van Hongarije, gra. Bereg, 4 n. OZO. Munkacs. 2694 mw.
Illorai, d. op Sardinie, prov. Sassari,
circ. Ozieri. 1180 inw.
Illoein, at. in W.-Afrika, Opper-Guinea,
niet ver van de Quorra of Niger.
70,0 ,0 low.
Moen, z. San.
Illzach, gem. en d. van het Duitsche
rijksland Elzas-Lotharingen, kr. en 3/ 4
u.NMilhasen1758mw.
Ihnington, kersp. van Engeland, gm.
Warwick en Gloucester, 1 U. NW. Shipton-upon-Stour. 928 mw.
Panay.
us, z. onder Drau.
Ilsington, kersp. van Engeland, gm. Deon, 11/2 u. WZW. Chudleigh. 1150 mw.
Ilzhofen, z. Ilshofen.
Ilzstadt, z. Ilz.
Imaglin. z. Goosdevi.
Imam-Ali, z. Medsjed 2).
Imam-Hossein, z. Medsjed 3).
Imbersago, d. in Italie, prov. Como,

circ. Lecce. 1089 in,
z. Imeretie.
learner (Sankt-), z. Imier ( St.- ).
Imokilly. baronie van Ierland, gee.

Cork. 36,650 mw.
Impan-Tural, z Impham-Toeral.
Imphrick, kersp. van Iceland, gm. Cork.

640 inw.
Imphy, z. Nevers.

Inaccessible, z. Tristan-d'Acunha.
Inada, z. Ainada.
Inagua (Great- en Little-), twee van

de Bahama-eilanden, W.-Indie ; op 21.
N.B. en 73° W.L.
Incarnation, z. Gevaarlijke-Eilanden.
Inch, I ) kersp. van Ierland, Ulster, gra.

Down, 1/2 u. N. Downpatrick. 1558 mw.
— D id., Leinster, grss. Wicklow en
Wexford, 1/2 u. Arklow. 1209 low.
— 3) id., Munster, gra. Cork, 11/2 u.
ZW. Cloyne. 1016 low. — 4) id., Ulster, gm. Donegal, 1/4 u. W. Churchtown. 626 mw. — 5) id., Leinster, gra.
Wexford, 11/2 u. WZW. Taghmon. 380
low. — 6) (St.-rence), id., Munster,
gee. en 11/, u. ZO. Limerick. 414 low.
-- 7) of Inehfogarty, id., Munster,
grs. Tipperary, 1 u. ZZW. Temple.
more. 880 mw.
Inch-Cape, z. Bell-Rock.
Ineh-Garvie, rotaachtig eiland aan
Schotlands 0.kust. in de Golf-vanForth, tegenover Queensferry.
Inchicronan of Inniseronane, kersp.
van Ierland, Munster, grte Clary, 1 n.
NNO. Ennis. 2306 low.
Inehigeelagh, kersp. van Ierland, Minister, gee. Cork, 2 u. WZW. Macroom.
4381 law.
Inchinan, kersp. van Schotland, _gra.
en 1/2 U. NW. Renfrew. 584 mw.
Inchture, kersp. van Schotland, gee. en
2 1 /4 U. ONO. Perth. 660 mw.
bacon, gem. van GriekenL, dep. Phthiotie en Phocia. 2431 mw.
Ineram, z. Akkra.
Indefatigable, a. Galapagos.
Independence, s. Jackson 12).
Indian-Creek, gem. van de V.S., Illinois, gee. Whife. 2010 low. —
Grove, id., gra. Livingstone. 2635 mw.
Indianen-Grebied, z. Prairienland.
Indianola, z. Warren 13).
Indigo, mijnatad in Victoria, Awstralie,
Ovensdistr., his U. van de Murray, 39
n. NO. Melbourne. 1100 low.
Indisehe-Woestijn, z. Thurr.
leadiyan, z. Hindian.
Indoornik, a. Heteren.
Indostan, z. Hindostan.
Indret, z. Indre 1).
Indreville, z. Chitteauroux.
Ingersoll, at. in Br. N.-Amerika, Dom.
of Canada, prov. Ontario. 4022 low.

Inge-Su

Ize

1155,

zich uitstrekkende langs de geheele Isla-del.Hierro, Z. Ferro 1 ;•
Indaje-Soe.
W.zijde van 't eiland Cape-Breton ;
Islamdsji. z. Selimno.
mijnstad in de kolonie Vic'Island, kersp. van Ierland, gra. Cork.
hfdst. Port-Hood. 23,415 tow.
toria, Australie, Loddondistr., 1 U. van
832 tow. — Islandbridge, id., Lein.
de Loddonrivier, 10 u. NW. Castle- Inverno, d. in Italie, prov. en circ.
Pavia. 1.80 tow.
stem, gra. en 1/4 u. W. Dublin, aan de
maine. '270 mw.
Liffey. — Islandeady of Islandine,
Ingoel. Ingoeletz,- z. Ingttl, Inguletz. Inveruno, gem. en d. in Italie, prov.
Milaan, cure. en 21/2 U. N. Abbiateid., Connaught, gm. Mayo, 1 u. W. CasEngrave, kersp. van Engeland, gra. Esgrosso. 2667 tow.
tlebar. 4058 tow. — Islandikane, id.,
sex, 1/2 u. OZO. Brentwood. 632 mw.
grs. Waterford. 830 tow. — Island.
Ingria, d. in Italie, prov. Tunis, circ. Invorio, d. in N.-Italie, prov. en circ.
Novara. 2452 mw.
Magee, id., Ulster, grs. Antrim, op
Ivrea. 1176 mw.
Inwardleigh,
kersp. van Engeland, g..
het schiereil. tusschen de Iersche zee
z. Ingermanland.
Devon, 1 U. ZZO. Hatherleigh. 632 tow.
en het Larne- meer. — Islands, baroInishkeel, aan zee gelegen kersp. van
nie van Iceland, gm s Clare. 17,217 tow.
Iceland, Ulster, gra. Donegal, 2 1 /2 U. Inworth, kersp. van Engeland, grs. Essex, 1 u. OZO. Coggeshall. 766 Mw. Islavlav, z. Zaslav
InishN. Killybege. 10,233 mw.
keen, id., Ulster en Leinster, gess. Mo- Inzersdorf, st. in Oostenr.-Hongarije, Islemje. z. Selimno.
pros. Beneden-Oostenrijk. 7504 tow. Isniknaid, z. Ismid.
naghan en Louth, 2 U. W. Dundalk.
Enzeli.
Isola.bella, z. BorromeIsche-eilanden.
2110 mw. — Inishkenny, id., MunIsola-dei.rescatore, z. BorromeIschester,gre. en ruim u. ZW. (,ork. 670 int, Iowa 4), hfdpl. Marengo.
Ipplepen,
kersp. en gem. van Engeeilanden.
kersp.
van
Ierland,
Inishlonnaght,
land, gm. Devon, 1 u. ZZW. Newton- Isola-Madre, z. Borromeische-eil.
Munster, grss. Tipperary en Waterford,
Abbot. 1006 inw.
Isola-San-Giovanni, z. Borromelschebij Clonmel. 1922 inw.
d. in N.-Italie, prov. Udine,
eilanden.
Inishmacsaint, kersp. van Ierland, Ulcirc. Cividale. 886 tow.
Isola-Superiore, z. BorromeIsche-eil.
ster, gess. Tipperary en Donegal, bij
Ipso
erltistt% kue. rszpio
,,Eang.e 1 £4,n
94d
Isolino, z. Borromeische-eilanden.
Ballyshannon. 9110 inw.
Isonzato, z. Isonzo.
Iniehmagrath,kersp. van Ierland. Connaught, grs. Leitrim, 3 u. ZO. Sligo. Ipsden, kersp. v. Engeland, grs. Oxford, Isonzo, z. onder Sau.
2 u. WNW. Henley-on-Thames. 640 mw. Isorella, d. in N.-Italie, prov. en 31/,
6017 mw.
Ipsera,
z.
onder Ipsara.
u. ZZO. Brescia, rime. Verolanuova.
Inishmore, z. Arran-Eilanden.
1471 mow.
Inishmore, eiland op de Iersche kust, Ipsley, kersp. van Engeland, gm. Warwick, 11/2 u. NNW. Alcester. 1335 tow. Ispagnac, gem. en d. in Frankrijk, dep.
't grootste en W.lijkste van de ArranIpstones, kersp. van Engeland, grs. StafLozere, arr. en kant. Florae. 1715 mw.
groep, grs. Galway. 720 mw.
Ispani,
ford,
1
u.
N.
Cheadle.
1673
mw.
baronie
van
Ierland,
grs.
d. in Italie, prov. Salerno, rim
Inishowen,
Donegal. 28,807 Mw. — West.Inis. Iraghticonnor, baronie van Iceland, Sala-Consilina. 1049 mw.
gee. Kerry. 23,684 mw.
howen, id., id. 14,397 mw.
Isparteh, z. Isbarta.
Iran. z. Perzie.
Injeram, z. Inds;eram.
Ispaz, st. in Oostene.-Hongarije, pro,
Inkberrow, kersp. v. Schotl., grs. Wor- Irasburg, z. Orleans b] 1
Bukowina. 3363 inw.
cester, 2 u. OZO. Droitwich. 1651 inw. Irawaddy, z. Irrawady.
Isirase
rrae,d.
prov. Como, circ.
d. in Schotland, grs. Ren- Irchester, kersp. van Engeland, m.
frew, kersp. Paisley-Abbey. 723 inw.
Northampton,. 1/2 u. ZZO. Wellingbo- Issels (St..), kersp. van Engeland, Z.rough. 1398 mw.
Inkpen, kersp. v. Engelaud, grs. Berks,
Wales, gm. Pembroke, 1/ 2 U. N. Tenby.
1/2 U. ZZO. Hungerford. 750 mw.
In, riv. van Griekenland, z. Eurotas.
1928 mw.
Innellan, d. in Schotland, gra. Argyle, Irizeh, z. Rizah.
d. in Italie, prov. Turijn,
kersp. Dunoon en Kilmun. aan de Clyde- Irnim z. Giornico.
Aoste. 1456 inw.
Iron, 1) gm. der VS., in 't ED. van Issini, z. Ivoorkust.
Golf, 1 u. Z. Dunoon. 605 mw.
Innerleven. d. in Sehotland, grs. Fife,
Missouri. 6278 mw. — 2 ) id., in 't Z. Istabel. z. Toena.
kersp. Markinch. 358 mw.
van Utah. — 3 ) gem. van Missouri, Istakhar, z. Persepolis.
Innernberg, z. Eisenerz.
gm. St.-Francois. 2555 mw. — Lough- Istamboul, Istamboel, z. ConstantiIron, meer in Ierland, Leinster, gm.
Innerste, z. Leine.
nopel 1).
Innspruck, z. Innsbruck.
Westmeath, 11/2 U. NW. Mullingar. — Istampalia, z. Stampalia.
Innstadt, z. Passau.
Iron-Acton, kersp. van Engeland, Istebna, gem. van Oostenr.-Hongarije.
Insalah, oase in de Sahara, z. AM-Salah.
grs. Gloucester, 1 u. WNW. Chippingprov. Silezie. 2150 mw.
Insbourg, z. Insenborn.
Sodbury. 1189 tow. — Ironbanks, Istensegitz, d. in Oostenr.-Hongarije,
Inach, kersp. van Schotland, gra. en 6
mijnstad in de Austral. kolonie Nieuwprov. Bukowina. 2615 mw.
u. NW. Aberdeen. 1596 mw.
Z.-Wales, gm. Wellington. 72 u. NW. Later. z. Donau.
Instow, kersp. van Engeland, grs. DeSidney. 400 tow.
Ironhridge, gem. Istoni, gem. van Griekenland, dep.
von, aan den mood der Taw, 1 u. NNO.
van Engeland, gm. Salop, kersp. MaCorfu. 4792 tow.
Bideford. 647 mw.
deley, aan de Severn. Het draagt zijn Istrana. at. in Italie, prov. en circ. Trez. Isle 1).
naam omdat bier de eerste ijzeren
viso. 2811 mw.
Inta, Z. Salaga.
brug van geheel Engeland gebouwd Isunie Z. Isjutn.
weed. 3810 tow. — Iron-Mount, st. Isvornik,
Intragna, d. in Italie, prov. Novara,
'
z. Zvornik.
rice. Pallanza. 1090 tow.
in de VS., Missouri, grs. St.-Francois, Hal*, d. op Sicilie, prov. en rime. MesIntroa, d. in Italie, prov. Turijn, circ.
16 u. ZZW. St.-Louis. 2018 tow.
sina. 1885 mw.
Aoste. 930 mw.
frond taquoit, st. in de V.S., New-York, Itchington t 1) kersp. van Engeland,
Introdacqua, St. in Z.-Italie, prov.
gm. Monroe. 3990 inw,
grs. Warwick, 1 u. ZZW. Southam.
Aquila, circ. en 1 u. ZZW. Solmoa. Ironton, at. in de V.S., Ohio, 28 u.
655 mw. — 2) id., id., 'h u. N. Sout-.
3293 tow.
OZO. Cincinnati, aan de riv. Ohio;
ham. 1m89 tow. ('t Eerste here B i aInns, gem. van Griekenland, dep. Lamet uitgebreide ijzer- en kolenmijnen.
h o p 's - I., 't andere L ong- 1.)
conia. 5027 inw.
5686 mw.
khan. z. Ythan.
Inver, m ) d. in Schotland, grs. Ross Irouan, a. Erivan.
Itorpoe, z. Itoeroep.
en Cromarty, kersp. Tain en Tarbat, Irsa, at. in Hongarije, grs. en 8 1 /2 u. Itschleman, z. Itsjliman.
aan de Doruoch-Firth, 1 u. 0. Tain.
ZO. Pesth. 3760 inw.
ltsja, z. Om.
450 tow. — lj kersp. van Iceland, Ul- Irthington, kersp. en gem. van Enge- Ittebe, at. in Hongarije, gm. Torontal„
ster, gra. Donegal, 2 u. 0. Killybegs.
land, gm. Cumberland, 11/2 u. ONO. 6 u. WZW. Temesvar. 2387 inw.
9053 mow. — 3) id., grs. Antrim. 902 tow.
Carlisle. 898 tow.
Itter, z. Neckar.
Inverallochy. aan 'zee gelegen d. en Irthlingborough, kersp. v. Engeland, Itteren, Z. onder Wessem.
kersp. van Schotland, grs. Aberdeen,
gm. Northampton, 1/2 u. NW. Higham- itteri-Canneddu, z. Itiri.
kersp. Ratben, 1/2 u. OZO. FrazerFerrers. 2172 mw.
Ittersum, b. in de Ned. prov. Overijsel,
burgh. 593 tow. ( in 't kersp.)
Irton, kersp. van Engeland, gra. Cumgem. Zwollerkerspel. 250 tow.
Inverarity, kersp. van Schotland, grs.
berland, 21/2 u. NW. Broughton-in. Ittiri, at. op Sardinie, prov., arc. en
en 1 u. Z. Forfar. 890 tow.
Turness. 580 inw.
21/2 a. Z. Sassari. 5055 tow.
Inveravon, kersp. van Schotland, grss. Irwin, z. Irvine
Ittre, gem. en d. in Belgie, prov. BraBanff en Elgin, ( U. ZZW. Knoc- Irwinton, z. Wilkinson 1
bant, arr. en 11/2 u. NW. Nivelles.
kando. 2608 tow.
Isabel (St..), z. Albemarle.
2494 tow. ( in de gem.)
Inverbervie, z. Bervie.
Isea, at. in Z.-Italie, prov. en circ. Ca- Iturn, z. Itoeroep.
Invercargill, at. en haven op Nieuwtanzaro. 2257 tow.
Itylos, gem. von Griekenland, dep. LaZeeland, Z.lijk eil., prov. Otago, 27 u. Ischia-di-Castro, d. in Italie, prov.
conia. 7014 tow.
OZO. Dunedin. 1960 tow.
Rome, circ. Viterbo. 2397 mw.
Ivan..., z. Iwan...
Inverchaolain, kersp. van Schotland, Ischim z.
lye (St..), kersp. v. Engeland, °Ts. Corngm s Argyle, distr. Cowall, aan een arm Kochi 011
ongaarsch.), z. AlsO-Sebes.
wall, 1 u. ZZW. Callington.2952
'
haw..
van de Firth of Clyde, 1 u. W. Du- Isdin, z. Lamia.
Ivelchester, z. Ilchester.
noon. 450 Mw.
Iselhorst. z. Isselhorst.
Iver, kersp. van Engeland, gra. Bucks,
Inverell, gem. van de kolonie Nieuw- Isenen, z. Issenheim.
bij de at. Colnbrook. 2239 tow.
Z.-Wales, Australie, gm. Gough, aan Isenstadt, d. in Pruisen, prov. West- Iveragh, baronie van Ierland, grs.
de Macintyre-rivier, 26 u. W. Clarence.
phalen, regdst. Minden. 1720 tow.
Kerry. 22,250 tow.
600 tow.
leer, z. Isar.
Iverk, baronie van Ierland, gm. KilInveresk, aan zee gelegen st en kersp. Iserd, z. Sert.
kenny. 10,389 tow.
van Schotland, gra. Edinburgh. 10,071 iser.gebergte, Iserkamm, z. Ben- Ivica, z. Iv iza.
tow. ( in 't kersp. )
zengebergte.
Ivy-Bridge, gem. van Engeland, gee. .
Invergordon, aan zee gelegen d. in Isfahan,. z. Ispahan.
Devon, kersp. Cornwood„ Ermington
Schotland, gm. Ross, kersp. Roskeen, Ishpennang, gem. der V.S., Michigan, en Ugborough, aan de Erme, ruins 2
aan de NAjde der Cromarty-Golf, 3 u.
grs. Marquette. 6103 tow.
U. 0. Plymouth. 1683 tow.
NO. Dingwall. 1157 mw.
Isionda, z. Perge.
Iwkova, d. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Inverigo, d. in Italie', prov. en circ. Isis, z. Van-Diemens-Land.
Galicie. 2018 law.
Como. 1264 mw.
z. Okhotsk 3);
Isvonica, d. to Oostenrijk-Hongarije,
Inverkeillor, aan zee gelegen kersp. Iskanderigh, z. Alexandria 1 ) ; —
prov. Galicie. 2010 tow.
van Schotiand, gm. Forfar, 11/2 u.
Scutari 2).
liar, z. Hijar.
NNO. Arbroath. 1521 mow.
Iskanderoen, Iskenderoen, z. Skan- Isabel, z. Golfo-dulce.
Inverleithen, z. Innerleithen.
deroen, bier beneden.
Izalco, z. IsalcoInvermessan, Z. Inch 2).
Iskoedar, z. Scutari.
IzdebIti, d. in Oostenr.-Hong., prov„.
Inverness, gm. van 't Dom. of Canada, , IsIturiah, z. Isgaur. •
Galicie. 2010 inw.
Br. N.-Amerika, prov. Nova-Scotia, Isla, z. Islay.
Ise, gem. en mvl. in Frankrijk, dep.
Inge-Su, z.
Inglewood,

I 156

Iziah

1■■■••■

Jura

dep. Loire, arr. Roanne, kant. Char- Joanna, z. Japara.
Joannes, z. Maraja.
lieu. 1457 mw.
Joannina, z, Janina 1).
Jaromirzice, a. Jaameritz.
Joelfa, z. Julia.
Jarotschin, a. Jaroezin.
z. Isjum.
Jaryczow-Novvy, d. in Oostenrijk- Johanneshiitte, z. Ilfeld.
z. Tumid.
Johastnisga (St..), a. Jansga ( St.- ).
Izoak, at. in Hongarije, gin. Penh, 411 2
Hongarije, prov. Galicie. 2688 mw.
John (St..). 1) kersp. van Engeland,
Jarzoen, Z. Tasjoen.
0. WZW. Keckskemet. 3222 low.
Z.-Wales, gra. Glamorgan, hi) SwanIzzano, d. in N.-Italie, prov. Cremona, Jasenoxacs, mvl. in Oostenr.-HongaIlle-et-Vilaine, arr. en ruim 1 u. NW.
•itre. 2280 low.

'Ash, z. Sahara.

sea. 4713 mw. - 2) id.. Ierland, Kilrije, prov. Croatie-Slavonie, 2 u. NNO.
dare en Queen's-Cos. 1834 low. - 3)
Dubitza, aan de samenvloeiing van de
Id., id„ gra. Kilkenny. 4400 low. - 4)
Unna en San. 2355 low.
Id., id., gra. Limerick. 9227 inw. - 5)
Jasien, d. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Id., id., gra. Roscommon. 1520 low. Galicie. 2050 low.
6) id., li., gra. Sligo. 8765 low. Jasienica, d. in Oostenrijk-Hongarije,
Id., id., gm. Wexford. 3256 low. - 8)
prov. Galicie. 2025 low.
id., Schotland, voorstad van Glasgow.
Jahalon, z. Guadiana.
Jasinow-gorny, d. in Oostenr.-Hon9) id., id., voorst. van
low.
35,894
Jabhalpoor, Jahhi, Jaeotta e. a. cog.
garije, prov. Galicie. 1923 low. - JaEdinburgh. 3195 mw. - 10) id., oil.
woordvormen, z. Dsj... of Dj...
sionow-polny, id., id. 2060 low.
Jersey, N.kust, 1 u. NW. St.-Helier.
Jablonoi-Besgen, z. Stanovol-.
Jask, zeest. van Perzie, prov. Kirman,
1700 mw. - Z. ook under Prince-EdJablunka-Bergen, a. Karpaten.
aan de Golf van Oman, op 25. 42' N.B.
ward-Island; - Richelieu 2).
-Jacca, z. Jaca.
en 570 42' O.L. - Even ten N. ervan
Joka (Kis-u-Nagy-), gem. van HonJacinto, z. Tishamingo.
ligt Kaap-Jas k.
garije. gra. Presburg. 2216 inw.
Jaei-Beale, z. V. a. Aci-Reale.
Jativa, z. San-Felipe.
Jack, gra. der V.S., Tejas. 694 mw.
Jatrinoli, at. in Z.-Italie, prov. Reg- Joliba, z. Dsjoliba.
Jolsva, Z. Eltsch.
Jack's, gem. in de VS., Z.-Carolina,
gio, circ. Palme. 3663 mw.
grs. Laurens. 272o mow.
Jauldes gem. en d. in Frankrijk, dep. Jolsva. at. in Hongarije, grs.
11 u. W. Kaschan. 3076 mw.
Jackshorough, z. Campell 3).
Charente, arr. Angouleme, kant. LaJolva, z. Witsjigda.
Jaeksonborough, 2. Scriven 1).
Rochefoucauld. 1210 low.
Jona, Jonen, 1) st. in Zwitserland,
Jaeoba, z. Njacoba.
Java (Klein.), z. Bali.
kant.
St.-Gallen, nabij het meer van
Jaequemel, z. Jacmel.
Javales, 2. Lucena 1).
Zilrich, 1/4 0. 0. Rapperschwyl. 2498
Jacurso, d. lit Italie, prov. Catanzaro, Javerdat, gem. en d. in Frankrijk, dep.
low. in de gem.) - 2) d. in 't kant.
circ. Nicastro. 1483 low.
Haute-Vienne arr. Rochechouart, kant.
Aargau, 1 0. Z. Bremgarten. 815 low.
Jacuy, z. Jacuby.
7 low.
St.-Junien. 118
Jadovvniki. d. in Oostenr.-Hongarije, Javerlhoe, gem. en d. in Frankrijk, Jonad:, d. in Italie, prov. Catanzaro,
prov. Galicie. 2520 mw.
dep. Dordogne, arr. en kant. Noutron. , circ. Monteleone. 1123 mw.
Jonage, gem. en d. in Frankr., dep . Isere,
Jaen, z. onder Guadalquivir.
1486 low.
arr. Vienne, kant. Meyzieu. 1004 low.
Jaffateen. z. Dslaffatina-eilanden.
Javornik z. Jauernik.
Jonesboro', z. Washington 14).
Jager, z. Erlr.u.
Jawana, z. Djawana.
Jonesburg,
z. Union a] 3).
Jaghire. z. Tsjinglepoet 1).
Javvorzno, gem. en d. in OostenrijkJonesville, gem. in de V.S., Virginie,
Jagielniea, at. in Oostenr.-Hongarije,
Hon.garije, prov. Galicie. 3741 low.
prov. Galicie. 2829 mw.
Jazow, d. in Oostenr.-Hongarije, prov.1 grs. Lee. 3E9 low.
Jongping, at. in China, prov. Foekian.
Jagst, z. Jaxt.
Galicie. 2268 low.
Jaik, z. Oeral 2).
Jean (St.-), st. in Br. N.-Amerika, Dom. ! 200,000 inw.
Jonk, z. Canton-rider.
Jaitze, Z. JEtiCZEt.
of Canada. prov. Quebec. 3022 low.
'Yak, d. in Hongarije, grs. Eisenburg, Jean-Raptlste (St..), z. John (St.-) 8). Jonkersvaart, z. Zevenhnizen 2).
Jonquieees, z. onder Martigues.
distr. Steinamanger. 1550 inw.
Jean-d'Acre (SC.), z. Acre.
Jakohina, d. in Oostenrijk-Hongarije, Jeantown, d. tan de W.kust van Schot- Jonstrup, z. Roeskilde.
land, gm. Ross, kersp. en 11, u. ZW. Jon... Vele naar eng. spelwijze dus
prov. Bukowina. 2267 low.
aanvangende namen zoeke men op
Jakobsburen (St.-),..Jacobi-Parochie.
Lochcarron. 490 inw.
Dsjoe..., b.v. Jon-but op Dsjoeboel,
JakohaIma, d. in Hongarije, distr. Ja- Jeba, z. Rio-Grande•11.
zygier en Kumanen, 1 u. ONO. Jasz- Jebail, Jebel, Jepjury e. a. eng., Joodbun op Dsjoedhun. enz.
Joost
(St-.), b. in de Ned. prov. LimBereny. 3037 inw.
woordvormen, z. Dsj...
! burg, gem. Echt. 230 low. - 2) of
Jakoi, z. onder Tirnova.
Jebelokkdar (berg), z. Arabie.
j Brachter-St.-Joost, id., id., gem.
Jalofers, z. Jolofs.
Jecker, z. Jaar.
I Maasbracht. 160 inw.
Jalpuseltkosy, z. Jalpoeschkov.
Jedo, z. Jeddo.
IJoppa, z. Portobello.
Jaltatorowsk, z. Zaloeterovsk.
z. Jesso.
Jordan's-Saline, Z. Van-Zandt.
Jamberoo, poststation in de Austral. Jeffersonville, Z. Tazewell 11.
) 1).
kolonie Nieuvr-Z.-Wales, grs. Camden, Jeja, Jejurry ena., z. Dsjedsja, Dsje Jorge (San-), z. George (
Jorjan, Joruk, enz., z. Dsj...
13 n. ZZW. Sidney. 5 a 600 low.
dsjurry ens.
Jambes. gem. en d. in Belgie, prov. en Joker. z Jaar.
Jortrtjp, z. Jutrijp.
Joruk, z. onder Armenie.
arr. Namen, tan de Maas en ...m- Jekil-Ermak z. Jesjil-Irmak.
Joseftlorf, at. in Oostenrijk-Hongarije,
over Namen. 2610 low.
Jela, z. Novodmitrievskoe.
prov. Croatie-Slavonie, 3 u. NO. PeterJambo. z. Yembo.
Jelisavvetgrad, z. Elisabethgrad.
wardein. 4241 low.
Jamboli, z. Iamboli.
Jelisaavvetgrad, st. in Rusland, gouv.
Joseph (St..), z. onder Amiranten.
-James (St.-), z. o. Accra ; - Barbados.
Cherson. 63,060 low.
Joseph's (St..), z. onder Franklin a] 8).
James (St..), 1) kersp. van Ierland, Jelowka, z. Kamtschatka 1).
Josephstadt, 2. JOhstadt; Podgorze 1).
Leinster, gra. Wexford, 11/2 u. NNW. Jemen , z. Yemen.
Josnes, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Fethard. 2651 low. - 2) kersp. en voor- ,Jemiajevakaja, z. Semipalatinsk.
Loir-et-Cher, arr. Blois, kant. Marchestad van Dublin. 14,200 inw.- 3) kersp. ;Jendrichan, z. Andrychov.
noir. 1628 low.
van Sehotland, voorstad van Glasgow. 1Jeni-Baxar, z. Novi-Bazar.
Jovsinitaa, Z. Narents 1).
11,210 low. - St.-James-Santee, 1Jeni-Schehr, z. Jenisjehr.
Jonning, z. Yoe.nhing.
gem. der VS., Z.-Carolina, grs. Char- I Jenitsjer, z. Larissa.
Joure. z. onder Hiaure.
leston. 2657 low.
Jamesville, gem. Jenkin-Chapel, z. Saltersford.
der V.S., N.-Carolina, gra. Martin. 'Jenkins, gem, in de V.S., Pennsylva- Jonsver (Kleine.), z. Hiaure.
Jouwomaburen. z. Hallum.
2530 low.
nit, gra. Lucerne. 2510 low.
'Jameson, z. onder James.
Jim... Vele naar eng.ispelwijze duo beginderma, z. Yarriba.
nende namen zoeke men op Dsjoe...,
-Jamestown, z. Russell 2).
Jenne, d. in Italie, prov. en circ Rome.
by. Juanpoer op Dsjoeanpoer, JuJamieson, gem. in de Austral. kolo960 low.
lalpoer op Dsjoelalpoer enz.
nie Victoria, Murray-distr., 18 u. NO. Jenzat, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Melbourne. 400 mw.
Allier, arr. en kant. Gaunat. 1153 mw. Jabal, Dsjubal, Dochnhal, kl. ell.
In de kolonie
en telegraafstation van Egypte, in de
Nieuw-Zuid-Wales vindt men een gm. Jepee, a. Sjepsie.
Roode zee, in een gelijkn. straat, die
van denzelfden naam, ten N. van de Jera, z. Mitylene.
den ingang vormt naar de Golf van Suez.
Namoi-rivier en ten W. van de Nun- Jericho, z. onder Oatlands.
Jubbulpore, z. Dsjoebelpoer.
dewarbergen.
Jerkoki, z. Giurgewo.
, Jandula, a. Guadalquivir.
Jeruaalem (Nieuw-), z. Mormonen. Jab°, z. Juba.
Janepol, Z. Janopol.
Jervis (Port.), d. in de VS., New- Jiiehnitz, 2. Gera 3).
Jude (St.-), kersp. van Ierland, gra.
-Janesville, z. Rock.
York, gm. Orange. 6390 mw.
en gedeeltelijk een voorstad van DuJang, Z. Yang.
Jerxheim, at. in 't gr.hertd. Brunswijk.
blin. 5483 low.
Jan-Gijzenvaart, z. Velsen.
1851 inw.
Jang-Kiang, 2. Yang-tze-Kiang.
derma, mv1. op Sardinie, prov. Cagli- Judea, z. Palestina.
Jug, z. Joeg.
ari. circ. Lanusei. 2200 mw.
-Jangtsjau, at. in China, prov. KiangJugdispoor, Jugduluk, Juggotee,
Jesd, z. Jezd.
soe. 360,000 inw.
z. Dsjugdispoer, Dsjugdoeloek, DajugJesi, at. in Italie, Marken, prov. en 4
Janikul. z. Jenikale 2).
gotie.
u. WZW. Ancona, aan den I. o. der
Jaojau-BurO, 1. Macarthy-Eilanden.
Juhelville, z. Watertown 2).
Esina. 13,470 inw.
Janof, z. Maloea.
Julbay, z. Ivahl.
Jansenville, d. in de Kaapkolonie, Z.- Jeslum, a. Hieslum.
Julio, z. Zuglio.
Afrika. afd. Uitenhage, aan den I. o. Jeso, 2. Jesso.
der Zondags-rivier, 20 u. N. Port-Eli- Jessnitz. d. in 't gr.hertd. Anbalt, aan Jull, Jullinder enz., Junin*, Jamnontri, Jungeypoor enz., z. Dsjull,
de Mulde, 21/2U. ZO. Dessau. 3616 July.
sabeth. 410 low.
Dsjullinder enz., Dsjumna, DajumnouJeoznitz, z. Jesnitz.
--Jaraczewo, z. Jarotscbew.
tri, Dsjundsjeypoer ens.
Jeunsont, gem. en d. in Frankrijk,
Jarauna, 2. Bayous. 2).
dep. Nord, arr. Avesnes, kant. Man- Juneau, gra. der V.S., in 't midden van
Jard, gem. en d. in Frankrijk, dep. VenWisconsin, aan de Wisconsin-rivier ;
beuge, nabij de Belg. grens. 2142 mw.
dee. arr. Les-Sables-d'Olonne, kant.
hfdst. Mausto n. 12,372 low. •
Jezupol. at. in Oostenrijk-Hongarije,
Talraont. 1100 mw.
Jung-Breslau, Z. Inovrraclaw.
prov. Galicie. 3026 mw.
-Jarenga, z. Witsjegda.
Jungbuch. gem en d. in OostenrijkJiabar, z. Giabar.
Jarensk, z. Jaransk.
Hongarije, prov. Bohemen. 2530 mw.
Jicotlan,
z.
Zacatlan.
Heiligenbeil.
ellarft, 2.
Jong-Bunzlan, distr. van OostenrijkJik, z. Bala-Dsjik.
Jarkand, Jar-Kiang, Z. Yarkand.
Hongarije, prov. Bohemen. 53,560 mw.
-Jarkovacz, gem. van Hongarne, Ba- Jimino, a. Wilia.
Junk-Seylon, z. Dsjonk-Seylon.
Jialums, z. Jeslum.
naat. 2402 tow.
Jura, z. onder Sporaden.
-Jarnosse, gem. en d. in Frankrijk, Jizdra, Z. Sjisdra.
circ. Crema. 1405 mw.
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Katerin

Jurburg
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Karai, z. Khoper.
Kaliwoengoe, Z. Samarang.
Jurburg, z. Georgenburg.
Kaliz, halls, aanzienlijke rivier in ' Karakasoe, z. Granicus.
Jur en (St.-). z. Flensburg.
Zweedsch Lapland, ontstaat nit een Kara-Kerman, z. Baba-Dagh 1)
Jurien, z. Louiaade-archipel.
Kara-Hissar in Eur. Turk.)
meer in Norder-Botten, vloeit eerst
Jurievetz- Powolskoi, z. Joerj evetsOZO., dan Z. door 't gebied der ker- Karakorum (pas), z. Himalaya.
Povolskoi.
spelen en dorpen Neder- en Opper-Ka- Karamakotam, z. Koerilen.
Juriew-Polskoi, z. Joerjev-Polskij.
Karamsin,
z. Kermansjah.
lix,
vormt
hier
verscheiden
meren
en
Alurille, z. Mechoacan.

Dsjurruk,
Dsjushpoer.
Jurat.
Jorullo.
Jutahi.
St. in Midden-Amerika, republiek Guatemala. 5000 mw.
Jutiealpa, st. in Midd.-Amer., rep. Honduras, 31 U. 0. Camayagna. 10,000 low.
Juva, z. Niemen.
Jyepoor, z. Dsjeypoer.
Jyhoon, z. Dsjeyhoen.
Jytomir, z. Jitomir.

Jurruck, Jushpoor, Z.
Jurten, z.
Juruyo, z.
Juthay, z.

en

salt in de Bothnische golf. Zij neemt r.
as
ng ehicbzea
rg, )Z. a. D raCue.ram 3).
den Kaiton en Lina, 1. den TArendo op. K :rra

Kalkas„ z. Khalkas.
Kalkbaai, baai en badpl.

in de Kaapkolonie, Z.-Afrika, op de W.kust van
de Valsche-baai, 4 u. van Kaapstad,
welks bewoners zich gedurende de zo-

Karatajie, z. Iioeratsji.
Karaula, z. Gwydir-rivier.
Karavasera (baai), z. Arta (Golf-van-).
Karaverja, Z. Veria (La- ).
Karavukova, d. in Hon garije, grs. Baca,

5 u. Z. Zombor. :2788 mw.
mermaanden veel hierheen begeven.
b. in de Ned. prov. Gronin- Karbek (berg), z. Caucasus.
Kardhamyli, gem. van Griekenland,
gen, gem. Hoogezand. 1109 mw.
dep. Laconia. 3520 mw.
Kallenhroek, b. in de Ned. prov. GelKaredach, z. Karak.
derland, gem. Barneveld. 960 mw.
Kallenkote, Kallenkoten, b. in de Kargowa, z. Karge.
Ned. pro, Overijsel, gem. Steenwij- Karin, Z. Klein-Azie.
Karkalang, z. Meangis-Eilanden.
kerwold. 340 inw.
Karkarottang, z. Meangis-Eilanden.
z. Kahler.
Kallham, gem. van Oostenr.-Hong,rarije, Karkenna = Kerkenni.
Kariburg, mv1. in Hongarije, grs. Wiepros. Opper-Oostenrijk. 2453 mw.
selburg, bij de Donau, 21/2 u. Z. PresKallich, gem. van Oostenr.-Hongarije,
burg. 1884 mw.
prov. Bohemen. 2599 mw.
Kaal, gem. van Hongarije, grs. Heves.
Karlo, eil. ass de bust van Finland,
z. Kalyvia.
3157 low.
gouv. Uleaborg, in de Bothnische golf.
Kaapkolonie, z. Kaap-de-Goede-Hoop. Kallidromos, gem. van Griekenland,
65° 2' N.B., 54° 33' 0 L.
dep. Acarnania en Aetolia. 5915 mw.
Kaap-Neus, z. Ras-Berenass.
Kaarst, gem. van Pruisen, Rijnprov., , Kalliis, gem. van Griekenland, dep. Karlogorod, Z. Kexholm.
Karlova, at. in Hongarije, grs. Toronregdst.Dulof204mw Phthiotis en Phocis. 3185 mw.
tal, kr. en 21/2 u. W. Nagy-Kikinda.
Kallinaddi, z. Ganges.
Kaatsbeuvel, vgl. 1Loon-op-Zand.
4302 sow.
Kahn, gem. van Hongarije, gm. Bihar. Kalliphonia, gem. van Griekenland.
Karlowitz, Karlobad e. a. met Karl
dep. Achaia en Elis. 2490 inw.
5750 inw.
beginnende woorden, z. Carl-.
lialliste, gem. van Griekenland, dep.
Mahal's, z. Kabylen.
Karlskigovod, z. Kexholm.
Kabala, z. Sjekhi.
Cycladen. 3910 mw.
Kaboedano, z. Lesghistan.
Kallnach, d. in Zwitserl., kant. Bern, Karnak. z. Luxor.
Kaboelistan, z. Afghanistan.
distr. A arberg., 3 u. NW. Bern. 980 inw. Karneid„ gem. van Oostenr.-Hongarije,
prov. Tirol en Vorarlberg. 2265 mw.
Kahoer, Z. Kbaboer.
Kalotsa z. Kalocsa.
Karnes, grs. der VS., in 't Z. van Te1 Kalpaki, z. Orchomenus.
Kahr-lbrahim, z. Hebron.
jas, aan de San-Antonio-rivier ; hfdpl.
Kabroewang, z. Meangis-Eilanden.
Kalpeni, z. Lakediven.
Helena. 1834 mw.
Kabroor, z. Wokam.
Kalpie, z. Baonie.
Kabul, 7. Kaboel.
Kalsdonk, b. in de Ned. prov. N.-Bra- Ka.rnoel, z. Koernoel.
Karnos, gem. van Griekenland, dep.
Kachna-Serai, z. Katsjnai-Serai.
bant, gem. Rosendaal. 390 inw.
Cephalonia. 1400 inw.
Kaczanowka, d. in Oostenr.-Honga- Kaltenwestheim, z. Kaltensundheim.
rije, prov. Galieie. 2842 mw.
Kaltezae, gem. van Griekenland, dep. Karnthen, z. Karinthie.
Karoe, z. Tsjardsjoele.
Arcadia. 2120 mw.
Kade, z. Rio-Grande 1).
Karolinenthal, at. in Oostenrijk-HonKama, z. onder Om.
Kadiak, z. Kodiak.
garije, prov. Bohemen, kr, en 3!4 51. 0.
Kadina, st in de kolonie Z.-Australie, Kamanatekvvoya, Z. Kakabikka.
Praag, aan de Moldau. 13,384 mw.
op 't schiereil. York, niet ver van de Kamaphoeli, z. Tsjittagong.
Karolowka, at. in Oostenr.-Hongarije,
z. Sierra-Leone.
Spencergolf. 4000 low.
prov. Galicie. 3260 inw.
Kambyna, z. Kambayna.
Kadipan, z. Kaudipan.
Karotsju, z. Korotsja.
Madobeetie, d. in Oostenr.-Hongarije, Kamenitz, z. onder Kamenicz.
Karotta, z. Meangis-Eilanden.
lliamerijk 2), z. Cambray.
prov. Bukowina. 2090 low.
Kalkwijk,

K.

een der Sandwich-eilanden, 1Kamesznica, d. in Oostenrijk-Honga- Karpanisi, gem. van Griekenland, dep.
Acarnania en Aetolia. 6680 mw.
rije, prov. Galicie. 2448 mw.
ZW. van Mann, op 20° 35' N.B. en
Kamien, at. in Oostenrijk-Hongarije, Karrebeckaminde, z. Nestved.
156° 40' W.L.
Karrikama, z. Klaarwater.
prov. Galicie. 4276 mw.
Kador, z. Keys 1).
Karroopoort, bergpas in het Kaapland,
Kamienno, z. Kahme.
Kadsjah ( eil. ), z. Alaska.
Z.-Afrika, tusschen het Koud-BokkeKamisjink, z. Kamysjin.
Kafaloen, z. Khafaloen.
veld en de Groote-Karroo. De weg van
Kamm, z. Cham 2).
Kafana, z. Quano.
Kaapstad naar Beaufort goat er door.
Kammer, z. Atter.
Kafer-Nihan, z. Amoe.
Kartabar = Kataba.
Kamoeschlar, z. Soekoem-Kaleh.
Kaffa ( straat), z. Kaferistan.
Karthail, z. Kartalinia.
Kampen (de), z. Witmarssum.
Kafirland, z. Kafferland.
Karwice z. Karbitz.
Kampong-Baroe, z. Mampawa.
Kahadsjang, z. Borneo.
Karwin, gem. en at. in Oostenr.-Hong.,
Karnak, Z. Kainsk.
Kaibobo, z. Ceram 1).
prov. Silezie. 3386 mw. (in de gem.)
Kamtee, Kamtie, at. in Voor-Indie,1
Kaikoa, z. Khai-hoa.
pres. Bengalen, Centr. pray., div. Nag- Karya, gem. van Griekenland, dep.
Kainach, z. Mur 1).
Corfu. 3362 mw.
poer. 50,930 mw.
Kainsk, z. onder Om.
Karyopolis, gem. van Griekenland, dep.
Kamyschlov, z. Perm 1).
Kairabad, z. Khyrabad.
Laconia. 2167 mw.
Katzman, z. Paleatina.
Kairagur, z. Kyraghur.
Karystia. gem. van Griekenland, dep.
Kanagawa = Kanazawa.
Kairie, Z. Kyrie.
Eubcea. 33,940 mw.
Kanany, z. Kanary.
Kairiegur, z. Kyrieghur.
Kasfitsch, z. Casaccia.
Kanar, z. Goggra.
Kaisarieh, z. Kisariah.
Kasch..., z. Kasj...
Kaisersbach, gem. van Wurtemberg; Kanary-eilandjes, z. Missowal.
K ash..., z. Kasj...
Kandalaskaja-Baai, z. Witte-Zee.
met ruim 2000 mw.
Kaiserswald, d. in Oostenr.-Honga- Kandel, at. in Rijn-Beieren, 41/2 rt. ZZO. Kasinka, d. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Galicie. 2060 inw.
Landau. 3383 inw.
rije, pro, Bohemen. 1840 inw.
Kasipoer, z. Koemaon.
in
Zwitserland,
kant.
AarKander, z. Aar.
Kaisten, at.
gau, distr. Laufenburg, 21/2 u. N. Kandergrund, gem. van Zwitserland, Kaska, z.
kant. Bern, distr. Frutigen. 1146 inw. Kasmiirk, z. Kesmark.
Aarau. 1070 inw.
Kaspar, z. Gaspar 1).
Kandipan, z. Kaudipan.
Kaifu', z. Khytoel.
Kaspaue, z. Leine.
Kanesville, z. Pottowattomie.
Kajaaga, z. Kadsjaga.
Kangkao, z. Cancao.
• KaspiZ, u. Sjirwan.
Kakabikah, z. Minnesota.
Kaspiache-bergen, z. Alboers-geb.
Kanin kaap), z. Witte-Zee.
Kakap, Z. Nassau 7).
Kaspische-provincie, z. Sjirwan.
Kanin, z. Oeral 1).
Kalaassi, z. Sultanieh-Hissar.
Kasplia, z. Duna.
Kanisa, z. Mar 1).
Kalaathal, z. Mollah.
Kasrun,
z. Kazeroen.
Kalahi-Yezdidsjird, 5. Ban-Zardah. Kank, z. Gang.
Kassa, at. in Oostenr.-Hong. 26,100 mw.
Kankari, z. Khangeri 2).
Kalakka, Z. Sambos.
Kadolawe,

Kalamaki, z. Korinthe ).
Kalanaitza. z. Skyro.
Kaland, Z. Riouw.
Kalaoera, z. Salayer-Eilanden.
Kalarasch, Z. Silistria.
Kalb (de), Z. De Kalb.
Kalefat, Z. Wiadin.
Kaleh, z. Redout-Kaleh.
Kalenberg, Kalemberg, b. in de

Ned.
prov.Overijsel, gem.Oldemarkt. 270 mw.

Kanlidache, z. Kandili.
Kanonsdijk, dijk in de Ned. prov.

Gelderland, langs den 1. IJseloever, tusschen Brummen en Zutphen.
Kant, z Kenty.

Kantaisk, z. JeniseI.
Kant-cheou, z. Kan-tsjoe.
Kaoeil-Koebara, z. Koes.
Kapel (de), z. Panningen.
Kapelle, z. onder Kappelle,
Kapelle-in-Buiveland, z.

Capelle.
Nieuwerkerk 1).
den uithoek
van 't schiereil. Dakhal, 12 , )2 U. 0. Kapelle-op-den-Bosch, z. Capelle 1).

Kaliassin, Z. Soerabaya.
Kalibia, at. in Tunis, op

Tunis. 250 ; mw.

Kalice, Z. Kalisz.
Kalida, z. Putnam 1).
Kalil. z. Hebron.
Kali-Poetie, z. Bezoeki.
Kali-Poetjang, z. Karnbangan.
Kali-Sari, z. Kedirie 3).
Kalitwa, z. Donetz 1).

Kapiti, z. Entry-Island.
Kapoetran, z. Soerabaya.
Kappadocie, z. Klein-Azie.
Kapsali, z. Cerigo.
Kara-Amid, z. Diarbekir.
Karaferia, z. Veria ( La-).
Karafta, z. Saghalin.
Karah, z. Irak-Adsjemi.

Kassaba, z. Kasaba.
Kassaur, z. Koessoer.
Kassimov, z. Kastmov.
Kastels, z. Château-St.-Denis.
Master, d. in Pruisen, Rijnprov.,

regdst.

en 5 u. WNW. Keulen. 500 inw.
Kastl, z. Castle ( beier. mv1.1
Kastro, z. onder Scio l.
Kaavvin, z. Kasbin.
Katberg, hooge en steile bergrij in 't

Kaapland, Z.-Afrika, ten N. van de Katrivier, tusschen het Groot-Wintergebergte ten W. en de Amatolabergen ten

z.looAprtzoebeinspgo.roote weg overheen.
en.r.turk. at., aan de W.zijde van de golf
van Salonika, tegennver het Chalcidiache sehiereil. 5000 inw, Hier behaalden de Romeinen onder 1Pnlliva Paulus in 160 v66r Chr. de overwinning op

Katerin, Katrin, Wydnos?),
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vormde kerk en de lustplaats Teisterden macedonischen koning Perseus. keket, z. Rank.
band. 480 mw.
kelabajeb, z. Kalabsjeh.
Eaterline, z. Kitmeff.
Kerkbunrt, z. Caatricum ; - OegstKaternberg, gem. van Prnisen, Rijn- kelen, z. Kehlen.
gent ; - Ter-Aar.
koliedreb. z. Galmar.
petty., regdat. Dusseldorf. 2075 mw.
Kerkeind, z. Rid.
Katkarein, d. in Oosteurijk-Mongartje, keine, z.
Kerkenboacla, a. Zttidwolde 1).
prov. Basile. distr. en 14 u. NO. Trop- kolliorwaid, z. Hemen (Beta.).
Kerkbof, z. Onnut.
p'''. 3667 hew.
z. &Bing.
kerkiaiZb, kerkimia, z. Karkissia.
z. Weile.
Katbareindorf, gem. van Hongarije,
Kerkaraat,
z. Nederweert.
Yellington, z. Callington.
gra. Torontal. 2140 inw.
katisarina (St.-) -gent, z. Adelsberg. kellington, kerap. en gem. v. Engeland, Kerkwaard, z. Tjerkwerd.
gm. York, W.-Riding, 11/2 u. ONO. Kermao, z. onder Ibrahim-Roed.
lilatbarinenburg. z. Jekaterinburg.
Kermanearn, berg in Schotland, KinPontrefact. 1375 hew. in 't kersp.)
Kathi, z. Camay.
cardineshire, op 57° l' N.B. en 2° 21'
Kati, z. Bemires.
kersp. van Engelaud, gra. en
W.L.; 400 meter hoop.
li/s a. ZO. Durham. 12,100 taw.
katjang, z. Kadjang.
Katmandoe, z. Khatmandoe.
Kelly, d. in Schotland, pea. Fife, kersp. Kernwald, S. Unterwalden.
Kerpert, gem. en d. in Franke., dep. CoBeath. 793 law.
Ka toenia, z. Ob.
tes-du-Nord,
arr. Guingamp. 1255 law.
Kemaon,
Kenyans',
z.
Koemaan.
Katanga, z. Katunga.
Kanback, kersp. van Schotl., gra. Fife, Kerpini, z. Kionea.
Katongwa, z. Katungwa.
aan de Leven, 1 u. 0. Cupar. 1059 inw. Kerpini, gem. vat, Griekenland, dep.
Katajall, z. Nicobarische Eilanden.
Achaia en Elia. 5250 mw.
Kembangan, z. KombanganKattak = Cuttack.
Kembla. poststation in de Austral. ko- Kerrera, S. Kiria.
Kattam-Karall., Z. Kakunda.
lonie Nienw-Zuid-Wales, pea. Camden, Kerrera, eil. op de W.kust van Schotkattenbofen, d. in het Duitsche rijksland, pea. Argyle, lih u. 0. 't eiland
11/2 it. Z. Wollongong.
land Elzas-Lotharingen, kr. DiedenhoMull; met ran 100tal mw.
Kemblowa, z. Kiebel.
fen, aan de Moesel. 1050 mw.
Kattowitm, at. in Pruisen, prov. Silezie, Kenabs, d. in het Duitsche rijksland Karen, z. Fartak.
Kersey,
kersp. v. Engel., pea. Suffolk,
Elzas-Lotharingen, kr. Muhlhausen, bij
regdst. Oppeln. 8132 inw.
1/2
WNW. Hadleigh. 590 mw.
Habsheim. 1168 mw.
Kattwiek, z. Moorburg.
Katwijk of Katwijk- aan- de- Maas, Kemeese, gem. van Hongarije, gm. Sza- Kersova, I. Hirsova.
Kerseb, I. Neckar.
bole.. 2300 law.
b. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem.
Kenaerton, kersp. van Engeland, pea. kerto-Sono, z. Kartasana.
Linden. pl.m. 100 mw.
z. Basch.
Gloucester, 1 u. N. Tewkesbury., 534 inw.
Katwijk-en Kasten, z. Pijnacker.
keacban, z. Romkoi.
.katymar, gem. van Hongarije, grs. Baca. Kemi, z. Kem ; - Onega 4).
Keaebim, z. Kesj.n.
Kemlie, z. Ghio.
'n .
z. Cachao.
Kemmaa, z. Kerne.
katzbuch, z. Katzbach.
Kesem, z. Kesjin.
kemoeldajina, Z. Ghumoerdsjina.
Katmenbammer, z. Blankenberg.
Kempen (de) of Kempenland, z. on- Kesjan, Z. Koeskoi.
Kaudar = Caner, z. Zuidooster-Eil.
Kesirocan. z. Zouk-Michael.
der Campine.
Kauen. z. Kovno.
Kempaey, 1) kersp. van Engeland, grs. Kea., z. Wenden.
Kautsebani, z. Kawsjani.
en m u. Z. Worcester, aan de Severn. Kessingland, kersp. van Engeland, gra.
Kavali, Z. Motlg.
Suffolk, 1 U. ZZW. Lowestoft. 960 mw.
1478 mw. - 2 ) (East- en West.),
Kavalli, z. Ivoorkust.
poststation in de Austr. kolonie Nieuw- Kestenbolz, at. in het Duitsche rijksKawai, z. Sandwich-Eilanden.
land Elzas-Lotharingen. 3892 mw.
Z uid-Wales, gra. Macquarie, 68 u. N.
Kawalani, z. Vossen-Eilanden.
Keaton, kersp. van Engeland, grs. Kent,
Sidney. 240 mw.
Kawara, z. Quorra.
u. ZZO. Bromley. 720 mw.
Kawoer = Cauwer, z. Zuidooster-Eil. Kempaford, kersp. van Engeland, pea.
Gloucester, aan de Teems, 1 u. ONO. .Keavviek (meer ), z. Derwentwater.
Kay, z.
Ketch, z. Cuttack.
Cricklade. 950 mw.
Mayor, z. Jolofs.
Kesel (de), z. Arensburg, en Kethel.
Kempstoo, kersp. van Engeland,
Kayser..., a. Kaiser...
Ketember, z. Keys 1).
en If u. SW. Bedford. 2710 mw.
Kaman, z. Kasan.
Kempsville, gem. der VS., Virginie, Keten-Eilanden, z. Hood 4).
Kazbin, Z. Kaabin.
Ketbely, gem. van Hongarije, pea. Sogrs. Princess-Anne. 3100 mw.
kazuaria-baai, z. Prinsen-Eiland 2i.
moo. 2815 mow.
Kea, 1 ) gem. van Griekenland, dep. Cy- Kena, z. Onega 1).
Ketsheavel, z. Kaatsheuvel.
claden. 3789 mw. - ) kern, van En- Kenaiskaia-Gouba, z. Cook 3).
Ketsjo, Keaelio, z. Cachao.
geland, grs. Cornwall, 1 2 u.. ZZW. Kenar, z. Kanareh.
Kendallville, at. in de VS., Indiana, Ikettenbowen, z. Cattenom.
Truro. 3366 mw.
Kettins, kersp. van Schotland, grs. Forgm. Noble. 2164 low.
Keadby, gem. van Engeland, grs. Linfar. 0. Coupar-Angus. 775 mw.
coln, kersp. Althorpe„ 1 u. OZO. Crowle. Kende', z. Niers.
Kenderes, d. in Hongarije, grs. Heves, Kettle, kersp. van Schotland, grs. Fife,
562 mw.
11/2 ti. W. Cupar. 2323 inw.
distr. Meer- Tur. 4428 low.
Kearslev, gem. en st. van Engelaud,
z. Bytown.
gra. Lancaster, kersp. Deane, 3/4 11- Kenery, z. Henery.
kenfig, kersp. en st. van Engeland, Z.- Kettlewell, kersp. van Engeland, grs.
ZZO. Bolton. 5843 jaw.
York, aan de Wharfe, 4 u
Wales. pea. Glamorgan, 11/2 u. WNW.
Kebis, z. Kerman 21.
N. Sktpton. 498 mw.
Bridgend. 591 law.
ke-ebo, Z. Kachao.
Ketton, kersp. van Engeland, gm. RutKeogh', z. Juckasjarwi.
Keekokemet, z. Ketskemet.
land, 1 u. WZW. Stramford. 1115 mw.
Keemel, gem. van Hongarije, gm. Pesth, Kenkoen, z. Kengoen.
Kety,
at. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Kenkria,
z.
Korinthe
3).
31/2 u. 0. Kalocsa. 4428 mw.
Gelid& 4464 law.
Kenmore, z. Valentia 1).
Kedda, z. Queda.
Keddington. kersp. van Engeland, pens. Kenn, kersp. van Engeland, grs. Devon, ,Kenilsorat, z. Coelhorst ; - Hoogland.
Kevernes, gem. van Hongarije, gra.
1 u. Z. Exeter. 1014 law.
Suffolk en Essex. 2 u. NW. CastleI Csanad. 3068 mw.
Kenna, z. Cheshire 2).
Hedingham. 940 mw.
Kennedy, naam van verschillende ko. Keverne (St )-, kersp. v. Engeland, gra.
Kedi-kaiab, z. Vezir-Kopri.
l
bales
ni Australie, Queensland, bene- I Cornwall, 2 u. Z. Falmouth. 1841 mw.
Kedoe. z. Kadoe.
yens van een grs. in Nieuw-Zuid-Wa- Kew, at. in de Austral. kolonie Victo
Kedoess, z. Sarabat.
ria, 1 n. 0. Melbourne, waarvan het
les. aan de Bogan-rivier, 1. o. - Het
Keelang, z. Kelang.
een vooratad nitmaakt. 2000 Jaw. Kenoedy-meer ligt in Be. N.-AmeKeelby, kerap. van Engeland, grs. LinSt.-Kew, kersp. v. Engel., pa Cornrika, op 66° N.B. en 73° W.L.
coln, 11/., u. W. Grimsby. 840 law.
wall, m u. NNO. Wadebridge.. 078 mw.
Keel., kersp. van Engeland, gr.. Staf- Kennel", 2. Bench.
ford, 1( u. W. Newcastle-under-Lyne. Kenningball, kersp. van Engeland, gnu. Kewatoke, kersp. van Engeland, grs.
Somerset, aan 't ICanaal van Bristol, 2
Norfolk, l/
OZO. Marling. 1380 mw.
1052 law.
U. NW. Axbridge. 650 law.,
Keen (Mount.), b: in Schotland, op de Kennoway, kersp. van Schotland, gnu.
Kezborongb, gem. van Engeland, gee.
Fife, 1/2 it. Z. Cupar. 1703 law.
grew: der gess. Aberdeen en Forfar.
York, W.--Riding, kersp. Darton. 1 u.
560 58' N.B., 2° 37' W.L. 340 met. hoop. Kenry, baronie van Iceland, pea. LiWNW. Barnsley. 1585 law.
merick. 5632 law.
Keenagbt, baronie van Iceland, gra.
Kensington, at. in de kolonie Z.-Au- Key (Groot- en Klein.), Z. Keys.
Londonderry. 23,740 law.
Key:Biscayune, z. Dade 2) R.
stralie 6132 law.
Keeper., berg in Ierland, gra. Tippek enawortb, kersp. van Engeland, gm. Keragbam of Kayingbasn, kersp.
rary. 750 meter boven de zee.
van Engeland, pea. York, 0.-Riding,
Rena, 1/2 U. ZZO. Dunstable. 891 hew.
Keer, z. Cadier.
21/2 n. 030. Mull. 620 law.
Keerbergen, gem. van Belgie, pray. Kenton, z. onder Hardin.
Kenton, 1) kerap. van Engeland, grs. Koynase = Canwer, a. Zuidooster-Eil.
Brabant. 2140 mw.
Devon, 1% u. ZZO. Exeter. 1858 law. Kepner, kersp. van Engeland, gm Suskeers, Z. Zwaag.
- 2) gem., id., gr.. Northumberland,
sex, 1112 tt. N. Brigh. 2397 hew.
keetab, z. Kaitah.
kerap. Gosforth, 14 U. NW. Newcastle- Keynes, kerap. v. Engeland, pea. Wilts,
Kefr-Kenna, 1. Kane 1).
aan de Teems, omvatt. de at. Cricldade.
upon-Tyne. 680 law.
keidaeb, z. Queda.
Keyport, at. in de V.S. New-Yersey,
Kenwyn, kersp. van Engeland,
Kei-eilanden, a. Keys.
pea. Monmouth, 6 U. Z. New-York.
Cornwall, bij Truro. 9750 law.
Keller, postatation in Victoria, Austra2386 mw.
lie. grs. Bourke,21/2 u. NW. Melbourne. Kesmanque, z. Van-Buren 2).
keys, a. onder Caicos.
Koppel, a. under Toma-Eilanden.
3 a 400 mw.
heir, kersp. van Sehotland, gra. en 3 Kerab, z. Buphraat; - ook Irak-Adsje- Keyeoe, kersp. van Engeland, pen. Bedford, 14 u. ZZW. Kintholton. 869 mw.
Kqrkbab.
mi;
U. NNW. Dumfries. 850 mw.
Keratin, 0014. van Griekenland, dep. keywatala, z. Keys.
keiselama, z. Kiachm.
Key-west, z. Florida-Keys; - Monroe 4).
Attica egotll. 1514 law.
Kates, d. in Schotland, gra. Caithness,
Keywords, kersp. van Engeland, gra.
3).
kersp. Wick. 1 Kerboikm.
en 11/2 u. 33W. Nottingham. 750 Mw.
hr.
Ke itliball.emr-Kinkell,kersp. v. Schot- Karen, a.oen.
iiesanlik, z. Rasanlik.
land, gee. en 31/2 n. NW. Aberdeen., Keresoma, 1.
Kerinla, d. op 't eil. Cyprus, N.kust, Ks:a-Seas.. aryl. in Oostenr.-Ronga875 mw.
rBe, prov. Transsylvanie, 1 u. ZZO.
31/1 a. van Nleoaia. 800 inw,
keithley, Z. Keighley.
Sageavar. 4900 hew.
gexa. en 41. in Neankrtik, delL
Keitan, S. Sylt.
z. Khabes.
keimeralsaai, z. Soenda ( Street-), en. COtes-dtt-Nord, arr. St.-Brieue, kant.
REItaltatta,
2. Wyne-Gunga.
Paimpol. 2014 law.
Lampong.
Morita, Z. under Mir 1).
Kbatibes-pas, I. Khyber-pas.
keizers.Eiland, z. Lampong.
z. Khyen-.
keizera-kaaaal, 2. onder Aragonie 3). York-Avesta:tie, d. in de Ned. prov.
Kej, z. Kedsje.
1 Gelderland, gem. Zoelen; met sea her- Khaiorpoer, I. Kheyerpoer.
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kersp. v. Schot- K ngsthorpe, kenp. van Engeland, gee.
land, grs. Argyle, W.kust. 3400 tow. en 1/2 u. N. Northampton. 2410 low.
kersp. van Schotland, grs. Kingstown, z. onder Kingston 3).
Kingstree, z. Williamsburg 1).
Bute, eil. Arran. 2879 mw.
Kilmuir, kersp. van Schotland, grs. In- Kington, z. onder Kineton.
King-tsjing, z. Lioe-Kioe-Eilanden.
verness, eil. Skye. 2567 mw.
Kingwood, Z. under Preston 2).
Kilmun, Z. Dunoon.
Kilnamanagh (Lower.), baronie van Kini-Baloe, z. Borneo.
Ierland, grs. Tipperary. 6973 tow. — Kin-hi.., tech. van China, prov. Sjantong, 71/2 u. ZZW. Lai-Yang. 3000 low.
(Upper.), id., id. 11,960 tow.
Kilnlnian-en-Kilmore, kersp. van Kin-King, z. Toemen.
Schotl., grs. Argyle, eil. Mull. 2739 tow. Kinky, z. Visch-Rivier 1).
MoKilnsea, kersp. v. Engeland, grs. York, .Kinloss, kersp. van Schotland,
ray. 1112 mw. — Ook in het gra.
O.-Riding. bij kaap Spurnhead, 6 u.
Stirling, kerap. Bothkennar en Larbert
OZO. Hull ; vroeger belangrijk, doch
bevindt
zich
een
d.
van
dezen
naam
;
thans onaanzienlijk.
met 4 it 500 tow.
Kil-Rhedin of Cilrhedyn, kersp. van
Engeland, Z.-Wales, grss. Carmarthen Kinnaird-Bead, z. Moray (Golf-van-).
en Pembroke, 1 u. ZZW. Newcastle- Kinnatalloon, baronie van Ierland,
grs. Cork. 4158 inw.
in-Emlyn. 1974 mw.
Kilronan, d. in Ierland, grs. Galway. Kinneigb, kersp. van Ierland, Manster, grs. Cork. 3248 mw.
527 low.
Kilsby,kersp. van Engeland, grs. North- Kinnekulle, Z. Lidkoping.
ampton, 1 u. ZO. Rugby. 500 mw. Kinnell, kersp. van Schotland, gm. en
2 u. 0. Forfar. 766 tow.
Kilspindie, kersp. van Schotland, grs.
Kinnellar, kersp. van Schotland, grs.
en 1/2 to. 0. Perth. 679 inw ..
Aberdeen. 600 tow.
Kiltarlity, kersp. v. Schotl., grs. Inverkersp. van Engeland, grs.
Kinnerley,
ness, 21/2 u. ZZW. Dingwall. 2573 mw.
Salop, 1112 u. ZZO. Oswestry. 1375 tow.
Kiltartau, baronie van Ierland, grs.
Groningen, gem. Veendam.
Kinnethmont, kersp. v. Schotland, gee.
w.
Galway. 12,6 00 in
Kidak, z. Jekaterinoslav.
Kiltearn, kersp. V. Schotland, grs. Ross, Aberdeen, 11/2 U. Z. Huntley. 1062 tow.
1K idron, z. Kedron.
aan de Cromarty-golf, 2 u. NNO. Ding- Kinnitty. kersp. van Ierland, Leinster,
Kidsgrove, at. in Engeland, grs. StafKing's-Co., 1 U. ONO. Parsonstown.
ford, kersp, Wolstanton, 1 u. N. New- wall. 1496 mw.
868 tow.
Kilwa, Z. Quiloa.
castle-under-Lyne. 4162 tow.
Kinnoull, kersp. van Schotland, grs.
Kilwari, z. Ceram-Lant.
Kra. z. Kiev.
Perth, aan den 1. Tay-oever. 3108 mw.
Kiel (de), b. in de Ned. prov. Gronin- Kimberley, 1) d. in Engeland, grs.Notts,
kersp. van Ierland, grs.
Kinsalebeg,
kersp. Greasley, 11/, n. NW. Nottinggen, gem. Hoogezand. 240 tow.
Waterford. 15 )3 mw.
ham. 3936 inw. — 2; hfdst. van WestKielczewo, d. in Pruisen, pro, en
frika, 4 a 5 u. Z. Pniel. Kinston, 1) gem. en d. in de V.S., N.Griqualand,
regdst. Posen. 1323 mw.
13,20) mw. )Het beet ook wel N e w- Carolina, grs. Lenoir. 4600 mw. — 2)
Kielogoe, z. Foeta-Toro.
of Kingston, d. in Engeland, grs.
Rua h en Col e sb erg K o pj c)
Kielwa, Z. Quiloa.
Dorset, kersp. Conford-Magna, 1 u.
Kimi, z. Rem.
Kiemascha, z. Kemakh.
NO. Poole. 1924 tow.
Kimpolang, z. Kimpolung.
Kiemswaard, z. Kimswaard.
Kimpton, kersp. van Engeland. grs. Kintbury, kersp. van Engeland, grs.
Kiendar, z. Gwydir-rivier.
Berks, aan de Kennet, 1 u. OZO. HunHerta, 1 u. WNW. Welwyn. 952 mw.
Kienitz, at in Pruisen, prov. Brandengerford. 1874 mw.
Kinalea, baronie van Ierland, grs. Cork.
burg, regdst. Frankfurt. 1954 mw.
Kin-tsja-Kiang, 5. Yang-tze-Kiang.
4150 mw.
Kierope, gem. van Pruisen, prov. Westphalen, regdst. Arnsberg. 3390 tow. Kinalmeaky, baronie van Ierland, grs. Kinvarradoorus, kersp. van Ierland,
grs. Galway. 2875 tow.
Cork. 4150 tow.
Kietka, z. Kaitah.
Kien-kiang, z. Kieoe-kiang, ond. Kieoe. Kinard, kersp. van lerland, Kerry, bij Kin-yuen, st. in China, prov. Kan-soe,
80 u. WNW. Canton, 24° 26' N.B. en
Dingle. 740 tow.
Kijfwaard, z. Pannerden.
105° 50' O.L.
Kinawley, kersp. van Ierland,
Kikiwhary, a. Kickiwherry.
Kinzheina, d. in het Duitsche rijksland
Cavan en Fermanagh. 11,103 low.
Kildronght, z. Celbridge.
Elzas-Lotharingen, kr. en bij SchlettKincardine, d. in Br. N.-Amerika, Dom.
Kitimat, z. Kalhat.
stadt. 1519 tow.
of Canada, prov. Ontario. 1910 low.
Kili, z onder Kilia.
Kincardine-O'Neil, kersp. van Schot- Kioe-Long-Kiang, z. Me-Kong.
Kilia, z. onder Kilt.
land, grs. en 51/2 u. W. Aberdeen, aan Kiof = Kiev.
Kilid-Bahr, z. Dardanellen.
Kiou-Siou,
z. Kioe-Sioe.
de Dee. 2000 tow.
Kiting.-.Hamden, z. Kieling-eilanden.
Kinclaven, kersp. van Schotland, gee. Kippax, kersp. en gem. van Engeland,
z. Kiz.
grs. York, W.-Riding, 2 u. OZO. Leeds.
en 21/2 u. NNO. Perth. 607 low.
Kilkhampton, kersp. V. Engeland, grs.
Cornwall 1 u. NNO. Stratton. 1078 mw. Kinderhook, 1 ) st. in de V.S., New- 4185 low. (in 't ken*. )
York, grs. Columbia, 4 U. Z. Albany. Kippen, kersp. van Schotland, grss.
z. Kerman 1).
4055 low. — 2) gem. in Virginia, grs. Perth en Stirling, 2 1/ W. Stirling.
Killamarsh, kersp. van Engeland, grs.
1568 tow.
Derby, 2 u. NO. Chesterfield. 1884 mw. Washington. 2391 tow.
Kinelarty, baronie van Ierland, grs. Kippur., berg in Ierland, Leinster, 21/2
Z. Kirriemuir.
U. ZZW. Dublin ; 800 meter hoog.
Down. 13,945 mw.
z. onder Kila.
Kiprovvarsk,
z. Tsjiprovatz.
Killearn, voeg bij 1110 mw. De hier Kinfare of kinver, kersp. van Hugegeboren Georg Buchanan was een la- land, gm. Stafford, 1 U. NNO. Kidder- Kiraly-Darocz, gem. van Hongarije,
minster; met veel ijzer- en metaal- grs. Szatmar. 2429 tow.
tijnsch dichter.
Kirch-Barkau, z. Preatz.
industrie. 3280 tow.
Killearnan, kersp. van Schotland, grs.
Kirchberg, 1) et. in Zwitserland, kant.
Ross, 1/2 U. ZO. Dingwall. 1272 mw. Kingarth, kersp. van Schotland,
Bern, distr. Burchdorf. 1536 mw. —
en op het eil. Bute. 901 tow.
Killenaule, stadje in Ierland, gm. Tipperary, 3 u. ZZ W. Urlingford. 924 tow. King-Edward of Ken-Edar, kersp. 2) id.. kant. St.-Gallen, distr. Oud-Toggenburg. 4558 tow. (in de gem. )
van Schotland, grs. Aberdeen, 1 u.
Killian, baronie van Ierland, grs. GalKirchheim, 1 ) at. in Wurtemberg, 4
ZZO. Banff. 3110 mw.
way. 2563 mw.
0. ZO. Stuttgart. 5817 mw. — 2) id.,
Kuhn, kersp. van Schotland, grs. Perth, King-George, z. onder Nieuw-ZuidRijn-Beieren, 41/2 u. NNO. KaiserslauSheiland.
4 u. NNW. Callander. 1856 mw.
tern. 3083 mw. — 3 ) id., gr.hertogd.
Killingholme, kersp. van Engeland, Kinglassie, kenp. van Schotland, grs.
Fife, 1 u. NNW. Kirkcaldy. 1082 low. Baden, kr. Heidelberg. 2246 tow. —
gra. Lincoln, 11/2 U. NW. Great-GrimsNog vele andere plaatsen van dezen
King-Nan, z. Khyen-Dwem.
by. 780 tow.
naam komen in Duitschland voor.
Kingoldrum, kersp. van Schotland,grs.
Killorglin, z. Conway.
Forfar, 1 u. WNW. Kirriemuir. 410 mw. Kirchhellen, gem. van Pruisen, prov.
Killorglin. kerap. v. Ierland, grs. Kerry,
Westphalen, regdst. Munster. 2745 mw.
Kingower, post:station in de Austral.
3 U. Z. Tralee. 7580 tow.
kolonie Victoria, Londondistr., 17 u. Kirchborde, gem. van Pruisen, prov.
Kilmadock, kersp. van Schotland, gm.
Westphalen, regdst. Arnsberg. 5010 mw.
N. Ballarat. 500 mw.
Perth. 3170 tow.
Kilmaine, baronie van Ierland, grs. Kingsbury. 1) kersp. van Engeland, Kirchhoven, gem. van Pruisen, Rijnth. 1422 pros. regdst. Aken. 1989 mw.
wor
T
grs. Warwick, 1Z.
u.am
Mayo. 22,680 mw.
gem. van Pruisen, prov.
Kirchhunden,
mw.
—
2
)
id.,
grs.
Middlesex,
2
u.
NW.
Kilmalcoln, kersp. van Schotland, grs.
Renfrew, aan de Clyde, 1 u. ZO. Port- St.-Paul's-kathedraal, Louden. 622 tow. Westphalen, regdst. Arnsberg. 3326 mw.
Kingsclere, kersp. en mvl. in Enge- Kirchlamitz, z. Kirchenlamitz.
Glasgow. 1716 tow.
land, gra. Hants, 41/2 u. N. Winches- Kirdford, kersp. van Engeland, gr..
Karnali., kersp. van Schotland, gras.
Sussex, 2 U. NO. Petworth. 1787 mw.
Argyle en Inverness, 7 u. ZW. Fort- ter. 2781 inw.
Kings-Cliffe, kersp. van Engeland, gm. Kirdorf, z. Kirtorf.
Augustus. 4066 tow.
Northampton, 11/2 u. NNW. Oundle. ' Kiria, z. Koeria.
Kilnaallock, baronie van Ierland, gra.
Kirin-Oola, z. Mantsjoerie.
1259 low.
Limerick. 2100 tow. Ken d. van denzelfden naam in dit grs. 41/2 u. Z. Li- Kingsholme, voorstad van Gloucester, Kirkaldy, z. Kirkcaldy.
Kirk-Arbory, kersp. v. Engeland, dl.
Engeland.
merick gelegen, heeft 1125 inw.
Man, 1/2 u. NNW. Castletown. 1355 inw.
Kilmamorock, kersp. van Schotland. King-Island, Z. onder Konings-eil.
Karkburn, kenp. van Engeland, gra.
grs. Dumbarton, aan den Z.oever van — Mergui-Archipel ; — Okiben.
Kingskerowell, kersp. van Engeland, York, 0.-Riding, 1 u. ZW. Great-Drifhet Loch-Lomond. 978 tow.
field.
560 tow.
Kilmany, kersp. van Schotland, grs. gm. Devon, 1/, u. ISO. Newton-AbKirkburton, kersp., gem. en st. van
Fife, 1 u. NNO. Cupar. 650 low. hot. 960 mw.
Engeland, grs. York, W.-Riding, 1 u.
Kilmartin, kers,. v. Schotland, W.kust, Kingsland, kersp. v. Engeland, grs. Hegrs. Argyle, bk) Loch-Awe. 968 low. reford, 1 u.WNW.Leominster. 1138 inw. ZO. Huddersfield. 18,850 how. ( in 't
kersp.; 3445 in de gem. )
Kilnaersdon, kersp. v. Engel. grs. So- Kingsley, 1 ) gem. van Engeland, gra.
menet, 11h u. WNW. Frome.' 2531 low. Chester, kersp. en 1 u. ZO. Frodsham. Kirkden, kersp. van Schotland, go-s. en
1 u. OZO. Forfar. 1623 tow.
Kilmomiviag, kenp. can Schotland, 1121 low. — 2) id., gm. Stafford, 1/2
grs.Inve,1/2NOFort-WUu.Cheadl190mw Kirk-Fenton, kersp. van Engeland. gra.
York, W.-Riding, 1 u. ZZO. TadcasKingsteignton, kersp. van Engeland.,
limn. 1980 low.
ter. 740 mw.
Kihnorack, kersp. van Schotland, grs. gra. Devon, ho U. NNO. Newton-AbKirkfieldbank, d. in Schotland, gra.
Inverness, omv. de st. Beauly. 2728 tow. bot. 1613 mw.

Khairgaun, z. IChyrgaon.
Khairpoer, z. IChyrpoer.
Kim'eta., z. Hoeloetzi.
z. Prinaen-Eilanden.
Khandesch, z. Candeish.
Kharesm, z. Shiwa.
Khaapur, z. Caapoer.
Khatanga, z. Hatanaka.
Kbausch, z. %Mach.
Khelidonia (kw.), z. Setalieh.
Khimera, z. Chimera.
Khoper, z. Choper.
Khopersk, z. Chopersk.
Rhona, z. Samos.
Kboten, Z. Yoerong-Kasch.
Kboton, z. Koekoe-Kota.
Klaubbe, z. Kherman 2).
Klanlkal, z. Khoelkal.
KlanIm, Z. Khoeloem.
Khungtagbant, z. Bidsjni.
Khurd, Khurramabad enz., z. Khoe...
Khusistan, z. Khoezistan.
Kia-kiang, z. Yang-tze-kiang.
Kiakta, z. Kiachta.
Kialing-kiang, Z. Yang-tze-kiang.
Kiangari, z. Kiankari.
Kiang-ki-tao, z. Han-Yang-foe 2).
Kibbeigaarn, geh. in de Ned. prov.

i
'Manor. met Kilbride,
Kilmory,

80

4460 Kirkheaton

=

Lanark, 'weep. Lesinahagow. 970 mw.
Ilirlsbeston, kersp.,gem. en at. in EnI, gm. York, W.-Riding, bij Ihnield. 12,687 mw. (In 't hemp.; 2650
In de gem.)
irkhilik_kerap. van Schotiand„ gee. en
Oh n. W. Inverness, aan de MoraygoIf. 1582 mw.
IliMilmepe,
rsp. van Schotland, gm.
keinw .
Selkirk . 565
Kirkinner, kersp. van Sehotland, gee.
en //2 u. Z. WWwwn. 1548 mw.
K hrkinelota„ kersp. van Ierland, gee.
Antrim. 9407 inw.
iiiirk-Irotoadgersp. van Engehind, gee.
Derby, 3/4 u. ZZW. Wirksworth. 715 inw.
Kirkland, 1) kersp. en gem. can Ugee. Ctmiberland, 21/e n. ONO.
965 mw. — 2) id., gra: Westmoreland, kersp. Kendal. 1404 mw. —
3) d. in Schotland, grs. Fife kersp.
Wemyss, ik U. W. Leven. 351 mw.
Kirk-lLeatham, kersp. van Begeland,
pa. York, N.-Riding, 1 n. NNW. Gillsborn'. 1930 mew.
Kirkiey, kersp. van Engeland, gee. Suffolk, bij Lowestoft. 1626 inw.
Kirk-Linton, kersp.v. Engel., gee. Cumberland, 1 U. ZO. Longtown. 1509 inw.
Mieklistos, kerap. van Schotland, 2 u.
W. Edinburgh. 2172 mw.
K irkusabeeek, kenp. can Schotland,
aan de Wigtown-baai, bij Creetown.
1586 Met.
liarkmahoe, kerap. van Schotland, gee.
en 1 U. N. Dumfries. 1332 mew.
Kirkmaiden, kersp. van Schotland,
gnu Wigtown, bij Galloway. 2510 mew.
Kirk-Newton, kerap. V. Engeland, gr.
Northumberland, 1 a. WNW. Wooler.
1402 inw. — Kirk-Newton en EastCalder, kenp. van Schotland, gee. en
21/4 U. WZW. Edinburgh. 2198 mew.
Kirkossvald, kersp. van Schotland,
Sr.. Ayr, aan de Firth of Clyde, i u.
SW. Maybole. 1846 mw.
Kirkman, d. in Engeland, gee. York,
W.-Riding, kenp. en 1/4 u. W. Leeds.
3461 inw.
Kirktown, kersp. v. Schotl., gee. Roxburgh, 3/4 U. OZO. Hawick. 350 iaw.
Kirkned, kersp. van Schotland, gee. en
5, U. WNW. Peebles. 300 mew.
Kleiman ..-- Kerman.
Kiremansjah, z. Kermansjah .
Kirnbaiden, z. Herbolszheim, en Kentzingen.
1Mieriaeh, at. in 't gr.hertd. Baden, hr.
Carlsruhe. 1873 mw.
Wetting, kersp. v. Engeland, grs. Cambridge, 1 U. ZZO. Newmarket. 880 mew.
K irtlington, kersp. van Engeland, gee.
Oxford, m u. ONO. Woodstock. 761 mw.
Kirwee Mirswie et. in Voor. Indie,
pees. Benga
len, NW.pro
v., div. Allahabad. 6854 inw.
Kish..., z
Kisil-Ozan, z. Sefid-Roed.
Kielengainga, a. Dajelum.
lifiligi, z. Yarriba.
Kinon, C. onder Cannel 1).
Kimsey, Z. Sierra-Leone.
Kitti (St.-). z. Christopher ( St.- ).
Iiivi-Ste, z. Kioe-Sioe.
K inn, z. Oeral 2).
Kladjar, z. Kisijar.

rzit.

t!ittelliC 1 en,
. ".K ba M
zoinde, s. zilie:temnind ae .d en.

:

ow=Kiev.
, s. RIO-.
ago, 10
ens.
E Inderenkerke,s.Duiveland
61en
Illiodowo = Gladowa.
110appww, S. K313P3 1filara, War, riv., die onder den eersten sawn in Noorwegen nit het miter
Faemund ontstaat, verderop den naam
van Trysid-Elf kriagt en bij hare ltonutt
Op zweedschen bodem Klee beet. Zij
valt bij Carlstadt in het Wanes-meet,
am bet ender den naam van GOta
weder in verlaten.
Weeks, et. in Preteen, prov. en 'insist.
Posen. 1843 mw.
Klein, gem. in Oostenr.-Hong., prov.
Stiermarken. 2035 mw.
Ifileineseer, s. Saemeer.
Wiedasitstid. in Predate, prov. Silesia,
egnitz. 1892 mw.
MillIttlailknelhen, gem. en d. in OMtenr.-Songarte, prov. Opper-Oostenrijk. 2548 tow. (in de gem.)
Ifileivasehlatten, s. Zahtthna 1).
Klonanig, el. in de kohmie Z.-Australia,
ten 0. 'an Adelaide. (3. het art. Z.Austridie).
illoneke, s. Oosterhesselen.
Illemewets, d. in Hougarije, gee. Gamer, distr. Rime-Reese. 4150 mew.
xi...my gem. van Griekenland, dep.
Argolis en Corinthe. 2771 mew.

Wert* gem. van Griekeuhtud, dep.
Aearnania en Aetolia. 3565 mw.
Klinommela, gem. van Hongarije, grs.
Agram. 2179 inw.
z. Brunesunt.
s. Kiln.
Kliskowita, z. Konigsberg 6).
KlIpdrift of Markley, d. in de Heapkeionie, Z.-Afrika, aan de Vaal-rivier,
r. co.; met diamantdelverijen.
KM. = Mau,
Winer, gem. van Griekenland, dep. Arcadia. 3764 mew.
Klitorlia, gem. van Griekenland, dep.
Achaia en Rise. 3950 mew.
z. Klioet....
Knitted.,
z. Oder 1).
Klontbal, Z. Clonthal.
Kieeeterholt, z. Westerlee.
Kloosterveen, 11 b. in de Ned. prov.
Drente, ander de gem. Smilde ; met
can eigen herv., chr. geref. en see isran. hark. 1130 inw. — 2) id., d.,
gem. Amen. 1930 mew.
Ktosterbenek, z. Bruck 3).
Water, st in Zwitserland, kant. Zitrich, diet, Btilach. 1373 mw.
Knaptoft, kersp van Engeland, gee. en
2112 n. Z. Leicester. 810 inw.
Knrelingen, et. in 't ge.hertd. Baden,
hr. Carlsruhe. 2085 mw.
Knight, z. onder Prince-William 2).
K nibmin, d. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Galicie. 2210 mw.
Knijp (de), z. Zandeweer.
Knijpe (de), z. Brongerga (Nieuw-).
Main, z. Kerka.
z. Aarhutui.
Knock, kersp. van Ierland, gr. Galway. 3242 inw. — Ook can berg in
Schotland, gm. Banff, op 57° 31' N.B.
en 2° 46' 0.L. draagt dezen naam (325
meter boven de zee).
K nockainy, kersp. van Ierland, gee.
Limerick. 2394 mw.
Knoekando, kerap. van Schotland, gee.
Moray, aan de Spey, 31/2 u. ZZW. Elgin. 1910 mw.
Knoekane, kenp. v. Ierl., gm. Kerry.
U. WNW. Killarney. 4155 mew.
Knoekbain, kersp. van Schotland, gee.
Ross, aan de Moray-firth, 1 n. NNW.
Inverness. 2155 mw.
Knoekbreda, keret). van Iceland. Ulster, gra. Down. 13,000 inw.
Knoekbride, kersp. van Ierland, grs.
Cavan, in. NO. Ballieborough. 5840 in w.
K nockgraffon, kersp. v. Ierland, Munster, grs. Tipperary. 1680 inw.
Knoekmabon, d. in Iceland, Munster.
gra. Waterford 1/2 U. ONO. Bonmahon,
met kopermijnen in de nabbheid.
Knockmourne, kersp. van Iceland,
gra. Cork. 1480 mw.
Knoekninny, barouie van Ierland, gra.
Fermanagh. 7115 mew.
Knoekrath, kersp. van Ierland, gra.
Wicklow. 1083 mw.
Knoektopher, baronie van Ierland,
gra. Kilkenny. 7536 mw.
KnoIlondam, z. Wormer 1 ), en Wormerveer.
Knonan, d. in Zwitserland, kant. Zurich, distr. Affoltern. 570 inw.
Knottingley, gem. van Engeland, gee.
York, W.-Riding, kersp. en lh n. ONO.
Pontefract. 4039 mw.
Knowle, 1 d. in Engeland, gra. en 2
U. NW. Warwick, kerap. Hampton-inArden. 1372 mw. — 2) (Cbsreb.),
kerap., gr. Dorset, 1 U. ZS°. Wareham. 1536 mw.
Knowlton, gem. in de V.S., New-Yetmy, gra. Warren. 16 n. NW. Trenton.
1690 mw.
Krox-eflanalen, s. onder Gilberta-eil.
Kuktioebyn, a. Knyezijn.
Kmateford, kersp. van Engeland, gra.
Cheater. 4310 inw.
Knotwyl, st. in Zwitserland, kant. Lucerne, distr. Sursee. 1061 mw.
Kobaki, d. in Oostenr.-Hongarije, prov.
&Mei& 2253 inw.
Kobbenoe, z. Angot.
Kohersdoef, d. in Hongarije, gm. en
distr. Oedenburg. 1250 mw.
Koilljaki, z. Kobyli61d.

Kokilosa, s. Samara 1).
z. Coblens.
k.byisaka, a. Gornto.

d. in Oostenr.-Hongarije; picv. °allele. : 1.225 mw.
Noebannoo, s. Koerdistan.
Koelikbeiaa, s. Hocken'.
iiispeki, /sp. em., prey. Toss. 27,000 mew.
d. ia Osatenr.-Hongaree,
prow. Gaiitia. 1836 mew.
Komi, d. in Hoseartje, Ers. Roams,

Koonap
Iloehistan, z. Kohistan.
Keen (El-) = Gran.
Koekoenor, z. Kokonor.
Koelasvatta-bassi, z. Demme.
Koelikora, s. Saneanding.
Komnalsad, z. Khoerroemabad.
Koensuk, z. Sjahar-4
Koeneloer = Cauwer, z. ZnidoosterEilanden.
Koester, Z. Kama 2).
Kamesesine, z Sjamaka.
Keeniab, z. Kalawawa.
Koenkrat, z. Konrat.
Koepang-baai, z. Babao.
Koepians, z. Melovatka.
Koer = Cauwer, z. Znidooater-Eilanden.
Koerassjir, z. Koerilen.
Koeren, z. Kamen; — Oerga.
Koernok, z. Kernoek.
Koeroeman, z. Latakoe.
Mioerolka, z. Jenisei.
Koeseb-Aidatasi, z. Scala-Nova.
Used, z. Ganges.
Koesseri, z. Sjary.
Keeesevors = Coessevoey, z. Zuidooster-Eilanden.
Koetei, z. Borneo.
Koetie-Mala, z. Banjermaning 3).
Koetotilema, z. Sala.
Koetsje, z. onder Tibet.
Koetsjoek-Mender, z. Cayster.
Koevaisa, a. guano.
Koewala-Dadong, z. Liugga.
Koeseala-Dai z. Lingga.
Koesistan, z.Khoesistan.
'
Kofiatan, z. Kohistan.
Kohlen-Jankowite, z. Jankau.
Koi, z. Khoi.
Koje, z. Scarpanto.
Kokan, Kokand, z. Khokan.
Kokengen, z. Kockengen.
Kokora, z. Bali 2).
Kokoro, s. Senegal 1).
Kokoo-eiland, z. Andamanen; Rapala.
Kokoo-eilanden, z. Keeling-eilanden.
Koksjenga, z. Wage.
Koksswijk, Z. Zevenhuizen 2).
Koky, z. Jolofs.
Kolab, z. Koelab.
Kolakonka, z. Sierra-Leone.
Koiapoer, z. Satter..
Kolguev, z. Kalgoeev.
Kollin, z. Kolin.
z. Kolyma.
KolInmerzwaag-Weateinde, z.
Zwaag-Westeinde.
KrolInth, d. in Hongarije, grs. Backs,
distr. Zombor. 2531 mw.
Koh', z. Kenlen.
Kolobeng, zendingapost in Z.-Afrika,
Kaapkolonie ; 24° 23' Z.B., 25° 23' 0.L.
Moines., z. Kalocsa.
Koloeynthion, gem. van Griekenland,
dep. Laconia. 2395 inw.
Kohserie, Z. Salamis.
Koiolimni, z. Marmora.
Kolonelo-diep, z. Casper-Robles-diep.
Ko1onideo, gem. van Griekenland, dep.
Meseenia. 5208 mw.
Kolosvar, z. Klausenburg.
Kolpina z. Petersburg (St.-) 2).
Kaybaliang, Z. Koelibabang.
Kolsim, z. onder Suez.
Mom, z. Knees.
Komarno at. in Oostenr.-Hongarije,
prov. Galicia. 4731 mw.
Kombotseh. z. Argot.
Konanterdijk, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Gent. I a 600 mew.
Kommereiji, b. in de Ned. prov. GroBingen, deals onder de gem. Gelb.hark, deals onder die van Oldehove gelegen. 325 mw.
Koinoe1, z. Khamil.
Konauldsina, z. Ghumoerdejina.
Ilionfoea, z. Sierra-Leone.
Keing-lho-to, z. &dean.
Koagatrup, z. Seyer0e.
Kinirorf, z. Mungersdorf.
Mont nen-Eiland, s. Dassen-Biland.
Komi asen-Eilanden, s. BorromelesheBilanden; Tenedos.
Monizsgen d. in Preteen, prey. Westphalen, regdat. Arnaberg, It. Soest.
Konhag-George-Stivier, s. Manioc.
K•singin-Cbarlotta-, s. Queen-Charlotte-.
lioningobergen, z. KOnigsberg 1).
Koniagobaven, s. Porto-Re 1).
Koningskainter, z.

Mossistirsoemed. z. De-Wins-Land, en
Kaap=Levesque.
Konlingsveld, z. Vrijenban-.
Koinings-Karwola, s. Konskowola.
Konkoen, s. Kengoen.
imaltszda, s. Balabonk.
z. Stampalia.

lionsses, z. Kansan.
distr. Kleio-Totis. 2968 law.
Kortata, s. Tani.
Hhodsjead. Kos... (in eng. woordvormen), s. Kee...
ifonilead,
Alodise, Kodsjo, z. Searpanto.
Koozkop, landstreek in de Haapkolonie,

Laino

Kooringa

1161

Z.-Afrika, aid. Beaufort, aan de Koo Krischna„ z. Hiatus.
1Laboachere, gem. van Queensland,
Kroe, Z. Peperkust.
nap-rivier; met veel veefokkerij.
Anatralie, 25 30' LB., 149. 40' O.L.
Kooringa, Kuria, at. in de kolo- Ks-oak, s. Kerman 11.
Labour, z. Baskische-provincidn.
Kroja,
(Akbissar),
at.
in
Eur.
Tur
fLabowan,
z. Laboean.
me Z.-Australid, In de Burra-Burra
kije, Albanid, NO. Durazzo.
Labro, d in Italie, prov. Perugia, 2 u.
mijnen; door ern spw. met Adelald e
verbonden (tie 't art. Z.-Austra118) • Krommenhoeke, z. Biggekerke.
NW. Rieti. 1490 mw.
Krompa, z. Kalatoa.
Koose,
Cali.
Lac (Le.), gem. en d. in Frankrijk„
Kronborg (fort), z. Elseneur.
Koot (de). a. Hillegersberg.
dep. Doubts, arr. Pontarlier, kant. MorKrone, Z. Deutschkrone.
Kop-de-Voorn, z. Dreumel.
tem. 2290 mw.
Kronthal, z. Kronberg.
Koperbergen,z. Coppermine-riv.
Laccadiven, z. Lakediven.
Kroospolder, polder in de Ned. prov • Laeco-Ameno, d. in Italie, prov. NaKapnick, z. Ktipeniek.
Groningen, gem. Beerta, in 1696 bedi,jkt •
Koppenhagen, z. Copenhagen.
pels, circ. Pozzuoli. 1593 mw.
Kropia, gem. van Griekenland, dep. At- Laceby, kersp. v. Engel., gra. Lincoln,
Kopry, a. Vezir-KOpri.
tica en Bceotia. 4781 mw.
1Kopt, Koptos, z. Heft.
1 u. WZW. Great-Grimsby. 1025 mw.
Krotau, z. Grottau.
Koratachy, z. Koeratsjie.
Lachagual Ipso), z. Andes.
Kraig, 1) of het Kruis, b. in de Ned . Lachosvce, d. in Ooatenrijk-Hongarije,
gophers, z. Corbieres.
Korendijk, z. Gondswaard; — Zandt ('t).
pray. N.-Brabant, gem. Heeze. 110 mw.
prov. Galicie. 1320 inw ,
Korenmaja, z. Koersk.
— 2) id., prov. Limburg, gem. Schim- Lachowice. d. in Oostenr.-Hongarije,
Korolovvetz, z. Krolevetz.
mert. 10 mw. — 3 id., id., gem. Teprov. Galicie. 1847 mw.
Korond, gem. van Oostenrijk-Hongagelen. 170 mw.
Lachsenburg, z. Laxenburg.
rije, Tranasylvanid, distr. Udvarhely. Kruisdijk, z. Groede.
Lackagh, 1) kersp. van Ierland, grs.
Kruisstraat, 1 ) b. in de Ned. prov.
2910 mw.
Galway. 1750 mw. — 2) id., grs. KilKoronis, gem. van Griekenland, dep.
N.-Brabant, gem. Rosmalen. 320 mw.
dare. 1040 mw.
Cycladen. 2118 inw.

— 2) id., gem. Osch. 150 inw. — 3) Lackan, 1) kersp. van Ierland, gra.
id., gem. Hoeven. 80 inw. — 4 ) id.,
Mayo. 948 mw. — 2 ) id., grs. Westgem. Roosendaal.
meath. 650 mw.
rije. prov. Galicie. 3200 mw.
Kruissveg (de), 1 ) geh. in de Ned. Lacock, Laycock, kersp. van EngeKoror, een der Pelew- of Paulau-eilanprov. Groningen, gem. Bafloo. — 2 )
land, gra. Wilts, u. Z. Chippenham.
den in den Grooten oceaan ; z. Stieid., prov. Z.-Holland ? gem. Bleiswijk.
1338 inw.
lees-Atlas, n° 76 ( Karton
Krukovatz, z. Kroesjovatz.
Lacon, St. en gem. in de VS., Illinois,
Korte. tkkera, e. Veendam.
Krumnsenan, St. in Zwitserland, kant.
get. Marshall, 22 u. N. Springfield.
Kortehoeve, z. Leksmond.
St.-Gallen, distr. Toggen burg. 1421 mw.
2400 inw.
Kortenburg, z. Wageningen.
Krynica, z. Muszyna.
Laconia, at. in de VS., New-HampKorteraar, z. Ter-Aar-.
Keshions, z. %ions.
shire, grs. Belknap. 2310 mw.
Kortgene 1Land-van-). z. Beveland. KsTnia, z. Exin.
Lac-qui-Parle, gem. der VS., MinneKort-ifeeavvijk, z. Willeskop.
Ktmzene, gem. van Griekenland, dep.
sota. 200 inv.
Kozthion, gem. van Griekenland, dep.
La Crosse_ 1) gra. der V.S., Wisconsin,
Acarnia en Aetolia. 4694 mw.
Cycladen. 6441 in w.
Kuitaart. Kuithaart, b. in de Ned.
aan de Miasisippi. 20,300 mw. — 2) at.
Kortvvijk, z. Lith.
pro v.Zeeland, gem. Hontenisse. 200 mw.
aldaar. 25 U. NW. Madison. 7780 mw.
Korzec, z. Koretz.
Kuivezand, Kuyvezand, b. in de La-Crosme ( fort!, z. Cross.
Koaceniec, z. Kozienice.
Ned. prov. N.-Brabant, gem. Oud- en Laczhasa, gem. in Hongarije, distr. van
Koschenitz, z. Kozienice.
Nieuw-Gastel. 330 mw.
de Jazygier en Kumanen. 3650 mw.
Koschmyn, z. Kozmin.
Kumamoto, at. in Japan, prov. Higo. Ladakh. z. Leh.
Korielesk, z. Kozelsk.
42,390 how.
z. Latakia.
Kosjaris, Z. Koerdistan.
Kunzi, gem. en at. van Griekenland, Ladjarak, gem. in Oostenrijk-HongaKostamboel, z. liastamouni.
dep. Enbcea. 4685 mw. 43217 in de at.)
rije, prov. Croatie-Slavonid, distr. PeKostamoenja, z. Kastamouni.
Kunraad, b. in de Ned. prov. Limterwardein. 2710 mw.
Koatandschi. z. Koestendsji.
burg, gem. Voerendaal. 400 mw.
Ladock, kersp. V. Engeland, gra. CornKostendil, z. Ghiustendil.
Kurachee, z. Koeratsjie.
wall, 11/2 u. NO. Truro. 05 mw.
Kostendorf, gem. van Oostenr.-Hon- Kwadendamme, d. in de Ned. prov. Lady, kersp. van Schotland, gra. Orkney,
garije, prov. Salzburg. 2299 mw.
in 't NO. van 't eil. Sands. 950 inw.
Zeeland, gem. Hoedekenakerke. 390 in w.
Koatestie, d. in Oostenrijk-Hongarije, Ksvakkel, z. Zaamslag.
L eand
een onbewoond roteachtig
prov. Bukowina. 1969 mw.
Ksvang-, z. Quang-.
ell. aan de W.kust van Schotland, gra.
Kostheim, z. Kassel 2).
Kwartier, 1) b. in de Ned. prov. N.1lI o. NNW. Ayr.
Kostheina, d. in 't gr.hertogd. Hessen,
Brabant. gem. Fijnaart. 300 mw. — Ladykirk, kersp. van Schotland, gra.
Rijnheasen. 2661 in w.
en 11/i u. WZW. Berwick-on-Tweed.
2 ) id., onder Holthuizen, gem. Zevenaar.
Kormarovva. d. in Oostenr.-Hongarije, Ksvella-Day, z. Koewala-Day.
520 in w.
prov. Grind& 2057 mw.
Ksvi-Vang, z. Kwi-tsjoe.
Lady-Smith. at. in 't NO. der KaapKoszeg, z. Guns.
lizvoeth, Kvvnth, z. Sjawl.
kol., Z.-Afrika. 28 0 40' Z.B., 29° 30' O.L.
Kosztolna, d. in Hongarije grs. Neu Ky-Gariep, z. Vaal.
Leer, gem. van Pruisen, pray. Westtra, distr. Waag-Neustadtl. 1950 mw. Kyle-Haken, z• Skye.
phalen, resdst. Munster. 2340 mw.
Kotagerry, z. Nilgerry.
z. Erang ; — Moezel.
Laerne, gem. van Belgie., pro,. 0.Kota., z. Koetats.
Kyloe, -Item. v. Engel., grs. NorthumVlaanderen. 3814 mw.
Kotaj, z. Keresztat.
berland, 1/. u. NNW. Belford. 879 mw. Lafago, z. Hapar.
Kotel oi, z. Nieuw-Siberie. n
Kyme, kersp. van Engeland, grs. Lin- Lafayette, z. onder Chambers; —
Kothburg, z. Sarvar.
ker 1); — Yam-Hill.
coln, 11/, u. ONO. Sleaford. 1220 inw.
Koti-Lama z. Koetie.
Kyneton, at. in de Austr. kolonie Vic- Lafnitz, z. Furatenfeld.
Kotsjin, z. Cochin.
'
toria, 16 u. NW. Melbourne. 3000 mw. Lagadhi, gem. van Griekenland, dep.
Kotta-Tinga, z. Simamore.
— Z. ook Kington.
Arcadia. 4150 mw.
Kotten z. Winterawijk. De b. telt Kynuria, gem. van Griekenland, dep. Lage-Eilanden, z. Gevaarlijke-Eil.
ruim 600 mw.
Arcadia. 26,733 mw.
Lage-Haar, z. Laagnieuwkoop.
Kotti, z. Koeti.
Kyo, gem. van Engeland, gra. en ruim 1Lageheide, b. in de Ned. prov. N.Kotylae, gem. van Griekenland, dep.
2 u. NW. Durham, kersp. Lanchester.
Brabant, gem. Escharen. 32.1 mw.
Enbcea. 3761 mw.
2592 mw.
Lageland. z. Harkstede.
Kou... (in
fransche
vele
woordvormen),
Lagemeden, z. Leegemeden.
z. Kee.Lagemeer, z. Legemeir.
Komi-Han, z. Toron.
Lage-Weteringen, d. in de Ned. pro,
Kouang-. z. Quang-.
Overijsel, gem. Diepenveen. 240 how.
Koude-Bokkenveld, z. Roggeveld.
Lage-Zsvaluvve, z. Zwaluwe.
Kouga, z. Camtoes.
Laggan, kersp. V. Schotland, gra InverKoutche, z. Koetaje.
Laag-Halen of Laaghalen, b. in de
ness, 4 u. ZO. Fort-Augustus. 950 how.
Kovaya z. Kavaya.
Ned. prov. Drente, gem. Beilen. 130 in w. Laghouat, at. van Algerie, 54 tt. Z.
'
Kraaienhad,
z. Alpirsbach.
Laag-Keppel. Z. Keppel.
Algiers, op 34° N.B., 3° 20' 0.L. In
Kraantjelek, yea bezochte uitspan- Laagatraat, 1) b. in de Ned. prov. N.1844 werd zij door den fr. generaal
fling in de Ned. prov. N.-Holland, gem.
Brabant, gem. Dongen. 120 mw. — 2)
Marcy onderworpen en in 1852 na emn
Bloemendaal, bb den Blinkert.
id., gem. Gilze-en-Rijen, onder het d.
bloedig gevecht andertuaal door de
Krabbendam, z. Warmenhuizen.
Rijen. 100 mw. — 3) of Leegstraat,
Franschen ingenomen.
Krain, z. onder Krainburg.
id., gem. Ossendrecht.
Lagia, gem. van Griekenland, dep. LaKraina, z. Croatid 2).
Laagvvoud, z. Groeneveld.
conia. 2048 mw.
Kranach, z. Kronach.
Laag- Z araagdijk, b. in de Ned. prov. Lagoa-baai, z. Delagoa-baai.
Kranll, gem. van Griekenland, dep.
N.-Hull., gem. Wervershoof. 300 mw. Lago Ceiano, z. Fucino.
Cephalonia. 9454 mw.
Lack, z. Bischofslaak.
Lagonegro, at. in Italie, prov. Potenza,
Krapendorf, z. Kloppenburg.
Laar, b. in de Ned. prov. Limburg,
u. ZZO. Salerno. 4412 mw.
Krapana, z. onder Sau.
gem. Weert. 625 mw. Ook elders Lagor, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Krathis, gem. van Griekenland, dep.
in de prov. Limburg en N.-Brab. vindt
Basses-Pyrenees, 4u. NW.Pau. 1150 mw.
Achaia en Elia. 1799 inw.
men vele b. en geh. van dezen naam. Lago-Verhano, z. Lago-Maggiore.
Kraupen, z. Grauped.
Laar, z. Laren 2).
Lagrauliere, gem en d. in Frankrijk,
Kraut-Insel, z. Chiemsee.
Labacko, z. Soenda (Straat-)•
dep. Correze, arr. Tulle i854 how.
Kreck, z. Ito.
Labador, eil. in Voor-Indid, bij de La-Gro, gem. der V.S., Indiana, grs.
Kreibitz, St. in Oostenrijk-Hongarije,
monding can de Megna, zijrivier der
Wabash. 4066 mw.
prov. Bohemen, kr. en 7 u. NO. LeitBramapoetra, lang 21/. en breed ruim Laguna, poststation in Nieuw-Zuid-Wameritz. 5044 mw.
1 u. 22° 22' N.B., 90° 40' O.L.
les, Australie, I u. Z. Wollombi.
z. Barsingerhorn.
Labajan, z. Labidsjan.
Lahadsjan, z. Lahidsjan.
Kreit, z. Kreut.
Labens, z. Aussegg.
Lahaina, z. Mowi.
'trent., z. Kreuz.
Labette, gem. der V.S., Tejas. 9973 mw. Lahaj. z. Lahadach.
Kribelenberg, Kriekelenherg, hen- Labia, z. Albona.
Lahat. z. Palembang.
vel in de Ned. prov. Limburg, NO. 't Lablachere, gem. en at. in Frankrijk, Lahnberg, z. LOhnberg.
Geuldal, waarboven hij zich 158 met.
dep. Ardeche. 2500 inw.
z. Ivoorkust.
ft verlu. d. m. 240 met. boven A.P.
Labober, z. Timor-Laut.
Lisboa, z. Lachsa.
Kriah-Lingang, z. Billiton.
Laboehan-Hadsji. z. Lombok.
Lai-Kiang, z. Heng-Kiang.
Kriesven, z. Krieben.
Lai n ., I) me). in Italie, prov. Cosenza,
Laboe-Laboe, z. Nassau 7).
Koronoaro, z. Polnisch-Krone.
Koropiec, gem. van Oostenr.-Honga-
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Lairg

Lebda

land, grs. York, N.-Riding, 11/2 u. NW.
4 u. NW. Castrovillari. 3124 mw. — Langendreer, at. in Priileen, pray.
Westphalen, regdst. Arnsberg. 4850 mw. I Pickering. 2145 mw.
2) (Castello.), id., :elide prov. en
I nlholte, b. in de Ned. prov. Over-1 1Latera, d. in Italie, prov. Rome, circ.
cue. 1371 mw.
Lairg, kerap. van Schotland, gee. Su- rer gem. Zwollerkerspel. 140 mw. I Viterbo. 1213 mw.
therland, 41/t u. WNW. Dornoch, aan Lasagenlealm, d. in Saksen-Altenburg„ Latheron, kersp. van Schotland,
Caithness, 3q2 U. SW. Wick. 7400 low.
•
SO. Altenburg. 1690 mw.
't Loch-Shin. 980 inw.
Lathom, gem. van Engeland, gee. Lan.
iLauseasnaarik, a. Langbenmarck.
Laitre, z. Val-d'Ajol.
caster, kerap. en 1 /2 0. ONO. OrmsLargenoord,b.in de Ned. prov.Utrecht,
1Lakalia Z. Zara 3).
kirk. 3659 low.
gent. Hoogland. 110 mw.
Lake-Liinding, z. Hyde.
Latium*, at. in Z.-Italie, prov. Lecce,
Langensee, z. Lago-Maggiore.
Laken, z. Laden.
arc. Brindisi. 5950 mw.
Latteceiawating, gem. in Oostenr.-HonLake-of-tbe-111ills, z. Athabasca.
garde, pray. Stiermarken. 2306 mw. Latium. Z. Campagna-di-Roma.
Lake-of-tbe-1111foodo, z. Woudmeir.
Lakerveld, b. en polder in de Ned. prov. Langeraar of Langer-Aar, d. in de Latoucbe, z. Prince-William 2).
Ned. pear. Z.-Holland, gem. Ter-Aar. Latour, z. Norfolk-Plains.
Z.-Holland, gem. Lexmond. 320 inw.
Latour-de-France, gem. van Frank1000 low.
Lakbpat, z. Luckpoet.
rijk, dep. Pyrenees-Orientales, arr. PerLangerfeld, st. in Prnisen, pray. WestLaknau, z. Lucknow.
pignan. 1354 mw.
phalen, regdst. Arnsberg. 5380 mw.
Canty, gem. in Hongarije, grs. Baca.
Latour-de-Pen., st. in Zwitserland,
Langerbove, z. Longergouw.
2699 mw.
kant. Waadt. 1350 law.
Lallaing, gem. in Franke., dep. Nord. 1Langeveld, z. Noordwijk 3).
Langford, kers', v. Engeland, grai. Bed- Lattarieo, gem. en d. van Italie, prov.
2100 inw.
en mire. Cosenza. 2280 mw.
ford, lit it. Z. Biggleswade. 1260 low.
Lalma-Madaji z. Lombok.
La-Loggia, cf. in Italie, prov. en circ. Langbirano, gem. en at. van Italie, 1Lattrop, d. in de Ned. prov. Overijsel,
gem. Denekamp. 510 low.
pew/. en cire. Parma. 5731 mw.
Turijn. 1458 mow.
1Lat-tajoe, z. Me-Kong.
Langia, z. Bourges.
1Laniadjang, z. Loemadjang.
ILenaeo, d. in Italie, prov. Udine, circ.
Langkat. z. Rionw.
Lancasol, z. Limasol.
Tolmezzo. 2047 inw.
Langkavi, a. Lancava.
Lambast., z. Arran.
Laude en 1Laudebroek, geh. in de
Langley, z. Miquelon.
Lambay, z. Baol.
Ned. prov. Groningen, gem. Vlagtwedde;
Lambeg, kerap. van Iceland, gm. An- Langlin, 1. Gartempe.
met omstreeks 100 low.
Langoat, gem. en d. in Frankrijk, dep.
trim. 3268 mow.
C6tes-da-Nord, 11(2 u. W. Lannion. 1Lauenen, d. in Zwitserland, kant. Bern,
Lamberhurst, kersp. van Engeland,
distr. Oben-Simmenthal. 650 low.
2219 inw.
gees. Kent en Sussex, 11( 2 u. OZO. Tun1Laufen, z. onder Lauffen 2).
Langodorf, z. SCilze.
bridgewells. 1812 mow.
Lambersart, gem. van Frankrijk, dep. Langstraat, 1) b. in de Ned. pear. Z.- Laughton, 1) kerap. van Engeland, grs.
Sussex, 11/2 u. NO. Lewes. 770 low. —
Holland, gem. Ooltgensplaat. 230 mw.
Nord. 2240 inw.
2) (-en-le-Morthen), id., gra. York.
— 2) id. prov. Limburg, gem. Bee.
1Lamberti, gem. van Pruisen. prov.
W.-Riding, 21/2 n. 0. Sheffield. 963 mw.
gen. 260 'mw.
Westphalen, regdst. Munster. 4545 mow.
Canis, z. Lugano 1).
Langtehang, z. Lantsjang.
Lambi, z. Mergui-Archipel.
Lauperswyl, st. in Zwitserland, kant.
Lanabourne, kneel,. van Engeland, gm. Langueglia, z. Laigueglia.
Bern,
distr. Sloan. 2740 low.
ILanivet, kersp. v. Engeland, gra. CornEssex, 1 U. Z. Epping, 940 mow.
Lanrach, z. Lorch 1).
wall, 3/4 0. SW. Bodmin. 1196 mw.
Lambrate, d. in N.-Italie, prov. en
Lauramie, gem. der VS., Indiana, grs.
Lanjar, z. Laujar.
eirc. Masan. 1910 inw.
Tippecanoe. 2450 low.
1Lankadia, st. in Griekenland, dep. ArLambro, z. Po 1).
Laurens, z. Lovrana.
kadia. 3591 low.
1Lambton, gra. in Br. N.-Amerika, CaLanntene, tit. en gem. van Franke., dep. Laurel, z. Maryland 1).
nada, prov. Ontario. 32,000 mow.
Finistere, 10 u. ONO. Brest. 2730 inw. Lauricocha, z. onder Tangaragua.
Lamia, z. onder Zeitoen 5).
1Lanowce, d. in Oostenrijk-Hongarije, Laurito, at. in Italie', prov. Salerno,
Laanme-fjord, z. lsefjord.
2iI o. ZO. Il-Vallo. 1461 haw.
.
pray. Gallen*. 1996 mw.
Lamoerek, z. Oelea-Eilanden.
Laneinni, gem. van Griekenland, dep.
Lan-Thsang-Kiang, z. Me-Kong.
1Lamoile = Lamoelle.
Attica en Bceotia. 3700 low.
1Lamon. mvi. in Italie, prov. Belluno, Lantrignet, z. Treguier.
Lanzade, d. in Italie, prov. en circ. Laueen, d. in Zwitserland, kant. Bacirc. Fonzatio. 4870 mw.
distr. Liesthal. 750 mw.
Lamovra, d. in Italie, prov. Canes,
Sondrio. 880 mw.
1Lautenbach,
z. Laudenbach 4).
Laoag, at. op 't eil. Luzon, Philippijeire. Alba. 3370 mw.
Canter, Z. onder It.; — Nahe.
1Lampeter-Pont-Stephen, z . Llanbedr.
nen. 38,630 mw.
Lampia, gem. van Griekenland, dep. ILaorea, d. in Italie, prov. Como. rim Lantern, z. Kaiserslautern.
Lauswerz, z. Logan° 1).
Lecce. 1168 mw.
Achaia en Elia. 6885 mw.
1Lamplugh, kersp. v. Engel., pro. Cam- Lapathos, gem. van Griekenland, dep. ILa-Valle, d. in Italie, prov. Belluno,
circ. Agordo. 1620 mw.
bee)., 11/2 u. NO. Whitehaven. 1055 mw.
Achaia en Ella. 4850 mw.
Levant, z. Drau.
Laingioro, d. in Italie, prov. Novara, La-Paz, z. onder Beni.
Lapedona, d. in Italie, pray. Ascoli- La's-coca of L'Avenza, z. Avenza.
circ. Vercelli. 1370 mw.
Levis, z. Lugano 1).
Piceno, elec. Fermo. 1316 low.
Larnsgat ('t), z. Zevenbergen a] 2).
Lansure, gem. van Franke., dep. Rhone, Lapford, keret,. v. Engeland, gra. Devon, Lavriano, d. in Italie, prov. en circ.
Turijn. 1350 low.
ruim 1 u. ZZO. Chumleigh. 683 mw.
arr. Villefranche. 1050 mw.
Lesvang, z. Malang.
Lana, gem. van Oostenrijk-Hongarije, Lapian. z. Labiau.
prov. Tirol en Vorarlberg. 2700 mw. Lapland (Noorweegsch.), z. Finmar- Lawns, z. Kaponas.
Lawerston,
Z. Lauerston.
ken.
Lanaeken, gem. van Belgie, prov. LimLapley, kersp. van Engeland, grs. Staf- Lawere, z. Lugano 1).
burg. 2230 mow.
ford, 1 u. WZW. Penkridge. 780 mw. 1Lawongan, z. Soenda (Straat-).
Lancaster-baai, z. Morecambe-Baai.
Lawrence, poststation in Nienw-ZuidLaneellotta, z. Lanzarote.
1Lapmark, z. Lapland.
Wales, Anetralid, 6 u. van den mood
Landellea, z. Landelau.
La-Port, z. Sullivan 5).
der Clarence-rivier.
1Landiana, et. in Italie, prov. en circ. Lapowo, d. in Servie, km. KragoejeLawrence (St.-), z. Laurentius (St.- );
mats. 3120 mw.
Novara. 800 mw.
— Laurens (St..).
Candi, gem. van Oostenrijk-Hongarije, Lappano, d. in Italie, prov. en mire.
Lawrenceburg, z. Dearborn.
prov. Stiermarken. 2080 mw.
Guosenza. 1219 low.
Lawrenceville, z. Gwinnet; — Montlaundress' (Le.), d. en gem. in Frank- lanquediven, z. Lakediven.
gomery 7).
rjjk, dep. 'Loire-Inferieure. 2025 mw. Lawragh, kersp. van Ierland, Ulster, pro.
Lawton, gem. der V.S., Z.-Carolina,
en 112 n. 0. Cavan. 4642 low.
kersp. der V.S., Loui114aasellry
gra. Beaufort. 3905 mw.
siana. 25,540 Saw. — Z. ook Opelousas. Laraghbryan, kersp. van Iceland, pro.
Laxfield,
kersp. van Engel., gra. Suffolk,
Kildare. 246R inw.
Landsfort, gem. der VS., Z.-Carolina,
1112 u. NO. Tramlingham. 1018 mw.
pea. Chester. 2400 mw.
Laramie, z. Karaman.
Lemon, gem. en d. van Frankrijk, dep.
Carat, Larrat, z. Timor-Lant.
Landalant, z. onder Lancut.
Menrthe-et-Moselle, arr. Ltmeville.
Lauedstruese, vooretad van Weenen, Cardirago, d. in Italie, prov. en mire.
2640 low.
Oostenrijk. 25,540 mw.
Pavia. 1360 mw.
1Layaba, z. Zazoghie.
Lane-Cove, postatation in Nieuw-Z.- Laregovi, z. Appolonia 2).
Lays', kersp. van Ierland, Ulster, pro.
Wales, Australie, gem. Cumberland, 2 Larentoeka, z. Larantoeka.
Antrim, 9 o. N. Belfast. 3580 low.
U. N. Sidney.
Larke z. Ouse 211Layn-Zayn, a. Lantsjang.
Lanereost, kersp. v. Engel., gin. Cum- 1Larstaica, z. Larnika.
La aton, kerap. van Engeland, grs.
berland, 3 0. ONO. Carlisle. 1366 mw. La-litoollactte, 2. Felts.
ertford. 1086 mw.
1Lasseville, gem. der VS., Alabama, grs. Laroque, gem. van Frankruk, dep. LotLasarovsk, z. Soebasji.
et-Garonne,, arr. Agen. 1268 low.
Hale. 2560 mw.
Langbar, d. in Schotland, Frs. Ayr, Lary-masa, gem. van Griekenland, dep. Lavarns-Arebipel (Si-.). of Riseser•Arebi
1, naam der zee tusschen
Phthiotis en Phoeis. 2920 law.
kersp. Beith en Daisy. 921 sow.
Borneo en Iozon; — z. o. Ladronen 1).
La-Salle, d. in N.-Italie, pray. Turun,
Litengefeld, a. Lengefeld.
Lainiatain, Z. Trebizonde (pasi.)
dec. Aosta. 2100 inw.
Lang-Eiland, a. Soenda (Straat-).
z. Leh.
Laseare, d. qp Sicilia, pro.. Palermo,
Langel (%eer.), a. Dieden.
1Leacblade, z. Lechlade.
cire. Cefalu. 1145 mw.
lLaniille b. in de Ned. prov. Friesland, hoofdzakelijk onder de gem. West- La-Blieur, gem. der VS., Missouri, gee. Leadgate, at. in Engeland, gni. en 3
u. WNW. Durham, kersp. Lanchester.
New-Madrid. 2000 mw.
stell ngwerf, aan de Tjonger. 200 mw.
3677 low.
Langeloo, 1) b. in de Ned. prov. Over- Laskosva, d. in Oostenrijk-Hongarije,
1Leafield, gem. van Engeland, pea. Oxpray. Galicia. 1854 mw.
ijsel, gem. Haaksbergen, aan de Bunrford, 1 n. NNW. Witney. 896 mw.
serbeek. 420 sow.
Lastkowee, d. en gem. van Gostenr.21 z. Norg.
Leakeville, z. Greene a] 7).
Hongarije, pray. Galicia. 2126 low.
lAargesaus, z. Simpolang.
Lasnitsa, d. in Servie, km. Posjare- Leaksville, gem. der V.S., N.-Carolina,
116suagesberg, a- Hessen Hear.).
gee. Rockingham. 2031 low.
•
210) htw.
Langesadansa, a. GYSIMW.
ILeandorstoren, z. Scutari.
Langendijk, 1 I b. in de Ned. prov. Laguna, s. Lassem.
N.-Brabant, gem. Ruc_phen e. a. 400 L'ALasennption, gra. in Br. N.-Amerika, Leao-toing, z. onder Situp-King.
1Lesamaimust, kerap. van Ierland, gee.
— 2 ) id., prov. Z.-Holland, gem.
Canada, prov. Quebec. 15,470 inwLondonderry en Tyrone. 3332 low.
ILauvrawle, kerap. en d. van Schotland,
IJaelmonde. 110 mw. •
gra. en 1112 U. BO. Edinburgh. 7100 low. Leatberwood, gem. der V.S., Virginia,
Langendorf, 1) d. in Oostenr.-Hongagra. Henry. 3673 low.
rije, prov. Moravia. 2378 maw. — 2) id., Lastehasse, d. in Italie, pray. Vicenza,
1Leloadea, z. Livadie 2).
cire. Sehio. 576 mw.
prulsen, prov. Silesia, regdst. Oppeln,
Lastinghana, kersp. en gem. van Enge- 1Lebda, Leladab, z. Lebida.
km. Neisse. 2100 mw.

Lebeda

Lieveren I 1.63

Lebeda, z. Lebida.
Lemon, gem. der VS., Ohio, gra. But Lenkoeja,
Lefkosia.
Leberau, et. in het Daitsche rijksland
ler. 5242 inw.
Leuler = Lieler, z. Heinerscheid.
Elzas-Loth., Opper-Elzas. 2774 mw.
Lemond, gem. der VS., Illinois, gma • Leusbroek, z. Leusden.
Leberan, z. Liepvre.
Cook. 3574 mw.
Leutersdorf, at. in Saksen, regdat
Leberberg, z. Jura I).
Lens-Palanka, Z. Lom.
Bautzen. 2890 low.
Lecevica, gem. van Oostenrijk-Honga- Lemma°, z. Weerseloo.
Lenthe, z. Heino.
rije, prov. Dalmatie. 5250 mw.
Lencio (SO, 2. Caserta 1).
Lentkirch, at. in Wurtemberg, DonauLeehfeld, z. Lech.
Lendelingen, z. Leudelingen.
kr., 10 u. Z. Ulm. 2782 inw.
Lehi, z. Salo 1).
Lendra, Z. Mur 1).
Leutmeritz, z. Leitmeritz.
Leckhaiszpton, kersp. v. Eng., grs.Glou- Lendzin, at. in Pruisen, prov. Silezie , Leutomisehel, z. Leitomischel.
center, 1/2 U. Z. Cheltenham. :4265 mw.
regdst. Oppeln. 2010 mw.
Leutwyl, d. in Zwitserland, kant. Aar.
Leckpatrick, kersp. van Ierland, Ul- Lengau, gem. van Oostenr.-Hongarije
gau, distr Kiilm. 760 low.
ster, grs. Tyrone. 4272 mw.
prov. Beneden-Oostenrijk. 2293 inw.
Leuzingen, at. in Zwitserland, kant.
Leda, d. in Pruisen, prov. Hannover, Lenge", b. in de Ned. prov. Gelderland , Bern, distr. Buren. 1010 mw.
kr. Stade, bij Otterndorf. 1419 low.
gem. Bergh. 300 mw.
Levant (Ile-du.), z. Hytres-eilanden.
Leda, z. Eems.
Lenkeran, z. Lankeran.
Levate, mvl. in Italie, prom. Bergamo,
Ledebeeg, gem. van Belgie, prov. 0. - Lemma, d. in Italie, prov. en circ. Ber
cite. Treviglio. 1250 mw.
Vlaanderen. 5548 inw.
gamo. 931 mw.
Leverington, kersp. en gem. van EnLedejun (El-), z. Lejjun.
Lennel, z. Coldstream.
geland, gra. Cambridge, bij Wisbech.
Leegkerk, z. Leegemeeden.
Lenno, d. in Italie, prov. en cire. Como .
2183 mw.
Leek (de), z. Oosterleek.
1066 mw.
Leveroy, z. Nederweert.
Lees, at. in Engeland, gra. Lancaster Lenta, d. in Stahl, pro, Novara, circ. Levesque kaap ), z. De-Witts-land.
kersp. Ashton-under-Lyne, 1/2 u. 0 • Vercelli. 1664 low.
Levier, d. in Italie, prom. Cuneo, rime.
Oldham. 232o inw.
Lentate, mvl. in Italie, prov. Milaan,
Alba. 1092 mw.
Leesburg, gem. en d. der VS., Virgi
circ. Monza. 3827 mw.
Levone, d. in Italie, prom. en cite.
nit, grs. Loudon, 8 u. NW. Washing- Lenthe, b. in de Ned. prom. Overijsel, onTurijn. 1120 low.
ton. 4075 low.
der de gem. Dalfaen en Heins. 1600 mw. Levreau, z. Liepvre.
Leeete, d. en gem. van Pruisen, prov. Lentiai, d. in Italie, prov. Belluno. Lewistown, gem. der VS., Illinois,
Hannover, NW. Hoya. 2371 low.
distr. Feltre. 2733 inw.
gra. Fulton. 2952 mw.
Leesten, b. in de Ned. prov. Gelder- Lentini, z. onder Bivieri.
Lewistown, z. onder Sussex 3).
land, gem. Warnsveld. 420 low.
Lenton, kersp. en st. in Engeland, grs. Lewiiwille, gem. der VS., Z.-Carolina,
Leete of Lete, b. in de Ned. prov. Gmen bij Nottingham. 3615 mw.
era. Chester. 2500 inw.
ningen, gem. Bellingewolde. 520 inw. Leonard* (St..), voorstad van Sidney, Leaden, kersp. van Engeland. gra. EsLeeuwen, b. in de Ned. prov. LimNieuw-Zuid-Wales. 5126 low.
u. W. Colchester. 1930 inw.
sex;
burg, gem. Maasniel. 450 low.
Leonardtown. z. Mary (St.-) 1).
Lexington, z. onder Holmes 2).
Leeuwenkop, (L ions-Hea d), top Leondegari (St.-). z. Saig,nelegier.
Leyden, st. der V.S., New-York, gm.
van den Tafelberg in het Kaapland van Leone, z. Samoan-Eilanden.
Lewis. 27 u. NW. Albany. 204ti mw.
Z.-Afrika, bij
Tafelbaai; zoo gehee- Leonidion, st. in Griekenland, dep. Leye, z. Lei ;
z. onder Lieve-Vrouweten naar hare gelijkenis op het hoofd
Arcadia. 4010 mw.
Parochie.
van een liggenden leeuw. 700 meter lLeontini, z. Lentini.
Leyny, baronie van Ierland, gm. Sligo.
bong. Men heeft er een seinpost voor Lcopoldshaven, z. Schrock.
26,166 mow.
de binnenvarende schepen.
Lepanto (Golf-van.), z. Korinthe 2). Leyre, z. Roeskilde.
Leeuwte, z. Vollenhove 3).
1Lepelstraat, d. in de Ned. prov. N.- Leysa, z. Hatzfeld 2).
Leeward-Islands, z. Antilles.
Brabant, gem. Halsteren. 7 a 800 low. Cerise, z.
Leffe, d. in Italie, prov. Bergamo, circ. Lepers' Isle, z. Leprozen-eiland.
Leytron, d. in Zwitserland, kant. WalClusone. 1678 inw.
Leporano, d. in Italie, prom. Lecce,
lie, diet, Martigny. 720 mw.
Leftwich, gem. van Engeland, grs.
circ. Taranto. 1520 mow.
Lecant, kersp. van Engeland, gm. CornChester, kersp. Davenham, bij North- Leppenhuicen, z. Lippenhuizen.
wall, 1 a. ZZO. Launceston. 870 mow.
wich. 2750 low.
Leprignano, gem. van Isalie, prom. en Lezayre, kersp. van Engeland, eil. Man,
Legden, gem. van Pruisen, prov. Westcirc. Rome. 1370 inw.
bij Ramsey. 1620 mw.
phalen, regdst. Munster. 2460 mw.
Lepsa, z. Indsjih Kaap-).
Leczeno, d. in Italie, prom. en cite.
Legendre (eil.), z. Dampier 1).
Lepsina, z. Eleusis.
Como. 1373 inw.
Leger-de-Foucherets, (St,), z. Ve- Lepton, gem. van Engeland, grs. York, Lhede, z. Kesteren.
zelay.
W.-Riding, kersp. Kirk-Heaton, 1 u. Liaehow, z. Meuw-Siberie.
Legeveen, z. Zuidwolde.
ZO. Huddersfield. 2990 mw.
Liao-tong, z. Leao-tong.
Leggeloo, b. in de Ned. prov. Drente, Lequile, d. in Italie, prom. en cite. Liase, z. Honimoa.
gem. Dwingeloo. 110 low.
Lecce. 1910 low.
Lilian, z. Sierra-Leone.
Leghorn, z. Livorno.
Lequio (Tarano), 1) d. in Italie, prov. Libberton, kersp. v. Schotland, grs. LaLehoea, z. Sandwich-ED.
Cuneo, circ. Mondovi. 15S8 mw. 2)
nark, 3(4 u. OZO. Carnwath. 691 mw.
Lei, s. Leh.
(Berria ), id., id., circ. Alba. 900 low. Liberi, d. in Italie, pro, en circ. CaLeia, z. Los.
Lerma, z. onder Mechoacan ; — Rioserta. 1708 low.
Leiari, z. Lyarie.
Grande 4).
Liberty-Plain, z. Scituate 1).
Leibeek, z. Nemer.
Lean, z. Garonne; — Leers 1).
Libitz, z. onder RAgen.
Leicester, gem. der VS., N.-Carolina, Les, z. Lus.
Libreville, z. Charleville 1).
gin. Buncombe. 2181 mw.
Lesbos, z. Mitylene.
Librizzi. d. en gem. op Sicilie, prom.
Leiehhardt, 1) gra. van Nieuw-Zuid- Leach, z. Alesso.
Messina, cite. Patti. 2221 low.
Wales, Australie, aan den 1. o. der Lesdorp, z. Losdorp.
Libya-Pentspolis, z. Barka.
Darling. — 2) id. van Queensland, Lesegno, d. in Italie, prom. Cuneo, cite. Licata, a. Alicata.
besproeid door de Mackenzie, tusschen
Mondon, aan den L o. der Tanaro. Lieca, z. Like.
21° 15' Z.B. en 147-149° 50' 0.L.
1590 inw.
Lieciana, at. in Midden-Italie, prom. en
Leiden, gem. van Hongarije, grs. Wei- Lessidi, z. Ceram 1).
cite. Massa. 4234 mw.
selbarg. 2597 low.
Lessona, d. in Italie. prom. Novara, Licenza, d. in Italie, prom. en rime.
Leie, z. Lys.
circ. Biella. 1350 mw.
Rome. 1270 mw.
Leigh, 11 gem. der VS., Virginie, grs. Lesterpo, gem. en d. van Frankrijk, dep. Lichen, z. Lychen.
Amelia. 3450 mw. — 2) id., gee. PrinCharente, 1 u.ONO. Confolens. 1281 mw. Lichtenberg, Ligtenberg, b. in de
ce-Edward. 3394 low.
Lemma., z.
Ned. prom. Limburg, gem. Schaesberg.
Leimbach, z. onder Neckar.
Lethem, d. in Schotland, grs. en 1 u.
LSO taw.
Leine, z. onder Mulde.
0. Forfar. 953 inw.
Lichtmiskanaal, vaart in de Ned. prom.
Leinhall, z. onder Colstream.
Letino, d. in Italie, prom. Caserta, circ.
Overijsel,
van 1828-47 gegraven ter verLeinkong, at. in China, prov. Foekian.
Piedimonte-d'Alife. 1270 low.
binding van de Dedemsvaart (bij de
300,000 inw.
1Letrini, z. Pyrgos.
herberg ride Lichtmis", gem. NieuwLeinster (New-), z. Nieuw-Zeeland. Letrnn, gem. van Griekenland, dep.
leusen) met de Vecht.
Leintavardine, kersp. van Engeland,
Achaia en Elia. 13,570 mw.
Licking-Hole, gem. der VS., Virginie,
grss. Hereford en Salop, 1/2 u. W. Lud- 1Lette, z. Lete ; — Oise I).
gm. Goochland. 3430 low.
low. 1668 low.
Letterinore, z. Littermore.
Lickmelassy, kern,. van Ierland, g,rs.
Leippa, z. Leipa.
Lettomancippello, gem. van Italie,
Galway. 2603 mow.
Lemur, z. IJsland.
prov. en me. Chieti. 2156 low.
Lidde•, st. in Zwitserland, kant. Wald. in Pruisen, prov. Bran- Lettopalena, d. in Italie, prom. Chieti,
lis. distr. Entrentont. 1303 low.
denburg, regdst. Oppeln, kr. Leobcite. Lanciano. 1612 mw.
Liddlesdale, z. Castletown 1).
schfitz. 1880 mw.
Lenben, z. Leoben.
Li dford, kersp. van Engeland, grs. DeLeitensdorf (Ober.), gem. van Oos- Leubsdorf, d. in Sakaen, regdst. Zwicvon, 1/2 u. NNO. Tavistock. 2768 low.
tenrijk-Hongarije, prov. Bohemen, kr.
kau, diatr. Auguatusburg. 1843 mw.
Liebengriinn, a. Ziegenrtick.
Sas., distr. Brit/L. 5074 mw.
•
Lexica, z. Alessano.
Liebenzellerbad, z. Stuttgart.
Lekskensveer, z. Wageningen.
1Leneadia, z. Maura (Santa.).
1Liebachiitc, z. Leobschtitz.
Lelant, kersp. van Engeland, gr.a. Corn- Leucadisch-voorgebergte, z. Ducato Liechstall, z.
Liestall.
wall, 1 u. ZO. St.-Ives. 2178 mw.
(kaap i.
Liege, z. Luik
Lelek (Scent.), gem. van Oostenrijkz. Amaxichi; — Ileum (Santa.). Lieler, z. Heineracheid.
Hongarije, prov. Transsylvanie, diocese Leuce, Z. Slangen-Eiland.
of
Lienden, Leenden, Lijnden
Haromszek. 2917 mw.
Leuctra, z. Leondari.
Leende, b. in de Ned. prom. GelderLemadjang, z. Loemadjang.
Leuetron, gem. van Griekenland, dep.
land, gem. Elst. 900 low. Een geh.
Leman (Meer-van-), z. Geneve 3).
Laconia. 6381 low.
Leim
g
en dBean
t bmuertg .30 low. ligt onder de
Lemanaghan, kersp. v. Iceland, Lein- Leuggeren,st. in Zwitserl., kant. Aarster, King's-Co., 3/4 u. ONO. Ferbane.
gau, distr. Zurzach,aan de Aar. 1210 low. Lierde-St.-Marie en Lierde-St.2830 mw.
Leukasion, gem. van Griekenland, dep.
Martin, z. Maria-Lierde.
Lembeny, d. in Oostenrijk-Hongarije,
Achaia en Elia. 3812 inw.
Lierre, z. Lier.
prov. Transsylvanie, kr. Kronstadt, Leuken, 1) d. in de Ned. prom. Lim- 1Liesburg, z. Loudoun.
distr. Kezdi-Vasarhely. 2710 mow.
burg, gem. Weert. 580 low. — 2) b. Lieenitc, z. Isonzo.
Lemie, gem. in Italie, prov. en cite.
In detelfde prov. gem. Bergen. 100 mw. Lieu-Kien.eilanden, z.
Tnrijn. 1764 low.
Len-kiang, z. Loe-kiang.
'
Lievens-Moutem, z. Hautem-St.-LieLensiers, d. in de Ned. prov. Limburg, Lenkinimi, gem. van Griekenland, dep.,
vin.
gem. Vaala. 200 inw.
Corfu. 5446 low.
Lieveren, b. in de Ned. prom. Drente,
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gem. Roden, aan het L:versche-diep. ILinsalton, kersp. van Ierland, grs. Logbill, kenp. van Ierland, gm. Limerick. 1048 law.
130 mw.
.
Kerry. 1767 mw.
Lififs-filatoele, z. Xoela-Eilanden.
Liman, Imp. van Zeeland, Ulster, gras. Ilbegrato, d. in Italia, prov. en tire.
Brescia. 1231 mw.
Litoo, s. Loyalty-Islands.
Tyrone en Londonderry, 1/1 n. ZW.
Lobe, C. Oder ).
L ift., kersp. van Engeland, gee. De- Moneyiuore. 4489 mw.
von, i U. ONO. Launceston. 1519 mw. Lisa, gem. van Griekenland, dep. Ar- ginbjana, a. Lohdsjana.
Coluseri,
Lahore., z. Norm.
Liser, Cigeris, z. Loire.
en Korinthe. 1343 mw.
Coiano, St. in Italie, prov. en cue. Bo1.9gannaba, s. Loiret 1).
Las e. Sylt.
logna. 4867 mw.
Lasamna, d. in Italia, prov. Novara, Listiviniseboanaja, a. Baikal-naeir.
lesioneb, z. Isar.
cure. Vercelli. 1410 inw.
Litekaire, s. Litbaire.
lAinormetto, d. in twitserland, kant. latelhfield, z. ender Lichfield ; — Gray- Loia, z. ouder Loan.
lLokenitag, Z. Elde.
Tessino, distr. kIendrisio. 76 ..) mw.
son 11; — Jackson 13i.
Ltl enbarg, s. Trans-Vaal.
Litebureb, gem. en at. van Engeland, Lokhoi, Lockhoi of La-hod, at. op
't chin. eiL Hainan (z. aid.) Men geeft
IL e, z. Lys.
en bij Derby. 11 100mw.
w.
hear 90,000 inw.
Li eo-eilanden, z. Lioe-Kioe-Eil.
Litbakia, gem. van Griekenland, dep.
Co-Kiang, z. Heng-Kiang.
Li-Kiang, s. onder Yang-tle-Kiang.
Zante. 3200 law.
CM s. Plombino.
Litherland, gem. en at. van Engeland, Lokipoer, a. Luckipoer.
Line a. Medembliksche-Bilandjes.
grs. Lancaster, ruim 1 N. Liverpool. Cokker, z. Lakor.
Cole, a. Rotti.
Cilleiaansine ,at. in Noorwegen, prov.
484 law.
en 20 u. NNW. Christiania. 1676 mw. Litraore, poststat. in Nieuw-Z.-Wales, Lolland, a. Laaland.
Cilleshall, kersp. van Engeland, gra. Australia, 120 u. NNO. Sidney. 200 mw. Comagno d. in Italia, prov. Como,
circ. LecCo. 1100 taw.
Salop, 5/4 n. ZZW. Newport. 3979 low. Littakoe z. Lattakoe.
ILonsasa, gem. van Oostenr.-Hongarije,
Lim (ell.), a. Amigh.
Little-114;g-Barbonr. a. Tuckerton.
prov. Tirol en Vorarlberg. 3072 mw.
Lim (riv.) of Limns, z. Dein 1).
1Littlebana, kersp. v. Engeland, gra. DeLiman-Pasja, z. Marmon,.
I von, 1 1/1 u. WZW. Sidmonth. 3652 law. Monaaaao, gem. van Italie, prov. en circ.
Como, aan den r. o. der Lu.ra. 2733 mw.
Limbo., z. Sierra-Leone.
' Little-Piney, a. Crawford 7)•
Lombardore, d. in Italie, prov. en
1Limbadi, St. in Italie, prov. Catanzaro, Liu-, z. Lime...
tire. Tarijn. 1202 mw.
dee. Monteleone. 3410 law.
lAwtsym, a. Loecyn.
L imbasja, z. Lemsal.
Livatho., gem. van Griekenland, Ce- Lombatta, a. Lomblem.
ILonabriaseo d. in Italie. prov. Turijn,
Linabbate, d. in Italia, prov. Milaan, phaloma. 9882 mw.
tire. Pineroio. 1051 mw.
circ. Monza. 2986 law.
Liveri, d. in Italie, prov. Caserta, tire.
Lamse110, mv1. in Italie, pr..- Pavia.
Limburg, z. Weilheim 21.
Nola. 1251 jaw.
Limekiln, poststation in Nieuw-Zuid- Liverpool, z. onder Nieuw-Brunswijk; , 21/2 U. NO. Mortara. 2948 mw.
Wales, Australia, grs. Roxburgh.
Connell°, a. Lumen°.
— Salina 2).
Comm, d. in de Ned. prov. Limburg,
Liasia-Eilandjes, z. Timor-Laut.
Liviner-thal, z. Levantine (Val-).
gem. Arcen-en-Velden. 275 mw.
Limina, d. op Sicilie, pray. Messina, Livingstone, kersp. van Schotland, 31/.
Lonanitzer-Spitze, a. Karphaten.
circ. Castroreale. 1866 mw.
U. WZW. Edinburgh. 1720 law.
Lomond (Illea-), berg op Tasmania, t;
Limisso, z. Limasol.
Livoet z. Liimfjord.
u. OZO. Launceston. 1650 met. hoog.
Limmat, z. onder Aa c].
Livonee, z. Lijfiand.
.Comov a. Lamov.
1Limmel z. Meerssen.
Liwerde. z. Liebwerda.
Limnaeon. gem. van Griekenland, dep. Lizarion, gem. van Griekenland, dep. Condaii, z. Leondari.
!Londe.. (00et.), zeehaven in de HeapArkadia. 5370 law.
Cephalonia. 14,280 mw.
; kolonie, Z.-Afrika, aan den mond der
"Amid, at. in Griekenland, dep. Enkea. Ljunga, Ljungan, z. Njurunda.
I Buffalo-rivier, 9 u. ZO.
2685 law.
Llacharn, a. Langhharne.
stown en door ten spw. met dean stad
'Amoeba, a. Limousin.
Llandurrog, kertip. van Engeland, N.en Queenstown verbonden.
Limpefield, kersp. van Engeland, grii. Wales :, gra. en 1 u. ZZW. Carnarvon.
Condinieres, gem. en mv1. in FrankSurry, 211a U. 01O. Reigate. 1292 law. 3425 law.
Linde, 1) b. in de Ned. prov. Gelder- Llandyfodwg, kersp. van Engeland, ! rijk, dep. Seine-Inferieure, 11/2 u.
land, gem. Vorden. 580 mw. — 2) id., Z.-Wales, gee. Glamorgan, 11/2 u. NO. ■ Neufchatel. 1146 mw.
Longare, d. in Italia, peon. en tire.
prov. Overnael, gent. Diepenveen. 340 Bridgend. 1023 law.
Vicenza. 2456 mw.
tow. — 3) id., id., gem. Den-Ham. 400 Llanfair, a. Builth.
jaw. — Andere b. of geh. van dezen Lloyd, at. in de V.S., New-York, gra. ILongbend, a. Bermnden.
Congbenton, 'cusp. en gem. van Ennaain vindt men in de pray. Gronin- Ulster. 2658 mw.
geland, gm. Northumberland, 3/4 u.
gmen Drente onder de gem. Marum Llwelawr, z. Carmarthen 31.
en Znidwolde.
NNO.Newcastle. 17,320 inw. (in 'tkersp.
Loanza, .. Monomotapa.
Long-Branch, dna bezochte badpl.
'Auden,. onder Lienden; —Marengo 2). Lobeid, z. El-Obeid.
der V.S.. New-Jersey, aan den Atlant.
Lindeman, a. onder Tokmak.
Lobethal, vi. in de kolonie Z.-Austraoceaan ; 40 0 20' N.B.
LAnderte, b. in de Ned. prov. Overijsel,
lie, a. aldaar.
gem. Recite. 680 mw.
Loboadnji, z. Bally 1).
I Lange, a. Garonne.
Lindesberg, z. Linde 1 )•
Lobos, z. onder Canarische-eilanden. I ILongemer, z. Gerardmer.
Loaghope,kersp.v. Engeland, gee. Glou.
Lindisfarne, z. Holy-Island.
Lobsingen, z. Lncens.
Lindvelde. 1Lintvelde, b. in de Ned. Locate, 1) d. in Italia, prov. en circ. , tester, 1 a. ZZW. Newent. 1088 law.
z. Hoy.
prov.Geld,gmEibrn.340awCom12Cong:Hope,
in.—-!)d,prove
Ling.., a. Lingga.
elec. Milaan. 2133 mw. Het eerste is Longa, d. op Sicilie, prov. Messina, circ.
Patti. 1786 mw.
Lingen, a. onder Lingga.
btjgenaamd V e r e a i n o, het ander. I
Consists°, at. in Italie', prov. Forli,
1Linglield, kersp. v. Engel. gra. Surrey.
d i - T r i n 1 z i.
1 n. N. East-Grinstead. 2180 mw.
Loenvii. gem. van Oostenr.-Hongarije ,II circ. Cesena. 3640 law.
Casson., d. in Italie, prov. Perugia,
lAnkeeehe-Isnall. z. Dresden 1 ).
prov. Kustland. 2030 law.
elec. Rieti. 1741 inw.
ILinkinhorne, kersp. van Engeland, Loeeri, d. op Sardinia, peer. Cagliari)
Congside, kersp. van Schotland, gm.
gra. Cornwall, 1 U. NNW. Callington. tire. Lanusei. 950 mw.
2918 law.
Aberdeen, Om U. WNW. Peterhead.
Locbapoka, gem. der V.S., Alabama,
3321 law.
Linn-eity, z. Oregon-Gebied.
grs. Lee. 3556 mw.
Long-Swamp, 1) postatation in NieuwILinseboter-Ilasir, a. Walverhorst.
Loebgilpbead, a. Crinan-kanaal.
Australia, gm Bathurst,
1Linteloo, b. in de Ned. prov. Gelder. Loebindaal, s. Islay.
4 ti. ZO. Carmel.. — 2) gem. der V.S.,
land, gem. Aalten. 1070 law.
Loehismeh, s. Lochwinnoch.
Pennsylvania, urs. Berks. 2910 mw.
Lionforte, a. Leonforte.
Loehnits, a. Bide.
Longwood, s. Helena (St.-) 1).
Lions-lBead, a. hierboven Leeuweukop. 'Loeb..., a. Donegal 1).
Cipaik, z. Leipnik.
Lochs, kersp. van Sehotland, gra. Ross, 1Longworth, kersp. en gem. van Bageland, grs. Barks, 11/11 u. ONO. GreatLippe Blackebiarg, a. Schaumburgop 't eil. Lewis. 5880 inw.
Faringdcm. 1180 mw.
Coedit, b. in de Ned. prov. Limburg,
MOWCippopringe, z. Paderborn.
deals onder de gem. Kerkrade, dads on- ILonia, a. onder Sau.
Liqueos-eiluden, a. Lioe-Kioe-Eil.
der die van Heerlen gelegen. 1150 law. Loathedr,Z. Banda 21.
Lie, z. Line.
Loo-Botsmdo, at. in Italia, prov. en Coo... (in sag. woordvormen van oostersche plaatsen) a. Los..
Lisbon (ew), a. Columbiana.
9 a. 880. Bari. 7140 mw.
Loans, gouv. van Griekenland, dep. Coo, eboachrtke hoogte", naam van verLisboa, 'Lisbon.. a. Lissabon.
scheidene b. en geh. in de Ned. provinLineowd, gem. van ingeland.grs. Ches- Phthiocii en Phocis. 20,300 mw.
cies N.-Brabant, Limburg, Gelderland,
ter, Ile U. WNW. Birkenhead. 8070 law. Locust-Creek, gem. der V.S., Mis-,
Overijsel, Drente en over 't algenteen
1Liecarrol, keesp. van Ireland, gm. marl, grs. Linn. 239* mw.
op het diluviaal gedeelte van ons land ;
Cork. 1041 law.
Locust-Bale, gem. der VS., Virginia,
zoo o. a. onder de gem Hilvarenbeek
gm. Madison. 3484 mw.
1Aeollussa, a. Mech.
(145 Jaw.), Niacin& (200 inw.1_, Wes
lLieeia, d. in Italie, prov. Chieti, dec. Lode., d. op Sardinia, prov. Samari, circ.
180 law.), Helden (100 law.) Maven
Vasto. 1605 law.
Nuovo. 1002 mw.
(160 law.), Eabergen 1130 law.), BathLinehan., d. in Italie, peer. en cire.Loolbeee-Dejanabi, z. Kwantan.
men 1400 law.), Dalen, Iseverden ens.
I Coehoe, 2. Ceram 1).
Perugia. 1921 law.
Vergelk de tektite samenstellingen
Liegeraa, keret,. van lerland, gra. Wa- Loelnabi, a. Zaire.
met dit wooed : Almelo°, Anctno:
Loole-lioergaz, s. Tsjatal-Boergaz.
terford. 1033 Lim.
Anlo,Bs&Rwck
Lisbon, I. onder Auburn.
Coen, a. Lou.
loo, Eeeloo,
Lisiatyee. d. in Oostemijk-Hougarije, Coe*. a. Leath.
Ermeloo, Dimmer loo, Dwingeloo, Noehteloo, Grom,
pray. Galicia. 1831 mw.
Lolled... s. Lofoden.
1Lhait, a. Voesen-Eilanden.
lisftlamaeli, 11 kersp. van Engeland, gra.
Hengelo% Heiloo, Hoeaderloo, Hummob, Lando°, Leggsloo,
Liakeevy, kersp. van Iceland, grs. Gal- York, N.-Riding, 11/2n. ONO. Guist°.
Litjeloo, Narkeloo. Mlsrloo, litturioo.
way. 1353 law. rough. 2250 law. — 2) (-with-Carl.
Linkiatteore, kersp. van Ireland, grs. ton) gem., id., W.-Rkling, 1 a. N. WaSibealoo, Turbo, Tinaarloo, Twelloo,
. 2580 law.
Wexford. 659 law. kefieid
Twikkeloo, tisseloo, Venloo, Vriesehe1Liessalim kersp. van Ierland, gra. Tip- Loftneka, s• Lovtada.
loo, Warmeloo, Weerseloo, Userloo,
an. der V.S.,Indiana, aan de
(i97 law.
Sinaloa ea neer aadere.
17 It. N. Indianapolis. 8950inw. lassrobsealolaml,
Lisa:dill, kersp. van Ierland„ Ulster,.
gm. en 21/e u. ZO. Armagh. 5649 law. 1 Lesion, gem. van Oostenr.-lIon g= Looreirakapollo, a. Dnivendijke ann.
857' d. in Ierland, pa. Perms- pray. Triumphant*, diocese
Comm, ken*. van Engeland, gra. Kent,
Limmekes
niarkt. 2160 law.
haw.
1/1 it. Z. Maidstone. 1566 law.
nigh.
1Lisonso, 5. Isonzo.
Looveren, Lovers., b. in de Ned. prov.
1 1.4"1"0.1.- VIII Sian'.
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Lopenitz
N.-Brab., gem. Baarle- Nassau. 220 mw.
lLopeniia, z. Schlapanitz.
Core!doges, vi. in Lotharingen, tie
Lorquin.
Lorft,ea, at. in Italie, prov. Pad.,
V,amposanpiero. 2704 mw.
Lorenzago, d. in Italie, prov. BeIluno,
elm Auronzo. 940 mw.
Lorenz.riv., z. Aeger, en Egeri.
Loreto, z. onder Moxos.
Loreto-Aprutino, st. in Italie, prov.
Teramo, cire. en 1 U. ZO. Civita-diPenne. 5568 inw.
Loris, at. in Italic, prov. Treviso, circ.
Castelfranco-Veneto. 3369 inw.
Lornty, d. in Schotland, gra. Perth,
kersp. Blairgowri en Rattray. 1021 tow.
Lorenz, z. Loero.
Lorraine, z. Lotharingen.
Corsica, d. in Italie, prov. Genoa, circ.
Chiavari. 1910 mow.
Loran, z. Zug 1).
Los, z. onder Riouw.
Coschkirch, z. Leachkirch.
Coschone, z. Lossoncz.
Loachwitz, z. Dresden 1).
Losdorp; lees hierachter in plants van
Leadora; Leadorp.
Lesenatein, gem. van Oostenrijk-Hon-

garije, prov. Beneden-Oostenr. 2059 mw.
Loo.Idolos, z. Los-Eilanden.
Cosnitza, d. in Servie, kr. Podrinje.

2049 mw.

Lesion°, d. in Hongarije, gra. Neo-

grad distr. Pest. 5178 inw.
Coesswie, Losowik, d. in Servie, kr.

Smederowo. 2980 tow.
Loa.Santoa, at. in Spanje, prov. en 9
0. ZO. Badajos. 5274 tow.
Cossizy, at. in Rutland, Polen, regdst.
Sledlce. '2464 mw.
1Lostange.Eiland, z. Prince-Henry.
Coszniou, d. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Galime. 2570 mw.
Lots, zeehaven van Chile, in de baai
en 5 u. N. Amoco. 4500 inw.
Lothian (East.), z. Hadderington.
Lothian (Mid.), z. Edinburgh.
Lothian (West.), z. Linlithgow 1).
Lotte, d. in Pruisen, prov. Westphalen,
regdat. Munster, k, Tecklenburg. 1329
Lottigna, z. Blegno.
Lon— in fr woordvormen), z. Coe...
Coughgall, kersp. van Terland, Ulster,

gra. en 1 u. ENO. Armagh. 5490 mw.
Lough':Ily, kersp. van Ierland, Ulster,

gra. Armagh, 1 u. ZZO. Markethill.
5874 mow.
Longkgatile, kersp. van Ierland, Ulster, gra. Antrim, 2 u. OZO. Ballymoney. 4768 mow.
Loughinisland, kersp. van Ierland,
gra. Down, 1 u. WZW. Downpatrick.
3498 tow.
Longbton, kersp. van Engeland, gra).
Essex, 21/2 u. NO. St.-Paul's-kathedraal. 2438 mw.
Louis (St..). z. under Oyapok.
Louisbourg, a. Choiseul.
!Louisburg, z. onder Franklin a] 6);
— Wick.
Louisville, a. onder Winston.
Conk...Polder, Z. Wieldrecht.
Louis, z. Loot.
Loupfork, a. Platte 1).
Congsor, 5. Luxor.
Louvain, z. Leuven.
Louvelen, z. Longeville 3).
Lonverne, gem en d. van Frankrijk,

dep. Mayenne, arr. Laval, kant. Argentre. 1631 mw.
ILouvetot, a. Lona-le-Saulnier.
Lovativo (yolk.), z. Ende.
Locals, Z. Lovtaja.
!Lover°, d. in Italie, prov. en circ. Son-

drio. 1041 mw.
Lovettaville, gem. der V.S.,

grs. Loudon. 4075 mw.
Lovingston, gem. der V.S..
gra. Nelson. 5511 mw.
Lovrin, gem. can Hongarije, gra. Torontal. 3511 mw.
Lowinsk, z. Owinsk.
Lowitseh. z. Lowicz.
Lowndesbero', gem. der VS., Alabama, gn. Lowndes. 4382 tow.
Lowside, gem. van Engeland, gn. Durham, kerap. Whickham, 1 /2 II. ZW . Gateshead. 1731 tow.
Lowtherstown, z. Irvinestown.
ILowton, kersp. V. Engel., pm. Lancaster, 11/a u. ZZO. Wigan. 2144 inw.
Lows, z. onder Loja.
Cozen, z. LOtzen.
Lozwyl, st. in Zwitserland, kant. Bern,
distr. Aarwangen. 1122 tow.
Lu... (in h. en eng. woordvormen), z.
Laabo, a. Mozambique 1.
Lubbinge, a. Zuidwolde 1).
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Lubeza, d. in Oostenr.-Hongarije, prov. Luvino of Latino, at. in Italie, prov.

Galicia. 1137 mw.
Luben, Z. Lauban.
Lubensky, a. Lublinitz.
Lubien, z. Lemberg 1).
Cubits, Z. Ltibben.
lLubita-Patan, z. Nepaul.
Lueaya, z. Abaco.

lLueaysehe-Eilandrn, z. Bahama-Eil.
Lueea;lees vOor d.op Silezie, d. op Sicilie.
Lucca, Z. onder Lucka.
Lucerne*, z. Lucipara.
Lucia (Si-), gem. van Oostenr..Hongarije, prov. Kustland. 2555 mw.
Lueiennes, Z. Louveciennes.
ILuciensteig, z. Mayeufeld.
Lueknowty, Z. Gour 1).
Lucon, Z. Luzon.
lLuddenham, poststation in Nieuw-Z.Wales, Australie, gra. Cumberland, 21/2
U. van Liverpool.
Luddington, kersp. en gem. van Engel.,
gra. Lincoln, 1 u. NO. Crowle. 1355 mw.
Liidge, a. Ltigde.
Ludham, kersp. v. Engeland, grs. Norfolk, 3 u. ONO. Norwich. 840 mw.
Ludwig (St..), d. in het Duitsche rijksland Elzas-Lotharingen, kr. Miihlhausen. 1725 tow.
Ludwigsdorf, gem. van Oostenr.-Hongarije, prov. Croatie-Slavonie, Duitsch
Banaatreg. 3757 mw.
Ludwigshalle, z. Wimpfen.
udwigskannal, z.Altmtilil en Beieren.
Ludworth, gem. v. Engel., pm. Derby,
kersp. Glossop, 2 u. NW. Chapel-enle-Frith. 1735 tow.
Lugagnano, at. in Italie, prov. Piacenza,
circ. Fiorenzuola. 4641 tow.
Lugar, d. aan een gelukn. rivier in
Schotland, grs. Air, kersp. Auchinleek. 1379 mw.
Luggarur, z. Locarno.
Lugulus, z. Hogolen.
Luguvallio, z. Carlisle 1).
Luheri, z. Gaikaa-kop.
Caine's, z. Luynes.
Luinjeberd, z. Lunjeberd.
Lula, d. op Sardinie, prov. Sassari, distr.
Nuoro. 1520 maw.
Luis, z. Windeweer.
Lulingen, z. Lullingen.
Lumarzo, at. in Italie, prov. Genoa,
circ. Chiavari. 3173 tow.
Lumberton, z. Robeson 11.
Cumbree, z. onder Lumbier.
Lumkin, z. Stewart 1).
Lumm, z. Arcen.
Cumphanan,kersp. van Schotland, gra.
no 6 u. WZW. Aberdeen. 1300 mw.
lLunamatrona, d. op Sardinie, prov. en
circ. Cagliari. 1021 mw.
, Lung, z. Gara.
Lungone, d. op 't Ital. eil. Elba, prov.
Livorno. 3873 mw.
Lung.tsjoeEn, Z. Irrawady.
Luogoaano, d. in Italie, prov. Avellino,
circ. Catstrovillari. 1104 mw.
Lupara, d. in Z.-Italie, prov. Campobasso, circ. Larino. 2059 mw.
ILurano, d. in N.-Italie, prov. Bergamo,
cue. Treviglio. 930 mw.
lLurate, at. in Italie, prov. en circ.
Como. 2845 mw.
Luray, gem. der V.S., Virginie, grs.
Page. 2144 low.
Luray, Z. Page 2).
Lurley, S. Goar (St..).
Cuscsano, gem. en d. van Italie, prov.
en circ. Caserta. 3954 low.
1Lusevera, d. in Italie, Venetie, prov.
Udine, distr. Tarcento. 2250 low.
Lusia, d. in Italie, prov. Rovigo, distr.
Lendinara. 2800 low.
Lusitania, z. Portugal.
Lusk, kersp. van Ierland, Leinster, gm.
Dublin, 3/4 u. W. Rush. 4640 low.
Luso, kersp. van Schotland, gra. en 21/2
U. NNW. Dumbarton. 730 mw.
Lussin, z. Lossini.
lLustra, d. in Italie, prov. Salerno, circ.
Vallo-dell"-Lucania. 1051 low.
Lutetia, z. Pmts.
Ludwig, d. in Ooatenr.-Hongarije, prov.
Galicia. 2258 low.
Lutje.., z. Lutke...
Lutjeloo, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Wedde. 270 tow.
Cutkewolde, z. Augsbuur.
Lutte„ a. Losser.
Lfittelsdorf, z. Coarronx.
Luttenburg, z. Raalte.
Lutterade, d. in de Ned. pros. Lim-,

burg, gem. Geleen. 740 low.
z. Luik.
Liiteelburg, z. Luxemburg 41.
lLutaelbausen d. in 't Duitsche rijks-

land Elzas-Lotliaringen, km. Molsheim.)
1390 mw.

Cuitzenberg, d. in Zwitserland, kant.)

Appenzell. 981 mw.

Como, circ. Varese, aan het Lago-Maggiore. 2628 tow.
Luvino, z. Luino.
Cumin, z. Lujan.
Luxwolde, Luxwoude, b. in de Ned.

prov. Friesl., gem. Opsterland. 225 low.
Lay, z. Adour.

Luzern, z. Lucerne.
Luzisteig, z. Mayenfeld.
Luzna, d. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Galicie. 2019 low.
Lyakoera, z. Parnassus.
Lyeosuri, gem. van Griekenland, dep.
Arcadia. 6689 low.
Lyk, z. Bohr.
Lymfjord, z. Liimfjord.
Lyminge, kersp. van Engeland, gra.
Kent, 1 u. N. Hythe. 1025 mw.
Lymm, kersp. en st. v. Engel., gra. Chester, 11/2 u. NNW. Knutsford. 4541 low.
Lympston, kersp. van Engeland, gn.
Devon, 11/2 u. ZZO. Exeter. 1013 mw.
lLynden, z. under Lienden.
Lyndon, a. onder Whitesides.
Lyoena, z. Lyons 2).
Lyrkia, gem. van Griekenland, dep.
Argolis en Korinthe. 2587 mw.
Cyst, a. Sylt.
Lytjenburg, z. Ltitjenburg.

M.
Maalstroom, z. Lofoden.
Mennen, Manen, b. mu de Ned. prov.

Gelderland, gem. Ede. 400 tow.
Maangebergte, z. Lupata.
Maarhuizen, z. Winsum 1).
Maarland, Maerland, b. in de Ned.
prov. Limburg, gem. Eysden. 240 low.
Maarten (St.. ), z. Martin (St.-) 1.
Maaseyek, z. aeseyck.
Maatsuiker.Eilanden, z. Van-Die-

mess-Land.
Mabartha = Nabloes.
Maboom, z. Sierra-Leone.
Maeajahi, z. Rio-Branco,

Aacarco, z. Paria 1).
Macauly, Z. Kermandec-Archipel.
Maccaluba (slijkvulk.), z. A ragona.
Maecherio, d. in Italie, prov. Milaan,

circ. Monza. 1556 mw.
Macchi-d'Isernia, d. in Italie, pro,

Molise, tire. Iaernia. 948 tow.
Maechiagodena, at. in Italie, prov.

Molise, circ. Isernia. 3386 mw.
Macchiavalfortore, d. in Italie, prov.

Molise, circ. Campobasso. 1910 inw.
Maccoo, d. in Italie, prov. en cm.
Como. 1475 low.
Mae-Connelsville. a. Morgan 6).
Macdonald, a. onder Randolph 1).
Macdonnell, gra. in Zuid-Australid,
tusachen 36° 21' en 36° 53'. Z.B.; —
hfdst. Kingston.
Mac•Donough, z. onder Henry 2).
Mae-Dowell, z. M cdowell.
Macesra, z. Musera.
Nacelle, vent. at. en gem. van Italic,

prov. Turidn, circ. Pinerolo. 2056 inw.
in cog. woordvormen van oosterache namen 1, z. Matsj...
Maeheren, z. Macharen.
Machow, Z. Makow.
Mae.Intyre, z. Gwydir-riv.
Mackann, Maekban, z. Me-Kong.
lillackean, 1 ) grs. der V.S., in 't NW.
can Pennsylvania. 8825 low. — 2) gem.
in dien stoat, gra. Erie, 50 u. NW. Harrisburg. 1426 low.
Mac.Leansborough, z. Hamilton 7).
z. Warren 8).
MacAlut, z. Sunflower.
Maeomer, gem. en at. op Sardinia,
prov. Cagliari, circ. Oriatano. 2390 low.
Macosquin, kerap. van Ierland. Ulster,
gra. Londonderry, 1/2 u. ZW. Coleraine.
4214 inw.
Maereddin, z. Carysfort.
Macroney, kerap. van Iceland, gra.
Cork. 1357 inw.
Macs*, gem. can Hongarije, gra. Arad.
3244 tow.
Mae**, z. Moegda (E1-).
itlactan, z. Zeboe.
Macullah, z. Makalla.
Macungie (Lower.), gem. der VS..
Pennsylvanie, gra. Lehigh. 2662 tow. —
(Upper.), id., id. 3061 mw.
Mad, st. in Hongarije. gra. Zemplin,
2112 n. NW. Tokay. 378; inw.
Mad, a. Maad.
Madala, z. Magdala 1).
Madame, z. Martinique.
Madden, z. Derrynoose.
Madeira, z. Madera ; — NiCATigIIII 3).
Nadel, z. Magdala 1).
Mach...
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Madeleine

Madeleine (Ii-), z. Maddalena (la); —
Ratingen 2).
Ma.Iea, z. Magdala I).
Biadiaonville z. Hopkins 1); — MOW.
roe 7); — Tammany (St.-).
z. Deva 2).
Iliadjieosima, z. Babuyan-Eilanden.
Bladnia, z. El-Madina.
Madon, z. Moezel.
Madron, kersp. en at. van Engeland,
gra. Cornwall., bij Penzance. 2977 mw.
Biatlajak, z. Borneo.
Maulsjar, z. Oebsa-Nor.
z.
Madura, z. Madoera.
1111aesma, d. in Italie, prov. Rome, circ.
Frosinone. 1811 inw.
Blaes-Iffeld, z. Radnor 2).
Blafferadorf, d. in Oostenr.-Hongarije,
prov. Bohemen. 2226 mw.
Blismalies of Cashanbergen, bergrij
in Z.-Afrika, Tranavaal„ onder de Vaalrivier; met koper- en loodmijnen.
Magaslena-grot, z. Adelsberg.
Magdeburg,. z. Maagdenbnrg.
Maiden, d. In Zwitserland, kant. Aargau, distr. Rheinfelden. 993 inw.
Maggianico, d. in Italie, prov. Como,
circ. Lecco. 1660 inw.
Maggiora, d. in Italie, prov. en circ.
Novara. 2516 inw.
Magberacloona, kers/3. van Ierland,
gee. Monaghan, 1 it. ZW. Carrickmacrow". 4204 mw.
Magheracross, kersp. van Ierland, Ulster, gess. Fermanagh en Tyrone, 1 u.
NNO. Enniskillen. 2705 mw.
Magberaculmoney, kersp. van leeland, Ulster, gra. Fermanagh. 4346 mow.
Magheradrool, kersp. van lerland,
gra. Down. 6145 mow.
Magherabamlet, kersp. van Iceland,
gee. Down. 1954 inw.
Blagheralin, kerap. van Ierland, Ulster,
gess. Down en Armagh, aan de Lagan. 4859 mw.
Magberally, kersp. van Ierland, grs.
Down. 2307 mow.
Magherameak, kersp. van Ierland, grs.
Antrim. 1609 low.
Magherno, d. in Italie, prov. en arc.
Pavia. 1503 mw.
Magheross, kersp. van Ierland, grs.
Monaghan. 7314 low.
Magbiana, at. in Voor-Indie, pees. Bengalen, prov. Pendsjab, div. Moeltan.
10,850 mw.
Magbierow, d. in Oostenr.-Hongarije,
prov. Galicie. 2500 mw.
Magiar-Ovar, z. Altenburg 2).
kersp. van Iceland, grs.
Londonderry. 4142 mw.
Magindanao, z. Mindanao.
Magione, st. in Italie, prov. en tire.
Perugia. 6851 mw.
Magisano, mvl. in Italie, prov. en tire.
Catanzaro. 2081 mw.
Magistan, z. Kerman 1).
Magliolo, d. in Italie, prov. Genoa,
circ. Albenga. 1045 low.
Maglione, d. in Italie, prov. Tnrijn,
circ. Ivrea. 968 mow.
Magnacavallo, d. in Italie, prov. Mantua, dec. Sermide. 2171 low.
Magnago, 1) d. in Italie, prov. Milaan,
circ. Abbiategraaso. 3431 low. — 2) id.,
pray. Novara, cue. Biella. 1697 law.
3) (-in-Itiviera), id., prov. Udine,
dec. Tarcento. 1810 law.
Magourney, kersp. van Iceland, gra.
Cork. 1395 inw.
d. in Italie prov. Vicenza, circ.
2190 low.
Makadiak, z. Afrikeah.
Malsala, et. in Ooatenrijk-Hongarije,
pray. Bukowina. 3472 low.
Mabala, z. Madagaskar.
Mabasser. (berg), z. Paasoeroeang.
Illialearay, z. Bahrein.
Make, z. Male.
Z. Seychellen.
Ilialti, z. Cambay 2).
Bilabnassed-Bender, z. Porto-Novo 1).
Makaaore, z. Seboe.
EllSkres, z. Moravie.
z. Takutn.
Maiden-Spring, _gem. der V.S., Virginia, gr.. Tazewell. 3694 law.
1111alitsb, at van Aziatisch England, in
Hoeban-geb., Kankasie. 23,400 law.
z. Masan.
lgaillaporans,z. Thomas (St.-) 5).
Maissease, at. In 't NW. van Afghanistan, $0. Balk. so,000 law.
Blabdasd, z. Pomona; — Shetland.
ilaira, z. Po 1).
Mairago, d. in Italie, prov. Mikan,
eke. Iodl. 2225 law.
Marano, d. in Italie, pray. en cire.
Brescia. 1585 law.
Maiskaia, S. Maia.

Mare-Grande
Maiaon-Carree, d. in Afrika, Algiers,
in 't dep. van dien naam. 1237 law.
Maisoana, St. in Italie, prov. Genoa,
cire. Chiavari. 2982 law.
Maissian, z. Meissau.
Malotra, z. Mestre.
Maitea een der Societeits.eil., Oceania,
0. Tahiti.
Maisalquivir, z. Mers-el-Bebir.
Majakh, z. Oebisa-Nor.
Malcara, z. Rhodes.
Makkadoe, z. Johanna.
112sa1dan, is ook vermeld op Mankian.
Makiaiser, z. Hisser.
Maklar, gem. van Hongarije, gem. Helm. 2312 low.
Makoe, z. Magoe.
Makrynia, gem. van Griekenland, dep.
Akarnania en Aetolia. 4300 low.
Mialadetta (berg), z. Pyreneen.
Malagnash, z. Luneburg 2).
Malaguetta-knst, z. Peperkust.
Malalbergo, gem. in N.-Italie, prov.
en cow. Bologna. 4213 mw.
Malapane, z. Oder 1).
Malay-Peninsula, z. Malakka.
Malayt", z. Salomons-Eilanden.
Maleesine d. in Italie, prov. en 51/ 2
'
0.NWVerona;mtklcihven aan het Garda-meer. 2054 low.
Malden, z. Arehertaburg.
Maleg, z. Toeriat.
Malegno, d. in Italie, prov. Brescia,
circ. Breno. 984 mw.
Maleo, at. in Italie, prov. Milaan,circ.
Lodi. 4098 low.
Malaita at. op, Sicilie, prov. en circ.
Catania. 2764 inw.
rtlIalevri, gem. van Griekenland, dep.
Laconio. C30 low.
Malew, kersp. van Engeland, ell. Man,
bevatt. de at. Castletown. 4790 low.
Ma110, gem. van Oostenrijk-Hongarije,
prov. Dalmatic. 3907 inw.
Malimba, z. Biatra 2).
Malines, z. Mechelen.
z. Timor-Laut.
d. in Italie, prov. en circ. Cosenza. 2176 low.
Mallare, d. in Italie, prov. Genoa, tire.
Savona. 1695 mw.
Mallegat, mart in de Ned. prov. Z.Holland, gem. Dubbeldam, tusschen de
Oude Maas en de Dordsche Kul.
Mallem, Malian), b. in de Ned. prov.
Gelderland, gem. Eibergen. 290
Malleray, d. in Zwitserland, kant. Bern,
distr. Moutier. 692 low.
Malleville, gem. en d. in Franke., dep.
Aveyron, kant. Montbazens. 2708 low.
Malliagaum, z. Mulligaum.
Malloea, z. Ombay.
Mallorca, z. Majorca.
Malmsbary, z. Malmesbury.
Malnate, St. in Italie, prov. Como, tire.
Varese. 2416 low.
Malorosainen, Z. Rozakken.
Malonah, z. Malwah.
Maloninea, a. Falklands-eilanden.
Matters, at. in Zwitserland, kant. en
oh 11. van Lucerne. 3230 low.
Maltignano, d. in ItsiiS, prov. en dec.
Ascoli-Piceno. 993 low.
Igalatieberen, bergrij in Z.Afrika,Baautoland, bAl de bronnen der Oranjeriv.
Malvagna, d. op 't nil. Sicilie, p.rov.
Messina, circ. Castroreale. 1450 taw.
Malvinas. z. Falkiands-eilanden.
Mania:, z. Soebaaji.
Manainari, z. Cassiquiare.
d. op 't ell. Sardinie, pray.
Sassari, me. Nuoro. 2086 law.
Manaora, Mammorah, z. Mehediah.
Namara of Groene-Kloof, zendingsstation van de Hernhutters in de Z.Afrikaansche kaapkolonie, afd. Malmesbury. 1300 law.
Maaabokka, z. Znidooster-Eilanden.
Manado, z. Menado.
Manage, z. Seneffe.
Managua, a. Leon 11).
Maaanas, z. Paris 1).
Manawaram, z. Pa as.
Maneasaaa, vruchtre vallei in de
Kaapkolonie, Z.-Afrika, afd. Bedford.
1800 law.
Maachang, z. Sutton 3).
Ellanchooria, a. Mantsjoerie,
Maaelano, at. in Italie, pray. en circ.
Grosseto. 4298 low.
Mandal, a. Mandel.
Mandalay at. in Achter-Indie, Birma,
" 1111 u. N.Ima
rapoera, met ver van de
hawaddy. 100,000 taw.
111andaway, s. Borneo.
Maassier,.d. in de Ned. pros. Overijsel,
gent. Tnbbergen. 500 mw.
Mahar, a. Muds:.
Mandl, a. Hoemaon.
Masdivie, a. ifandavie.
Mandling (pas), z. Radstadt.

Mandoe, z. Kalatoa.
Mandra, at. in Griekenland, dep. Attica en Bceotia. 2243 low.
Mandoeburei, z. Mantsjoerie.
Mandsjera, z. Godavery.
Mandsjerai, z. Flores.
Manes., Z. Maanen.
Manenswaardsche-Weer, z. Wageningen.
Manerba, d. in Italie, prov. Brescia,
circ. Salo. 1680 low.
Manerdivey, kerap. van Engeland, Z.Wales, gra. Pembroke, 1 u. ZO. Cardigan. 841 low.
Manganari, z. Nio.
Mangarai, Mangari, z. Floris.
"Ungar..., z. Peard.
Mangderas, z. Mangaray.
Mangfall, z. Inn.
Maneissehlak, z. Mangoeschlak.
Mang's), Mangeya-arehipel, z. Harvey;Eilanden, en Manaia.
z. Manaia.
Mangkaaoar, z. Makassar.
Mango, d. in Italie, prov. Cuneo, tire.
Alba. 1985 low.
Mangola, z. Taljabo.
Mangoli, z. Xoela-Eilanden.
Mangone, d. in Italie, prov. en circ.
Cosenza. 1493 low.
Mangry, z. Maggeri.
Mangut, z. Mancote.
Maniataba, a. Baylique.
Maniac, z. King-George-Riv.
Manika, z. Manisa.
Manilliscbe Eilanden,z.Philippijnen.
Manias*, z. Manica.
Manissea z. Block-Islands.
Manitoeali
n, z. Manatoelin.
Manitoulin, z. Huron 1).
Maniyas, z. Rhyndaeus.
Z. Mandsj..
Mankut, z. IVIancote.
Ma.inepad, z. Heemstede.
Mannicollo, Z. Vanikoro.
Mannington, 1) gem. der V.S., NewYersey, grs. en 11/2 u. NO. Salem. 2351
law. — 2) id., W.-Virginie, gra. Marion. 2924 low.
Manocalciati, d. in Italie, prov. en
tire. Avellino. 1825 low.
Manorbier, kersp. van Engeland, Z.Wales, grs. Pembroke, 1 u. WZW.
Tenby. 694 low.
Marisa, z. Manisa.
Mansao, z. Ladronen 2).
Mansoera, z. Mansoria ( El- ).
Mantairo, z. onder Ayacucho 1).
Mantawei, Z. Biroe.
Mantenn., d. in de Ned. prov. Friesland, gem. Baarderadeel. 260 low.
Mantinge, Minting, b. in de Ned.
prov. Drente, gem. Westerbork. 150 mw.
Mantjingan, z. Djokjokarta 1).
Mantova, z. Mantua.
Manupello, z. Manopello.
Maoera, Z. Societeits.Eilanden.
Mapello, d. in Italie, prov. en tire.
Bergamo. 1950 low.
Mapoeta, Z. Delagoa-baai.
Marabaya, z. Moeribaya.
Mambo., z. Sansanding.
Maragha, z. Oermia imeir).
Mamba z. Camamu.
Marsha, a. Dongola 2).
Marakau, z. Gevaarlijke eilanden.
Maraud: z. Merend.
, d. in Italie, prov. en CiTC.
Maranello
Modena. 3057 low.
Maranola, at. in Italie, prov. en circ.
Caserta. 2380 low.
Marafion, z. Amazonen-Rivier.
Maraossi, nevi. en gem. in Italie, prov.
en circ. Genoa. 5669 low. (in de gem.)
Marataboe, a. Maratoeba.
Maranon, z. Mahratten.
Maravi, z. Nyasai.
Maroallo, d. in Italie, prov. Milaan,
circ. Abbiategrasso. 1991 law.
Mareellinara, S. in Italic, prov. en
circ. Catanzaro. 1628 law.
Marelienium, z. Roxburgh 2).
Marelaiennes, gem. en d. in Frankrijk,
dep. Hord, 411, u. ZZO. Itiasel of Lille.
3350 law.
Mareignauset d. in Italie, pray. en eirc.
Pavia. 1635 law.
Maraud., gem. en d. in Frankrijk, dep.
Ardeehe, arr. Prima, kant. St.-Pierresills. 1913 low.
Marcy, gem. der V.S.,
gra. Boone.
2015 inw.
Marenall, gem. van Hongarije, gra. Somegy. 3309 law.
Martian, 1) kersp. van Engeland, grs.
en 1 n. van Hereford. 988 law. — 2)
Id., grs. Kent, 11/a u. ZZW. Maidstone.
2330 law.
311ardzina, d. in Oostenrkjk-Hongarije,
pray. Bukowina. 2589 law.
Mare.Grande, a. Taranto.
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Maten.en Friesen (de), z. Roswinkel,
Mlaren, d. in de Ned. prov. N.Brab., gem. 111sirsum, Z. onder Marssum.
Matena, Z. Papendrecht.
Alem c. a. 400 mw. — Z. ook Maarn. Marta, z. onder Martha.
Mateola, z. Matera.
Marengo, 1 ) gem. der VS., Illinois, Marta*, Z. Bolsena (Meir-van-).
Martapanen,
at.
op
Borneo,
hfdst.
van
Nathan, z. Miami 1).
gee. Mc.-Henry. 2253 low. — 2) id.,
't rijk Tatas in 't Zuiden des eilands. Mathei, d. in Italie, prov. en circ. Tu.
Jowa, gra. Jowa. 2329 low. — 3) gra.
rijn. 1340 low.
der V.S., in 't ZW. van Alabama. 26,150 Martapsera, at. op Borneo, rijk en
NNO. Banjermassing, gewone resid. Mathon, kersp. can Engeland, gee. en
inw. — 4) poststation in Nieuw-Zuid21/, n. ZW. Worcester. 1161 low.
van
den sultan.
Wales, Australie, grs. Monteagle, 4 u.
NW. Burrows. 128 mw. — 5 ) at. in Martellago., d. en gem. in Italie, prov. Mathry, kersp. van Engeland, Z.-Wales, g,rs. Pembroke. 11/2 U. ZW. Fish.
Venetie, ctn. Mestre. 9931 inw, (in
Algiers, kant. Blidah. 1251 low.
guard. 809 mw.
de gem.)
Maretimo, z. iEgadische eilanden.
Marten, at. in Pruisen, pro, Westpha. Matiares, z. Leon 11).
Margelsen, z. Marckolsheim.
len, regdst. Arnsberg. 2053 mw.
Matino, d. in Italie, pros. Leers, circ.
Margeret's.Rope, z. Ronaldshay 2).
Gallipoli. 9951 inw.
Martha, Z. onder Marta.
Marggrabowo, z. Oletzko.
Margherita (Santa.), at. op Sicilie, Martial, gem. en d. in Frankrijk, dep. Matmanska, z. Matsumay.
Ardeche, kant. St.-Martin-de-Valamas. Mato-Grosso, z. Mattogrosso.
10 U. NW. Girgenti. 7493 mw.
1889
'haw.
Matoschkin-Sjar, z. Nova-Zembla.
Mari, z. Loyalty-Islands.
Martignana, d. in Italie, pros. en circ. Mateiee, d. in Italie, pros. en circ.
Maria-Rronnenthal, z. Schirding.
Lecce. 894 mw.
Campobasso. 1904 mow.
Mariadi, hfdst. van een gelijkn. landschap in Centr. Afrika, Soedan, 8 dag- Martinach, z. Martigny 1).
Matrone, z. Marne 1 1.
reizen ten W. van Sinder en 6 dagrei- Martins-Lierde, z. Maria-Lierde.
Matsjan, z. Makian, en Mankian.
zen ten 0. van Sakatoe. Hier en in 't Martinsville, z. Ienry 1); — Morgan 7). Matsjavanna, Z. Delagoa-baai.
naburige Tsjiberri, hfdst. van Gober, Martinus-Wesselstroom, st in de Matsmai, z. Jesso.
hield Overweg zich in 1351 op. Bride
Transvaal, Z.-Afrika, distr. Wakker- Matsuyama, st. in Japan, prov. Iyo.
landschappen waren eenmaal, gelijk
stroom, in de Drakenbergen.
26,240 inw.
geheel Haoessa, aan de Fellanis onder- Marton
Mattafollone, d. in Italie, pros. Co.
z. Eisenstadt.
worpen, totdat zij v66r omstreeks een Martony (Nagy.), z. Mattersdorf.
senza, dire. Castrovillari. 1238 mw.
halve eeuw bun juk afwierpen en een Martwili, z. Mingrelie.
Mattan, z. Matan 1).
worstelstrijd aanvingen, die nog niet ge- Marv-Sjah.Dsjihan, Z. Merv.
Mattapoiset, Z. Rochester 3).
Marwar, a. Dsjoudpoer.
eindigd is.
Matterhorn, z. Cervin (Mont.).
Mariafeld, gem. van Oostenr.-Honga- Mary, z. Roggeveens-Archipel.
Matteria. gem. van Oostenrijk-HonF,earije, pros. Krain. 2481 low.
rije, prov. Kustland. 5m20 inw.
Mary (St.-), z. Barnsley; — Mercer 5);
Mariahilf, voorstad van Weenen, Oos— Oppermeir.
Mattersdorf, z. Mannersdorf 2).
Mary's (St..), z. Langley-March.
tenrijk. 65,370 mw.
Matthausen, z. Mauthausen.
Mariahilf, z. Amberg.
Mary's-River, z. Humboldt.
Matthews-ell. (St.-), z. Gore-eiland.
Maria.11Iitzing, z. Weenen.
Marytsuye, st. in Japan. 38,300 inw. Matthews.eil., z. Gilberts-eilanden.
Mariakireh, z. Marie ( Sainte-) b] 4). Maryville, z. Blount 2).
Matthew's-en. (St..), z. Mergui-Arch.
Maria-Louisa, z. Amiranten.
Marzanotto, d. in Italie, prov. Ales- Mat(hias, Z. Prince-William 4).
Mariam pol, St. in Oostenr.-Hongarije,
Matzoe, z. Massoeah.
sandria, circ. Asti. 1139 mw.
pros. Galicie. 2800 mw.
Marzi, d. in Italie, prov. en circ. Co- Maude, poststation in Nieuw-Z.-Wales,
Mariannen-Eilanden, Z. Ladronen 1).
senza. 1326 inw.
Australie, grs. Waradgery, 110 U. van
Mariapol, z. Marioepol.
Mosaic d. in Italie, pros. en circ. Mi.
Sidney.
Mariasprung, z. Bovenden.
[2).
Maaermunster, Z. Marmoutier.
laan. 1097
'
mw.
Maria.Theresiepel, z. Theresienstadt Maseua, z. Mascate 2).
Maui, Mauwi, Z. Mowi.
Marko, zeer vruchtbaar distr. in 't W. Masehau, z. onder Masjow.
Matilda, z. Malda.
der Transvaal, Z.-Afrika.
Masena, z. Sjary.
Mauleon, z. Chatillon 17 ).
Marieholm, z. Mariestad.
Masenderan, z. Masanderan.
Maulte, z. Mauti.
Mariempol, z. Marioepol.
Maser, at. in Italie, pros. Treviso, rice. Maundswa, z. Maundvie, en Maunkaira.
Marienwaard, z. Beest.
Asolo. 2879 mw.
Maupiti, z. Mauroea.
Mariera, Z. Pelew-Eilanden.
Masers, d. in Italie, pros. Novara, circ. Mauree, Z. Mori 1).
Marigot (Le.), z. Capesterre (La.).
Ossola. 1005 mw.
Mauritsfort, z. Hoek 1).
Marikan, z. Simoesir.
Maserada, d. in Italie, prov. en circ. Maneocastrum, z. Melazgerd.
Mark, kersp. van Engeland, grs. SomerTreviso. 2402 inw.
Mauro.Potamos, z. Mavro-Potamos.
set, 11/2 U. ZZW. Axbridge. 1169 mw. Masera-di-Padova mvl. in Italie, pros. Mausethurni, z. Bingen.
Mark (St..), kersp. van Iceland, gra.
en circ. Padua. 2451
' mw.
Mavromati, z. Messene.
Dublin. 19,884 mw.
Maseyk, z. Maeaeyck.
z. Cardigan 3).
Markiezen-Eilanden, z. Marquesas. Masima of Masina, z. Jenne.
Mazfeld, z. Donau-Moos.
Markirch, (fr. St.-Marie-aux- Masio, mvl. in Italie, pros. en rice. Mayagalpa, z. Ometepe.
Mine s), st. in het Duitsche rijksAlessandria. 2983 low.
Mayenhurg, z. Meienburg.
land Elzas-Lotharingen, 31/2 u. NW. Mataisi, Z. Beni.
Mayenee, z. Mainz.
Colmar. 12,320 mw.
Mayenne, Z. onder Mayen.
Masjado, Z. Johanna.
Markirch, z. Marie (Sainte-) b] 41.
Masmfinster, z. Massevaux.
Mayfield, z. onder Graves.
Markneukirchen, at. in Saksen, regdst. Masoceo z. Misooco.
May-Kiang, z. Me-Kong.
Zwickau. 5147 mw.
Mason-City, gem. en st in de VS., Mayon, Z. Albay.
Markolsheim, st
in het Duitsche
Illinois, gee. Mason. 2387 mw.
Mayumba, z. Mayomba.
rijksland Elzas-Lotharingen, Beneden- Massone, gem. en st. in Italie, pros. en Mazaroeni, z. Massaroeni.
Elzas. 2393 mw.
Mazarron, at. in Spanje, pros. en 8 u.
circ. Genoa. 2632 mw.
Markopulon, at. in Griekenland, dep. Mason-Vieentino, d. in Italie, prov.
ZZW. Murcia. 6814 low.
Attica en Baeotie. 1228 inw.
Mazarron, Z. Almazarron.
Vicenza, rice. Marostica. 2228 mw.
Markowa, d. in Oostenrijk-Hongarije, Massacre-Island, z. Mitoma.
Mazee, Z. Motir.
pros. Galicie. 2788 low.
Massakhit, z. Barka 1).
Mazeirah, z. Moseirah.
Markawille, gem. der VS., Virginie, Massaleugo, d. in Italie, pros. Milaan. Mazzo-di.Valtellina, d. in Italie, prov.
grs. Page. 2208 mw.
935 mw.
en circ. Sondrio. 1321 mw.
Marktstadt, z. Vasarhely 2).
Massa-Lombarda, at. in Italie pros. Meadow-Flat, poststation in Nieuw•
Australie, gra. WestmoreMarie, z. Wijhe.
Ravenna, 7 u. ZZO. Ferrara. 5488 mw.
Marinallane, kersp. van Iceland, grs. Massa-Marittima, at. in Italie, pros.
land, 41 /2 u. W. Hartley.
Cork. 1397 mw.
en 5 u. NNW. Grosseto. 13,052 low. Meadows, gem. der VS., N.-Carolina,
Marmara, Z. Marmora; — Paros.
Massamartana, mv1. in Italie, pros.
gra. Stokes. 2065 mw.
Marmaras, z. Marmorice.
Perugia. 4328 low.
Meadville, z. Franklin a] 9).
Marmontier, z. Marmoutier.
Massanzago, d. in Italie, pros. Padua, Meako, Z. Miako.
Marmora, z. onder Marmorice.
Mean°,
gem. van Oostenr.-Hong., pros.
circ. Camposampiero. 1639 mw.
Marinore, z. Mamore.
Tirol en Vorarlberg. 2211 low.
Massa°, z. Maajow.
Marna, Z. Kisser.
Massapa, Z. Monopotapa.
Meare, kersp. v. Engeland, gra. SomerMarnes-la-Coquette, gem. en st. in Massarosa, at. in Italie, prov. en circ.
set, 1(2 u. WNW. Glastonbury. 1631 low.
Frankrijk, dep. Seine-et-Oise. 7728 mw.
Mearns, kersp. can Schotland, gra. HenLucca. 9200 low.
Marnhull, kerap. V. Engeland, gra. Dor- Massa-Superiore, gem. en st. in Itafrew, if u. Z. Paisley. 3540 low.
set, 1 1 /, u. WZW. Shaftesbury. 1453 low.
lie, prov. Venetie, 6 u. WZW. Rovigo. "learns (the), z. Kincardine 1).
Marnoch, kersp. van Schotland, gra. en
4157 mw.
Meashans, kersp. van Engeland, gee.
21/2 at. ZW. Banff. 3294 mw.
Derby, 1 U. ZZW. Ashby-de-la-Zouch.
Masserooni, a. Esseqttebo.
Massiate, z. Masayad.
Maro, Z. Timor-Laut.
1763 mw.
Massignano d. in Italie, pros. Ascoli, Mechernich, gem. van Pruisen, Rijn.
Marodong, z. Lingga.
Marone, d. in Italie, pros. en circ.
' de Adriat. zee. 1811 low.
pros., regdst. Aken. 2753 low.
circ. Fermo,bij
Massilhargnes, z. Marsillargues.
Brescia. 1073 mw.
Mechlenburg, Z. Mecklenburg 2).
Massilia, a. Marseille 1).
Mechoacan, z. under Valladolid 2).
Maroni, z. Marowijne.
Maropati, d. in Italie, prov. Reggio- /Raman° d. in Italie, pros. Novara. Med-Amoed, z. Luxor.
circ. Pallanza. 1010 low.
di-Calabria, circ. Palme. 2151 low.
Meddo, Meddeho, Z. Winterswijk.
Medel, b. in de Ned. pros. Gelderland,
Marone, gem. van Frankrijk, dep. C6- Mastic, Z. Maths.
tes-du-Nord, arr. St.-Brieuc. 2215 low. Maszczow, z. Maschau.
gem. Echteld. 300 low.
!Inrpiasa, gem. van Griekenland, dep. Mat (Le.), Z. Bourbon.
Medelin, Z. Mitylene.
Matamore, z. Mostaganem.
Cycladen. 1169 inw.
Medenice, d. in Oostenrijk-Hongarije,
Marple, gem. van Engeland, gra. Ches- Matan, z. Mactan.
pros. Geld& 1998 low.
ter, kersp. en 1 u. OZO. Stockport. Matara, a. Moettra.
Medesano, et. in Italie, pros. Parma,
rice. Borgo-San.Donnino. 4050 low.
4100 low.
Matching, kerap. van Engeland, gra. EsMarqueen-EiL, a. Salomons-Eilanden.
sex, 3 u. WNW. Chelmsford. 626 low. Media, z. Afrikeah.
Mars (Le.), at. in de VS., Iowa, gee. Matehnala, at. in Mejico, met omstr. Mediglia, d. in Italie, pros. en cire.
Plymouth; gesticht in 1867; ongeveer
25,000 haw.
Milaan. 2846 low.
5000 low.
Mateh.y, kersp. can Ierland, gra. Cork. Medina, Z. onder Citta-Vecchia 2); —
Marsch, z. Riouw.
Wady 5); — Wight.
1931 inw.
Marstall, z. Acme.
Medinat-Aboe, Z. Luxor.
Matemmo, z. Querimba-Eilanden.
Marsovan, z. Marsivan.
Mates' (de), b. in de Ned. pros. Drente. Medinet.el-kasr, Z. El-Kasr.
Marasum, Z. onder Marsum.
gem. Emmen, op de Gron.grene. 240 mw. Medling, z. Modling.
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allesebacebe, z.
Bleamen, z. Hoye.
Illeeebed, Mesebeked, z. Meajed.
s. Me-Kong.
Mesehits. z. Mschet.
Mimumeng, s. Wedoeba.
Blimero, d. in Italie, prov. Milaan, dire
s. Mar-la-Ville.
Abbiategrasso. 1249 low.
Riefeasha, gem. en it. in de V.S., WisInesizad, 1. Mesjed.
consin. 3110 low.
allesseemlem, d. in Italia, prow. Pavia, Mesoeboritiae, gem. van Griekenland,
dep. Corfu. s342 low.
eke. Bobbin. 1187 law.
Plesoeril, z. Mosambique 2).
11111esulaaa-Arehinel, z. Marquesaa.
Mesogaea, gem. van Griekenland, dep.
ah.ajibej, z.
Zante. 2194 mw.
Mendota, z. Minnisota.
et. in Italie, prov. Ferrara,
fillendozza-eiland, z. Marquesas.
circ. Comaccbio 6400 low.
z. Miniah.
Masolosgbi, z. Missolonghi
Menlo, a. Messiest.
allessioz, made naam van Dsjerba.
1 Mesolongion gem. van Griekenland,
dep. Acarnania en Aetolia. 7491 mw.
Mienlik, s. Menelik.
Mennistenbmart of Mennonieten. , MesopotanaiL z. Tigris.
burt,z.Zype Moored/a, 0. Meenrata.
Menleistensbennei. 1) b. in de Ned. pros. Memay (St.-Gervais-de.), z. Messei.
Friesland, gem. Opsterland, under het Messer-Raimondo. z. Civitella 3).
d. Ureterp - 2) streek aan de Utrecht- Rimed, gem. van Griekenland, dep. Laconia. 4601 low.
scheVecht, tuaschenLoenen en Maarsen.
Blennonietenbuurt, b. in de Ned. prov. Nlessires, z. Meessen.
Utrecht, gem. Ifijdrecht, aan den Am- Aliessingbam, kersp. en gem van Engeland, gra. Lincoln, 2 U. W. Brigg.
steL 200 inw.
Menomonee, 1) gem. der V .S. Wis1342 inw.
consin, grs. Dunn. 2210 mw.
'2) id., Messkireh, et. in 't gr.hertd. Baden,
Id., gra. Waukesha. 2350 inw. - 3) gra.
hr. Lake. 2134 low.
In Michigan. 1701 low.
Meetletta, z. Machet.
Menoogbat, z. Minoegat.
!neutrino, d. in Italie, prov. en circ.
Menorgbat, z. Manavghat.
Padua. 2468 low.
Menne.% z. Minorca.
Molars, 2. Metanro.
Menoreb, z. Minoreh.
z. Castro I).
Mensoolar-Eilandjes, z. Tappanoeli. Metelino, z. Mytilene.
Menstrie, d. in Schotland, gra. Clack- Metellin, z. Mitylene.
mannan, 3/4 n. ONO. Stirling. 658 tow. Methana, gem. van Griekenland, dep.
Mentz. Z. Main..
Argolis en Corinthe. 1946 inw.
z. Mendejil.
ethel ni e -town, Z. Meldrnm ( Old- ) .
Meolo, d. is Italie, prov. Venetie, circ. Bletbley, kerap. v. Bagel.. gre. York,.W.San-Dona. 3085 mw.
Riding, 1 1 /2 U. ZO. 'Leeds. 3277 naw.
Meols (North.), kersp. en gem. van Methliek, kersp. van Schotland,
Engeland, gra. Lancaster, bevattende
berdeen. 2,84 mw.
de st.Southport. 25,650inw.(in'tkersp.; Methoni, gem. van Griekenland, dep.
8467 in de gem.)
Messenia. 3650 low.
Moon (East.). kersp. van Engeland, Methuen, et. der V.S., Massachusetts,
grs.Essex, 51/2u. NNW.Boston. 2659 mw.
gra. Hants. 2 U. ONO. Bishop's-Waltham. 1546 mw.
Metbwold, kersp. v Engeland, gas. NorMeopban, kern). van Engeland, gra.
folk, 11/2 u. NNW. Brandon. 1428 inw.
Kent, 11/2u. WZW.Rochester.1142inw. Riesling, z. Mottling.
Meppen 2) staat gem. Zwol; lees Zweeloo. Metnits, gem. van Oostenr.-Hongarije,
Meramee, gem. der V.S., Missouri, gee.
prov. Carinthie. 2162 low.
St-Louis. 3436 low.
Metom p ic in, gem. der VS., Virgin ie,
Moran*, a. Meerane.
Accornack. 4450 low.
Merande, z. Mehrand.
nett of Macke, d. in Zwitserland,
Meraseh, a. Marassh 2).
kant. Bern. distr. Nidau. 622 low.
Moravia!, z. Meroe.
Mettingen, gem. v. Pruisen, prov. WonMereatello, et. in Italie, prov. Pesarophalen, regdst. Munster. 3330 mow.
e-Urbino, aan den voet der Apennij- Mettmenstetten, at. in Zwitserland,
nen. 2269 inw.
kant. ZOrich, distr. Affoltern. 1451 inw.
Mercian (San-Severino-). at. in Its- Mettro, 2. Metauro.
lid, prey. en circ. Salerno. 9840 mw. Bletaig, a. Messaneg.
Mercedes, St. in de Argentijnsche re- Metzloe, z. Soles.
publiek, prov. Buenos-Aires. 4030 mw. !gleamy°, z. Mezzos°.
Blereenaseo, d. in Italie, pros. Turijn, Blexborongb, kerep., gem. en at. in
circ. Ivrea. 2164 low.
Engeland, gra. York, W.-Riding, am u.
Meech, a. Meech.
NNO.Rotberham.5011 inw.(in 't kerap.)
Merehanit, z. Meech.
Mexico, at. in de VS., New-York, gra.
Mereurago, din Italie, proven eirc.NoOswego, 35 n. WNW. Albany. 3802 low.
yam, aan het Lago-Maggiore. 1465 inw. Mope (de), z Nienwkoop.
Mer-de-Glaeo, a. Chamonix 1).
011eyenfeld. z. Mayenfeld.
Merdin, z. Mardin.
ftleyto,_z. Manth 2).
Mere!, z. Makri 2).
Bleaaalmo, Z. COnteaaa 1).
Merensehsvand. at. in Zwitserland, Bleamgo, d. in Italie, prov. Milaan,
kant Aargau, distr. Hurl. 1335 mw.
circ. Monm. 1345 low.
Illeretojamskak, z. Niemen.
Meemenabiligli, mvl. in Italie, pros. PaIlleretta-di•Tonsba, d. in Italie, prov.
via, eire. Mortara. 3029 inw.
Cu else. Udine. 2746 low.
Measana-Mortigliano, d. in Italia,
Blorgaseia, at. in Zwitserland, kant.
prov. Novara, etre. Biella. 1398 mw.
Tessin°, distr. Locarno. 650 low.
Messes. d. in Italie, prov. Verona,
Bielesagberd, z. Melasgerd.
Merresso, It. in Italie, prov. Novara,
eire. Trignano. 1530 mw.
s. Manguio.
eke. Pallanza. 2068 low.
Meaaanego, mvl. in Italie, prov. Ged. in Italie, prov. Calabria- Merizeim. gent. van Praises, Itijnprov.,
nius, eire. Chiavari. 2117 low.
eirc. Palme. 2199 inw.
regdst. Reulen. 7989 mw.
BIlemari, at. in Italie, pros. en dirt.
Menden, kersp. van Engeland, N.-Wad. op Mollie, prov.
Parma. 4268 tow.
les, gra. Flint, rules 1 u. NNO. St.Manisa, ere. Castroreale. 1384 mw. Illeamaroso, d. in Italie, prov. Pavia,
Asaph. 1146 low.
Blerino-VIllage. z. Webster 21.
tire. Vogbera. 1817 mw.
MAI, a. Melada.
Bleriebaneen, d. in Zwitserland,kant. Blemate, d. in Italie, prov. en etre. MImvi. op Sicilie, prov. Syracuse.
Schaffhausen, in het Randendal. 930 inw.
lass. 1694 law.
6770 hew.
Merits/Ay s. Batters.
Blomelonsbardo, at. in Oostenr.-Hong.,
Mena, a. Meslin.
prod. Tirol en Vorarlberg. 3317 taw.
Merivale, grs. in Queensland, op de
grtme.van Nieuw-Zuid-Wales; - hfdst. Mem z. Mhye.
MslWun s. Maypu.
Melissa, d. ID It,th'e, prow. Catanzaro,
Warwick. U. LB.. 152. 0.L.
Minsteesko, z. Stadtchen.
eke. Cottons. 1701 low.
Merirwether, gee. der V.S., in 't W. Miseva, s. March 2.
Malta, s. Malta 1); Meleda; - Civita.
van Georgia. 13,780 low.
illieeotoven, a. Hamilton 6).
Vecchia 2).
d. in Italia, prov. Milaan, 111111ehaiionek, z. Sean*.
1111elltinie, gem. van Griekenland, dep.
elms. Lodi. 1043 law.
Mieballsour, z. litikhailoy.
Laconia. 2745 low.
alieretejak, s. Moerghab.
(Rt..), a. onder Venlo 2).
Bleakaakaya„ z. Hawasch.
Illebeida, 5. Miichein.
s. Oran 21.
Rellerstadt, a. Mellrichatadt.
Mersisa, seebaven in de Levant, Aziat. 111Meadelsgestel (St..), s. Gestel 31.
Mei* d. in Italia, prov. en circ. SonTurkee, prov. en 10 U. SW. Adana.
alleadlow, s. MiChallow.
drio. 1206 mw.
S. lffechosean.
allerseheme, kersp. van Engeland, gee.
I ) gem. van Engeland, grs.
Surrey, $la n NO. Reigate. NO ins.. Mielkiebarst, d. in Engeland, gra. ChesDerby, 11/2 n. 0. Stockport. 1460 haw. lillarahyr-Cynog, hemp. van Engeland,
ter, 1 u. 30. Oldham. 1037 inw.
- 21 id., gra Lancaster, 3/4 U. NW.
11..Wales, gee. en 114 u. NW. Brecon. Milehiessver, kersp. en gem. v. Engel.,
812 law.
alaekburn. 1178 law.
% u. MR% Derby. 23911 Jaw.
s. made, Durham 3).
kersp. van Engsland4pra . Somer.
, gem. v. Engel., gee. Ms:thaw
s. coder Mery 1).
Dec 216 u. ISM. Bath. 1040 inw.
U. OZO. Hexhant..1203 law
aleruns, s. Herten.
s. Misocco.
Misibmart, b. in de Ned. pros. N.-BraMerawalier,st. in het Duitsche
s. Tobago.
bant, gem. Budel.
land Elsas-Lotiuuringen, distr. Bent. 111141aebter, Middagten, fraai landMemeaublza, z. Mesaphremagog.
den.lasaa. 2020 law.
a. onder Scotland.
geed in de Ned. prov. Gelderl., gess.

alsodeie, at. in Italie, prov. Mantua,
cire. Castiglione. 2434 mw.
it. in Italia,prov. Modena.
eirc. Mirandola. 3864 mw.
(1614, z. MagdaLa 2).
aledwas, z.
d. in Italia, prov. Treviso,
eir&evzo. 1748 low.
11"
Msdame, at. in Italia, prey. Udine, cue.
ilpilimbergo. 3207 law.
Bledwisela, z. Mediasch.
Medyask, z. Medoen.
iledeibor, at. in Pruisen, prov. Silesie,
re. en 8 n. NO. Breslau. 1446 low.
Bledaibor, s. Mittelwalde 2).
Mee... (in cog. woordvormen), z. Mie...
Mossaan, z.
Bleerenbrook, Merenbroek, b. in de
Ned. pro.. Gelderl.,gem.Wehl. 360 low.
Moors of Weerseb, b. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Elsloo. 410 mw.
Bloomsburg, s. MOrsburg.
Meemeheid, z. HOhscheid.
AIWooten, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Lienden '• met het !reale
hindgoed Den Eng. 750 mw.
Meereeldhaven, z. Mereveldhoven.
Bleeterik, Bleterik, b. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Horst. 275 mw.
Bleenswenbami en Meenwen-Eil., z.
Soenda (street.).
illeffersdorf, z. Wiegandthal.
Megan Chore., z. Samos.
Blegali-kastro, z. Candi& 21.
Blegliadino, 1) d. in Italie, prov. Padua, circ. Montagnana. 2615 inn. 2) id., id. 2483 low. Het eerste wordt
bijgenaamd San-Fidenz o, het andere San-Vitale.
Mega's, z. Onega 2).
Megra, z. Make! 1).
Megyr, z. Mediaseh.
Melzaagne, a. Maas.
Mobangis-Eilanden, Meangis.
Mebeneddi, z. Mahannddy.
Mebidpoer, z. Maheidpoer.
Mohan, z. wider Meung-sur-Loire.
Meijenj, Meierij, z. Meyerij.
Memma, z. Zezere.
Mei-nana, z. Me-nam.
Meinder, z. Mender.
Meinert;b
oren z. Grouw.
Med., a. Makri 1).
Meta, z. Dana.
z. Mexico.
Riekbyer, z. Ankheyre.
Meknasah, z. Mequinez.
1101, z. onder Mergui-Archipel.
Mehustsch en (eil. der), z. Hebriden 2).
Melanesie, z. Australazie.
Nlelapis z. Baramata.
Melara,d.
' in Italie. prov. Rovigo, circ.
Mama-Superiore. 2968 mw.
Mehmao, z.
Melbourn, 1) kersp. van Engeland,
en 21/2 U. WZW. Cambridge. 1759 low.
- 2) id., gra. en 2 u. ZZO. Derby.
2781 mw. - 31 id . grs. York, 0.-Riding, 1 n. Z. Pocklington. 540 mw.
Meldersloo, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Horst. 280 inw.
Mete, at. in Italie, prov. en circ. Genoa.
2987 mow.
Rieleignano, mv1. in Italie, prov. en
eire. Milaan. 5124 low.
z. Mavigliano.
lielendugnot d. in Italie, prey. en circ.
Lees*. 2571 mw.

nal

Middegaal
Ohio, grs. Jackson. 2372 mw. - 11)
Rheden. - Het d. Middisebtersteeg
Id., Wisconsin, gra. Rock. 2010 mw.
onder dese gem. heeft een r. kath.
lililgain ( berg ), z. Atlas.
lark en telt 460 mw.
Middegaal, b. in de Ned. prov. N.-Bra- 1111iiwassakie, z. onder Oregon-Gebied.
d. in Italie, prey. Brescia,
bant, gem. Veghel. 260 mw.
circ. Verolanuova. 1452 low.
Miadel, Midst.le, b. in de Ned. prey.
Minab, 0. Minau.
Overijsel, gem. 01st. 400 inw.
Minch, z. Minsh.
z. Beers 3).
Middelburg, 1) at. en afd. in de Kaap- Ininehinadom (yolk.), z. Andes.
kolonie Z.-Afrika, 0.prov. - 2) distr. Minden.), a. Kaap-Verdische-Eilanden.
Mindoro
(Zee-van.), 2. Soeloe-zee.
van de 'Transvaal. in 't brongebied der
Olifants.rivier; vroeger ook we! N a- ilindszent, gem. van Hongarkie, gris.
Csongrad. 4914 mw.
sa ret h geheeten. - Z. ook o. Eoea.
Middelijk. b. in de Ned. Mine-Creek, gem. der V.S., Arkansas,
grs. Hampstead. 2560 inn.
prov. Limburg, gem. Horst. 370 inw.
Middel.luis, b. in de Ned. prov. 3.- Minera, gem. van Engeland, N.-Wales,
kerap. en 1 u.WNW. Wrexham. 1454 how.
Holland, gem. Numansdorp. 780 inn.
Mlineral.Point, at. in de V.S., WisMiddelzee, z. Leeuwarden 11.
consin, gra. Jowa ; met loodmijnen.
kersp. en gem. van Engeland,
3000 low.
grs. Salop, 11/s U. WNW. Shrewsbury.
Minerbio. d. in Italie, prov. en 2 , /2
1289 mw.
U. NO. Bologna. 7244 inw.
Middlebourne z. Tyler 1).
at. in de V.S., Pennsylvaet. in de VS., NewMiddleburg's, 1)
'
nie, grs. Schuylkill. 3699 inw.
York, 8 1 /s n. WZW. Albany. 3180 mw.
- 2 ) id., Ohio. gra. Cuyahoga. 3662 mow. Minerva, z. Clermond-Tonnerre ; ook
Iaselburg.
a. Nieuw-Zeeland.
"tiddler...14 gem. der VS.. Ohio, gra. Miniska, z. Oder 1).
Miniwakan, z. Minnisota.
Meigs. 2236 mw.
Middle-River, gem. der VS., Virginia, Minkeloos, z. Blokland 1).
Min-Kiang, z. Min; - Yang-tze-Kiang.
grs. Augusta. 4376 mw.
Minko, a. Melbourne 21.
Middletone, z. Rose 6).
Minneapolis, at. in de V.S.. MinneItidhatizen, a. Meedhuizen.
sota, gra. Hennepin. 46,880 mw.
Middillii, z. Mitylene.
z. Minho.
Midlaren, b. in de Ned. prey. Drente,
gem. Zuidlaren. 150 mw. in de nabij- Minonk, gem. der V.S., Illinois, grs.
Woodford. 2115 mw.
heid een paar groote hunebedden.
Minster, 1) kersp. van Engeland, grs.
Mid-Lothian. z. Edinburgh 1).
Kent, 1 u. W. Ramsgate. 1853 mw. Midlum. Z. Wursten.
Midsotner-Norton, kersp. en at. in En-I 2 ) id., id., bevattende de at. Sheergeland, gra. Somerset, 2 u. ZW. Bath.; ness. 16,110 mw.
Mintinilli = Vintimiglia.
4010 mw.
Midway. gem. der VS., Alabama, gra.' itlinusio, at. in Zwitserland, kant. Teasine, distr. Locarno. 1006 mw.
Bullock. 3 i36 mw.
Mifisen, z. MjOsen.
Mieezisks, z. Mieschisko.
Miraflores, a. Sena 2).
Miedzna, z. Miedniki.
d. in Oostenrijk-Hongarije,1 Mirdieten, 2. Croia.
z. Ybera.
prov. Galicie. 3338 inw.
Mime, franc gelegen b. in de Ned. prov.
z onder Meerlo.
Friesland, nabij de Zuiderzee, gem.
Mietan, z. Mitau.
Gaasterland. 't Was vroeger een d. ;
Migalgara, a. Malgarak.
doch de kerk werd in 't midden der
Miggiano, d. in Italie, pros. Lecce,
vorige eeuw afgebroken en thana ataat
circ. Gallipoli. 1305 mo w.
er op het ”Mirnserklir, 61/2 met. boMiglianieo, st. in Italie, prov. en circ.
ven de zee, alleen nog een klokkestel.
Chieti. 254ii inw.
Plligoane, d. in Italie pros. en circ. Miront, z. Mierut.
Mirto, d. in Italie, prov. Messina, circ.
Caserta. 2461 mw.
Patti. 1648 mw.
Mignanego, St. in Italie, prov. en circ.
Mirut. Miroet, z. Mena.
Genoa. 2776 mw.
Misaglia, d. in Italie, prov. Como, circ.
Mihrjan, z. Bhirjan.
Mlijdrecht (Kromme.), z. Zevenhoven. I Lecco. 1312 mw.
Misano-di-Gera-d'Adda, d. in Italie,
z. Miedzyezic.
pro.. Bergamo, circ.Treviglio. 1108 mw.
Mijoslen, z. Loosd recht
d. in Italie,
Miter, z. Mitre.
prov. Forli, circ. Rimini. 2585 mw.
Milkal i nee, st. in Oostenr.-Hongarije,1
d. in Italie, pro.. Milnan,
prov. Galicie, kr. en 3 u. Z. Tarnopol.1
circ. Monza. 2820 mw.
3848 mw.
Miske, gem. van Hongarije, gra. Pesth.
Mikhailova, z. Olenek.
2584 mw.
Mikhaliteh, z. Moechalitsch.
Missanello, d. in Italie, pro.. en circ.
Mikolow, Z. Nikolai.
Potenza. 1065 low.
Mikados'', z. Nikolsburg.
Milang, nieuwe haven in de kolonie Z.- ; Missenden 1) (Great.), kersp. van
Engeland, gee. Bucks, I u. NW. AmersAustralie, aces de Murray of Gulba.
ham. 2275 mw. - 2) (Little.), id.,
Z. El-Obeid 2).
Id., 1 /2 u. NW. Ameraham. 1148 low.
Mildest, Z. Moadon.
Mildstedt. gem. v. Pruisen, prov. Slees- Misserghin, at. in Algiers, dep. en 2
0. ZW. Oran. 1394 mw.
wijk-Holst., regdst. Sleeswijk. 3297 inw.
Missillae, gem. van Frankr., dep. LoireItliletopolis ( meir ), z. Manijas-Gal.
Inf6rieure arr. St.-Nagaire. 3565 mw.
Milks°, 2. Millac.
Miste, b. in de Ned. prey. Gelderland,
Milian, z. Milhau.
gem. Winterswijk. 550 low.
Millingen, Milligen. b, in de Ned.
een der hoogste vulkanen in het
pro.. Overijsel, gem. Dalfaen. 250 mw.
Andesgebergte, Peru, nabij de at. AreMillom, kersp. en gem. van Engeland,
gee. Cumberland, ruim I a. LW. Broughquipa. 6300 meter boven de zee.
ton-in-Turness. 4764 mw.
Mitcham. kersp. v. Engeland, grs. Surrey, 2 u. ZZW. Londen. 6499 mw.
Millthorpe, z. Milnthorpe.
Mitchell, Z. Nieuw-Zuid-Shetland.
Milltown, Z. North-Stonington.
Minis, gem. en d. in Ooatenr.-Hongarije, Mitchellspas(vroeger Mosterdhoek
pro.. Dalmatie. 3814 mw. in de gem.)
geheeten), steile bergengte in het Raspnano, d. in Oostenr.-Hongarne, prov.
land van Z.-Afrika, tusschen Kaapstad
en Ceres.
Galicie. 2096 mw.
Milnrow, at. in Engeland, gra. Lancas- Mitidja, Z. Metidaja.
ter, kersp. en 1/2 u. OZO. Rochdale.
z. Roma 1 I.
Mittau, z. Mitau.
5505 mw.
Milowka, d. in Oostenrijk-Hongarije, Mittelburg, gem. van Beieren, regdst.
prey. Galicie. 1950 mw.
Zwaben. 1876 mw.
Milsbeek, b. in de Ned. prov. Limburg, Mittelbardt, z. Bischweiler.
gem. Ottersum. 600 mw.
Mitterburg, a. Pisino
1) d. in Schotland, gee.
MitterdorI, gem. van Ooatenr.-Hongarue, prov. Resin. 2479 mw.
kersp. Dumpace. 1190 mw. - 2)
kersp. van -Engeland, gee. Kent, bij Gra- Mitterndorf, gem. van Oostenr.-Honvesend. - 3 ) id., gra. Haute, 1 n. ONO.
garije, prov. Stiermarken. 2047 mw.
Christchurch. 1374 mw. - 4) id., grs. Itlitton, 1) kersp. van Engeland, grsti.
Oxford, 1 u. WZW. Theme. 1150 mw. I Dancaster en York, W. Riding, 3/4 n.
- 6 ) id., id., 1 u. NNO. Burford. 962
ZZW. Clitheroe. 3550 inw. - 2) id.,
low. - 6) gem. in de V.S., Vermont,' id., gra. Worcester, 1 u. ZZW. Kiddergee. Chittenden, 13 u. NW. Montpelminster. 3040 inw.
Her. 2062 mw. - 7 ) id., New-York, Mitylene, z. Castro 5).
gra. Saratoga, 7 U. WNW. Albany. ,
a. Hoer.
496mw.-8)id,IlnosgeDa Moearangua, z. Monomotapa.
Page. 2176 mw. - 9) id., N.-Carolina, Mocha (La.). z. Concepcion 2).
.grs. Caawell. 2752 inw. - 101 id., Mochilef, z.

Molencaten 1169
Moehttni., z. Bach-Yoga.

Moconesii, gem. van Italie, prov. Genus,
circ. Chiavari. 2650 mw.
Moessi, gem. van Hongarije, grs. Komorn. 2880 mw. - Momonok, id.,
gee. Neutra. 2419 mw.
Memo, Z. Masjow.
Illodane, 2. onder Cads ( Mont- ).
Moddergat, b. in de Ned. prov. Friesland, gem. West-Dongeradeel, onder
het d. Nee, aan de Wadden. 6 it 700
low., meest visschers.
Modelligs kersp. van Ierland, grs. Waterford. 1280 low.
Modem, Z. Stan-Maiden.
Modenyn. z. Wady 5
Moderen-Groaz,z.Moyeuvre-la-Grande.
Modjo-Kerto, z. Djapan.
Modunia, z. Moedania.
Moeara-Kompeh, vl. op Sumatra, res.

Palembang, aan de Djambi-rivier ; niet
ver van hare monding.
Moecho-Ma. z. MOen 2).
Moeder-en-Doehter.z.IerlandINieuw).
Moeder-Gods-Arehipel, z. Madre-de-

Dios.
Moekden, z. onder Lean-tong, of Sjing-

King.
Moekdisja, z. Magadoxo.
Moelmyne, Z. Manlmain.
1■110.10, z. Timor-Laut.
Moeloeia, z. Moelvia.
Mooney, a. Biafra 2).
Moenins-Sima = Munim-Sima, z. Bonin-Sima.
Moer (de), b. in de Ned. prov. N.-Brabant. gem. Loon-op-Zand. 300 mw. Ook in de prov. Drente, gem. Diever,
ligt eon b. van dezen naam.
Moerheek, geh. in de Ned. prov. N.Holland, gem. Oude- en Nieuwe-Niedorp. 230 mw.
Moerondaya. 0. Mozambique 3).
Moerong, Z. Borneo.
Moose, z. Misocco.
Moesa of Moose. z. Quelpaert.
Moeselkeent, b. in de Ned. prov.

Lieu-

burg, gem Weert. 430 how.
Momie, z. Redjang.
Moessel, z. Sala.
Moettra, Muttra, at. in Voor-Indie, aan

de Dsjoemna, 7 u. NW. Agra. 59,250 mw.
Moettra, z. Mathoera.
Manure, z. Meurs.
Mogelsberg, at. in Zwitserland, kant.

St.-Gallen, distr. Beneden-Toggenburg.
2930 mw.
Moggan, z. Quelpaert.
Moghilew, z. Mohilev.
Mogbistan, z. Kerman 1).
Mogliano, 1) at. in Italie, prov. en circ.

Macerate. 3951 mw. - 2) id., prov.
en circ. Treviso. 5611 inw.
illogonny, z. Irrawady.
Mogoro, at. op Sardinie, prov. Cagli-

ari, circ. Oristano. 2236 inw
!lingo., gem. van Oostenrijk-Hongarije,

prov. Transsylvanie, distr. BenedenWeissenburg. 2978 mw.
Moguntineum, z. Mainz.
!Rohl, z. Male.
Mobra, Z. 0_ppa.
Matra, 0. Wittenberg.
Mohring, z. Mehring.
Moinisehti, Z. Okna 1).
Moira, at. in de VS., New-York, grs.
Franklin. 2064 mw.
Mojano, d. in Italie, prov. en circ. Benevento. 2087 inw.
Mojgurh, z. Modsjegurh.
Mojola, d. in Italie, prov. en circ.
Cuneo. 969 mw.
Mokattstm, z. Arabische zee.
Mokhalitz, z. Moechalitz.
Mokka, z. Moka.
Mokkoko, z. Sala.
Mokran d. in Pruisen, prov. Silezie,
regdat. 'Oppeln. 2012 intr.
Molahiffe, kersp. van Iceland, grs.Kerry.
2374 low.
Molare, gem. en d. in Italie, prov. Alessandria, circ.Acqui. 1996 mw. (in de gem.)
Molasana d. in Italie, prov. en circ.
Genus. '1717 low.
Molazzana, Earl. in Italie, prov. Massa,
clew. Castelnnovo. 2378 mw.
Madan, a. onder Moldavie.
Mole, 2. onder Teems.
Mlolenaarsbrug ('s), z. Ondshoorn.
Moleneaten, Molecaten, b. in de Ned.
prov. Gelderland, gem. Oldebroek ; met
een fraai landgoed van denzelfden naam.
200 mw. - iVan de talrijke semenstellingen met mol en in one land
heeft men elechts enkele voorbeelden
in Molenbunrt ( N.-Holl., gem. Akersloot en elders), Molendijk (N.-Brab.,
gem. Standdaarbniten en elders), Moleneind (N.Brabant, gem. Hoeven en
elders ), Molengat, Molengracht, Molenhoek, Molenhof, 3iolenhorn, Molen-
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Montone

Whelk

kant, Molenpolder, Molenstraat, Mo-1
lenvliet, Ifolenwijk enz., en..
Melinens, gem. van Italie, prov. en
the. Bologna. 10,750 mw.
Mak, z.lk.
1B611, Z. Drau.
Ilielland, ken)). van Engeland, gee. Devon, 11/2 n. ONO. South-Molton. 580 inw.
Melloado, at. in Peru, prov. Arequipa.
Zij is het eindstation van de vermaarde
Puno-Arequipobaan.
Mollendo, z. Arequipa 1).
Mollevals, z. Molly°.
Molsnein, z. Maulmain.
illtoloeeltio, at. in Italie, pray. ReggioCalabria, circ. Paine. 2822 inw.
Melodist, at. In Oosteniijk-Hongarije,
prov. Bukowina. 3875 mw.
Molokoi, z. Sandwichs-Eilanden.
112olong, poststation in Nieuw-Z.-WaAustralie, gre. Wellington, 12 n.
NW. Bathurst. 300 mw.
Molony, z. Wellington 4).
Moltrasio, d. in Italie, prov. en circ.
Como. 980 mw.
Moltzen, z. Molsheim.
Molva, /Robyn, z. Moloea.
Molvena, d. in Italie, prov. Vicenza,
circ. Marostica. 1182 mw.
Mombaca, z. Mombaz.
Mombarearo, d. in Italie, prov. Cuneo, tire. Mondovi. 1145 mw.
Mombaruzzo, at. in Italie, prov. en
31/. U. ZW. Alessandria. 2805 mw.
Mombasigliot st. in Italie, prov. Cuneo,
circ. Mondovi. 1235 tow.
Mombereelli, mvl. in Italie, prov.
Alessandria, circ. Asti. 3343 tow.
Momo, d. in Italie, prov. en tire. Novara. 1595 mw.
Mompantero, d. in Italie, prov. Turijn,
tire. Sim. 1430 mow.
Mompiano, at. in Italie, prov. en circ.
Brescia. 2571 tow.
Mona, z. Anglesey — Man 1).
Monaeilioni, at. in Italie, prov. en
tire. Campobasso. 2695 tow.
Monaco, z. onder Mfinchen.
Monagay, kerap. van Ierland, grs. Limerick. 4918 mow.
Monale, d. in Italie, prov. Alessandria,
tire. Asti. 1002 inw.
Monamolin, kersp. van Ierland, grs.
Wexford. 1404 tow.
Monastero, d. in Italie, prov. Alessandria, circ. Acqui. 1434 tow. — Monastero-di-Vaseo, id., prov. Cuneo,
cite. Mondovi. 1920 tow. — Monastero-di-Lanzo, mvl., id., prov. to
circ. Tnrijn. 1790 tow. — Monasterolo..di-Saviglia no, id., pro v. Cuneo,
circ. Saluzzo. 1340 tow.
Monastier-di-Treviso, d. in Italie,
prov. en circ. Treviso. 2723 mw.
Moneltio, d. in Italie, prov. en cite.
Parma. 2110 tow.
Monekton, kersp. van Engeland, Z.Wales, gra. Pembroke. 1587 tow.
Monelova, z. Coahuila 2).
Moneueeo-Torinese,d. in Italie, prov.
Messandria, cite. Asti. 1787 tow.
Mondaino, d. in Italie, prov. Pont,
tire. Rimini. 1711 tow.
Mondavi°, st. in Italie, prov. Pesaroe-Urbino, tire. Pesaro. 2814 tow.
Mondello, d. op Sidle, prov. Palermo.
3256 tow.
Monden-van-den4thene (dep. ), ate
Bouches-du-Rhone.
Mendereange, z. Monnericb.
z. Mandl
Mendlab, z. Mundlah.
Mendonieo, d. in Italie, prov. Como,
cite. Lecco. 986 tow.
Moneglia, d. in Italie, prov. Genoa,
cite. Chiavari. 2468 inw.
Moneroo, z. Menem.
Money, a. Moni.
Monfestino, at. in Italie, prov. Modena,
cite. Pavullo. 5426 tow.
Mosensno, d. in Italie, prov. Treviso,
(sire. Aaolo. 1267 tow.
dino, d. in Italie, prov. Ales1124= tire. Asti. 1473 low.
Moissateeb, z. Munkacs.
St. in Italie, prov. en
tire. Bologna. 4785 mw.
Mongiana, d. in Italie, prov. Catanzaro, cite. Monteleone. 1013 mw.
d. op Sicilie, prov. Messina,
eire. Castroreale. 1799 mw.
alloagollen-Itijk, a. Mogol.
Niksagraseano, at. in Italie, prov. en
cite. Cosenza. 2435 tow.
Alimaruuto, d. in Italie, prov. en cite.
aim. 932 inw.
likmaia, 1. Moneah.
kersp. van Schotland, grs.
'.en 11/5 U. 20. Forfar. 1397 low.
Monito, z. Mona.
Monk, z. Muck.

Mlonte-Grimano, d. in Italie, prey.
Alloakekeeter, z. Newcastle 11.
Pesaro-e-Urbino, circ. Urbino. 2249 tow.
Monksland, kersp. van Ierland, gra.
Montelanieo, d. in Italie, prov. Rome,
Waterford. 1039 mw.
circ. Velletri. 1752 tow.
Blionkeobo, z. Mcmehobo,
Moiairwearnaolatis, kersp. en gem. van Montelier. Montilier, d. in Zwitserland, kant. Freiburg, distr. du-Lac.
Engeland, grs. Durham, bij Sunderland.
(See). 581 tow.
29,041 low. (in 't kersp.; 5507 in de gem.)
Mionnikenvverf of Kerkbuurt, d. in Montelongo, d. in Italie, prov. Campobasso, cite. Larino. 1196 tow.
de Ned. prov. N.-Holland, eil. MarMontelovez, z. Coahuila 2).
ken. 470 mow.
Montelpart, d. in Italie, prov. AscoliMonnikezawerf, z, Marken.
Piceno, cue. Fermo. 148 tow.
Monpoz, a. Mompox.
Monoampolo, at. in Italie, prov. en Montemagno, d.in Italie, prov. Alessan dria, circ. Casale-Monferrato. 3342 tow.
eirc. Ascoli-Piceno. 2251 low.
Montemaie,
d. in Italie, prov en circ.
Monsano, d. in Italie, prov. en cite.
Cnneo. 1478 tow.
Ancona. 1736 tow.
Monte-Mesola, d. in Italie, prov. Lecce,
Monsehabn, z. Monchobo.
arr. Taranto. 2072 tow.
Monsieur, Z. Martinique.
Montemigliano, z. Montmeillan.
Monster, z. Bormele.
Mont (Eel, 1) gem. in Zwitserland, Montemonaeo, d. in Italie, prov. en
cite. Ascoli-Piceno. 1498 tow.
kant. Waadt, distr. Lausanne. 1014
mw. — 2 ) id., id.,distr. Rolle. 658 tow. Montenars, d. in Italie, prov. Udine,
circ. Gemona. 1810 tow.
M061120,
111
d. in Italie, prov. AlessanMonte-Nero, z. Cephallonia.
dria, cite. Asti. 1203 tow.
Montagano, st. in Italie, prov. en circ Monte-Nero-Domo, d. in Italie, prov.
Chieti, cite. Lanciano. 1750 tow.
Campobasso. 3790 tow.
Montagne, d. in Italie, prov. en cite. Montenero-Valeoechiara, d. in Italie, pros. Chieti, circ. Isernia. 1455 'ow.
Sondrio. 2137 tow.
Montawna-reale, d. op Sicilie, prov. Mon teod o rizi 0, d. in Italie, prov,
Chieti, cite. Vasto. 2204 tow.
Messina, circ. Patti. 2277 tow.
Montagee-sur-Sevre gem. en d. in Monte-Olimpino, d. in Italie, prov. en
cite. Como. f.:037 tow.
Frankrijk, dep. Vende
e, arr. RocheMontepaone, rev!. in Italie, prov. en
sur-Yon. 2130 mw.
cite. Catanzaro. 1474 mw.
Montagnola, d. in Zwitserland, kant.
Monteparano, d. in Italie, prov. Lecce,
Tessin°, distr. Lugano. 584 tow.
cite. Taranto. 1275 mw.
Montagu, d. in Z.-Afrika, Baapkolonie,
Monte-Perdido, z. Arragon.
distr. Robertson. 1176 tow.
Monteprandone, at. in Italie, prov.
Montague, z. Nelson 10).
to cue. Ascoli-Piceno. 3428 mow.
Montaguto, st. in Italie, prov. A velMonterehi, mv1. in Italie, prey. en circ.
lino, cue. Arian°. 2159 tow.
Arezzo. 2994 low.
'loutish', gem. en st. in Italie, prov.
Monterenzo, d. in Italie, prov. en circ.
Florence, cite. Pistoja. 8218 tow.
Bologna. 3032 low.
Montalero, d. in Italie, prov. Alessandria, cite. Casale-Monferrate. 632 low. Monteriggioni, d. in Italie, prov. en
cite. Siena. 3814 tow.
Montallegro d. op Sicilie, prov. en
Menteroberto, d. in Italie, prov. en
cite. Girgentl. 1635 tow.
cite. Ancona. 1557 tow.
Montappone, d. in Italic, prov. A sMonte-Roduni, at. in Italie, prov. Camcoli, cure. Fermo. 2099 tow.
pobasso, cite. Isernia. 3158 tow.
Montaquila, d. in Italie, prov. CamMonte-San-Biagio,
gem. van Italie,
pobasso, circ. Isernia. 1397 tow.
prov. Caserta, cite. Gaeta. 1837 tow.
Mont-Cenis, z. Monte-Ceniso.
Montdragon, gem. en d. in Frankrijk, Monte-San-Giovanni, d. in Italie,
prov. Perugia, cite. Rieti 1074 tow.
dep. Vancluse, arr. Orange. 2643 mw.
Monte-San-Gilman. d. in Italie, prey.
Monte, z. Sierra-Leone.
en cite. Macerate. 2702 tow.
Monte-Albano, z. Apennijnen.
Monte-San-Martino. d. in Italie, prov.
Monte-Almaro, z. Apennijnen.
en cite. Macerate. 1557 tow.
Monte-Argentario, gem. en voorgeb.
in Midden.Italie, met ten versterkte Monte-San-Pietrangeli, gem. to st.
in Italie, prov. Ascoli-Piceno, cite.
haven, prov. Grosseto. 4618 tow.
Fermo. 2194 tow.
Monte-Baldo, berg in N.-Italie, prov.
Monte-San-Pietro, gem. en at. in Ito.
Verona, ten 0. van het Garda-meer.
iii, prov. en cite. Bologna. 3584 mw.
Montebeeearia, z. Montebescaria.
Monte-Santo. z. Athos.
Monte-Brazil, z. Angra 1).
Montebuono, d. in Italie, prov. Peru- Monte-San-Vito, at. in Italie, prov.
en cite. Ancona. 3916 tow.
gia, cite. Rieti. 1335 tow.
Monteseudajo, d. in Italie, prov. Pisa,
Monte-Calvo, z. Gargano.
cite. Volterra. 1634 tow.
Monte-Carasso d. in Zwitserl.,. kant.
Montesegale, d. in Italie, prov. Pavia,
Teesino, distr. 'Bellinzona. 640 tow.
cite. Voghera. 1100 low.
Monteeastrilli, at. in Italie, prov. UmMonte-Sieuro, gem. en d. in Italie,
bria, circ. Terni. 5078 tow.
prey. en cite. Ancona. 1348 tow.
Monte-Count, a. Volterra
Monte-Silvio a. Cervin (Mont.).
Monte-Cavallo, z. Apennijnen.
Monte-SpertOli, gem. en at. in Italie,
Monte-Cimone, z. Apennunen.
prey. en cite. Florence. 9135 low. in
Monte-Colonsbo, d. to Italie, prov.
de gem.)
Pont, circ. Rintini. 2019 tow.
Monteeompatri, at. in Italie, prov. to Montesquieu, z. Isle-d'Institut.
Monte-Cram), gem. van Italie, prov.
cite. Rome. 3397 tow.
Ascoli-Piceno, cite. Fermo. 2066 low.
Monteeeppiolo, d. in Italie, prov. Pesaro-e-Uibino, eirc. Pesaro. 1167 tow. Monteverdi, d. in Italie, pros. en 10 u.
550. Pisa, cite. Volterra 1307 tow.
Monte-Corno, z. Gran-Sasso-d'Italia.
Monteeoearo, d. in Italie, prov. en Monteannia, z. Covington 1); — Poweshick ; — Tula 1).
cite. Macerate. 3128 tow.
Monteereto. d. in Italie, prov. Modena, Mentferland, boschrtke henvel in de
Ned. prov. Gelderl., gem. Bergh, 83 met..
cite. Pavnllo. 1502 flaw.
boy. AP.; met een pleats van uitspanning.
Monte-di-Casso, s. Alben.
Mont-Gerbier-de-Jone, z. Cevennes.
Montefaleone, z. Monfalcone.
Montefeleino, gem. in Italie, prov. Pe- Montiaghs, kern,. van Ierland, grs.
Armagh. 3918 tow.
saro-e-Urbino, cite. Urbino. 2600 tow.
Monteldore, at. in Italie, prov. Ascoli- Montiano, d in Italie., prey. Forli,
cite. Cesena. 1699 tow.
Piceno. 2156 low.
Montefiorino, d. in Italie, prov. Mo- Mosticisuno, gem. en d. in Italie., prov.
en circ. Siena. 2828 low.
dena, cite. Pavullo. 5906 tow.
Mionteliorito, d. in Italie, prov. Forli, Mostier-en-Der, gem. van Frankrijk,
dep. Haute-Marne, arr. en 2 u. WZW.
tire. Rimini. 2680 tow.
✓ainly. 1374 tow.
Montefredane, mvl. in Italie, prov.
Meatier', gem. en at. van Italie, pro,.
en elm Avellino. 2133 tow.
en cite. Grosseto. 3900 tow.
Montegabbione at. in Italie, prov. PeMonthlies's, d. in Zwitserland, kant.
rugia, etre. Orvieto. 1879 mw.
Bern, distr. Pruntrut. 375 tow.
Montegulda, d. in Italie, prov. en circ.
Montipsoeo, at. in Italie, prey. en
Vicenza. 2030 tow.
tire. Massa. 2536 tow.
Montegaidellss, d. in Italie, prov. en
Mosat-Joay ( fort), z. Barcelona 2).
cite. Vicenza. 1448 tow.
11....tornes my!. in Italie, prov. en Montjovet, d. in Italic, prov. Turijn„
circ. Aosta. 1556 low.
tire. scoli-Piceno. 2229 low.
Illinateggeo, ml. in Switserland, kant. Allont-Lonere, z. Cevennes.
. 11111ont-Mimene, z. Cevennes.
Taisho. distr. Lugano. 763 law.
I Iliamtnairail, z. onder Blaise (St.- ).
Monteskurdino, z. Marino (San.).
Iberto, d. in Italie, prov. As. illontoggio, at. in Italie, prov. en circ.
Genoa. 3685 mw.
colt-Pleeno, cite. Fermo. 1287 tow.
Monteirlidolfo, d. in Italie, prov. Font, Menton., at. in Italie, prov. to circ.
Perugia. 2359 tow.
cite. Rimini. 964 low.
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Montonottone
Montonottone, st. in Italie, prov. Ascoli-Piceno, circ. Fermo. 1618 mw.
Montorso, d. in Italie, prov. en circ.
Vicenza. 1783 inw.
Mont-Perdu, z. Fyreneen.
Mont-Pilat, z. Cevennes.
Montrado, z. Sambas.
Montrose gem. der V.S., Jowa, gee.
Lee. 338i inw.
Montrose, z. Susquehanna 2 ).
Montschau, z. Montjoie 2).
Mont-Serado, Z. Mesurada (kaar.- ) •
Montserrat, Z. Monserrat.
Mont-St.-Jean, z. Soignies.
Mont-Tarare, z. Cevennes.
Monumental-City, z. Societeits-Eil.
Monzel, z. Sala.
Monzhausen, z. Munshausen.
Moo... in cog. woordvornaen), z.
Mookhoek, b. in de Ned. pros. Z.
Holland, gem. Strijen. 300 mw.
Moonta, nieuwe st in de kolonie Z.Australie, schiereil. York, NW. Adelaide. 5000 mow.
Moordenaars-Eiland, z. Maoena.
Moordijk, b. in de Ned. pros. N.-Brabant, gem. Deurne c. a. 300 mw.
Moorfteld, z. Hardy 1).
Moorjaanshoofd, z. Kerkwerve.
Moorveld, h. in de Ned. pros. Lim-

burg, gem. Ulestraten en Geul. 240 mw.
Moorwerder, z. Hamburg.
Moquenitza, z. Moschenitza.
Mlorad, z. Euphraat.
Morales, z. Magdalena 2).

Moratz. z. Morty.
Moravicza. (0.(1-), gem. van Hongarije, grs. Bans. 5210 inw.
Morazzone, d. in Italie, pros. Como,
circ. Varese. 1452 mw.
Morbea z. Morbeya.
Morbelio, d. in Italie, pros. Alessandria circ. Acqui. 1365 mow.
Morbio (Inferiore en Superiore), 2 d. in Zwitserl., kant. Tessino,
distr. Mendriso. Tezamen 1170 mw.
Morchard-Bishop, kersp. van Engeland, grs. Devon, 11/2 u. NW. Crediton. 1473 mw.
Morchenstern, Z. Morgenstern.
Morchingen (fr. Morhange), d.
in het Duitsche rijksland Elzas-Lotharingen, kr. Forbach, 6 U. ZW. Saargemonde. 1172 mw.
Morciano-di-Romagna, 1) at. in Italie, pros. Forli, tire. Rimini. 1446 inw.
— 2 ) (-di-Leuca), d. in id., pros.
Lecce, circ. Gallipoli. 1092 mw.
Mordano, St. in Italie, pros. Bologna,
rim. Imola. 3077 mw.
Morden, 1 ) kersp. van Engeland, gee.
Dorset. 11/2 U. NNO. Wareham. 830
mow. — 2 ) (S teeple), id., gm. Cambridge, ruins 1 u. WNW. Royston. 1018
mw. —3) 1G uild en ), id., id., 11/2
U. WNW. Royston. 1056 mw.
More, z. Muni.
Morea, z. onder Eimeo.
Morebattle kersp. van Schotland, gee.
2 u. ZO. Kelso. 986 mw.
A/
Morelia, S. Valladolid 2).
Morena.), d. in Italie, pros. Bergamo,
dec. Treviglio. 1133 mw.
Moreenel, lees Moresnet en voeg bij
Hen zeer belangrijke kolentaijnen (in
1876 soon 76,000 ton)."
Morfasmo, at. in Italie, prov. Piacenza,
circ. Fiorenzuola. 3860 mow.
Morgallion, baronie van Ierland, gee.
Meath 5108 mow.
Morgan, nieuwe haven in Z.-Australie,
aan de beneden-Murray.
Morganfteld, z. Union a] 5).
Marge's.), d. in Italie, pros. en dec.
Treviso. 1982 mw.
MorgenrOthe, z. Rautenkranz.
Morgtano, d. in Italie, prov. en circ.
Florence. 2890 mw.
Morha, z. Morra 31.
Morhange, z. Morange.
Moriago, d. in Italie, pros. Treviso,
tire. Valdobbiadene. 1908 mw.
Moricone, d. in Italie, pros. en circ.
Rome. 1083 mw.
Morige, b. in de Ned. pros. Groningen, gem. Wedde. 275 mw.
Moriken, d. in Zwiteerland, kant. Aargau, distr. Lenzburg. 907 mw.
Morimondo, d. in Italie, pros. Milaan,
circ. Abbiategrosso. 1739 mw.
Mibringen, z. MOhringen.
Morino, d. in Italie, pros. Aquila, circ.
Avezzano. 1923 mw.
Morioka, St. in Japan. 31,200 mw.
Moriondo, d. in Italie, pros. en circ.
Turijn. 910 mw.
Morland, kersp. van Engeland, gee.
Weatmoreland, 1 u. WNW. Appleby.
1815 inw.
Morlon, d. in Zwitserland, kant. Freiburg, distr. Gruyere. 314 mw.
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Morlupo, d. in Italie, pros. en tire. , land, Munater, gm. Clare, 21/2 u. ONO.
Loop-Head. 3992 mw.
Rome. 1795 inw.
Mornago, d. in Italie, pros. Milaan, Moyearn, kersp. van Iceland, grs. Roscommon. 9491 mw.
tine. Gailarate. 1831 mw.
Mornese, d. in Italie, pros. Alessan- Moyeashel, baronie van Ierland, gm.
dria, circ. Novi-Ligure. 1348 mw.
Westmeath. 8185 mw.
Mornico, 1) d. in Italie, pros. Bergamo, Moycreedin, z. Carysfort.
tine. Treviglio. 1645 mw. — 2) (-)Lo- Moyeullen, 1 ) kersp. van Ierland, Connaught, gm. en 11/2 u. NW. Galway.
sane), id., pros. Pavia, cue. Vog4293 mw. — 2 ) baronie in 't zelfde gra.
hera. 1242 mw.
ke
m2.2,7 119.3 w.
Moro-Kai, Z. Sandw(chs-Eilanden.
Moroi°, St. in Italie, pros. Rome, tine. ;
rap. van Ierland, gra. Meath.
.
Frosinone. 2618 mw.
Moylough, kersp. van Ierland, Con.
Moromanno, Z. Mormanno.
naught, gra. Galway, 3 u. 0. Tuam.
Morona, z. Amazonen-Rivier.
4508 mw.
Morosina, Z. Isonzo.
Movnaltv, kersp. van Ierland, gra. MeNlIorotaba, z. Borneo.
at)", 31/; u. NNW. Navan. 2746 mw.
Morringen, z. Moringen.
Moyrazes, gem. van Frankrijk, dep.
Morrisiana z. Westchester 2).
Aveyron, arr. en kant. Rodez. 2133 mw.
Morrison's:Haven, z. Prestonpans.
Moyrus, kersp. van Ierland, Connaught,
Morrisville, z. Madison 1).
oTs. Galway, 0. en bij Clifden. 9140 Mw.
Mors, z. Meurs.
rfeosufferpoer, at. in Voor-Indie, pre..
Morsburg, z. Meersbueg.
Bengalen, 26° 6' N.B., 85° 28' O.L.
Morsehach, d. in Zwitserland, kant.
38,220
inw.
Schwyz. distr. March. 605 mw.
rtloraee, Z. Morges.
Morragrogna, d. in Italie, pros. Chieti,
tire. Lanciano. 2078 mw.
Morsoe, z. Mora.
Morstroff, z. Moersdorf.
Mozzanica, d. in Italie, pros. Bergamo,
z. Morsvillar.
mire. Treviglio. 1337 inw.
Mozzate, d. in Italie, prov. en circ.
Mortar, z. Monty.
Mortegliano, d. in Italie, pros. en
Como. 1692 mow.
circ. Udine. 2746 mw.
Mquinvari (berg), z. Caucasus.
Mortera, z. Mortara.
Msseno, z. Machu°.
Morteso, eilandje in de Adriatische zee, Mtschensk, z. Mzensk.
aan de kust van Dalmatie, 6u. ZO. Zara. Mtsketha, z. Mschet.
Mortiera, at. in Italie, pros. en tine. M(zensk, z. Mzensk.
Piacenza aan de Po. 2980 mow.
Mu— in vele duitsche en eng. woordMortlarl, kersp. van Schotland, grs.
vormen ), z.
en 7 u. VVZW. Banff. 3059 mw.
Moat., z. Segamet.
Mortlake, kersp. van Engeland, gee. Muchima, z. Moetsjima.
Surrey, tan de Teems, 2 u. WZW. Lon- Mueidan, z. Mussidan.
den ( St.-Paurs-kathedraal). 5120 Mw. Muckalee, kersp. van Iceland, grs. Kilkenny. 1520 inw.
orum, z. Mm-rum.
Moruzzo. d. in Italie, pros. Udine, tire. Muckno, kersp. van Ierland, Ulster,
San-Daniela-del-Friuli. 1668 Mw.
grs. Monaghan. 6730 mw.
Morvilliers, z. Liffol-le-Grand.
Muddy, z. Mandavie.
Muderny, z. Moderly.
Mona, z. Maas.
Mudgee at. in Nieuw-Z.-Wales, AustraMosburg, z. Moosburg.
Moechiano, d. in Italie, pros. en circ.
lie, gra Philip,
'
37 u. W. Sidney. 1786 inw.
Avellino. 1398 inw.
Mudgee, z. Wellington 4).
Moschwig, z. Schmiedeberg 2).
Meese, Z. Mi8OCCO.
Muff, kersp. van lerland, grs. Donegal,
Moscione, z. Musone 2).
Moeja, Z. Onega 1).
11/2 u. NNO. Londonderry. 2758 mw.
Mugden, z. Moekden.
Moskenesoen, Z. Lofoden.
Moskito-kust. z. Mosquitia.
Muggen-Eiland, z. Manipa.
Moskilen, z. Lofoden.
Muggenhol, Itliuggenhool, b. in de
Mosony, Z. Weeselburg 1).
Ned. pros. N.Brab., gem. Zeelst. 410 mw.
Mosquito-eilanden, z. Biafra 2).
Muggio, d. in Italie, pros. Milaan, tine.
Monza. 2067 mw.
Monad, Mosselt, d. in de Ned. pros.
Gelderland, gem. Vorden. 580 mw.
Muggleswick, kersp. v. Engeland, gra.
Monad-Had,
s z. Visch-Baai.
Durham, 2 U. N. Wolsingham. 1677 mw.
Mossend, 1) d. in Schotland, grs. La- Muhalich, z. Moechalitsch.
nark, kersp. Bothwell. 1501 mw. — 2) Muhlau, Z. Mylau.
grs. Edinburgh, kersp. West-Calder. Mühlau , at. in Saksen, regdst. Leip950 mow.
zig. 2095 mw.
Moseley, at. in Engeland, grss. Lan- Milhlbach, Z. Muhlenbach.
caster, York en Chester, 3/, u. ZO. Muhlbausen, z. Mulhouse.
Mithlheizn, St. in Zwitserland, kant.
Oldham. 10,580 inw.
Mossnang, st. in Zwitserl., kant. St.Thurgau, distr. Steckborn. 1044 mw.
Gallen, distr. Oud-Toggenburg. 2930 mw. Mohr, z. Mon 1).
Maizentoren, Z. Bingen.
Mosur, z. Mozir.
Mukden, z. Moekden.
Moszyn, z. Moschin.
Mukdischa, z. Magadoxo.
Motane, z. Marquesas.
Mothel, 1) kersp. van Ierland, Munster, Mukhmas, z. Moekhmas.
grs. Waterford, 1/2 u. Z. Carrickbeg. Mukran, z. Mekran.
2250 mow. — 2) id., grs. Kilkenny. Mulluazanc, d. in Italie, pros. Milaan,
1381 mw.
circ. Lodi. 2765 mw.
Mullakazo, st. in Italie, pros. Massa,
Motier, z. Motir.
( in fr. woordvormen), z. Moe...
tire. Pontremoli. 4792 inw.
Mondon, z. Bourges.
Muleapoer, z. Colapoer.
Muleam, z. Duni.
Moukden, z. Lean tong.
Mulgravee-Eilanden, z. onder TorresMould, Z. Mold.
Straat.
Moulin, kersp. van Scbotland, grs. en
6 u. NNW. Perth. 1793 mow.
Mulheim, z. Mithlheim.
Moulin-Lille, gem. en d. in Frankrijk, Mulhuizen, z. Mulhouse.
dep. Nord, arr. en bij Lille (Rijssel). Mullenbacb, z. Milhlenbach.
Molina, gem. en d. in Frankrijk, dep. Mullingen, !Ratingen b. in de Ned.
Ariege, arr. St.-Giron. 2160 mw.
prov.Gelderl., gem. Oldebroek.
1120 mw.
'
Moulmein, z. Maulmain.
Mulroy, z. Donegal 2).
Moulton, z. onder Lawrence 1).
Memel, z. onder Niemen.
Mount-Batten, z. Plymouth-Sound.
Mumfordeville. z. Hart.
Mount-Gilead, z. Morrow.
Mumling, z. Main 1).
Mount-Melleray, Z. Cappoquin.
Monsmelsee, z. Baden.
Mount-Sterling, z. Gasconade 1); — Mfimpelgard, z. Montbeliard.
Montgomery 11).
Miinchhasusen, z. Wetter 2).
Mount-Vernon, z. Jefferson 131 ; — Muncie, at in de VS., Indiana, gra.
Delaware. 2992 mw.
Montgomery 8)m — Posey 2 ); — Rockcaatle.
Monde, z. Monda. en Mondego 1).
Mourges, z. Monaco 2).
Miinde, z. Weichselmtinde.
Mundea, z. Mundia.
Moil...Hal Z. Moesoel.
Mungger, z. Monghir.
Moutiers:les-Bains, Z. Vichy.
Munich, z. Munchen.
Mouzon, Z. Mit88.
s m nMowilable, z. Mollah.
a. Arzobispo en Boni
Mnit.
Moxacar, z. Mojacar.
Moyacombe, kersp. van Ierland, Lein- lnunnekeaiji, b. in de Ned. peer. Friesland, gem. Kollumerland, nabij de
ster, hi) Clonegall. 2600 mw.
Lauwerzee en 't Reitdiep. 560 mw.
Moy-and-Belarossie, kersp. v. Schotland, 21/2 U. ZO. Inverness. 1005 mw. Munnipoer, z. Moenipoer, en Cassay.
Moyanna, kern). van Ierland, Queen's- Munster (New.), z. Nieuw-Zeeland.
Mur, z. onder Obernai.
Co. 1146 mw.
Moyarta of Moyfesta, kersp. van Ier- Murad, z. Euplintat.

I 4742 Muravera
Illberavera, et, op 't eil. Sardinie, prov.
en distr. CeirDart. 1061 mw.
r. Mercer 41.
Marelin, d. in Italia, prov. Cum*,
eisc. Salaam 1678 law.
11111arfweesbore, z. onder Pike 9).
Maurgillan, s. Marghlian.
kersp. van Ierland, gra. Kerry.
inw.
Mairieesigo, gem. en d. in ItaIle, prov.
Alessandria, circ. Casale. 2251 inw.
Mario, gem. en d. in Italie, pro.. en
ere. Siena. 2860 inw.
Alharove„ s. Miran.
Mairraysburg, landstreek in Z.-Afrika,
Kaapkolonie, tmachen de Koudevelden Sneeuwbergen, 1300 met. boven de
see en bevolkt door 3770 inw.
Biarromusbigee, z. Morumbidgee.
Marten, 1. Morat.
Marx, z. Mur 1).
!Karnak, a. Moerzoek.
Masa, z. Noesa.
ffibasandam,.. Mnmendom.
Muscat, z. Muskate.
1111sucleton, z. Durham 31.
Miaseogee. gra. der V.S., in Georgie.,
door de yin. Chattahoochee van Alabama gescbeiden ; met 20,100 mw.; hfdpl. Columbn s.
Aluscoe, z. Mergui-Archipel.
Mashed, lansbeid, z. Mesjed.
Muskat., z. Maakate.
9Inskieten-Eiland. z. ManiPaMuskulunnes, z. Sacramento.
Itlinsoeco, d. in Italie, 'prov. en circ.
Mikan. 3968 mw.
Mussel, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Onstwedde. 450 mw.
Mussel-Aka, z. Ac 3).
Museollente, d. in Italie, prov. Vicenza.
cite. Baseano. 2431 mw.
Mammy, z. onder Kietna.
Mostar, z. Disentis.
Mustike, 1. Missowtd.
Mutbfort, z. Contern.
kersp. v. Schotland, grs. Perth.
1 n. Z. Crieff 1916 mw.
Illintignano, d. in Italie, pro,. en cite.
Teramo. 1765 mw.
Matina Z. Modena 2).
Mutipollam, z. Moetipilly.
Mutseklipatam, z. Masoelipatam.
Mattenn, et. in Zwitserland, kant. Bezel, distr. Arlesheim. 2220 inw.
Munr-van-Antoninus, z. Falkirk.
Mazola, gem. van Hongarije, grs. Gran.
2450 mw.
Muntagb, z. Moez-Tagh.
NistEr.na, d. in Italie, prov. Udine,
cite. Latisana. 1108 mw.
Itlyaeonda, Inlyampoong, z. Maia...
Myer, Mybor, z. Maier.
Mykinae, gem. van Griekenland, dep.
Argolie en Corinthe. 2200 mw.
!Kyle..., gem. van Griekenland, dep.
Arcadia. 1791 mw.
Myless, Z. Melons.
911ylor, kersp. van Engeland, grs. Cornwall, 3/4 n. 0. Penryn. 2391 inw.
Mystinnsingh, z. Maimunsingh.
ltliyoe, z. Aracan 1).
Myosin, gem. van Griekenland, dep.
Phthiotia en Phocis. 2230 mw.
!Gyros., kersp. van Ierland, Munster,
grs. Cork, 1/g u. 0. Castle-Townsend.
1894 mw.
Myrtuntion, gem. van Griekenland,
dep. Achaia en Ella. 6620 mw.
nysory, Z. Schouten 21.

N.
Naaikassen CO, z. Neilsen.
Nasilden, z. Needles.
Nataldkaap, s. Agnlhas.
111nastealliest, Neast.-Best, b. in de
Ned. prov.N.-Brab., gem. Beet. 480 mw.
Nab, z. Naab.
z. Zezere.
:Katmai, riv. in Perzie, prov. Larietan;
valt 40 u. ZO. Aboeejir in de Persieche
golf, bij Kaap Nabend, na een loop van
ontstreeks 30 it.
Nabead, a. Nabon.
Naebiteeliewan, 1. Nakhitajewan, en
Nalthsjivan.
Mlobstebreek, gem. van Praises, prov.
Weetphalen, regdst. Arnsberg. 2480 mw.
Naebtsebiwata, s. Nakhajivan.
Naekentisa„ d. In Sehothuid, gee. Laken*. Bothwell. 700 law.
Ntiatioe, z. Nakilo.
Naeogdoebee, 1) gre. der V.S., in 't
NO. win Tennessee. 9614 mw. - 2)
at., id., ZIA*, 40 tr. N. Galveston.
%neaten, keg*. VIM Norktod, gee. 81,ffolk, 1 u. BO. Ipewien. 590 mw.

Nellebad
Nadab, d. in Hongarije. gra. Arad, dicta.) van Karel L tegen dat van 't parlement,
Juni 1645.
Simand. 2187 mw. - Nadas, gem., id.,
Id. 2291 taw. - Nadasd, id., id., gee. Nasirab (En.), z. Nazareth 11.
Naomi, gem. van Griekenland, dep. Ar.
&many*. 2471 intr.
cadia. 1713 inn-.
Nadranen, 1. Pruissen 2).
Nassau., z. onder Paros; - Tokmak.
Nadoebed, z. Nedejed.
Nlamilwoetaa, IRA. in Oostenrijk-Honga- Nassau (fort), z. Mann; - Saboe 1);
- Willemstad 2).
rOk-Hongarte, prow. Galicia, cite. en
Natal, z. wider Natalia.
5 u. Z. Stanislawow. 6263 inw.
Naerims, atm zee gelegen d. in Noor- Natan, z. Tibet.
wegen, I U. ZW. Stavanger. 1700 inw. Natangen, z. Prnissen 2).
Nafferton, kersp. en gem. van Enge- Natar, z. Natal 2).
land, gee. York, 0.-Riding, us U. ONO. Natebitocbee, z. Red-River.
Natenz, z. Natoenz.
Great-Drifileld. 1492 inw.
Natick, et. der V.S., Massachusetts,
Nagallbsereem, z. Dardanellen 1).
gni. Middlesex. 6404 inw.
Nagaoka at. in Japan, prov. Yechigo.
Natividad, z. onder Gnatlan.
24,500 mw.
Natolie, z. Anatolie, en Klein-Azie.
Nagar*, z. Negara.
Natuaz, z. Natoenz.
Nagasoebi, z. Nangaaski.
Manse, gem. van Griekenland, dep. Cyz. Amboina 1).
claden. 1579 mw.
Nagera, z. Najera.
Nages, gem. en d. in Frankr., dep. Tarn, Nanerna, z. Waltman.
arr. Castres, kant. Lacaune. 1345 inw. Nanpaetus, z. Lepanto 1).
Nagoya, at. in Japan, prov. Owari. Nam., z. Naoer.
Nauviafe, gem. en d. in Frankrijk, dep.
114,980 mew.
z. Naggri.
Aveyron, arr. Rode., kant. Marcillac.
1203 mw.
Nagnera, z. Segre.
Nauw-van-Calais, 1. Pas-de-Calais.
Nagy-AranTos, 1. Reulmare.
Navallearmero, at. in Spanje, prov. en
z. &rower.
41(2 n. WZW. Madrid. 3175 inw.
z. Ziegenruck.
Naillat, gem. en d. in Franknjk, dep. Nan-arms, z. Tierra-del-Fuego.
Creuse, arr. Gneret, kant. Dun-le-Pal- Navarra (Nrienvv-.), z. Sonora 11.
Navenby, kersp. van Engeland, gee. en
letean. 2054 taw.
2 u. Z. Lincoln. 1000 inw.
Millstone, kerap. en gem. van Engeland. gra. Leicester, 314 n. NO. Mar- Navestock, kerap. van Engeland, grs.
ket-Bosworth. 690 mw.
Essex, 11/e U. NO. Rumford. 913 inn-.
Nailssvortb, fabrieksplaatsje in Enge- Navigators-Eilanden, z. Samoan-El.
land, gra. Gloucester, 1 n. Z. Stroud. Naviros, z. Gusraguan.
Navasota 1. Brazos-de-Dios.
NaTutivou, z. Haarlem 4).
Naintre, gem. en d. in Frankrijk, dep. Nawagye, z. Badsjonr.
Vienne, kant. en arr. Chatellerault. Newell, it. in Voor-India, pre.. Benga1621 jaw.
len, NW.prov., div. Benares. 5255 inw.
Na.kaing-liali, 1. Widden.
Ndoenoet, z. Jolofs.
Nakel, z. Nackel.
N., St. in Italie, prov. Genus, circ. ChiNikkOfalva, gem. van Oostenr.-Hongaavail. 3680 hew.
rije, gee. Torontal. 2204 inw.
Neander-grot, 1. Mettman.
Namoerrek, z. 0 elea- Ell an d en .
Neaux, z. Eupen.
Namosine, gem. der VS., Virginie, grs. Nebian, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Dinwiddie. 3310 mw.
Herault, arr. Lodeve, kant. Clermont.
Nampour, z. Naumpoer.
1057 inn-.
Namur, z. Namen.
Nseton, kerap. van Engeland, gm. NorNan-an, z. Nan-ngang.
folk, 1 u. ONO. Swaffham. 868 inw.
Nanbendsjan, z. Net .
Nedd, z. Neath.
Naneay,gem.en d.in Frankr., dep.Cher, Nede, z. Neede.
arr. Bourges, kant. Vierzon. 1060 inw. Nederasselt, Neder-Asselt, b. in de
Naneovery, z. Nicobarische-Eilanden.
Ned. prov. Gelderland, gem. Over-AsNandoer, z. Naundoer.
set. 750 mw.
Maiming, z. Malakka I.
Neder-Hemert, 1. Hemert.
Nanndorf, z. Liibeck 1).
Nederborst-den-Berg, gem. in de Ned.
%auto, d. in Italie, prov. Vicenza, circ.
prov. N.-Holland, k an t . Hilversum, arr.
Barbarano. 1341 mw.
Amsterdam. 1050 inw.
Manton, gem. en d. in Frankrijk, dep. Nederland ('t), b. in de Ned. prov. OverSaeme-et-Loire, arr. Chalons, kant.
timed, gem. Steenwijkerwold. 180 inw.
Sennecey-le-Grand. 1428 inw.
Neder-lLangbroek, z. Langbroek.
Naoef, z. Tajittagong.
Nederrijkswald, Nederrijksehe.
Naparima, z. Anna-Parima.
Wald, b. en uitgestrekt bosch in de
Napels, z. onder Westerlee.
Ned. prov. Gelderland, gem. GroesNapbtbia, gem. van Griekenland, dep.
beck ; met overblijfselen van Rom. oudZante. 2519 mw.
beden. 1050 inw.
Napier, 1) st. op Nienw-Zeeland, Austra- Nederrijn, z. Rhin (Bag.).
lia, prov. Hawke-bay. 2179 mw. - 2) Nedervrond, b. in de Ned. prov. Gelgem. der VS., Pennsylvania, gee. Bedderland, gem. Ede. 400 inn-.
Napierville is can Nedjed, z. Nedsjed.
ford. 1925 mw.
distr. v. Canada, prv.Quebec. 11,690 mw. Nedsjeran, z. Nadajeran,
Naples, at. in de V.S., New-York, grs. Nee... in cog. woordvormen), z. lie...
Ontario, 5 u. ZW.Canandaigna. 2188 inw. Neelgerry-1111onntains, z. Nilgeny.
Neeraeb, d. in Zwitserland, kant. ZuNaplose, z. Nabloes.
Napoleon, 1) gem. en d. der VS., Ohio,
rich, distr. Dielsdorf. 647 inw.
grs. Henry. 3334 haw. (2018 in 't d.) Neerbeek, b. in de Ned. prov. Lim- 2) d., id., Arkansas, aan de Mimiburg, gem. Beek-en-Geleen. 570 mw.
aippi, 30 u. ZO. Little-Rock; met can Neerda, z. Naarden.
boepitaal voor de N.-Amer. marine.
Neerdorp, b. in de Ned. pray. Overijael, gem. Holten. 580 inn-.
Napoleon-Vendee, z. Bourbon-Vendee.
Neerioon, seer-Loon, z. Loon.
z. Pontivy.
Nears, z. Niers.
Napoli-di-Bomania, z. Nauplia 1).
N....a, gem. van Pruisen, Rijnprov.,
Nair, s. Ouse 2).
regdst. DOsseldorf. 2583 inw.
Narajovr, it. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Galicia 2328 hew.
Neerwetten, z. Nederwetten.
Neftenbaeb, gem. van Zwitserl., kant.
Narbada, z. Cambay 2).
Zitrich, distr. Winterthur. 1432 inn-.
Narbonsi, d. op 't ell. Sardinie, prov.
Illefyn, z. Nevin.
Cagliari., elm &natant'. 1321 mw.
Narbormagb, kersp. en gem. van En- N.gal, z. Bog 2).
geland, gee. en 11h n. ZW. Leicester. Negarin, d. in Italie, prov. Verona,
1162 mw.
circ. San-Pietro-Incariano. 1363 inn-.
Newer, d. in Italic, prov. Verona, cite,
Narborougli, z. Galapagos.
San-Pietro-Incariano. 2856 mw.
%arena d. op 't ell. Sardinia, prov. CaNegropont, 1. Chao's, en Buboes.
gliari, the. Iglesias. 2365 mw.
Marcy, gem. en d. in Frankrijk, dep. Nehmen. z. Pyrmont.
Nievre, arr. Conte, kant. La-Charite. Neidemau, se Neudenau.
1240 inw.
Neidesustein, a. Niedenstein.
Nengberry-Mountains, C. Ndgerry.
Narienda, z. Mozambique 3),
Nein, z. Nidn.
Nernst. z. Irtisch.
INate, z. Nair.
Naricondana, 1. Andamanen.
, .prov. Gauze,
111=onctivrin
...in3111t7siinew
Narmada's, z. Nerboeddah.
Nlarrsigimenre, kerap. can Iceland, grs.
Kildare,
NNW.Ballytore. 1596 hew. INeitra, z. Nentra.
Nat.:able, d. in Italie, prov. Canes, airs. 111eiva, z. Neyva.
/Velma, z. Naive.
Mondovi. 3947 law.
Naseiliy, kers,. van Engelend, gee. en NiIa, a. Niesdin.
3 n. NNW. Northampton. 693 inw.; beads, a. Nalgonda.
bend door de nederlaag van 't lager 80eIlebad, z. Stockach.

Nelsons-eiland
Nelsons-eiland, z. Aboukir.
Nensetlsi, z. Szathmar-Nemet.
Neuss*, z. Nyamtz.
Nen. z. Nene.
Nomads, C. Pagham-Mew.
Nernslingen, C. Nen.ling.
Nensio, z. Arkansas 1.
Neiman, C. onder Port-Phillip.
Nerda, z. Ngtarden.
Neridi, z. Nereal
Nero: z• Taranto (Golf van-); — Tiber.
z. Pope 1).
%crone, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Charente, arr. en kant. Angouleme.
1345 mw.
Nervosa, d. in Italie, prov. Trevino,
cire. Montebelluna. 3263 mw.
Nes. Behalve de gen. d. vindt men nog
b., geh. en polders van dezen naam in
de prov. N.- en Z.-Holland, Utrecht,
Frienland en Zeeland, o. a. onder de
gem. Schagen, Texel, Akersloot, Lexmond, Vreeland, Linschoten, e. a. Vergel. ten opzichte van den naam (= laag
g_elegen land) : Bekenesse, Bruinisse,
Hontenine, Ossenisse, Renesse, Scherpenisse, Stavenisse, Valkenine enz.
Nesbi, z. Nisib.
Nesso, d. in Italie, prov. en circ. Como.
1264 mw.
Neate, a. Garonne.
Nesting, kersp. van Schotland, gra.
Shetland. 2679 mw.
Nestore, Z. Tiber.
Nest's., Z. Karasoe 2).
Nesviscb, Nesvij. Z. Nieswiez.
Nesnonli, Z. Neszmedy.
Netberbury, kersp. v. Engel., gra. Dornet, 1/2 u. ZZW. Beaminster. 1809 inw.
Netherthong, gem. en St. in Engeland,
gee. York, W.-Riding, 1 u. Z. Huddersfield. 1092 mw.
Netstall, it. in Zwitserland, kant. Glarus, aan den met van den Wiggis.
2399 mw.
Netta, 0. Bohr.
Nettelborst, z. Laren 2).
Nettlebed, kersp. van Engeland, grs.
Oxford, ruim 1 0. WNW. Henley-onThames. 690 mw.
Nettleham, kersp. van Engeland, grs.
en 1 u. NO. Lincoln. 922 mw.
Nettolitn, z. Netolitz.
Netzschkan, at. in Sakeen, regdst. en
4 n. ZW. Zwickau. 3278 mw.
Neuchatel, z. Neufchatel.
Nendorf (Hong. I g 1 0), 1) nt. in Hongarije, grs. Zips, ruim 1 U. Z. Lentschau. 6837 inw. — 2) id., Elzas-Lotharingen. 1891 mw.
Nenendorf, z. Nowawes.
Neuenforn, Nenforn, it. in Zwitserl.,
knt. Thurgau, dstr. Frauenfeld. 853 mw.
Nenenkirch, at. in Zwitserland, kant.
Lucerne, distr. Sursee. 2089 mw.
Neuf-Bourg, z. Oenbourg.
Neu-Hrosenkan, st. in Oostenr.-Hon
garlic, prov. Moravia. 3635 mw.
Nesalliac, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Morbihan, arr. Pontivy. 1920 mw.
Neumarkt, z. onder Halle 1) ; — Keadi-Vasarbely.
Neundorf, 1 ) gem. van Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen. 2810 mw. —
2 ) id., hertd. Anhalt. 1853 inw.
Nenolgircli, gem. van Zwitserl., kant.
Schaffhausen, dintr. Ober-Klettgau.
1472 mw.
Nennkirch, z. Neukirch ).
Neunkirehen, z.onder Nenenkirchen 3).
Nen-Pazna, gem. van Oostenr.-Hongarije, prov. Croatia-Slavonia, distr. Peterwardein. 2078 low.
Nen-P6oig, z. Weinwasser 2).
Neu. (Kamp-ter.), z. Lindesnses.
Nenschwetzingen, 5. Donau-Moos.
Nemo., z. Nyon.
Nenstadt, z. Villeneuve 12); — Banya
1); — Wladislawow 11.
Nenstiidtel, Z. onder Wilhelmsthal.
Nevado-de-Chorolque(berg), z. Andes.
Nevado-de-Chnquiltanaba berg), a.

Andes.
Nevado-de-Illimanie (berg), z. Auden.
Nevado.de-Sorata (berg), z. Andes.

Nevel-Eilanden, z. Eudokeef.
%evil, z. Pelew-Eilanden.
Newartbill, d. in Schotland, grs. Lanark, kerep. Bothwell. 1530 mw.
New-Almaden, it. in de VS., California, Z. van San-Francisco; met rijke
kwikmijnen.
New-Berlin, z. Union a] 7).
Newbiggin, gem. en it. van Engeland,
gra. Northumberland, 2 u. 0. Morpeth.
1137 inw.
Newborough, z. Gorey.
New-Boston, z. Winchendon.
Newbottle, gem. van Engeland, gm en
u..NNO. Durham. 3508 mw.
Newburn, kersp. en gem. van Enge-

land, gra. Northumberl., aan de Tyne,
rules 1 u. WNW. Newcastle. 5662 mw.
Newcastle, d. of it. in Z.-Afrika, in 't

N. van Natal, nabij de gyms der Transanal; het hoofdkwartier der Engelschen in den jongsten oorlog.
Newfield, gem. van Engeland. grs. Dur-

Nissan
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Boll. ( gem. Zuid-Beyerland en Goadswaard ) vindt men b. van dezen naam ;
zoomede in N.-Brab.,gem. Zevenbergen.
Nienwendijk, z. Zevenbergen a] 2).
Nieuwer-Amstel, z. onder AmateL
Nienwerbrug, Nieuwebrug, s. onder
Bodegraven.
Nienwerbrug, z. Waarder.
Nies.% erkerk, z. onder Kerkwerve.
Nietavveroord, b.. in de Nederl. prov.
Drente, gem. Westerbork, bij Hoogeveen.
Nieuwer.lnis (fort). z. Loenen.
Nienwe-Schild, 5. Texel.
Nieuwe-Sluis, z. Zwartsluis.
Nieuwe-Stadskanaal, z. Stadakanaal.
Nienvve-Stadspolder, z. Stads-Polder.
Nieusve-Vaart of Niensvvaart, b. in
de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Capelle. 340 mw.
Nienwe-Vecht, vaart in de Ned. prov.
Overijsel, tunschen de Nienwe-Wetering (bij Zwolle) en de Vecht.
Nieuwe-Veen, z. Nootdorp.
Nienwe-Weer, z. Breskens.
Nienwe-Veld, a. Nieuwveld.
Nieuvre-Wetering, 1 b. in de Ned.
prov. Z.-Holland, gem. Alkemade,langs
de vaart van denzelfden naam. 430 mw.
— 2) id., prov. Utrecht, gem. Maartensdijk. 110 mw. — Ook de naam van
een vergraven riviertje in de prov. Overijsel, ontspringende bij Wesepe, gem.
01st, en zich ontlasteude bij Zwolle,
ale mood van het Almeloosche kanaal,
in de stadsgracht en het Zwarte water.
Niensvewiajk, z. Kampong-Baroe.
Nienwe-Zgilen, z. Engwierum
Nienwe-Zijpe, z. Wieringerwaard.
.Vieuw-Guinea, z. Papoea.
Nieuw-Holl., z. o. Petersburg (St.-) 2).
Nieuwier, z. Nyawier.

U. N. Bisham, kern). St.-Andrew,
hop-Auckland. 995 inw.
New-Garden, gem. der VS., Virginia,
gra. Russell. 2380 mw.
Newhall, gem. van Engeland, gra. Chester, 1 U. ZZW. Nantwich. 883 inw.
New-Haven- Village, z.Wallingford 21.
New-Idrist. it. in de VS., California;
met rijke kwikmijnen.
Newis, z. Nion.
Newjansk, z. Neviansk.
Newland, kersp. van Engeland, grs.
Gloucester, 1 U. ZO. Monmouth. 5258
mw. — Newland., d. in Z.-Afrika,
Kaapkolonie, aan den voet van den Tafelberg, 1 0. van Kaapstad. — Ook een
kersp. van Schotland, gee. en 4 n. NW.
Peebles. 851 low.
New-Lei-meter, z. Nieuw-Zeeland.
New-Londen, a. Rails.
Newlyn, kersp. v. Engeland, gee. Cornwall, 2 u. N. Truro. 1690 mw.
New-Madrid, 1 grs. der VS., in 't
ZO. van Missouri. 6357 mw. — 2) gem.
id ., Minsouri ,grs.New-Madrid. 2861 low.
Newmansville, at. in de VS., Florida,
gee. Alachua.
New-Martinsville, z. Wetzel.
New-Munster, z. Nieuw-Zeeland.
New-Philadelphia, z. Tnscarawas.
New-Scotland, Z. Nova-Scotia.
Newton, a. onder Elmira ; — Jasper 1).
Newton-Douglas, z. Newton-Stuart.
Newtown, voorst. van Sidney, Australia. 6600 mw.
Nienwjaars-rivier, z. ,Bogan.
Newtovvnglens. z. Cunhendall.
Vienwkerke, z. Neuve-Eglise 2).
Newtownville, d. in de VS., New- Nienwland, a. Holland.
York, gee. Queen's. 2108 mw.
Nieusw-Lekkerkerk, z. Lekkerkerk.
New-Ulster. z. Nieuw-Zeeland.
Nienwleusen, Nieuw-Leusen, gem.
New-Wine, gem. der V S., Jowa, gra.
in de Ned. prov. Overijsel, kant. en
Dubuque. 2046 mw.
arr. Zwolle. 2250 mw.
New-Wear-River, z. Bogan.
Niensv.1Loosdrecht, z. Loondrecht.
Neypal, z. Nepaul.
Nienw-Scheemda, z Scheemda.
Nome, z. Neive.
Nieuvv-Sebotland, landstreek in de
Nezib, z. Nisibin.
Transvaal, distr. Lijdenburg, met een
Niatzoe, z. Nyamtz.
d. van denzelfden naam.
Ni belle, ( St.-Sauveur ), gem. en d. in Nienw-Sebotland, z. Nova-Scotia.
Frankrijk, dep. Loiret, arr. Pithiviers, Nienwstraat, 1 ) b. in de Ned. prov.
kant. Beanne-la-Rolande. 1239 mw.
N.-Brabant, gem. Capelle. 420 low. —
Nibbiola, d. in Italie, prov. en tire.
2 ) id., prov. Limburg, gem. NederNovara. 1126 mw.
weert. 230 low.
Nicaea,z. Isnik ; — Nina 2)m — Nizza. Nieuvvveen, z. onder Nijeveen.
Nieavari, z. Camorta.
Nienw-Vennip, Nieuw-Niennep of
Nice, 5. Nizza.
Venneperdorp, d. in de Ned. prov.
z. Nina 1) .
N.-Holland, gem. Haarlemmermeer.
Niehola.ville, z, Jessamine.
Nieuw-Voseneer of -Vossemeer, z.
Nicolo (St..), z. Tinos.
Vossemeer.
Nieomedia, z. Ismid.
Nievii, z. Nieuil.
Nicopolis (Baai.van.), z. Arta (Golf- Nievis, z. Nevin.
Nightingale, z. Tristan-d'Acunha.
van-).
Nigissar, z. Niksar.
Nidecb, z. Nigdeh.
Ned-Kahn, z. Piteg I).
Nihaste, z. Sandwich-Eilanden.
Nidwalden, z. Unterwalden, en Zwit- Niigata, it. in Japan, prov. Yechigo.
serland.
33,800 low.
Niederkassel, z. Kassel 4).
Nahott, a. Onihau.
Niieburen, z. Hemelum.
Niederauberbach, z. Rodewinch.
Niiekerk, z. Nijkerk.
Niederrad, z. Frankfort 1).
Niesehoot, z. Nienweachoot.
Niedmodlin, z. Falkenberh.
Nijewier, z. Nijawier.
Niehl, z. Niel.
Niejin, z. Niesjin.
%Wand,. a. Nieuwland.
z. Oederode I St.-1.
Niemeezyn, z. Niementsjin.
Niervaart, z. Klundert.
Nijetad, b. in de Ned. prov. Overijsel,
gem. Weerseloo. 160 mw.
Nietstp, b. in de Ned. prov. Drente,
gem. Roden. 190 mw.
Nijstadt, z. Zuidwolde 1).
Nijswiller, z. Nieswiller.
Nieuport, z. Nieuwpoort 1).
Nienw-Amsterdam, d. in de Ned. prov. Nikdellt, a. Nigdeh.
Drente, gem. Emmen ; met een here., Nikobaren, z. Nicobarische-Eilanden.
chr. geref.-en r. kath. kerk. 1260 low. Nikolaus (fort), z. Redout-Kaleh, en
Sjefkatil-Soe.
( daaronder begrepen Erica en Willemsoord. )
Ilikolai (Sankt.), z. Miklos.
Nieuvw-Appelseba, d. in de Ned. prov. Nikolsdorf (Grosz.), z. Nixdorf.
Friesland-, gem. Oost-Stellingwerf, aan Nikopoli, z. Nicopolis.
de Compagnonsvaart ;
met een her, Nikooia, z. Lef kosia.
en doopsgez. kerk.
Nimbegban, z. Namghan.
Nieuw-Beerta, z. Beerta.
Ninth*, z. Niemla.
Niesaw-Beijerland, z. Beijerland.
Nimguta, a. Ningoeta.
Nienwbroek, z. Nybroek.
it. in Italie, prov. Udine, circ.
Nienw-Bninen, d. in de Ned. prov.
Tarcento. 3916 low.
Drente, gem. Borger ; met glaablaze- Nimishillen, gem. in de VS., Ohio,
rijen en een herv. kerk. 1950 mw.
Frs. Stark. 2645 mw.
Nienw-Dordreeht, d. in de Ned. prov. Nunza, 5. Nyamtz.
Drente, gem. Emmen, aan 't Oranje- Mug-Kiang, z. Yang-tze-kiang.
kanaal; met een herv. kerk.
Sing-thin, a. Khyen-Dwem.
Nienwebiltnijl, z. Lieve-Vrouwe-Pa- Nioetsjoeang, z. Nioetschwang. 60,000
rochie.
Nieuwebrug, Nijebrug, b. in de Ned.i Nipignon-meir, z. Anne (St.-).
prov. Friesland, bij Heerenveen.
z. Nisaa 1).
Nienwejaars-Eiland, z. New-Year's- Nischnei-, z.
Island.
Nisbegorod, z. Niejnii-Novgorod.
Nienwe-kerk-in-Grijpsoord, z. Nien- 4 Niskiki, a. Nikniki.
we-Tonge. Nisko, it. en distr. in Oostenr.-Bong.,
Nienwendijk, b. in de Ned. prov. N.prv. Galicia. 3031 mw. (57,175 in 't distr.)
Brabant, gem. Almkerk en Emmikhoz. Nimes.
ven. 550 mw. — Ook in de prov. Z.- ' Nissan, gem. en d. in Frankrijk, dep.
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Nistos

Oberhellyen

.
pros. Overijsel, gem. de Ham. 490 mw. Nneko, s. Worms
Heranit, arr. Beziers, kant. ChapeNuecetto, d. Italie, pros. Cuneo,
Noordoestland, 1. Spitsbergen.
stang. 1S62 mw.
Mondovi. 810 low.
IV Woo, gem. en d. in Frankrijk, dep. Noordsehans, z. Klundert.
NuestraSe
iiora-de
-G uadalupe-de_Hantes-Pyrenees, arr. Bagneres-de-Bi- Noori-Seharsvoude of NoordscharVesta-Grande, z. Guadalupe 5).
gone, kant. Nestle?. 1863 mw.
'monde, z. Scharwoude.
Noord-Bleeu, b. in de Ned. prov. Drente., Nuestra-Seisora-de-la-Vega, z. Vetn
g haut (pas). z. Himalaya.
ga 2).
gem. Sleen. 390 mw.
kersp. van Engeland, ell. Wight,
Noordwaelatera, z. Zeven-Eilanden 2). Nuestra-Se idora-de-L os-Remedios,
2 n. Z. Newport. 750 mw.
z. Rio-del-Hacha.
d. in Schotland, gm. Renfrew, Noordweet-rif, z. Aarhuns.
Nueva-Santander, S. Tamaulipas 1).
Noorthey, z. Veur.
3/4 U. ZO. Paisley. 986 mw.
Nootka-Sound, z. Vaneonver's-Eiland. Nueva-Tabarca, z. Pols 5).
z. Niza 2).
Nu-Gariep, z. Noe-Gariep.
Nixburg, gem. der V.S., Alabama, grs. Norburg, z. Nordbnrg.
Nubiemsbad,
z. Kerman 1).
Norderoog, z. Halligen.
Coosa. 2249 mw.
Nujihabad, Nujifghur, z. NoedsjihaNteasea Njementsjin enz., z. Nie... Nordiadgen, z. Noerdingen.
bad, Noejifghur.
Nordmaarech, z. Halligen.
Nobates, z. Nubie•
Nulland of Nieuvvland, b. in de Ned.
Nobber, kersp. van Ierland, gin. Meath, Nordvest-rev, z. Aarhnus.
pros. Limburg, gem. Kerkrade. 330 low.
Nordwald, gem. v. Pruisen, pros. West3 U. NNW. Navan. 1740 mw.
Noumea, d. ni Italie, pros. en circ.
phalen, regdst. Munster. 2586 low.
Noblesville, z. Hamilton 5).
Ancona. 1798 low.
Nocara, d. in Italie, pros. Cosenza, circ. Nore, z. Barrow.
Nsumantia Z. Soria.
Norfolk, z. onder Galapagos.
Castrovillari. 1177 mw.
Numero-F:eu, z. Veendam.
Noeciaddo, d. in Italie, pros. Teramo, Norkitten, z. Insterburg.
Normal, gem. der V.S., 'Dino* grs. Numero-Dertien, z, Veendam.
circ. Penne. 1724 mw.
Numidia, z. Barbarije.
Mc.-Lean. 3156 mw.
Noeeto, at. in Italie, pros. Parma, circ.
Nundawas-bergen, S. Hardwicke 3) .
Norman (fort), a. Mackensie.
Borgo-San-Donnino. 5980 mw.
Numaey, kersp. van Engeland, grs. SoNociglia, d. in Italie, prov. Lecce, circ. Norrland, z. Nordland.
menet, 3/4 u. WZW. Frome. 1123 mw.
Northam., at. in Engeland, grs. Devon,
Gallipoli. 2994 mw.
Nunningen, Nunnigen, st. en gem.
1/2 u. WNW. Bideford. 4330 mw.
Nockamixon„ gem. der VS., Pennsylvan Zwitserland, kant. Solothurn, distr.
vanie, 10 U. N. Philadelphia. 1528 mw. Northampton, z. onder Allentown.
Dorneck-Thierstein. 1057 mw.
Nodaway, z. Page 1); — Nottoway It. North-Boston, z. Win chendon.
North-Bridge gem. der VS., Massa- Nunum, z. Nunheim.
Nodgyna, z. Nndzjiena,
chnaetts, grs. 'Worcester, 9 u. WZW. Nnwaras, d. op 't ell. Sardinie, prov.
Nod. of Noe, vi. in Zwitserland, kant.
circ. Lanusei. 7248 low.
Boston. 3774 mw.
Bern, distr. Nenenstadt. 850 mw.
Northehurch, kersp. van Engeland, Nurallao, d. op Sardinie, pros. CaNoeeha, Noechi, z. Sjekhi.
gliari, circ. Lannsei. 1059 mw.
grs. Herts. 1886 low.
Noechia, Nucha, at. in Aziat. Rusland,
Nurancinic, d. op Sardinie, pros. en
stadhoudersch. Kaukasie, gouv. Jells- North-Hants, z. Northampton.
circ. Cagliari. 1059 mw.
Northill, kersp. en gem. van Engeland,
sawetpol.
grs. Beds, bij Biggleswade. 1428 inw. Nurbuddah, z. Nerboedda.
Nookahiswa z. Marquesas-eilanden.
Nuremberg, z. Neurenberg.
North-Island, z. Nieuw-Zeeland.
Noekha, z. Sjekhi.
'
Nfirensdorf, Niirenstorf, gem. van
Norway-Plains, a. Rochester 5).
N ookokanansa, z. Zondags-Rivier.
Zwitserland, kant. Zurich, distr. BitNorwell, kersp. en gem. van Engeland,
Noon, z. Nun.
lach. 1053 low.
grs. Nottingham, 1 u. NNW. Newark.
Neepoli, St. in Italie, prov. Potenza,
Niirnburg, z. Neurenberg.
813 low.
circ. Lagonegro. 1700 mow.
Nfirechau, d. in Oostenrkjk-Hongarije,
Needles, Neese, z. Meangis-Eilanden. Nosairen, z. Ausariers.
pros. Bohemen. 2413 low.
Nosed., z. Bistritz 4).
Noews-Asea, z. Manipa.
Nossa-Senhora-d'AssumpeIio, zie Nurwur, a. Narwar.
Noessa-Gedee, z. Kambaugan.
Nue, z. Nare.
Fortaleza.
Neemaa-ldjall, z. Kelang.
Neale,
gem. van Oostenrijk-Hongarije,
Nossi-Ibrahim,
S.
Marie
(Sainte-)
a]
1).
Noeses-Wema, z. Manipa.
pros. Bohemen. 2387 low.
Neetaele, b. in de Ned. pros. Overijsel, Nossirabad, z. Nussierabad.
Nustadt, z. Nieumstadt.
Nossirpoor, z. Nussierpoer.
gem. Hellendoorn.
Nutbush, gem. der VS., N.-Carolina,
Noon., gem. en d. in Frankrijk, dep. Noten z. Zaamslag.
grs. Warren. 2430 low.
Notre:Dame-de-Clery, z. Clery.
Pas-de-Calais. 3839 mw.
Notre-Dame-de-la-Mer, z. Maries Nutfield, kerap. van Engeland. gTs. SurNogaiek. z. Dsjalangadsch.
rey, ' u. ONO. Reigate. 1224 mw.
(Salutes.).
Nogara, d. in Italie, peon. Verona, elm
Notre-Dame-des-Ermites, z. Einsie- Nuthall, kerap. van Engeland, gra. en
Isola-della-Scala. 4302 mw.
ruim 1 u. NW. Nottingham. 960 low.
deln.
Nogoya, St. in Japan, pros. Owary.
Nuthurst,
kersp. v. Engeland, grs. SusNotre-Dame-des-Vertus, z. Auber135,715 mw.
sex, 3/4 u. ZZO. Horsham. 700 low.
villiers. .
Noieetable, gem. en d. in Frankr., dep.
Netter, Nutter, b. in de Ned. prov. Nutter, z. Notter.
Loire, arr. Montbrison 2044 mw.
Nuttom, z. Nattam.
Overijsel, gem. Wierden. 580 mw.
Noirmont, (Duitsch Schwarzen•
Nuvolento, d. in Italie, pros. en circ.
b e r g), vi. in Zwitserl., kant. Bern, Notts, z. Nottingham I).
Brescia. 1069 low.
Nou... (in fr. woordvormen ), a. Noe...
distr. Preibergen. 1780 mw.
Noumea of Port-de-France, hfdst. Nuvolera, d. in Italie, pros. en circ.
Nolde, z. Zuidwolde 1).
Breacia. 1293 low,
van 't dl. Nieuw-Caledonie, Australie.
Nole, d. in Italie, pros. en circ. Turijn.
Nuys, a. Neuss.
4000 mw.
2402 mw.
Nova, d. in Italie, pros. en circ. Mi- Nyagra, gem. van Oostenr.-Hongarije,
Nell, z. onder Nolinsk.
pros. Transsylvanie, gra. Weissenburg.
kan. 1558 inv.
Nolland, z. Nuland.
2542 low.
Nolloth (Port.), haven van Z.-Afrika, Alovale, d. in Italie, prey. Vicenza, circ.
Nyaul, z. Yani.
Valdagno. 1910 mw.
Kaapkolonie, op de kust van Kleinydelbad, z. Zurich ( meer-van-).
Namaqualand, waar het erts van de Novalese, at. in Italie, pros. Turk*,
Nyehove, z. Niehove.
circ. Susa. 1106 low.
Kaapsche Koper-Maatachappij wordt
ingescheept. Zij is door een spw. met Novato, d. in Italie, pros. Vicenza, circ. Nyekkibing, s. Nykjobing.
Nyested, z. Nysted.
Valdagno. 1900 inw.
00kiep verbonden.
Novate-Milauese, d. in Italie, pros. Nydregyhasa, my). in Oostenrijk-HonNomaes, z. Nemilo.
garije, gra. Szabolcs, 6 U. N. Debrecen circ. Milaan. 2460 low.
Nowasner-een, S. Hoofdplaats.
zin. 24,100 low.
Novazzono, at. in Zwitserland, kant.
Non, z. Nun 3).
Nystad, s. onder Weerseloo.
Tessin°, distr. Mendruno. 1126 mw.
Noaacris, gem. van Griekenland, dep.
Noveadit-sur-Moselle, d. in het Didt- Nyvel, z. Nivelles.
Achaia en Ella. 1854 mw.
ache r(jkaland Elzaa-Lotharingen, kr.
Noasataam, z. Newton 8).
Metz. 1212 low.
Nenisgton, kersp. v. Engel., gra. Rent,
Novegradi, gem. van Oostenr.-HongaDia U. OZO. Canterbury. 900 mw.
rije, pros. Dalmatie. 3997 mw.
Neauemmattsveihersee, z. Baden.
Nounenwerth of Bolandswerth, d. Novegradi, z. Novigrad 1).
in Prtdsen, Rijnprov, 1 n. Z. Bonn; Novelle, d. in Italie, pros. Como, circ.
Oadby, kersp. van Engeland, gra. en 1
Alba. 1520 low.
met een vronwenklooster, door den
U. ZO. Leicester. 1250 low.
sartabissehop Fred. I. van Kealen ge- Novemiaste, z. Novomesto.
Noviglio, d. in Italie, pros. Milaan, Oahoe, z. Woahoe.
sticht; thans een damespensionaat.
Oakhill, gem. der V.S., N.-Carolina,
tire. Abbiategrosso. 1329 low.
Noo..., (in eng. woordvormen), z. Noe...
grs. Granville. 2183 low.
Noord (de), b. in de Ned. pros. N.- Novilara, d. in Italie, pros. Peaaro-e.
Oakland, 1) at. in de V.S., Californie,
Urbino, ctn. Pesaro. 1385 intr.
Brabant, gem. Terheyden. 365 mw.
gra. Alameda. 34,660 low. — 2 ) id., id.,
Noorddrk, b. • in de Ned. pro,. N.- Novi...Forams, gem. en d. in Frankin 1850 ontstaan en in 1854 gelncorrijk, dep. Ardennen, arr. en kant. BeHollan , gem. Ursum. 240 low.
poreerd • met 3500 low.
thel. 1097 low.
Noord-eiland, z. Bonin-Sima.
Oakley (Great-), kersp. v. Engel., gra.
Noordeinde, b. in de Ned. pros. Z.- Noswaja-Senalja, s. Nova-Zembla.
Essex,I1
2 u.OZO.Manningtree. 104710w.
Nowatroivesk,
a.
Soebanj(.
Holland, gem. Berkel. 520 mw.
Oakley, d. in Schotland, grim Fife en
Noordeinde, s. Graf, en Zevenhoven. Nowemiesto, z. Nenstadt 22).
Perth, bit Dunfermline. 1127 low.
Noordeiadsche-weg, z.Waddingsveen. Nowesiolo, II. in Oostenr.-Hongarije,
Oak., postatation in Nieuw-Zuid-Wales,
pros. Glade. 1937 mw.
Noorderkoggen of De-Vier-NoorAustralia, 21/2 n. ZW. Camden.
derkoggea, dijkgrs. in de Ned. pros. Nowica, at. in Oostenr.-Hong., pros.
Oakville, at. in Br. N.-Amerika, CaGalicia. 2447 low.
N.-Holland, onnvattende een deel van
nada, pros. Ontario. 1684 low.
W.-Friesland en onderscheiden in Me- Nowigrad-Wolinek, z. Novgrad-.
Oakwood, gem. der VS., Illinois, grs.
demblikker-, Hoogwouder-, Wognnm- Newo-ffiliasto, z. Wladialawow.
Vermilion. 2364 low.
Noworoseusk, S. Soebasji.
mer- en Middelkogge.
Oakworth, at. in Engeland, gra. York,
Nosvorsew, s. Novorjev.
Noordkoek, S.
W.-Rid., 1/2 U. SW. Keighley. 5683 low.
Noordijk, b. in de Ned. pros. Gelder- Nowejarra, s. Nougera.
Onasarn, at. op Nienw-Zeeland, pros.
Nowasseota, a. Neustadtel 2 1.
land, gem. Neede. 300 mw.
Otago. 1657 low.
Noyou-sur.Alsdelle, s. Charleval.
Noordijk, a. Andijk.
Omuta, Z. Prins-of-Wales 2).
Noordink, b. in de Ned. pros. Gelder- Noses, z. Parma.
Nosilree, gem. en d. in Frankrijk, dep. Oaxaca, z. Oujses.
land gem. Hengelo°. 610 mw.
Ardeche, arr. Tournon, kant.La-Mu- Obenthalheim, s. Landeck 1).
Neordkaap, Noordosetkaap, z. on Oberbauseds, z. onder Neulnirg 1).
ire. 1361 mw.
der Oostkaap.
Oberbellyen, z. Udvarhely.
Noordmeer,Noord -Meer, b.in de Ned. Nubixwoude, s. Nibbixwonde.

o.

Omel

Oberkassel
Oberkassel e. Hanel 4). Het d. telt Oelia-Eilanden, z. Oelea-Eilanden.
1400 mw., heeft een station aan den Orlimirak. z. Oelea-Eilanden.
Rijnspw. en ia een voorn. atapelplaats Oelk, z. Lyk.
van de bazalt nit de naburige groeven. Oeloelkem, z. Jenisei.
Oberkirch, d. in Zwitaerland, kant. Oemmerapoera, z. Amarapnra.
Oempak, z. Oepak.
Lucerne, distr. Sursee. 1032 inw.
Ornate. ( eng. Oomtt a), at. in VoorOberlahnstein, Z. Lahnatein.
Indie, pees. Bombay, distr. Baroda.
Obermoldau, gem. van Oostenr.-Hon-

garije, prov. Bohemen. 2925 mw.
Obernheim. z. Obernai.
Obernik, z.. Obornik.
Obernzell, z. Hafuerzell.
Oberpalen, z. Beckerich R.
Oherrad, z. Frankfort 11.

Oberataxen, kersp. van Zwitserl., kant.
Grauwbunderl., distr. Glenner. 740 inw.
Oppermeir.
Obersee. z. Aber ;
Oberseebach, gem. van Elzas-Lotharingen, kr. Weissenburg. 1855 inw.
Oberstaufen, gem. van Beieren, regdst.

Zwaben 1882 mw.
Oberstrass, voorstad van Zurich, Zwit-

59,300 mw.
Oenarang, C. Oengaran, en Samarang
Oene, z. Oen. [2).
Oensel, b. in de Ned. prov. Limburg,
gem. Beek en Schimmert, reap. met
18i en 103 mow.
Oensel, Z. Hurwenen.
Oensingen, d. in Zwitserland, kant. Solothurn, distr. Balsthal. 22 mw.
Oepa, z. Djokjokarta 11.
Oer, b. in de Ned. prov. Gelderland,
gem. Gendrino-en. 300 mw.
Oerbit.ch, Z. loeroep.
Oerlikon, gem van Zwitserland, kant.
en distr. Ztlrich. 1211 mw.
Oertsja, z. Tirhie.
Husch.
Oes
Oesa, z. Petsjora.
Oeshekista n = Uzbekistan, z. Bokhara.
Oesch, z. Takhti-Soliman 2).
4E.elorf, Z. Pyrmont.
Oesicza, Z. Oosjitza.
Oeskat, Z. Joezghat.
Oespenskoi = Uspenskoi, a. Bolgary.
Oeste, z. Wage.
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Olcania, z. Octiia.
Olcenengo, d. in Italie, prov. Novara,
cite. Vercelli. 1383 mw.
Olchosviec, d. in Oostenr.-Hongarije,
prey. Galicie. 1945 low.
Oldambt, landstreek in 't 0. der Ned.
prov. Groningen, omvattende de tegenwoordige gem. Beerta, Finsterwolde,
Midwolde, Nieuwolde,Termunten (grootend. 't Klei-Oldambt), Winschoten, Scheemda, Noordbroek, Suidbroek, Muntendam, Meeden, Veendam,
ildervank, Nieuwe-Pekela rt W oldOldambt geheeten ).
Oldbury, gem. en mvl. van Engeland,
gra. Worcester, ruim 1 u. W. Birmingham. 16,140 jaw.
Oldcastle of Clotynge, myl. en kersp.
van Ireland, grs. Meath. 3 u. WNW.
Kells. 2674 mw.
Oldconnaught, kersp. van Ierland, grs.
Dublin. 2573 mw.
Oldcott, gem. can Engeland. gra. Stafford, 1 /2 u. NW. Tunstall. 3100 inw.
Olde. et. in Pruhen, prov. Westphalen,
regdst. en i U. OZO. Munster. 2556 mw.
Olde, z. CElda.
Oldega, z. Oudega.
Oldeneel, b. in de Ned. prov. Overijael, gem. Zwollerkerspel, can den Ijaelkant. 210 mw.
Oldeschoot = Oudeschoot of OudeSchoot, wear men zie.
Oldkerk, z. Oudkerk.
Oldiand, d. in Engeland, gra. Gloucester, kersp. Bitton, 11/2 u. 0. Bristol.
64 5 mw.
Olein, gem. van Gr)ekenl., dep. Achaia
en Elia. 3428 mw.
Olenia, gem. van Griekenland, dep.
Acarnania en Aetolia. 1990 inw.
Olenij, Z. Oh Golf-van-).
Oler, b. in de Ned. prov. Limburg, gem.
Grathem. 275 inw.
Olerssn, z. Oloron.
Olesza, et. iu Oostenr.-Hongarije, prov.
Galicia. 2290 inw.
Olesao, z. Rosenberg 1).
Oleszyce, et in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Galicie. 3845 mw.

Berland. 2675 maw.
Oberstupno, gem. van Oostenr.-Hongarije, prov. Bohemen. 2205 jaw.
Obertyn, et. in Oostenrijk-Hongarije,
prov. Galicie. 4667 inw.
Oberutzwyl. gem. van Zwitserl., kant.
St.-Gallen. 2507 mew.
Ohervellach, gem. van Oostenr.-Hongarije, prov. Karinthie. 5761 mw.
Oberwald, z. Obergestelen.
Oberwerth, gem. van Hongarije, gra.
Oesterbaai, Oesterhaven, OesterEisenburg. 3124 inw.
Eiland, Z. OysterOberwikow, at. in Oostenr.-Hongarije,
Oestgeest, z. Oegstgeest.
prov. Bukowina. 4703 inw.
Ober-Winterthur, d. in Zwitserland, OeNt-Olenskoi, z. Olenek.
kant, Zurich, can den weg near Trau Oetamacund, z. Nilgerry.
Oetamata, z. Papoea.
enfeld. 2278 inw.
Oberwolfach, gem. van 't gr.hertd. Ba- Oetsingen. z Contern.
Oetva, Z. Oeral 21.
den, circ. Offenburg. 2032 inw.
Oberwolz, gem. van Oostenr.-Honga- Oetweil-ant-See, stadje in Zwitserl.,
kant. Zurich, distr. Meilen. 1066 inw.
rue, prey. Stiermarken. 2413 inw.
Oesver, z. Wan.
Obeydha, a. El-Obeid.
Obfelden, d. in Zwitserland, kant. Zu- IEzoe. Z. Isefjord.
Offakibaai,
z. Waigioe.
rich, distr. Affoltern. 931 inw.
Offanengo, at. in Italie, prey. Cremona,
Obispo, a. San-Luis 6).
circ. Creme. 2388 inw.
Okra, z. Oder 11.
Offem, z. Noordwijk 31.
Obukhow, z. Oboekhov.
Obwalden, z. Unterwalden, en Zwit- Offendorf. d. in het Duitsche rijksland
Olezko. z. Oletzko.
ElLas.lioth., kr. Hagenau. 1352 inw.
serland.
Olginate, d. in Italie, prov. Como, circ.
Occhieppo, 1) d. in Italie, prey. No- Offerden, z. Afferden 2).
Leccc, aan de Adda. 1722 mw.
vara, circ. Biella. 1875 mw. — 2) id., Offerlane„ kersp. van Iceland. Leinster,
Qeeee's-Co., 1 u. WZW. Mountrath. Olgun, z. Dulcigno.
id. 1761! mw. 't Eersie beet In f er lOliaros, z. Antiparos.
5227 mw.
ore, 'tandere Superior e.
Occupacia, et. in de VS., Virginie, grs. °Maga, d. in Italie, prov. Brescia, eirc. Olifant :klip). z. Badjoekeke.
Olifants-Eiland = Matthew (St..); —
Verotanuovo. 1197 inw.
Essex. 3270 mw.
C. onder Nieuw-Zuid-Shetland.
kersp. van Engeland, gra. Meets,
Ocean, at. in de V.S., New Yersey, gra.
°limas, z. Barri2a-Negra.
3/4 u. WZW. Hilchin. 1346 mw.
Monmouth, 9 u. 0. Trenton. 6189 mw.
Oceana, grs., V.S , Michigan. 7222 inw., Offtringen. gem. van Zwitserland,kant Olio, gem. der V.S., Illinois, grs. Woodford. 2503 mw.
Aargau. 2840 inw.
Ochansk, z. Okhansk.
Olita, z. Olitta.
Ochiltree, kersp. van Schotland, grs. Ogdens-Rivier, z. Humboldt.
en it. 0. Air, can de Lugar. 1656 mew. Oglianico, d. in Italie, prov. en circ. Olivadi, d. in Italie, prov. en circ. Catanzaro. 1109 mw.
Turijn. 1026 inw.
Ochota. z. Okhota.
Olkon, z.
Ochotrica, st. in Oostenr.-Hongarije, Ognon, Z. Oignon.
011and, z. Oedenrode
Ogoonsuck, z. Dromcliffe.
prov. Galicie. 4013 inw.
011olai, d. op Sardinie, prov. Sassari,
Outtrris, z. Ubrique.
Ochotsk, z. Okhotsk.
circ. Nuoro. 1175 inw.
Ohsva-Hoa, z. Marquesas.
Oelbsenwerder, z. Hamburg.
011on, d. in Zwitserland, kant. Waadt,
Oehta, mvl. in leusland, onmiddellijk bij Ohlingen, Z. Olinren.
distr. Aigle. 3053 mw.
St.-Petersburg, aan de Newa. 3300 inw. Ohlatedt, z. Hamburg.
Ohringen. at. in Wurtemberg, Jaxtkr., Oltna, z. Po 1).
Ochta, z. Okhta.
aan de Ohr, 31/2 u. ONO. Heilbronn. Olmeneta, d. in Italie, prov. en clew.
Ochte, z. Weser.
Cremona. 1378 inw.
3306 in w.
Ockbrook, kerep. van Engeland, grs.
en 1 u. 0. Derby. 1633 mw.
Oia, at. in Griekenl.,Cycladen. 2509 mw. Olney. st en gem. in de VS., Illinois,
grs. Richland. 2680 mow.
Oich, z. Nees (Loch- ).
O'Connel, Z. Westmoreland 2
Olney.
z. Richland 3).
z
atchalia.
Ocre, d. in Italie, prey. en circ. Aquila- Oehalia,
Olokma, z. Olekma.
Oirle, z. Oerle en Oerlo.
degli-Abruzzo. 1076 mw.
Olometo, z. Olmeto.
Ocsa, Hong. gem., grs. Pesth. 24+0 mw. Oi.enans, z. Ruffey.
Olonka, z. Olonetz 2).
°combo'', gem. van Hongarije, grs. Tolna. Oistios, Z. Barbados.
Olotiew, z. Alatof.
2225 sew.
Oitosch pas), a. Totroes.
Olpiny, et. in Oostenrijk-Hongarije,
Ocsova, Hong, gem., gn. Sohl. 2669 mw. Oja, Z. Rioja.
prov. Galicie. 2390 int.,.
Oczakow, z. Otsjakov.
Ojain, z. Oedajein.
Olrick of Olrig, aan zee gelegen kersp.
Opt°. (ras), z. Karpathen.
Odanara, z. Minara.
van Schotland, gra. Caithness, ONO.
Ojo, st. in Afrika, Opper-Guinea
Odemes, Z. Demish.
Thurso. 2028 inw.
Oderen, Odern, d. in 't Duitache rijks70, 00 mw.
land Elias Lotharingen, kr. Taun, bi,j Oka-jama, at. in Japan, all. Niphon, Older, Z. Ulster 4).
0.kust, tegenover Sikok. 32,950 mw. Olt, Oltan, z. Aluta.
Amarin. 174:1 mw.
Oltresarca, gem. van Oostenr.-Hong.,
Odilienberg of Hohenbirg, vi. in het Okefinokee Swamp, Z. Ware 3j.
prov. Tirol en Vorarlberg. 2474 intr.
Duitsehe rijksland Ehas-Lotharingen, Okeham, z. Oakbam.
Okehampton„kersp. v. Engeland, grs. Oltwolde, z. Oudwoude.
ZW. Straatsburg.
Olveston, kersp. v. Engeland, gee. GlouDevon, 5 u. W. Exeter. 2470 inw.
Odolo, d. in Italie, prov. Brescia, tire. !
Oker, Hong. gem., gra. Baca. 3668 mw.1 cester, 1 u. ZW. Thornbury. 1746 low.
Salo. 1054 mw.
Olympia, 1) gem. van Griekenland, dep.
Odra gem. van Hongarije, gra. Agram. °ker... Ocker.
Achata en Elis. 7120 mw. — 2) gouv.
Okhridss, z. Ochrida.
2646 inw.
Id., dep. Messenia. 25,872 mw.
Odrau, at. en gem. van Oostenr.-Hon- Okkenbroek, b. in de Ned. prov.
Olzai, d. op Sardinie, pros. Sassari,
ijsel, gem. Diepenveen. 240 inw.
garije, prov. Silezie, kr. en 41( 2 u,
•
circ. Moro. 1146 mow.
ZZW. Troppau, aan de Oder. 4221 mw. Okor, z. Drau.
Olahfalu, gem. van Oostenrijk-Honga- Onsa, z. Boewang-Besi.
Oe. z. Islay.
rije, prov. Transsylvanie, kr. Udvar- Omai. z. Nametothe.
Oea-Hesega, z. Marquesas.
Oman, z. onder Sohar.
hely. 3512 mw.
Oealo, z. Jolofs.
Oeanseris, = Uanseris, z. Angad; — Olah-Lepos, gem. van Oostenr.-Hon- Omana, z. Ser.
garije, prov. Transsylvanie, gm. Inner- Ombersley, kersp. van Engeland, gee.
ook Atlas.
1 Worcester, 1 u. W. Droitwich. 2256 mw.
Szolnok. 2978 inw.
Oea-Poea, z. Marquesas.
Olah-Szent-ltlikloss gem. van Honga- , Ombla, gem. van Oostenrijk-Hongarije,
Oebdorsk, z. Obdorak.
rije, gra. Bihar. 2305 mw.
prov. •almatie. 2266 inw.
(Ehlers'', z. Eblern.
gem.
van
OostenrijkOlah-Toplicza,
Ombo, z. Ombay.
Oectiong. z. Priaman.
Hongarije, prov. Transylvania, gee. Ombriano, d. in Italie, pro's. Croutons,
Oedjong-Koelang, z. Tandjong-Alang.
elm Crema. 3319 mw.
Torda. 3641 inw.
Oedsjidatji, z. Udsjideji.
Ome, d. in Italie, prov. en circ. Bres•oken. b. in de Ned. prov. Gelderland, Oland, z. Halligen.
Olaszy, z. Wallendorf.
cia. 1307 mw.
gem. Brummen. 550 mw.
Omel, z. Ommel.
Olau, z. Ohlau.
Oelalan = Ulalan, a. Carolinen.
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Ostorf

Onaetepe

Onsetepe, z. Nicaragua 3).
Olney, hemp. van Ierland, gra. Galway. 6418 mw.
Osnignano, d. in Italie, prov. Salerno,
rim II-Vallo• 1250 Jim.
Onsisels, a. Almiasa.
Osnmelanderwijk. z. Veendam.
Onsmersehans, a. Ommen 2).
°noun, z. Omoen.
Oval, 1) b. in de Ned. prov. N.-Holland, gem. Alkmaar. 260 mw. — 2)
geb. in id., gem. Ouder-Amstel, aan de
Weespervaart.
Onaense, z. Hunter 4).
°nano, d. in Italie, prov. Rome, circ.i
Viterbo. 2461 mw.
°merge, gem. der V.S., Illinois, grs.
Iroquois. 2822 mw.
Onder.en-Eind, b. in de Ned. prov.
Limburg, gem. Belden. 250 low.
Onebow, z. Onibau.
Owebsanga, at. op Nienw-Zeeland, prov.
Auckland. 1889 mw.
Oneille, Z. Oneglia.
Onex d. in Zwitserland, kant. Geneve,
aan den
'
r. o. van het racer. 1622 low.
Onna, b. in de Ned. prov. Overijsel, gem.
en 1 /2 U. ZO. Steenwijkerwold. 360 mw.
Onnen. b. in de Ned. prov. Groningen,
gem. Haren. 480 low.
Ono., a. Mykone.
Onstvvedder-Aa, z. Au 3).
Ones', z. Gnis.
Onxenoort, z. Nieuwknik.
On... (in eng. woordvormen), z. Oe...
Ooeb, z. Oetsch.
Ooea, z. Repel
Oojein, z. Oedsjeln.
Ookiep, neer rijke kopermijn in de
Kaapkol., Z.-Afrika, bi) het d. Springbok-Fontein in Klein-Namaqualand.
Oei, z. Herten.
Oolde, z. Laren 2).
°orals, a. Tirhie.
Oortveen. Z. Blaanwcapel.
Oosseld, Oosselt, b. in de Ned. prov.
Geld., gem. Ambt-Doetinchem. 750 mw.
Oost, b. in de Ned. prov. Limburg, gem.
Eysden. 400 low. — Z. ook Texel.
Oostbutart, z. Lier 2).
Oostdijk, z. Krahbendijke.
Oostdorp, naam van eenige b. en geh.
in one land, o. a. in de Z.-Holl. gem.
Waasenaar en Bergen ; reap. met 210
en 196 low.
Ooeteinde, naam van onderscheiden b.
en geh. in Nederland, o. a. coder de
gem. Ooeterbont (450 low.), Ermeloo
(490 w.), Hazerswoude (460 low.,
Spanbroek (350 low.), Zuidbroek (250
Ooetelbeers. Oostel-Beers, OoeterBeers, d. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Oostel-Beere C. a. 400 low.
Oostende, a. Oetende ; — Ruinerwold.
Oostendorp, Oosterdorp, b. in de
Ned. prov. Gelderl., gem. Doornspijk.
460 low.
Oostenrijk, b. in de Ned. prov. Limburg, gem. Horst. 300 low.
Oosterburen, b. in de Ned. prov. Groningen, gem. Middelstnm. 100 low. —
Oosterbmart, id. N.-HolMnd; onder
Ce.stricum ; met 260 low.
Oosterbanle, z. Onwsterhaule.
Oosterbont, a. onder Valburg.
Oosterbnieen, b. in de Ned. prov. Gelderland, gem. Apeldoorn, onder Beekbergen. 960 low. — Oak in de Gron.
gem. 't Zandt, Bedum en &do° liggen b. of geh. van dozen Deem.
Oosterkogge, landstreek in de Ned.
prov. N.-Holland, Drechterland, bevattende de gem. Enkhnizen, Bovenkarspal, Grootebroek en Lutjebroek.
Oosterleek, z. Wijdenes.
Oosterly, z. Karimata.
Oosteurneeer, d. in de Ned. prov. Friesland, gem. Tietjerkateradeel. 1150 mw.
Oosterssieland, Ooster-Nioland, d.
In de Ned. prov. Groningen, gem. Uithuizermeeden. 250 low.
Oosterveen, 5. Gasselte.
Oiiisteevvijk, a. onder Zelbem.
Ooat-Graftdijk, d. in de Ned. prov.,
- N.-Hollisnd, gem. Graft, aan 't N.-Hollandsch kanaal. 250 mw.
Oust-Ham, kersp van Engeland, gm.
Essex, 11/2 U. NO. St.-Paul'a-kathedraal. 4350 low.
Ofsetboelic of Straatweg, b. in de Ned,
prov. 3.-foil., gem. Charlois. 350 low.
000th.616, z. Indie (Nederlandsch-) ;
Zevenhnizen 2).
Oostmaborn, geh. in de Ned. prov.
Fried., gem. Oost-DongeradeeL onder
het d. Anjum. Overvaart near Schiermonnikoog. 70 low.
Oiiatinijuen, z. Avenhorn.
Oostvvaard, z. Zuylen.
Oosiwoude, z. Driezum.

Orrnelle, d. in Italie, prov. Trevino,
mire. Oderzo. 2456 low.
Ormside, kerap. van Engeland, gra.
Westmoreland, can de Eden, bij Appleby. 700 low.
Ornago, d. in Italie, prov. Milaan, the.
Monza. 1315 low.
Orne, z. onder Ornain.
Orneau, z. Sambre.
°raw., z. Moezel.
Oroemieb, z. Oermia.
Oronesty, z. under Skye.
Orosjer, z. Oros.
°rose ar, z. Carlburg.
Orphano (golf), 1. Contrast.
Orria, d. in Italie, prov. Salerno, tire.
Vail°. 1357 low.
Orroli, d. op Sardinie, prov. Cagliari,
circ. Lanusei. 189; mw.
Orsago, d. in Italie, prov. Treviso, tire.
Corregliano. 1619 low.
(Prima, ker.), van Engeland, grs. Essex, 4 u. ZZW. Chelmsford. 165) low.
Orsie, z. Narev 1 1.
Orajoiwc, z. Orsova.
Onsogna, at. in Italie, prov. en 4 u.
van Chieti, circ. Lanciano. 6215 low.
Orsomarso, gem. en d. in Italie, prov.
Cosenza, circ. Paola. 8468 inw.
Orsza, z. Orsja.
Orbit, z. onder Orte ; — Tore.
Ortel, Oriole, b. in de Ned. prov. Overijael, gem. Diepenveen. 140 mw.
Orteler, a. Ortler.
Ortelle, d. in Itaiie, prov. Lecce, mire.
Gallipoli. 2067 low.
Ortenberg. z. Ville.
Ortenbnrg, oude mine bij 't d. Scher, wilier, in
in den Eines.
2).
Orasig,z.Ris Orthen. z. Orten.
Oran.: e (fort), z. under Eustatius (St-); Orthmion, a. Jenikale 2).
Ortignano, d. in Italie, prov. en else.
— St ccemdi; — Ternate 3).
Arezzo. 1064 inw.
Oranjedorp, b. in de Ned. prov. Drente,
gem. Emmen, aan 't Oranjekan. 100 in w. Ortodonico, d. in Italie, prov. Salerno,
rime. Il-Vallo. 1962 low.
Oranjekanaal, vaart in het midden
der Ned. prov. Drente, nit de Smilder- Ortonovo, gem. en d. in Italie, prov.
Genoa, circ. Spezia. 2405 mw.
vaart near de Bargervenen, gegraven
Ortovero, d. in Italie, prov. Genoa,
in 18 ,4 en volgende jaren.
circ. Albenga. 1770 low.
Oranie-Bivier-Gebied, °ramieOrtnechio, d. in Italie, prov. Aquila,
Vrijistaat, z. Trans-Gariep-Gebied.
rice. Avezzano. 1529 low.
Oranje-Wrijstaat. In dit art. moet de
grootte en bevolking verbeterd worden Ortueri, d. op Sardinie. prov. Cagliari, arc. Lanusei. 1687 low.
ale volgt : gr. = 3500 0 m., bevolking
50,000 blanken en 25,40 naturellen. Ortygia, z. Syracuse, ook R.
De volksraad telt em 54 leden. Voor Ornba, z. Aruba.
Faurennith leze men tan 't eind van °rune, d. op Sardinie, prov. Sassari,
circ. Nuoro. 2192 low.
'tart. Fauresmith.
Oranjewoud, b. in de Ned. prov. Fries- Orvelte, b. in de Ned. prov. Drente,
gem. Westerbork. 190 low.
land, gem. Schoterland. 230 low.
Orvigo, Z. Baifieza ( La- ).
°ragas, z. Orakh.
Orville, gem. der VS., Alabama, gra.
Oratava, z. Orotava.
Dallas. 2124 low.
Orgies, z. Rabova.
Orvin, (Dnitsch Illfinge n), d. in
Orbaeb, z. Orbe.
Zwitserland,. kant. Bern, distr. C,ourOrbetello, z. Orbitello.
telary. 720 inw.
Orcaden, z. Orkney-Eilanden.
Orvineo, d. in Italie, prov. Perugia,
°nelson, z. Orkhon.
circ. Rieti. 1544 low.
Orciano, d. in Italie, prov. Pisa, 21/2
U. ZO. Livorno. 878 low. — 2) id., pros. Orxiba Z. Orjiba.
Pesaro-e-Urbino, circ. Pesaro. 2425 low. Orysalm, z. Orissa.
Oreines, gem. en d. in Frankrijk, dep. Os, z. Oss; — Avesh.
Pay-de-Dome arr. en kant. Clermont- Osasio, d. in Italie, prov. Turijn, else.
Penerolo. 1254 low.
Ferrand. 16011 low.
Oreo-Feglino, d. in Ital)e, prov. Ge- Osborne-House, z. Wight, en Cowes.
Oscarsbamn, at. in Zweden prov. Kalnua, circ. Albenga. 1087 low.
mar; v66r 1856 DOderhultavik
Orexidorf, gem. van Hongarije, grs.
geheeten. 3147 low.
Temes. 2740 low.
Orden, b. in de Ned. prov. Gelderland, Osceola, z. Misaisssippi 4) en 5).
(Peels, z. Gas.
gem. Apeldoorn.
Wk 2).
°sham.
Ordoebad, z. Oerdoebad.
Ordeal', kersp. v. Engeland, gra. Notts. Oslikools, z. Winnebago 2).
Osieseno,
z. Storchnest.
2473 low.
Ore, kersp. van Engeland, grs. Sussex, Oslo-di-Sotto„ d. in Italie, prov. Be,
gaino, circ. Treviglio. 1842 low.
112 is. NNW. Hastings. 2677 low.
Osioeth, a. Sioet.
Oreebov, z. Orikhov.
Oslawan, st. en gem. in Oostr.-Hong.,
Oregon (riv.), z. Columbia c].
de gem.)
prov. Moravie. 2329 low.
Oregonville, gem. der V.S., N.-CaroOslaw-Bialy,_ d. in Oostenrijk-Hongalina, gre. Rockingham. 2561 low.
rije, prov. Gelid& 1816 low.
Orelcotan, z. Koerilen.
Osnutan-stedt, z. Weimar.
Orellassi, z. Amazonen-Rivier.
Osnago, d. in Italie, prov. Como, cire.
Orenoque, z. Orinoco.
Lecce. 1848 low.
Orero, d. in Italie, prov. Genoa, circ.
Osobnica, st. in Oostenrijk-Hongarije,
Albenga. 1757 low.
Prov. Galicie. 228; low.
Oresje, d. in Oostenr.-Hongarije, prov.
Croatie-Slavonie, gra. Agram. 2024 low. Osok, z. Soeakin.
Oresosaux, gem. en d. in Frankrijk, Ospedaletto, d. in Italie, prov. Milaan,
arc. Lodi. 1698 low.
dep. Somme, arr. Amiens, kant. Conty.
Oapitaletto, d. in Italie, prov. en tire.
1394 low.
Brescia. 2147 mw.
Oreston, 1. Plymouth a].
Ossa, at. in Rutland, gonv. on ;4 u. ZW.
Orge, a. Arpajon.
Perm, aan de Kama. 2628 mow.
Orgundsch, a. Oergentz.
d. in Italie, prov. Mean, Oeselo, z.
b. in de Ned. prov. Overcure. Generate 1837 low.
ijsel, gem. Oldemarkt. 350 low.
°lagoon, a. Sa6ne.
Omer°, z. Osero.
Origny, a. Alderney.
Ossinsont, z. Bertincourt.
Orkbiekbov, Orikhov.
Ossingeo. d. in Zwitserland, kant. ZuOrb, z. Seale 2).
rich, distr. Andelfingen. 956 low.
Orlov, z. Orel.
°sae, C. Gilolo.
Orlyava, Z. San.
Oseurgete. z. Usurgbete.
Ormea, at. in Italie, pro'. Cnneo,
U. Z. Mondovi, can de ninny°. 148.5 Oster-Ineel, z. Paaach-Eiland.
low.(5308indegm.),Ostorf, z. Pyrmont.

Ooy, a. Zevenaar 2).
Op-Asdel, z. Andel.
Opelika., gem. der V.S., Alabama, gra.
508.5 inw.
Opeetsums, gem. der V.S., Virginia, gra.
Frederick. 4414 low.
Opera, d. in Italie, pro'. en etre. Milean. 982 low.
Opfilcon„ d. in Zwitserland, kant. Zurich, distr. Btilach. 600 low.
Opbaren = Borgharpn,
Op-Reinert, Opbemert, z. Hemert.
0 bionia, gem. van Griekenland, dep.
carnania en Aetolia. 600 low.
Opiate, 11 gem. der V.S., Californie, gra.
Butte. 2430 inw. — 21 poststation in
Nieuw-Zuid-Wales, Australie, grs. Wellington, :l/ 0. van Orange. In Febr.
1851 word hier de eerste Austr. goodmijn outdekt. — Zie voorta under Sofala en Sumatra Goenong Ophir ).
Opitaica, gem. van Griekenland, dep.
Zante. 2316 low.
Opiritnitu, gem. van Oostenr.-Hongarge, prov. Stiermarken. 2032 tow.
Opoen, z. Samoan-Eilanden.
Opotsehno, z. Opoczno.
Oppasowitu, z. Opatowitz.
Oppeano, d. in Italie, prov. Verona,
cue. hole-della-Scala. 2871 low.
Optwijxel, a. Twgzel.
Opvvetten, d. in de Ned. prov. N.-Brabant, gem. Nunen c. a., aan den Kielnen-Dommel. 590 low.
z. Oeral 2).
Orago, d. in Italie, prov. Mean, circ.
Gallarate. 985 mw.
°raison, gem. en mvl. in Frankrijk, dep.
Basses-Alpes,5 u. ZW. Digne. 1995 low.
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Pad ington. voorstad van Sidney,
Australie. 11 411 low.
grits. Worcester en Gloucester, IA) Tewkesbury. Padenghe, d. in Italie, pros. en tire.
Breams. 1290 low.
Overdiemen, z. Diemerbrug.
Padernello, d. in Italie, pros. Brescia,
Overeest, z. Avereest.
tire Chiari. 1063 mw.
Over-het-Water, b. in de Ned. pros.
Osamiams, Z. Oachmiana.
N.-Brabant, gem. Moergestel, verdeeld Paderno-d'Adda, d. in Italie,. pros.
Osztaria, gem. van Oostr.-Hong., pros.
Como, circ. Lecco. 1654 law.
in de wijken Heikent, Stokske en Hilt.
Croatie-Slav., dltr. Ogulin. 2307 low.
Padfield, gem. v. Engeland, gra. Derby,
340 mw.
°extern, gem. van Hongarije, grs. Tokersp. en bij Glossop. 1687 low.
Overhoyen, b. in de Ned. pros. Limrontal. 2013 low.
Padiham, at. en gem. van Engeland,
burg, gem. Sittard. 590 mw.
Otabalo, z. Otavalo.
grs. Lancaster, 1 rt. WNW. Burnley.
Over-Langbroek, z. Langbroek.
Otaheite, z. Tahiti.
6614 inw.
Over-Loon, Z. L0011.
Otabelte-Archipel, z. Societeits-.
Padingbiittel, z. Wursten.
Over-Slingeland, z. Noordeloos.
O-Taiti, z. Tabiti.
Paefte, d. in Italie, pros. en circ. TreOtford kersp. van Engeland, grs. Kent, Overtocht, z. Zwammerdam.
viso. 5022 low.
Overton, z. Orton.
1 U. N. Sevenoaks. 1126 low.
Pagani, at. in Italie, pros. en tire. SaOvertoom, z. Sloten.
Othene. z. &tamelag.
lerno. 12,492 inw .
Ottley, kersp. van Engeland, grs. Suf- Overtoom (Westzanen), z. Westzaan.
f31k, 11/1ti NW. Woodbridge. 4625 low. Overtown, d. in Schotland, grs. La- Paganica, at. in Italie, pros. en tire.
nark, kersp Cambusnethan. 1517 low. Aquila. 9578 low.
Ott., gm.. V.S., Nebraska. 12.345
Italie, pros. BeeOtok, gem. van Oostenr.- Hong., pros. Overveen=nTetteroode.z.Bloemendaal. Pagazza o, d.
gamo, rim. Trevigho. 1021 low.
Croatie-Slavonie, distr. Brood. 3250 mw. Overwoud, b. in de Ned. pros. GelPage (du.), z. Du-Psge.
derland, gem. Ede. 190 low.
Otrabanda, z. Willemstad 2).
Pageas, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Overzand, z. Ovezande.
Otschakow, z. Otsjakuv.
Haute-Vienne, kant. Chad.. 1522 low.
Ottana. d. op Sardinie, pros. Sassari, Overzijde, z. Willemstad 2):
Ovindoli, d. in Italie, pros. Aquila, Paggeroedsjong, z. Padangsche-Bocirc. Nuovo. 1021 law.
venlanden .
circ. Avezzano. 1685 low.
(Dttati, d. in Italie, pros. Salerno, rice.
Owing kersp . v. Engeland gra. Sussex, Pagliara, d. op Sicilie, pros. en tire.
Campagna. 1562 mw.
ruim u. 0. Chichester. 1404 low. Messina. 1124 in,
Ottawa, z. onder La-Salle It.
Oftenbacb, gem. van Zwitserland, kant. Ovingham, kersp. en gem. van Stage- Pagnacco., d. in Italie, pros. en circ.
laud, grs. Northumberl., aan de Tyne ,1 Udine. 859 law.
Zarich, distr. Affoltern. 1250 law.
;Pagnano. z. Pagano.
21/s U. W. Newcastle. 6257 low.
Otter, gem. der VS., Virginie, grs.
Ovodda, d. op Sardinie, pros. Sassari, Pago-Pago, z. Toetoella.
Bedford. 4010 low.
Paietnn = Peytun.
circ. Nuoro 1096 low.
Otterberg, z. Alleghany.
Anam.
I Paife,
Owahi, z.
Ottertail, Z. Red-River 2).
Owenduff, kersp. van Ierland, grs.' Pailhares, d. en gem. van Frankrijk,
Otterton, Z. Otter 2..
dep. Ardeche, arr. Tournon, kant. St.Wexford. 1584 low.
Ottery-St.-Mary, z. Otter 2).
Felicien. 1575 mw.
Ottingen (fr. 0 t ta n gel, d. in El- Owen-Sund, at. in Br. N.-Amerika,
Pailleneourt, d. en gem. in Frankrijk,
Canada, pros. Ontario. 3369 low.
zas-Lothar., kr. Diedenhofen. 1635 low.
dep.Nord, arr. en knt. Cambrai. 1274 inw.
Ottlaka, gem. van Hongarije, grs. Arad. Owhy-hee, z. Hawaii.
2963 law.
Owning, ktrsp. van Ierland, gm. Kil- Painshaw, gem. van Engeland, gra.
Du ham, ruim 1 u. WZW. Sunderland.
Ottobiano, d. in Italie, pros. Pavia,
kenny. 8,4 mow.
2495 low.
circ. Mortara. 2832 low.
Owrucz, z. Ovroetsch.
Ottokrin, z. Ottakring.
Owsten, kersp. en gem. van Engeland, Paitan, z. Pahitan.
Ottomansche Rijk, z. Turkije.
gm. Lincoln, aan de Trent, 114
N. Pajaro. gem. der VS., Californie, grs.
Santa-Cruz. 3114 low.
Gainsborough. 2377 low.
Ottone, at. in Italie. pros. Pavia, rim.
Bobbin, aan de Trebbia. 3650 low.
Owthorne, kersp. en gem. van Enge- Pakenham, kersp. van Engeland, gm.
Ottumwa, a. Wapt.11o 1).
land, grs. York, O.-Riding, 4 u. OZ0. 1 Suffolk, ruitu 1 u. ONO. Bury-St.-Edmund's. 1033 low.
Ottynia, st. in Oostenrijk-Hongarije,
Hull. 715 low.
Pakhti-Dajemsjid, z. Persepolis.
pros. Gelid& 3100 low.
Owyhee, z. Hawaii, Sandwich-Ell.
ze
z. Thuria.
On... in fr. woordvormen), z. Oe...
Oxe, b. in de Ned. pros. Overijsel , gem, Paloraafro,
,Palaeovouni, z. Zagora 2).
Diepenveen. 170 low.
Oua... (in fr. woordvormen), z. Wa...
Palagiano. gem. en d van Italie, pros.
Ounh (El.). z. Oase.
Oxen ( berg z. Attica.
Oubari, Z. Oebari.
Oxenhope, at. in Engeland, gm a York ,( Lecce. cure. Taranto. 5200 sow.
Oueoop, z. Loenersloot.
W.-Riding, 2 rt. W. Bradford. 2328 inw.1Palahicze, d. in Oostenrijk-Hongarije,
Ondanulla, z. Oedanulla.
Oxford, z. onder Granville 2 ) ; — La- pro, Galicie. 1824 law.
Palaja, gem. en st. van Italie, pros.
Fayette 2).
Ouddorp, a. onder Oudorp.
en tire. Pisa. 10,120 low. (1410 in de et.)
OudebiltzijI,..Lirve-Vrouwe-Parochie. Ozomeria, z. Tin..
Oudedijk, b. in de Ned. pros. Gronin- Oxton, gem. van Engeland, gra. Ches. , Palalawaug. z. Pad -Bovenlanden.
gen, gem. en 1/2 u. 0. Beerta. 450 low.
ter, voorst. van Birkenhead. 2610 low. ' Palanzano, st. in Italie, pros. en circ.
Parma. 2231 low.
Onde-Dijk, a. Godlinze.
Owns, z. Amoe.
Oudedorp, z. Jooslaud St.-).
Oxwert, Oxwerd, b. in de Ned. pros. 1P'alates. z. Pelew-Eilanden.
Ondegem = Audeghem.
Gron., gem Zuidhorn; met plm. 100 in w. Paint, Palatsja, z. Miletus.
Palatinaf, z. Pales.
Oude-Ilaar, z. Ommen 2).
Oybin, z. Zittau.
Palazziago, d. in Italie, pros. en circ.
Onde-Hurnsterland, z. Oldehove.
Oyo1ava. z. Ojalava.
Bergamo 1898 low.
Oudendijk, z. Ellemeet ; — Woudri- Oyster-Barbour, z,
King-GeorgesPalazzo-Adriano, I. Conteasa 1).
chem; — Goudswaard.
Sound.
Oude Sehans, z. Sigerswolde.
Oman, gem. der V.S., Arkansas, gra. Palembang, z. onder Moesis.
Palenberg, d. in de Ned. pros. LimOude-Slufs, z. Zijpe; — Zwartsluis.
Hampstead. 4405 low.
burg, gem. Schaesberg. 310 low.
Ondewaard, z. Kesteren.
Ozark, gem. der V.S., Missouri, gm.
1Paleocaotro, z. Policastro.
Oude-Wetering, b. in de Ned. pros.
Webster. 3988 low.
Overijsel, gem. Zwollerkerspel en IJsel- Ozegna, d. in Italie, pros. Turijn, tire. Palermiti, d. in Italie, pros. en circ.
Catanzaro. 1791 low.
muiden. 150 low. — Ook de naam van
Ivrea. 1082 inw.
Paliee (La.), z Palisse (La-).
vele vaarten in ons land.
Ozeins, z. Isere 11.
OudezijI, z. Nieuwe-Schans.
Ozone., gem. en d. in Frankrijk, dep. Palizzi, d. in Italie, pros. Reggio-diCalabria, circ. Gerace. 2087 law.
Oudghir, z. Oedgir.
Saone-et Loire, arr. en kant. CharolPalkovvitz, d. in Oostenr.-Hongarije,
Oudlandsche-dijk, z. Zwaluwe 2).
lea. 11'06 inw.
Ondiandakerli
Heer-Oudelands- Ozzano-Monferrato, d. in Italie, prov. pros. Mortyle. 1881 low.
en circ. Bologna. 3962 low. Ter on- Pallaeme z. Cassandra 1
Ambacht.
derscheiding van een kleiner plaatsje Pallagorio, d, in Italie, pros. CatanOudoever, z. Loosdrecht.
van denzelfden naam in de pros. Ales- zero, tire. Cotrone. 1054 low.
Oudorp, z. onder Ouddorp.
z. Pabice.
Ondslijkerveer, z. Hagestein.
sandria gewoonlijk d e 1 l' -Emilia
Palle, gem. van Griekenland, dep. CeOudtshoorn, d. en distr. in de Kaapbijgenaamd.
phalonia. 17,370 mw.
kolonie, Z.-Afrika, aan de OlifantariPalmaria, z. Spezia.
vier. 1832 low. (15,180 in 't distr.)
Ponza-Eilanden.
Palnaarola,
Oned-el-Kebir, z. Rummel.
Palme, z. Palmi.
Oughterard, z. Corrib (Lough-).
Palmerston, st. en haven in N.-AnOuidah, z. Whydah.
stralie, aan Port-Darwin. Hier btgint
Oukene, z. Ouckene.
de in 1872 gelegde overlandtelegraaf
OuLe Siam, z. Oekesima.
near Port Augusta en Adelaide in Z.Paai-Mew of -Milne. z. Prome.
Oulla, Oolla, z. Diana.
Pas!, b. in de Ned. pros. Zeeland, gem.
A ustralie. Ook in Z. Afrika, Br.
Duren, Z. Oua.
Kaffraria, ligt een pl. van dezen MUM
Outeniqua-bergen en Outeniqua- Graanw; met veel mosselvangst. 420 inw.
Palmeratown, kersp. en d. in Ierland,
land, landstreek in de Kaapkolonie, Paapsou = Abtswoude.
bij Dubin. 904 inw.
Leinster, grs.
Z.-Afrika, aid. George; met reel bosch. Paarlen-Eiland. z. Serra..
pros. en dim
Palmiano. d. in
Otstwell, kersp. van Engeland, grss. Pabellon-de-Pica, z. Pica.
Ascoli-Piceno. 600 law.
Cambridge en Norfolk, ruina 1 u. ZO. Pabillonis, d. op Sardinie, pros. en
Paimira, at. in Italie, pros. en eirc.
circ. Cagliari. 1446 mw.
Wisbech. 1293 low.
Paca7a, z. Paca
Potenza. 3710 saw.
jaz.
(Inwerschie, z. Oversehie.
Pace.), z. Paceco.
Palomonte, d. in Italie, pros. Salerno,
OnwersInia. z. Ouwerkerk.
Ovaro, d. in Italie, pros. Udine, circ.,Paciano, d. in Italie. pros. 1.1mbrie, cite. CampaKno. 2317 law
Palosco, d. in Italie. pros. Bergamo,
dim Orvieto. 1f95 mw.
Tokuezzo. 2539 low.
eirc. Treviglio. 1021 low.
Over, 1 i gem. en nivl. van Engeland, Pacimoni. a. Cassiquiare.
gra. Chester, ruim 1 u. ZZW. North- Packington, kersp. van Engeland. grim. Palouan z. Palawan.
'
wich. 5038 low.
21 id., grs. en 21[2, Leicester en Derby, 1 /2 U. Z. Ashby- Palu. z. Paloe.
U. NW. Cambridge. 1155 law.
I de-la Zone, 1226 inw.
Paluau, z. Palluau.
Overbroek, 1 1 b. in de Ned. pros. Lim- Pactolus, gem. der VS., N.-Carolina, Pannier, z. Pamir.
Pamiatita. p m. van Griekenland, dep.
burg, gem. Hoensbroek. 250 low. — era. Pitt. 2100 low.
Messenia. 6592 low.
Id., id., gem. Venrsy. ,30 low. — Padah, z. Gangpoer.
Pamoni, z. Cas-iquiare
3) id. pros. N.-Brabant, gem. Feb. Padangan, z. Djapan.
cenhage. 50 low. •
Pampas, z. under Ayacucho 1).
, Padaviri, z. Rio-Negro 1).
Oatragasjesk, z. Ostrogoachk.
Ostrunadocha, z. Ostromdsja.
Oatrzeszow, z. Schildberg 1).
Osuna, z. Omuta.
Otswieczim, z. Auschwitz.

d
Steggerda.
Owerburen'
Overbury, kersp. v. Engel.,

P.
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Pau, z. under Paoe.
Pareehia, z. Paros.
PampaIona, z. Pamplona.
Pauga, Z. Gaddada.
Piamphia, gem. van Griekenland, dep. Parel-rivier, z. Canton-rivier.
Parent', d. in Italie, prov. en circ. Co- Paugnano, gem. van Oostenr.-HongaAcarnania en Aetolia. 3829 jaw.
rije, pray. Kustland. 5137 law.
senza. 1473 jaw.
Pampiigny, d. in Zwitserland, kant.
1Parete, at. in Italie, pro.. en arc. Ca- Pauk-Puttun, Z. Pak Patten.
Waadt, distr. Cossona. 630 ins..
Paul (St..), z. onder Alexandria 9).
serta. 2054 maw.
Pam*. at. en gem. in de V S , Illinois,
Paula,
Z. under Paolo.
Poiret° d. in Italie, prov. Genna, circ.
_tn. Christian. 3096 mw.
Panigatatsjerry, z. Palighatoe.
Savona. 1760 jaw.
Panagarb, at. in Voor-Indie, pres.
Bengalen. Midden-prov., div. Jabbed Parry:as:a, gem. van Griekenland, dep Paulin, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Tarn, arr. Albi, kant Alban. 2556 law.
pore. 45 5 mw.
Acarnania en Aetolia. 116, inw.
Panazol. d. en gene. van Frankrijk, dep. Parghelia, at. in Italie, pray. Catan- Pauli-Pirri, 1) d. op Sardinie, pray.
en circ. Cagliari. 2993 law. — 2) id.,
Haute-Vienne, arr. en kant. Limoges. earn, cite. Monteleone. 4080 jaw.
id., circ Oristano. 3032 jaw.
Parham, z. Antigua.
1363 maw.
Paulin, d. in Italie, prov. Milaan, cite.
Parilia, z. Santa.
Pashas, z. Ramisseram.
Lodi. 1902 jaw.
1Panbride, aan zee gelegen kersp. van Parima, z. Rio-Branco.
Schotland, gra. Forfar, Oh n. ZW. A, Parizot, d. en gem. in Frankrijk, dep. Paulohy, z. Elpapoetih R.
broach. 1330 maw. Tarn-et-Garonne, kant. St.-Antonin. Paulton, kersp. van Engeland, grs. Somenet. 2 u SW. Bath. 1999 jaw.
Pancrazio (San.), at. in Italie, prov. 1614 maw.
Paulusbrunn, gem van OostenrijkParkia, z. Paros.
en circ. Parma. 4370 jaw.
Hongarije, pray. Bohemen. 2146 law.
Paladin°, at. in Italie, pray. Cremona, Pariow, z. Palos 1).
Parnasis, gem. van Griekenland, dep. Paumbun, z. Ramisseram.
cite. Crema. 2991 Law.
Paunwelly. z. Panwell.
Paola"), a. Pundajah.
Phtitiotis en Phocis. 26,750 maw.
Pandjoug. z. Redjang.
parndorf, gem. van Hongarue, gm • Paupise, d. in Italie, prov. en distr.
Pangasare, z. Tagolanda. Wieselbarg. 2410 maw. : Benevento. 1275 jaw.
Pangopango. at. en haven op de Sa- partial, voorst. van Auckland, Nieuw- Pausa, z. Parinacochas.
Pautzke, z. Putzig.
mos- of Schippers-eilanden, eil. Toe- Zeeland. 3563 jaw.
101.
z. Paul (St.-)
Cilia; met vele duitsche kolonisten, parson, gem. van Griekenland, dep. 1Pauwels
werkzaam voor het IIamburgsche han- Arcadia. 3 ,25 mw.
1, Pauxis (straat), z. Obidos 2!•
Pavone, 1) at. in Italie, prod. Turijn,
paro, z. Beni; — Paros.
delshuis Godeffroi.
circ. Ivrea. 2647 law. — 2) id., bugeparodi, mvl. en gem. in Italie, pray.
Paniani Z. Ponony.
naamd -del-Mella, pray. Brescia, circ.
Alessandria, circ. Asti. 4280 jaw.
Panic-ale, at. in Italie, prov. en circ.
Verolanuova. 1458 law.
Perugia. :7930 jaw.
paroepanada, z. Perepnaad.
I
Pavullo, at. en gem. van Italie. pray.
Pawls, Pagan. Pagan, d. in Zwit- paromastsus, z. Hindoe-Koesch.
en 81/s u. Z. Modena, circ.hfdpl. 9772
serland, kant. Grauwbunderland, distr. paromoesjir, z. Koerilen.
Gleaner. Het telt nog geen 100 jaw., parmaa, d. in Italie, prov. Pavia, circ.1 law. (1650 in de at.)
Pawlo..., z. Pavlo...
doch is historisch behead door den Mortara. 1821 jaw.
Pawnee-Fork,
z. Prairienland.
overtocht van het russische leger on- parr, gem. van Engeland, gra. Lancester, NJ Prescot. 9280 mw.
Pawpaw, z. Van-Buren 1).
der Suwarow in 1799.
Pays's, a. Baias.
Panjang. z. Timor-Lanut; — Pandjang. parraga, z. Parrega.
Pay-ho, z. Pei-ho.
Pankota. gem. van Hongarije, grs. Arad. parramatta, Z. Paramatta.
parsac, d. en gem. in Frankrijk, dep. Pay ceoghaot, z. Karnatik.
4436 law.
Creuse, arr. Boo-sac, kant. Jarnages. Peaana, Z. Piaam.
Panioy, z. Pelew-Eilanden.
1595 jaw. , Peabody, at. in de VS., MassachuPannah, z. Punnah.
setts, grs. Essex. 7350 mw.
Pannal, keasp. van Engeland, grs. York, parsons' Town, z. Birr.
' Peach-Bottom, gem. der VS., Pennparthenope, z. Napels 2 ).
W.-Riding. 1893 mw.
parthine,
a. Bartan.
Pannarano, d. in Italie, prov. en cite.
1 sylvanie, grs. York. 2366 law.
partinico, at. op Sicllie, 3 u. WZW. Pean, z. Grouw.
Benevento. 2221 maw.
Pannece, at. en gem. van Frankri,jk, Palermo. 18,885 mw. , Pecrais, Z. Aigues-Mortes.
Pechor, Z. Petsjor.
dep. Loire . In ferieure, arr. Ancenis, kant. partinico, z. Partenico.
.
Blaine. 1367 jaw.
pasargadae, z. Moerghab 2).
, Pechouar, z. Pesjawer.
, Pecka, Z. Paka.
Panni, St. in Italie, prov. Foggia, cite. pasca, z. Magdalena 2).
Pedace, d. in Italie, pray. en circ.
pascal, z. Ile-d'Institut.
Bovino. 3967 new.
Cosenza. 1610 jaw.
paseelupo d. in Italie, prov. en circ.
Pannong-Ell. z. Pelew-Eilanden.
Pedavena, d. jet Italie, pray. en circ.
Umbria. 1093
'
jaw.
Pannonia, z. Hongarije.
'
Belluno. 2845 inw.
Panormus, z. Palermo; — Raphti. pasej, z Pasay.
Pedavoli, d. in Italie, prov. Reggiopasin, z. Badkia.
Pantalaria, z. Pantellaria.
Calabria circ. Paine. 2624 law.
push., Z. Passier.
Pantaleu, z. Balearen.
Peddle, distr. van de Kaapkolonie, Z.paaquatO a. Pascuaro.
lPantano-Salso, z. Candelaro.
Afrika, 0.kust; met gelijknam. hfdpl.
passage-Eilanden, z. Bahama-all.
Panter, Z. Pantar.
16,986 jaw., meest Kaffers (Fingo's ).
passandavo, z. Mozambique 3).
Pantikapaeon, Z. Bertsch 1).
Peddle, z. Victoria 41.
passarge, z. Friache-Haff.
Pant.jane, z. Pansangane.
passauf. z. Priebus.
Pedd:er, gene. der V.S., Virginie, gra.
Pantsjowa, Z. Pancsova.
Amherst. 4628 jaw.
passerot, b. in de Ned. pray. GelderPany, z. Panay.
land, gem. Wychen. 450 law.
Pedergnana, d. in Italie, pray. BreaPaola, at. in Italie, prov. en 3 u. WNW.
cia, cite. Chiari. 1022 ins%
passewaay, a. Wadenoijen.
Cosenza. 8468 jaw.
Pedernec, gem. en d. in Frankrijk, dep.
Paoli, gem der VS., Indiana, grs. passig, z. Manilla.
passir, z. Zeven-Eilaudjes loader Pa..: ; COtes-du-Nord, arr. Guincam p. 3150 mw.
Orange. 2350 Law.
Pederohba, d. in Italie, prov. Treviao,
dang
Paoli, z. Orange 6).
me. Montebelluna 4605 mw.
Paolise, d. in Italie, prov. en circ. Be- passireno, d. in Italie, pray. Brescia,
circ. Chiari. 1418 jaw.
Pedivigliano, d. in Italie, pray. en
nevento. 1881 mw.
circ. Cosenza. 1825 mw.
Pao°, gem. van Griekenland, dep. Achaia passo-de-Norte, z Paso-.
Pedjan, Z. Pidsjan.
en Ells. 2936 mw. passoemmah, z. Redjang.
Peel, poststation in Nieuw-Zuid-Wales,
Papa-4dassi, Papadonisia, z. Prin. pansy, z. Pacy.
pastena, d. in Italie, prov. Caserta,
Australie, grs. Roxburg, 2 u N. Batsen-Eilanden.
hurst. 200 law.
Papagaaien-Eilanden, Z. Pongas.
cite. Gaeta. 2567 jaw.
Papasidero, at. in Italie, prov. Cosenza, pastorano, d. in Italie, prov. en cite. I Prost, z. Borg.
Peggau, I. Peckau.
Caserta. 1631 new.
circ. Caatrovellare. 2998 law.
pastroviehio, gem. van Oostenr.-Hon- Peg1i, gem. en at. in Italie, prov. en
Papa-Sound, z. Stronsay.
garije, pear. Dalmatie. 2442 jaw.
cite. Genua. 4695 law.
Papeite, z- Tahiti.
Peke, z. Siao.
Papen-eilandjes, I. Karimata.
pasuruang, a. Passoeroeang.
Pe-ho, z. Pei-ho.
patagonea, 2. Carmen 3).
Papevoort, z. Zes-Gehnchten.
ratan, at. in Voor-Indie, pres. Bombay, Peiehour, a. Pesjawer.
Papiete, z. Tahiti.
Peisenberg, Peissenberg, z. Schoudistr. Baroda. 31 500 mw.
Papoeti, z. Tahiti.
gau.
patara, z. Kalamaki.
Papole, z. Soenda (Straat-).
Peille, gem. en d. in Frankrijk, dep.
PapradnO, gem. van Hongarije, gra. pataten-Eiland, z. Manipa.
Alges-Maritimes, arr. Nice, kant, rEs •
patatvirka, z. Pativilca.
Trentschin. 2700 jaw.
carene. 1825 law.
paternion, gem. van Oostenr.-HongaPapswoude = AbtswOude.
Peja, d. in Italie, pray. Bergamo, circ.
rue, prov. Carinthie. 3462 jaw.
Papua, Z. Papoea.
Clusone. 1102 law.
Parabuty, gem van Hongarije, gra. paternopoli, d. in Italie, pray. Ave"lino, care. San-Angelo-dei-LombardL Pojdir, z. Pedir.
Baca. 4495 maw.
z. onder Aa 3).
Paracheloitis, gem. van Griekenland, 2263 law.
Pekelsen, z. Peckelsheim.
dep. Acarnania en Aetolia. 2134 jaw. paterson, z. onder Durham 3).
Pelagnesi, z. Sporaden.
pad, z. Magdalena 21.
Paraelifta, z. Sevier 1).
1Paracorio, d. in Italie, prov. Reggio. paitka, gem. van Hongarue, gm. Weis- Pelfmagan, z. Pilnikan.
Pellani, gem. van Griekenland, dep.
Calabria, circ. Palme. 2340 law.
aenburg. 2376 law.
Argolis en Corinthe. 3995 law.
patriek, kerap. van Engel., eil. Man,
Paradiao, z. Lemnos.
Foliar°, d. in Italie, pony. en cite.
Parado, I. Barriga-Negra.
bli Peel. 2888 mw.
Reggio-Calabria. 4197 Law.
patriek (St.-), 1) kerap. van Ierland,
Paragoa, z. Palawan.
Clare en Limerick. 2027 law. — 2) id., Pellini, gem. van Griekenland, dep.
Paraguay, z. ond.
Argolis en Corinthe. 2991 law.
Id., gra.•Kilkenny. 1883 maw. — 3) id.,
Parainda, z. Perrainda.
Pelly-bergen, z. Harrison-baai.
id., gra. Wexford. 710 law.
1Parakanapy111, gem. van Griekenlan ,
Pelson., Z. Pleisznitz.
dep. Acarnania en Aetolia. 2820 in . pat•oh, z. Pak..
Parame, d. en gem. van Frankrijk, dep. patience, z. Narraganset ; — Saghalin. Felton, gem. van Engeland, gra. en 11/2
U, N. Durham. 3070 jaw. 31 October
Ille-et-Vilaine, arr. en kant. St.-Malo. Patinto, z. Pathmoa.
1866 had hier een vreeaelijke ontplof3400 law. (m de or.m..1
ra-tajliagraaa, 1. Babuyan-eilanden.
dug eaner kolenmiin pleats, waarbij 54
Parana, Z. onder Rio-Negro 1).
Paz.
personen gedood werden.
Pattads, d. op Sardinia, pray. Sassari,
rawagia (pas), s. Himalaya.
Pelynask, z. Peltlmsk.
cire.. Ozieri. 2499 law
Paravadi, z. Pravadi.
rattilaghana kersp. van Engeland, gras. Pemalaag, z. Pamalang.
Parcay, Z. Pared 21.
Penaboervang, z. Borneo.
Pare°, at. op Sicilia, pray, en eke. PaSalop en Safford. 1054 law.
Pembrey, kersp. van Engeland, Z.Patzquaro, r. onder PIACl/WO.
lermo. 4055 law.

Pembroke
Wales, gra. Carmatben, 1 u. ZZO. Kid- Perledo, d. in Italik, prov. en circ.
Como. 1102 low.
welly. 4773 inw.
Pembroke, gem. van Ierland, grs. Pa- Perles (duitsch Piet er le n), d. in
Zwitserland, kant. Bern, distr. Mire.
bun. 20,982 mw.
834 low.
Pembury, kersp. van Engeland, grs.
Kent, 1 u. ZO. Tunbridge. 1391 inw. Pernegg, gem. van Oostenrijk-Hongarije, pros. Staermarken. 2089 low.
Pemes, z. Peames.
Pernis, z. Bernisse.
Pemghan, z. Pugman.
Perouse, Z. Perugia; — Saghalin.
Pempelfort, z. Dusseldorf.
Perouse-Eiland (La.), z. Tanikoro.
Penang, z. Pinang.
Perpenaad, z. Perepnaad.
Penantipoden, z. v. a. Antipoden.
Penarth, kersp. v.Engel., gm. Perre, Z. Pelvereh.
Glamorgan, 3/4 U. Z Cardiff. 2612 mw. Perrier (Le.), gem en d. in Frankrijk,
dep. Vendee, arr. Les-Sables-d'Olonne,
Penbryn, kersp. V. Eng eland, Z.-Wales,
gm. en 2 u. ONO. Cardigan. 1511 mw. I kant. St.-Jean-dt-Mont. 1762 low.
Pencaitland, kersp. van Schotland, Perrysville, Z. Perry 3).
gm. en 11/2 u. WZW. Haddington, aan Perryville, z. Perry 7).
Persac, gem. en d. in Frankrijk, dep.
de Tyne. 1320 low.
Vienne. arr. Mont-Marillon, kant. Las.
Penco, z. Concepcinn 21.
one. 1744 low.
Penderry, d in Eineland, Wales, 1
Persepolis, z. Istakhar.
U. NNW. Swansea. 1770 inw.
Persetz = Bersetz.
Pendjab, z. Pundsjab.
Persingen, z. Ubbergen.
Peneus, Z. Salympria.
Pertengo, d. in Italie, prov. Novara,
Penfeld, z. Brest.
circ. Vercelli. V92 low.
Pengedangar, Z. Bezoeki.
Peniche, z. Geelvinks-baai (o. Papoea.) Pertosa, d. in Italie, prov. Salerno,
circ. Sala-Consilina. 963 low.
Penistone, kersp., gem. en mvl. van
Engeland, grs. York, W.-Riding, 1 1/ u. Pertre (Le.), gem. en d. in Frankrijk,
WZW. Barnsley. 8110 mw. (in 't kersp.)
dep. Ille-et-Vilaine, arr. Vitre, kant.
Argentre. 2015 inw.
Penketh, gem. van Engel., gee. Lancaster, 1 u. W. Warrington. 1042 inw.
Peru (Opper.), z. Bolivia.
Penkhull, gem. van Engeiancl, grs. Pery of Biiderich, d. in Zwitserland,
Stafford, kersp. en bij Stoke-on-Trent. I kant. Bern, distr. Courtelary. 725 low.
Pesang, z. Missowal.
12,960 mw.
Penna-S -Andrea, d. in Italie, peso. Pescadores, z. Pheng-hou.
Terme). circ. Pence. 1084 mow.
'Pescaglia, gem. en d. in Italie, prov.
Penna-San-Giosanni, d, Mu Italie, I en ci C. Lucca. 7424 mow. (in de gem.)
prov. en circ. 31,eerata. :2336 inw.
!Pascantina, gem. en st. in Italie, pros.
Pannapiedmonte, ravl. in Italie, prov.
Verona, circ. San-Pietro-Incariano. 3481
Chien. 1395 inw.
inw. (in de gem.)
Pennycn;ek, z. Penicuick.
Paseara, Z. Aturno.
Peno, gem. der VS., Missouri, gm. Pesearolo, d. in Italie, prov. en circ.
Pike. 2.60 mw.
I Cremona. 2524 mw.
Penohang, z. Koewala-Day.
Pescasseroli, d. in Italie, pros. Aquilo,
Penpont, kersp. van Schotland, grs. en
circ Avezzano. 1867 low.
/2U.
.NNW.
Dumfries.
1323
low.
;Peschora,
z. Petsjora.
31
Penrith, St. in Nieuw.Z.-Wales,
Peseux, d. in Zwitserland, kant.
8 I u. NW. Sidney. 750 low.
chatel, distr. Boudry. 825 low.
Pensa, z. Penza.
Peshawar, a. Pesjawer.
Penshurst, kersp. van Engeland, gm. Pessano, d. in Italie, pros. en circ.
Rent, aan de Medway, i u. WZW.
Milaan. 2226 low.
Tunbridge. 1697 mw.
Pease, z. Ruben.
Pentievre ( form, z. Quiberon.
Pessina, d. en gem. van Italie, pros.
Peptone, d. in Italie, prov. en circ.
en circ. Cremona. 2187 low.
Catanzaro. 1621 inw,
Pectin :en, gem. en d. in Frankrijk,
dep. Cates-du-Nord, arr. Guingamp,
Pentrieh, kersp. en gem. v. Engel., gra.
Derby, 1/2 u. ZZW. Alfreton. 7950 low.
kant. Callac. 1450 low.
Pentrohin, gem. van Engeland, N.- Peszek, gem. van Hongarije, grs. Torants'. 2836 low.
Wales, gra. Flint, hemp. en bij Ha.
warden. 1106 inw.
Petalidha, z. Sordi.
Pentyrch, kersp. van Engeland. Z.-Wa- Petaluma, gem. der VS., Californie,
grs. Sonoma. 4588 mw.
les, gm. Glamorgan, 11/2 u. NW. Cardiff. 2105 low.
Petange, z. Pettingen
Penwortham, kersp. en gem. van En- Petal, Z. Pettau.
geland, gm. Lancaster, tegenover Pres- Peter (St -) = Bathurst 4).
ton. 5600 low.
Peter-Botte, Z. Plater-Both.
Peterlingen, z. Payerne.
Peperbaai, z. Soenda (Straat-).
Petersburg, z. o. Menerd R; — Pike 10).
Pepingen, z. Peppingen.
Peppardstown, kersp. van Ierland, Petersdouf, z. Berchtoldsdorf.
Petit-Cul-de-Sac, Z. Guadeloupe.
gra. Tipperary. 550 inw.
Petite-Cote, z. Charles (St.-) 3).
Pequigny, z. Picquigny.
Perm, z. under Zesere.
Petra, z. Mitylene.
peraea, gem. van Grielienland, dep. Petrich, z. Petrowitsch 1).
Petrievce, z. Petrowitsch 2).
Cycladen. 2122 low.
Perachora, gem. van Griekenland, dep. P.-trills, gem. van Oostr.-Hong., pros.
Transsylvanie, gra. Hunyad. 2487 low.
Argolis en Corintbe. 2463 low.
Perano, d. in Italie, prov. Chieti, circ. Petriolo, gem. en d. in Italie, pros. en
Vasto. 1250 law.
circ. Macerata. 2,7.83 low.
Perarola, d. in Italie, prov. Belluno, Petritoli, gem. en d. van Italie, pros.
circ. Pieve-di-Cadore. 1491 low.
Ascoli-Piceno, circ. Fermo. 2840 law.
perch., gem. der VS., Missouri, grs. Petrizzi. d. in Italie, pros. en circ.
Boone. 3119 low.
Catanzaro. 2014 low.
Perdifumo, st. in Italie, prov. Salerno, Petromany. gem. van Hongarije, gra.
circ. Il-Vallo. 2290 low.
Temes. 2301 low.
Perechinsko, st. in Oostenr.-HongaZ. Tsji-11.
rije, prom. Galicie. 3995 inw.
Pettah, z. Colombo; — Masoelipatam 2).
Pettinneo, d. in Italie, pros. Messina,
Peregrino z. Roggeveens-Archipel.
Pereto, d. in
' ItaliS, prov. Aquila, rim! circ. Mistretta. 2242 low.
Pettis, grs. der VS., Missouri ; met
Avezzano. 2946 low.
Perez, Z. Alacrane-Eilanden.
7200 inw.; hfdpl. Geor get ow n.
Perfugas, d. op Sardinie, prov. Sas- Petzka, z. Peczka.
Pevnia, z. Niemen.
sari. 1420 low.
Pergamino. St. in de Argentijnsche Pewsey, kersp. v. Engeland, grs. Wilts,
republiek, Z.-Amerika, prov. en 37 U.) 5 5. N. Salisbury. 1930 low.
Peyton, z. Tunica.
NW. Buenos-Aires. 3261 low.
Peyzat, Z. Paizac.
Pergarnus. a. Bergania.
Pergunnahs (Wier-en-twintig-), z. Peza, z. Memo 1).
Pezilla-de-la-Riviere,
gem. en d. in
Tw enty- four-Pergunnahs.
Frankr., dep. Pyrerpies-Orientales, arr.
Pergusa. z. Castrogiovanni.
Perpignan, kant. Millas. 502 low.
Perika, z. Cottica.
Pezzana, gem. en d. in Italie, pros.
Peristeri, z. Sarakino.
Peritoli ., st. in Italie, prov. Ascoli-Pien circ. Brescia. 1419 low.
ceno,
Pffiffikon, z. Pfeffikon.
Fenno. 2840 low.
Perjamos, gem. van Hongarije, grs. Pfaffnau, at. in Zwitserland, kant. LuTorontal. 2515 in,
eerne, distr. Willisau. 2056 mw.
Perk, z. Perck.
z. Palts.
Perkinsville, z. Weathersfield.
Pfannenatiel, Z. Zurich (Meir-van-).
Perkiomen, gem. der V.S. Pennsyl- Pfavers, 1. Pfeffers.
vapid, gra Montgomery. 2056 low.
Pfrit, z. Ferrette.
Perkou, z. Berkenwoude.
Pfyn, vi. in Zwitserland, kant. ThurPerle, z. Per].
gau, distr. Steckborn. 1171 low.

Piltou

4179

Phanari, z. Salympria.
Pharae, gem. van Griekenland, dep.
Achaia en Elia. 6834 low.
Phari, z. Paridaong.
Pharis, gem. van Griekenland, dep. Laconia. 3708 inw.
Pheakia, z. Corfu.
Phellia, gem. van Griekenland, dep.
Laconia. 2078 low.
Phelloi, gem. van Griekenland, dep.
Achaia. en Elis. 2592 low.
Pheneos, grin. van Griekenland, dep.
Argolis en Corinthe. 3557 low.
Philadelphia, z. under Neshoba.
Philiatri, at. in Griekenland, dep.
Measenia. 4183 low.
Philippi ( vlakte van ), z. Drama.
Philippolis, d. in den Oranje-Vrijstaat,
Z.-Afrika, 3 u. N. Oranjerivier, op den
weg naar Fauresmith en Bloemfontein.
Phlesias, gem. van Griekenland, dep.
Messenia. 3000 inw.
Phonia, z. Kionea.
Phthiotis, eparch. van Griekenland,
dep Enb.a. 41,119 inw.
Phthiotis en Phocis, dep. van Urickenland, Rumelia. 108,420 low.
Phu-kok, z. Phoekok.
Ph.-11(en, z. Phoe-Yen.
Phyli, gem. van Grickenland, dep. Attika en Bceotie. .8 9 low.
Piana, z. Contessa 1 ).
Pianfei, d. en gem. van Italie, pros.
Canes, circ. Mondovi. 1841 low.
Pianiga. d. in Italie, pros. Venetie,
circ. Misano. 3133 low.
Piankstauk„ gem. der VS., Virginie,
gm. Matthews. 2024 mw.
Pianoro, st. in Italie, pros. en circ
Bologna. 5534 low.
Pianoma, z. Tremiti-Eilanden.
Pianura, d. in Italic, pros. Napels,
circ. Pozzuoli. 'I057
Piapis-Baai, z. Waign c.
Piasco, d. in Italie, pros. en circ. Cuneo. 1814 inw.
Piateda, a. in Italie, prov. en elm.
Sondrio. 1395 low.
Piavon, d. in Italie, prov. Treviso, circ.
Oderzo. 1420 low.
Pihen, z. Pedena.
Picciano, d. in Italie, prov. Teramo,
circ Penne. 1281 low.
Pic-du-Midi, z. Pyreneen.
Pickensville, gem. der VS., Z.-Carolina, grs. Pickens. 3164 in,
Pick ersgill. Ei land , z.Georgian-Island.
Pie-Nethou. z. Pyreueen.
Pico, d. in Italie, pros. en circ. Caserta. 2399 low.
Pico (Pick-van- ), z. Azoren
Pico-Alto, z. Azoren.
Pieton, z. onder Wellington 5).
Pidavro, z. Epidaurus.
Piddington, kersp. en gem. van Engeland, grs. en ruim 1 u. ZZO. Northampton. 1050 low.
Piedmont, z. Piemont.
Piegaro, at. in India, pron. Perugia,
circ. Orvieto. 3751 low.
Pierawell, z. Westray.
Pierre (St.-), z. onder Peter (St.- ).
Pierre-de-Vaux (St.-), z. .A.rveyres.
Pierrefeu. gem. en d. in Frankrijk, dep.
Var, arr. Toulon,kant. Cuero. 1693 low.
Pierrepont, at. in de VS., New-York,
gm. Lawrence. 2300 low.
Pieterlen, z. Perles (in 't Aanh.)
Pietermaai, 2. Willemstad 2).
Pietermau, z. Heer-Oudelands-Am).
bacht.
Pieter-op-den-Dijk, z. Pierre (St.-) 13)
Pietersherg (St..), z. Maastricht en
Odilienberg.
Pieterziji, Z. Visvliet.
P ieton, z. Samhre.
Pietralunga, at. in Italie, pros. en
circ. Perugia. 3890 low.
Pigeon-Cove, z. Rockport.
Pigeon-Key, z. Alabaster.
Piglio, at. in Italie, pros. Rome, circ.
Frosinone. 2885 mw.
Pignerol, z. Pinerolo.
Pigney, z. Piney.
Pignola-di-Basilicata, d. in Italie,
prov. en circ. Potenza 3775 mw.
Pignone, d. in Italie, pros. Genus,
circ. Savona. 1215 low.
Pignena, z. Arnazonen-Rivier.
✓ ijIstaart, Z. Sola 11.
Pijnboona-eiland, z. Isla-dos-Pinos.
Pike's-Peak, top van het Rotsgebergte
in de VS., Colorado; 38° 50' N.B.,
105 0 2' W.L. 4000 met. boven de zee.
Pikeville, s. Marion 3.
Pilkington, Fem. van Engeland, gm.
Lancaster, 3(4 u. Z. Bury. 11,950 low.
Pilling, gem. van Engeland, gre. e n
2 u, ZZW. Lancaster. 1572 low.
21
Pilna, Z. Prillna.
Paton, 1) kersp. van Engeland, gra

1180

Ponteba

Pimonte

Somerset, 1/2 n. ZW. Shepton-Mallet.
1149 mw. - 2) id., gra. Devon, bij
Barnstaple. 2033 mw.
pimoate, d. in Italie, prov. Napela,
ejrc. Castellamare. 1710 mw.
Pine, 2. Pinsk.
Pinaro
d. in Italie, prov. Pavia,
circ. Voghera. 1501 mw.
Pinchbeck, kersp. van Engeland, gm.
Lincoln, In U. N. Spalding. 3150 low.
Pinckneyville. Z. Perry 8).
Pinezebely, gem. van Hongarije, gm.
Tolna. 2497 low.
Piadar, z. Canaprayaga.
Pine, gem. van Oostenr.-Hong., prov.
Tirol en Vorarlberg. 5328 ine.
Pine-Bleff, z. Jefferson 15).
Pinega, 1. Dwina.
Pine-Orchard, z. Catskill.
Pingansane, z. Pangasane.
Pissgjat, a. Riouw.
Pingyan-hien, at. in China, prov.
Sjansi. 60,000 low.
Pinkegat, vaarwater tusschen de Ned.
Wadden-eilanden Ameland en Schiermonnikoog.
Pinkstereiland=--- Pentecost ; = Whitsunday-Island.
Pincus, z. Filioina (Nueva-1.

Placentia, z. Piacenza.
Placer, gm. der V.S., in 't 0. van Californie. 11,357 low. - Placerville,
gem., id., id. 2624 law.
LOwenberg.
Plagwitz,
Plains, 1) gem. der V.S., Pennsylvania,

Poeloe-Bakit, z. Indrmaioe-

Poeloe-Ramhoet, z. Middelburg 6).

Poeloe-Sakiat, z. Parmerende 3).
Poeloe-Seilan, Z. Prinsen-Eiland 2).
Poeloe-Toeban, z Manipa.
Poeppel, z. Poppel.

griL Lumen. 4018 law. - 2) id., id., Poeaiteli, z Pogitel.
Virginia, gm. Rockingham. 3035 low. Poetala, z. Tibet.
Poetise. Z. Sereth 11.
Plak, b. in de Ned. prov. Gelderland, Pogeaanie, z. Pruissen 2).
Poggiardo, d. in Italie. pros. Lecce,
gem. Groesbeek. 360 mw.
circ. Gallipoli. 2340 low.
Plancbe (la-), gem. en d. in Frankrijk, dep. Loire-Inferieure, arr. Nan- 1Poggy-Eilanden, z. Nassau 7 ) .
Pogliano, d. in Italie, pros. Milaan,
tea, kant. Aigrefenille. 1878 low.
circ. Gallarate. 1432 inw.
Plan-de-la-Tour, gem. en d. in Frankrijk, dep. Var, arr. Draguign., kant. Pohorello, gem. van Hongarije, gm.
GOmOr. 2463 low.
Grimaud. 1541 low.
Plankstlidt, gem. in 't gr.hertd. Baden, Point-Pleasant, z. Mason 11.
Poivre, z. A miranten.
km. Mannheim. 2084 low.
Plankstetten, z. Blankstatten.
IPol, z. Wessem.
n Platsoen, z. Zwaluwe 2).
P6I. z.
Polo, z. Sawail.
Plaaencia, z. Placencia 1).
Flack, a. Plonsk.
Polanen, z. Halfweg. Houtrijk en Polanen en not Linschoten.
Plasmolen, geh. in de Ned. pros. Limburg, gem. Mook-en.Middelaar, aan Polaveno, d. in Italie, pros. en circ.
Brescia. 1001 mow.
den Groesbeekschen berg; met aangename wandelingen en fraaie ergezich- Polceoigo, at. in Italie, prov. Udine,
ten. 50 low.
circ. Sacile. 4327 low.
Please, gem. van Oostenrijk-Hongarije, Polen (Pruissiseb-), z. Posen 1).
Istria, grs. Fiume. 2095 mw.
Polenza, z. Pollenza.
Pinsgau, z. Mittersill.
Platamodis, gem. van Griekenland, Polenzerthal, z. Blegno.
Pintsch, z. Pinsch.
dep. Messenia. 3403 low.
Polesine, z. RovigoPinzton, kersp. van Engehmd, pry.
Derby, 1 u. OZO. Alfreton. 1973 mw. Platania, at. in Italie, prov. Catan- Polesine-Paroiese, d. in Italic, prov.
Parma, circ. San-Donnino. 3264 low.
Piobico, d. in Italie, pros. Pesuro-e- t taro, circ. Nicastro. 2623 low.
Platanies,
Urbino, circ. Urbino. 1670 mw.
Aspropotamo.
Polesworth, kersp. v. Engel., gra. Warwick, 1 u. NNW. Atherstone. 2679 low.
Pio!tell°, d. in Italie, pros. en circ. Plate, z. onder Samoan-Eilanden.
Plathe,
z.
Plate
1).
Polgardi,
gem. van Hongarije, gm.
Milaan. 2986 low.
Plati, d. in Italze, pros. Reggio, circ.
Stuh1weissenburg. 3463 law.
Piombino ( bergen ), z. Apennijnen.
Gerace. 2368 mw.
Polinago, at. in Italie, pros. Modena,
Pioraco, d. in Italie, prov. Macerata,
, Platichis, nt. in Italie, pros. Udine,
circ. Pavullo. 3451 low.
circ. Camerino. 1652 mw.
rime. Tarcento. 2574 inw.
Polini, gem. van Griekenland, dep.
Piossasco, d. in Italie, pros. en circ.1
Platluis (de),
Acarnania en Aetolia. 2270 mw.
Ossendrecht.
'Partin. 3805 low.
Polino, 2. Milo 1).
Pioton, at. in Br. N.-Amerika, Canada, 1 Plattshurg, z. Clinton 1).
Politschlsa, z. Policzka.
prov.Ontai2361w Plancnoche-Grund. z. Dresden 1).
Polkton, gem. der VS., Michigan, gm.
Piova, d. in Italie, pros. Alessandria,i Plauer-meir, z. Plan.
Pleasant, z onder Piscataquis.
Ottawa. 2416 low.
circ. Casale-Monferrato. 1284 mw.
Pollegio, d. in Zwitserl., kant. Tessin°,
Piovena, d. in Italie, pros Vicenza, 'Plecska, z. Oder 1).
PI eguien, gem. en d. in Frankr., dep.
distr. Livinen of Levantina. 521 low.
circ. Scio. 1873 mw.
Cotes-du-Nord, arr. St.-Brieue. 2103 inw. Pollen, z. Paelen.
Piovera, d. in Italie, pros AlessanPlenitude, st. in de VS., Tejas, gm. Polleor, z. Pollen. under Pollenza.
dria, circ. Tortona. 1495 low.
Anderson. 3500 low.
Ponies., St. in Italie, pros. Salerno,
Piozzo, d. in Italie, pros. Cuneo, rime.
Pleskov, 2. Pskov 2).
circ. Vallo. 3246 low.
Mondovi. 1681 low.
Pollina, d. op Sicilie, pros. Palermo,
Pipe-Creek, gem. der VS., Indiana, Plessa, z. Pies.
Pleszew, z. Pleschen.
circ. Cefalu. 1936 low.
grs. Madison. 2300 mw.
Plitvieza, z. Drau.
Pollone, st. in I alie, prov. Novara,
Pique, z. Garonne.
ce z. Pldn.
circ. Biella. 1719 low.
Piquet- of Piketberg, afdeeling in de Pia,
Polls-one, kersp. van Ierland, gm. KilW.prov. der Kaapkolonie, Z.-Afrika, Poiecei, Plojeschtin, z. Ploeschti.
kenny. 1483 low.
tusschen de Olifantsbergen en de St.- 'Plosk z. Flock.
Polmont, aan zee gelegen kersp. van
Helena-baai, met een d. van denzelfden Ployesk, z. Ploeschti.
Schotland, gm. Stirling, 1 u. 0. Falnaam. Zi,j staat am s een schildwacht, Plozevet. gem. van Frankrijk, dep. Fikirk. 39)0 mw.
of piket voor de Olifantsbergen nit; van- t nistare. 3250 low.
z. Flock.
Polo (San-), gem. en d. in Italie, prov.
daar de naam. 8240 mw. (in de afd.)
en circ. Reggio-Emilia. 2260 low.
Pira, z. Mitylene ; - Rio-Grande 2
I Plusnartin, z. Pleumartin.
Poloek, z. Polotzk.
Fire, gem. en d. in Frankrijk, dep. Plumes (1Las-1, z. Sacramento 1).
Polomka. gem. van Hongarije, grs.
Ille-et-Vilain e, arr. Rennes, kant.Gauze. Pittman, Z. Plumenan.
GOmOr. 2694 low.
z. Chiavenna.
3233 low.
Polonghera, d. in Italie, pros. Cuneo,
Piros. gem. van Hongarije, grs. Bacs. Pluviers, z. Pitiviers.
circ. Saluzzo. 1516 low.
Pole!, d. in Z.-Afrika, W.-Griqualand,
2382 mw.
can den l. o. der Vaalrivier ; een tijd- Polpenazza, d. in Italie, pros. Brescia,
Pir-Pandsjal, z. Dsjelum.
circ. Salo. 1264 low.
lang beroemd als een der rijkste diaPirri, d. op Sardinie, prov. en circ. CaPolverana, d. in Italie, pros. Padua,
mantlanden.
gliari. 1719 low.
circ. Piove-di-Sacco. )631 low.
Pirton, kersp. v. Engeland, grs. Herta, Pnievvy, z. Pinne.
Polverigi, d. in Italie, pros. en circ.
Poa-King, z. Lo-Kiang.
2/4 U. NW. Hitchin. 1081 low.
Ancona. 2133 mw.
Pobiedzisko, z. Pudewitz.
Pisatello. z. Rubicon.
Poly ktoria. gem. van Griekenland, dep.
Poblat, z. Puebla (La-) 3).
Piscatavvay, z. onder Potomac.
Cephalonia. 2403 mw.
Pocahontas, z. onder Randolph 2).
Pischtian, z.- Pftschtin.
d. in Zwitserland, kant. Pocapaglia, d. in Italie., pray. Cuneo, Polystilo, z. Koemoerdsjina.
circ. Alba. 2034 low.
Pombia, d. in Italie, pros. en elm.
Grauwbunderland. distr. Bernina.
Novara. 1522 ism.
Piscine, mvl. in Italic, prov. Turijn, Poezinka, z. Potsjinki.
Podebrad, 2. Podibrad.
Pomegue, z. Marseille 1).
m earc. Perolo. 952 mw.
1Piaeopia, d. in Italie, prov. Catan- Podenzana, d. in Italie, pros/. en circ- Pomeroy, kersp. en d. van Ierland,
Ulster, pro. Tyrone, 2 ,/2 u. NW. DunMassa. 2298 low.
zaro, elm. Monteleone. 1100 mow.
gannon. 6250 low.
Podgora, gem. van Oostenrijk-Honga.
Piseowieo, z. Peiskretscham.
Pontiesaeie, z. Pruissen 2).
rije, prov. Kustland. 2382 low.
Piskolt, gem. van Hongarije, gm. BiPommerellen, z. Conitz, en Prnissen 2 ).
Fodgorzelly, z. Pogorschel.
bar. 2240 low.
Podgraje, z. Asseria.
Poniotoe-archipel, z. Gevaarlijke eil.
Pisonea, Z. Wellesley 2).
Ponapiano. d. in Italie, pros. Brescia,
Pistyan, gem. van Hongarije, gm. Neu- IPodkoemka, a. Georgievsk 1).
circ. Chiari. 998 Mir.
Pedol, z. Podolsk.
Ira. 3468 mw.
Pompon, z. Edisto en Ftttwa.
Piety*, gem van Oostenrijk-Hongarije, Podolsk, z. onder Podolie.
Pomponesco, at. in Italie, pros. CreIPoedjan, z. Tappanoeli.
rov. Galicie. 2962 mw.
mona, dim Casalmaggiore. 1854 low.
Piton-de-la-Fournaise (berg), zie Pool Ide), z. Legmeir 1).
Ponearale, d in Italie, pros. en circ.
Poelen = Ponlen, z. Foelahs.
Bourbon.
Brescia. 1264 low.
1Poelgeest, z. Oegstgeest.
Piton-des-Neiges, z. Bourbon.
Ponderano, d. in Italie, pros. Novara,
Poeloe.4jar. z. Hoorn 8).
Pitt, z. Chatham 2).
arr. Biella. 163 low.
Poelee-Annan, z. Pengarten.
Pittingen, Z. Pettingen.
Pitt-Town, poststation in Nieuw-Z.- Poelee-Balabalagain, z. Paternosters- 1Pondjeng-liitjsel, z. Tappanoeh.
Pone. Z. POrtOriCO.
Bilanden 2
Wale., Australia,gra. Cumberland, 1
Ponievviesch, z. Poneweach.
Poeloe-Bavo, z. Monnickendam.
U. van Windsor. 300 mw.
Ponnipet, z. Seniavine.
IPinbega, d. in Italie, prov. Mantua, Poeloe-Besar, z. Kambangan.
Ponsacco, gem. en d. in Italie, pros.
Peelee-Beeta. z. Krawang.
circ. Asola. 1154 low.
en circ. Pisa. 3632 low.
Piuro, d. in Italie, prov. en circ. Son- Peelee-Damar, z. Edam 3).
Poeloe- Flores, z. Zuidooster-Eilanden. Ponso, I. in Itsdie, pros. Padua, circ.
drio. 1855 low.
Este. 1869 mw.
Poeloe-Kapal, z. Onrust.
Piave, z. Chiavenna.
Ponsul, z. Tang.
keler, a. °must.
Piverone, d. in Italie, prov. Turijn,
z. Ponteba.
Pee1lse411a. z. Penganten.
dec. Ivrea. 1668 low.
Pont-du-Gard, z. Remonlins.
IFivinicza, gem. van Hongarije, grs. Poelosoatega, z. Triste 2).
Poelee-kindsjasigan, a. Alkmaar 4). roatoba, vi. in Italie, ten N. van Udine,
Baca. 4421 mw.
aan de Oostenr. grens; met bet tegend. in Italie, prov. Pavia, circ. Poeloe Obi, z. Schiedam 3).
Peelee-Orie-Besar, z. Rotterdam 5).
over gelegen Pontafel verbonden door
t4Voghera. 1028 low.
een reusachtige viaduct, het glanspunt
Pizzoimi, d. in Italie. pros. Catanzaro, Poeloe-Pagi, z. Nassau 7).
elm. Monteleone-di-Calabria. 1591 low. PoeleeAFambitan, z. Prinsen-Eiland 2). ; der bekende Ponteba-Pontafelbaan.
Plaisance, z. onder Piacenza.

i

1

Ponte-Curone
in Italie, pros. Alessandria, sire. en mina 1 U. NO. Tortona.
30.0 mw.
Pontedassio, d. in Italie, prov. en circ.
Maurizio. 875 law.
Pontedeeinso, at. in Italie, pros. en
circ. Genus. 3040 low.
Ponte-di-Legno, d. in Italie, prov.
Brescia, circ. Breno. 1488 inw.
IPonte-di-Pavia, st. in Italie, prov.
Trevizo, circ. Oderzo. 3788 mow.
Ponte-in-Valtellina. d. in Italie, prov.
en circ. Sondrio. 3017 mw.
Poatelo. go, d. in Italie, pros. Padua,
etre. Piove-di-Sacco. 2120 inw.
ironteranica, d. in Italie, pros. en circ.
Bergamo. 1079 mw.
Ponteabury, kerap. van Engeland, gra.
Salop, 11/a U. ZW. Shrewebury. 3194 ins/.
Ponteatara, d. in Italie, pros. Alessandria, circ. en 1 U. WNW. Casale,
aan de Po, wear deze de Stura opneemt. 22.86 low.
Pond, d. in Italie, pros. Alessandria,
circ. Acqui. 1212 low.
Pontida, d. in Italie, prov. en circ.
Bergamo. 2285 low.
Pontoglio, d. in Italie, pros. Brescia,
circ. Chiari. 19,6 inw.
Fonts (Les ), st. in Zwitserland, kant.
Neuchatel. distr. Le-Locle. 218", low.
Pont-surSaone, 2. Port-sur Saone.
Poutus Euzinus, z. Zwarte Zee.
Pont-Vaen, z. Cowbridge.
Ponte-Curone, d.

Puget-Sound 1181

venkust, 5° N.B., V 0.L.; met veel
voer can palmolie. 10,000 low.

d. in Italie, prov. en circ.
Trevizo. 2797 mw.

Preganziolo,

Port-Elliot, Port-Lincoln, Port- Pregny, d. in Zwitserland, kant. en
Macdon nel, Port-Pi rie, Port-Viearr. Geneve, tan den r. o. van het meer.
498 law.
tor, s. het art. Zutd Australia.
Porto Panormo, z. Tinos.
Pregolo, d. in. Italie, prov. Pavia, circ.
Bobbin. 3024 low.
Porto.Ponente, Z. Vulcan°.
Prekop, z. Orkoeb ; — Perekop.
Porto-Quaglio, z. Kalil°.
Bi,j de voornaamate pleat- Prelepe, z. Perlepe.
Portorico
Ben des eilands voege men nog S a 0- Preles, Z. hierboven Praegelz.
German (Herman) en Aguadilla, Prelok, z. Perlepe.

welk laatste eau de NW.kust, 18 u. Prenanay, kersp. van Schotland, grs.
W. San-Juan ligt, een haven heeft en
en 6 u. WNW. Aberdeen. 997 mw.
Prepol, z. Priepol.
3600 mw. telt.
Pressana, d. in Italie, prov. Verona,
circ.
Bologna. 2664 mw.
),
en Sassari.
Pressigne, z. Preeigne.
Pros-St. Gervais (Leal, gem. en d.
Porto-Viscardo, z. Cephalonia.
in Frankrijk, dep. Seine, arr. St.-DePort-Panormo, z. Mykone.
nis. 4136 low. fin de gem.)
onder Victoria 1).
Port-Ramon, z. Durance.
Prestbury, 1 kersp. van Engeland, gra.
Porto-Sens. z. Porto-Paglia.
Porto-Torres, z. Sardinie Eiland-

Port-Sud-Est, z. Port-Bourbon.
Chester, aan een zijtak van den LonPort.Tobacco, Z. Charles 1).
don .and-North-Westernspw. 53,410 low.
Portugal, z. onder Poortugaal.
— 2) id., gra. Gloucester, bij Cheltenham. 1373 low.
Port-Victoria, z. Seychellen.
Port-Washington, gem. der V.S., Wis- Preste (La-). z. Pratz 2).
Pretoria, z. Transvaal.
eonsiv, grs. Ozaukee. 2390 inw.
Port-Wakefield, et. en haven in de Pretzendorf, z. Ilimmelkron.
kolonie Z -Australie, aan de St. Vin- Pre.. Pres, Pre, I) vi, in Zwitsercent-golf, met Adelaide door een spw.
land. kant. Freinurg, distr. Sarine. 441
verbonden.
low. — 2) id., id., distr. Glane. 357 tow.
Posada, d. op Sicilie, prov. Sassari, Pri, z. Frame.
Pria, a. Pea 1).
circ. N nor°. 1629 mw.
Poscante, d. in Italie, prov. en circ. Primo, z. Chic., see.
Bergamo. 1534 law.
Poo... (in cog. woordvormen), z. Poe...
Prietseltie, z. Po retosjie.
Prieure (Le.), z. Chamonix 2).
Pool, z. Welschpool.
Poscheg, z. Posega.
Prilly, vl. in Zwitser(and, kant. Waadt,
Poolajee, z. Poeladsjie.
Posehegon, a. Posjekon.
Poolsche-Hoed, z. Soenda (Straat-). Poaehtil, z. Pogitel.
distr. Lousanne. 1000 mw.
Poolsee, z. IJszee.
Prim, z. Neckar.
Poseitel, z. Pogitel.
Prin, e. Prone,
Poonboven, z. Zaamslag.
Posing, z. Basin.
Poole (La-), z. Paot( La- ).
Princesa, z. Salomons.Eilanden.
1Posjarovitz, Z. Passarowitz.
Princess-Royal, zie Bing-GeorgesPo.olakaja. z. Baikal-meir.
Poplar-Marshes, z. Dogs Isle-of- ).
Popowitz, gem. van Oostenr.-Honga- Posonium. Posony, z. Freeburg.
Soun d.
rije, pros. Moravie. 2086 low.
Princeza, Z. San-Sebastian 5
Possidi (kaap), z. Antakiv 2
Poppen (de), a. Loger.
Post (ten), d. in de Ned. pros. Gro- Princeza-da-Beira, z. Campanha.
Poprad, z. Deutschendorf.
Prinkipo,
z. Prinsen-Eilanden.
ningen, aan het Ds.mster iep, gem.
, Prins-Charles, z. Spitsbergen.
Poquonnuck, z. Windsor b] 2).
Ten-Boer. :30 mw.
Porabka, d. in Oostenrijk-Hongarije, Postaart, z. Popterholt.
Prinseland, z. Dinteloord.
pro, Galicie. 1980 low.
Prinsenhage, Princenhage, gem. in
Posthoorn, z.
Porchow, z. Porkhov.
de Ned. prov. N.-Brabant, kant., arr.
Posti lione, et. in Italie, prov. en 7
Porria, d. in Italie, pros. Udine, tire.
en 1 /2 U. 'LW. Breda ; met 6649 low.
u. Z . Salerno :991 mw.
Pordenone. 3413 low.
( waars an nagenoeg 1.00 in de kom van
Post Oak, gem. der VS., Missouri, grs.
Porch, d. in Italie. pros. Salerno, circ.
het d.) Tot deze gem. behoert het fraaie
Johnson. 2631 low.
Il-Vallo. 1634 low.
en uitgestrekte Liesboscb, de heerlijkPostpaard, a. Ralatoa.
Pornassio, d. in Italic, pros. en tire. Potannogitonea, gem. van Griekenland,
held Burgst, verscneiden b. en geh. en
Porto-Maurizio. 1‘26S law.
het d. Beek. Men heeft er achoone
dep. Corfu. 3303 jaw.
Porohy, d. in Oostenrijk-Hongarije, Potamos, gem. can Griekenland, dep.
omstreken, met tal van buitengoederen
prov. Galicie. 1994 law.
en sang-name wandelingen.
Argolis en Corinthe. 5020 mow.
Poromuschir. z. Poramoesjir.
Potjesberg, bekende zandheuvel in de Prins-Willem-Frederik ( fort), die
Marowyne.
Porouzlo, gem. van Hongarije, gra. HeNed. prov. N.-Brabant, gem. Son-ensea. 4612 low.
Proben, z. Front.
Brengel.
Porpetto, d. in Italie, pro, Udine, Potschateek, z. Poczateck.
Proholingo, z. Poerbolingo.
Probus,
circ. Palma. 1728 law.
kersp. van Engeland, grs. CornPotschitatz, z.
Porquerolle, z. Hyeces-eiland.
wall, 1 u. NO. Truro. 1381 low.
Pottebakker, z. Moth.
Porrentrui, z. Porentruy.
Potter-Newton, gem. van Engeland, Proeens, d. in Italie, pros. Rome, tire.
Viterbo. 1494 low.
Porretta, d. in Italie, pros. en 71)2 rt.
grs. York, kerap. en 1/2 u. NNO. Leeds.
Proctor, gem. der V.S.,
ZW. Bologna; met see] bezochte twa- 3457 mw.
gm. Wetzel. 2100 mw.
velbaden. 3263 low.
Pottstown, st in de V.S., PennsylvaProdona, z. Sphagia.
Port-Albion, z. Keeling.
grs. Montgomery. 4125 low.
Portalegre, z. Porto-Alegre.
Proeth, z Pruth.
Pouille (La-). a. Apulie.
Port Askaig, Z. Islay.
Poulaines, gem. en d. in Frankr., dep. Prokoeplje, z. Orkoeb.
Port-Augusta, at. en haven in de koIndre, 5 u. NW. Issoudun. 2095 low. Prone, z. Prome.
lonie Z.-Australie, aan het N einde der Pottle, gem. en d. in Frankrijk, dep. Proni, gem. van Griekenland, dep. Cephalonia. 3652 mw.
Spencergolf. Hier begint de overlandRhone, arr. Ville-Franche-sur-Sa6ne,
Prono-rogo, Z. Ponorogo.
telegr. near Port-Darwin (Palmerston).
kant. La-Mure. 1959 low.
Porta-Westphalica, z. Weser.
Povegliano, 11 d in Italie, prov. en Propontis, z. Marmora.
Port Chalmers, z. Otago.
rice. Treviso. 1835 low. — 2) id., prov. Proschion, gem. can Griekenland, dep.
Acarnania en Aetolia. 2962 inw.
Port-Charlotte, z. Islay.
Verona, circ. Villafranca. 1941 law. I
Port Clinton, z. Ottawa 31Prosymna, gem. van Gnekenland, dep.
Poverty-baiat, z Toeranga.
Argolis en Corinthe. 2067 inw.
Port-Cross, z. Hyeres-Eilanden.
Poviglio, gem. en at. in Italie, pro,
Port-Davey, z. Van-Diemens-Land.
Reggio-Emilia, circ.Guastalla. '5588 mw. Proutytown, z. Taylor 2).
Proveglia-d'Iseo, d. in Italie, prov.
Port-de-Confranc, z. Pyreneen.
Powell-Eilanden, z. Orkney 2).
en tier. Brescia. 1238 inw.
Port-de-Ronceveaux, z. Pyreneen.
Powenetz, z. Pocenetz.
Port-des-Moines, z. Polk 4).
Provence, stadje in Zwitserland, kant.
Pow-of-Errol, /. Port-Allen.
Port-d'Oo, z. Pyreneen.
Wgadt, distr. Grandson. 999 mw.
Poyais, z. Mosquitia.
Providence, a. onder Caicos.
Port-d'Urban, z. Port-Natal.
Prahutha, z. Riesenburg.
Portenau, z. Pordenone.
Praegelz of Prete., d. in Zwitserland, Prozelten, z. Stadtprozelten.
Portengen, z. Laagniekoop .
kant. Bern, distr. Neuenatadt. 406 low. Prudence. z. Narraganset ; — PortsPortereauz )Les-), Z. Marceau (St.- ).: Prairie-du-Sac, z. Sauk.
mouth 5).
Port-Fairey, z. Villiers.
Pratungo, d. in Italie, pros. Novara, Prodnitz, z. Neustadt 17).
Pruntrut, z. Porentruy.
Port-Galera, z. Trinidad 1).
circ. Bi,11a. 2350 low.
Port-Gawler, z. Vincent (St.-) a] 3), Praslin, z. onder Zeeland (Nieuw.); — Pruszany, z. Proesjani.
Poara, Psari, z. Ipsara.
Portillo (pas), Z. Andes.
Seychelles.
Pals, z. Psiol.
Port-Jarvis, Z. Roapoa.
Pra.smar, Z. Tartlau.
Pu.. ((n hoogd. en cog. woordv.), z. Poe..
Port-la-Luz, Z. Canaria.
Prastae, z. PrseatOe.
Prato, d. in Zwitserland, kant. Tessino, Puebla-de-los-Angeles, z. Californie
Port-la-Mar, z. Cobija.
I Opper-1.
Portland, z. onder Oregon-Gebied.
distr. Livinen of Leventina. 691 mw.
Pueblo-de-los-Reyes, z. Beni.
Port-Lihesade, z. Stavros.
Prauska, z. Praszka.
Port-Louis, z. Marie-Sainte 1).
Puerco. z. Rio-Grande-del-Norte.
Pre, z. Prome.
Preei, d. en gem. van Italie, pros. Pe- Puerto-de-Isabel, z. Fernando-Po.
Port-Maurice, z. Porto-Maurizio.
Puertode-la-Mar, z. Cobija.
Porto, z. Oporto.
rugia, tire. Spoleto. :665 mw.
Porto-Corrini, z. Ravenna 1).
Predappio, d. in Italie, pros. en circ. Puerto.Rico. Z Portorico.
Puganz„ Z. Pukanz.
Porto Curralinho, z Boavista.
Forli. 3050 low.
Porto-da-Casa, z. Corso.
Predassel, gem. van Oostenr.-Honga- Puget-Sound, inlatm van den Grooten
oceaan op N.-AmPrika's W.kust tegenPorto-do Norte, Z. Boavista.
rije, pros. Krain. 1516 inw.
Porto Gay, z. Nicol° (San-) 5).
Predazzo, d. in Oostenrijk-Hongarije,1 over Van-Couverecil., in het Washing.
ton-gebted. Zo sort ale voortzetttng
Porto Gayo, z. Paxo.
Pros. Opper-Oostenrijk. 263 low.
van de Juan-de-Fuca-straat een veilige
Porto-Grande, z. Vincent (St.-) a] 2). Pre. (La-). z. Re.
reede en heeft aan haar Z.uiteinde In
Porto-Ingannatore, z. Meleda.
Pre-en-Pail, z. Prez-en-Pail.
de stad Olympia eon drukke uitvoer.
Porto-Levante, z. Vulcano.
Prees, kersp. van Engeland, gr.. Salop, I
Porto-Novo, st. in Afrika, aan de Sla.
31J as. NNO. Shrewsbury. 3169 low. ; haven van hoot, lei en zandsteen.

H82 Puget-Theniers

1

Rixhooft

Phaget-Theniere, arr., kant. en gem. , iladelfingen, gem. van Zwitserlaud, Iteindorf, z. Sechahaus.
z. Reni.
vanFrkij,dep.Als-Martm kant Bern, distr. Aarberg. 1481 inw.
z. Skalholt.
23 400 mw. in 't arr„ 3507 in 't kant Radium, z. Bog 2).
Reismarkt, z. Reussmarkt.
It.., s. Undid1222 in de gem.
Reisam, z. Reitsnua.
Paget-Ville, gem. en d. in Frankr., dep. Rados. z. Rodna.
Reitdiep,
z.
Aa
4 en Hume.
Tar, arr. Toulon. 2295 mw. (in de gem.) Radoboj, z. Warasdin.
Bejitaa, Z. Resjitza.
Z. Radmansdorf.
Puglia z. Apalie.
z. As 3).
Itadlegur (fort., z. &what.
Pnieerds, z. Pnigcerda.
Remisehen, z. Remerschen.
Puidoux, at. in Zwitserland, kant. Radsjepoetana, z. Adjmir.
Resept, Z. Rumpt.
Rogan, z. Pfelf,s.
Waadt, distr. de Lavanx. 1 266 mw.
Kern., z. Neckar.
itagbery, Z. Rathlin.
Pulaski, z. Giles 2).
Remand, z. Romont.
Rogoegur, z. Raghoegnr.
Valiant, Pulieate, z. Paliaeate.
Fulham, kern,. van Engeland,grs. Nor- Segundo, andere naam der riv. Indals. Rendez- votis-Ei land, z. Poelo-Banwal.
Renee... z. Renaix.
Ralie.
z.
Aurich.
folk, u. NW. Harleston. 1200 mow.
Rengauw, a. Rotti.
Raiebor, Raieboor, z. Raitsj...
Pultattrat, z. Poltawa.
Renkum, z. Rencum.
Rahman, a. Serve.
Pulteneytown, z. Wick.
1 Rennels, Z. Biscaye 2).
Raivave, z. Veritee.
Punipet, z. Seniavine.
Rennendorf, z. Courrendelin.
Raj..., Z. Radsj...
Pujgoor, z. Pundjgoer.
Reonmarkt, z. Szasz-Regen.
Rajpootana, z. Adjmir.
Psanjnud, z. Pundsjnoed.
Resit.ja, z. Resicza.
Inakan, z. Sumatra.
Punnab, z Pannah.
Bettid, z. Reseht.
Itakka, z. ond,r Yarriba.
Punt.-de-Europa. z. Gibraltar.
Itessant. Z. Tafilelt.
Itaksvitz, Z. Raekwitz.
Punta-del-Gads", z. Ponta-.
Raleigh, z. onder Saline 3); - Shelby Retournemer, z. Gerardmer.
remote, z. Losser.
Retsina°, z. Retimo.
6;; - Saa.th 2 ; - Wake.
Purdy, z. Macnairy.
Ranta,z. onder Dalmatie 2); - Ramleh. Reim z. onder Rots.
Purling, z. Barho (St.- ).
Rama-bank. z. 4damsbrug.
Retut. Z. Rezat.
Puumbio, z. Puroce.
z.
Rembang.
Reuse], z. Lei.
Itambang,
Pusehlav. z. Poscbiavo.
Ramdaspoer, z. Amritsir.
Reuzenberg, z. Jorusdagh.
Pamela, z. Poschiavo.
Ranae:,, Z. Raumo.
Itenernhoek, a. Zaamslag.
rut. z. Putten 2).
Raingange, a. Ratugunga.
Reval, Z. under Esthland.
Pali, z. Poti.
Helsingborg.
z. Rescuishenn; - Rixheim.
Ranatosa,
a.
Putnam, z. onder Zanesville.
Ramsey, z. Ramsay.
Rey, z. onder Teheran.
Pnmehen, z. Poe-tsjoe.
ILamsin, z. Rassein.
Reyersoort, z. Buurmalsen.
Pattie, z. Poetic.
Ranenburg, z. Oranienburg 2).
Reynet, z. Graaf-Reinet.
Patten, z. onder Zes-Gehuchten.
ILingong. z. Rotti.
; Reynoldsburg, z. Humphreys.
Puttlingen, z. Puttelange.
Reyssousse, z
rat.. gem. van Pruisen, Rijnprov., Rangpoer, Z. Rungpoer.
Rantem, a. Sylt.
Rha, z. Jericho; - Wolga.
regdst. Kenlen. 2686 mw.
Rhan, z. Raboen.
Kermandec-Archipel.
1P'uyeerda, a. Puigcerda.
Rho, z. Rd.
Rapa, a. Oparo.
Pnymoriens (pas), z. Pyreneen.
Rappenbilhel,
z.
Weiler
2).
Rhrban, z. Churchtown 2).
Pye, z Prom,
Rappoltsweiler, z. Ribeauville.
z. Reiras.
Pyetun = Peytun.
Rheingau z. Nassau 1).
Ras-Adar, z. Bon Kanp- ).
Pyramide, Z. Karimata.
Rh-iemagen. z. Remagen.
Pyrmont., voorst. an Sidn , y, Australie. Rar-Aksser, z Guardafut.
Rh.
tiers,
Z.
Retiers.
Res-el-Til,
z.
Felix
(
St.)
4).
Pyiroica, d. in OostenrHongarije,
Rhieoeek, z Rieneck.
Rasjauea, Z. Rassegoe.
prov. Galicie. 1937 mw.
Rhio, z. Riouw.
R.sselstein, z. Heddesdorf.
Pysz. z. Narev 1).
Rhine, z. Dardanellen 3 - Phasic
Python (St..), gem. en d. in Frankrijk, Reesyp.ajo, Z. Rassoepnaja.
Rhodanet, z Rhone 1).
dep. Nord, arr. en 3 u. 0. Cambray. Rat. z Ratteneiland.
Rhoden, Z. Roden 1).
Rathekau, z. Sehwantau.
1617 mw.
Rhode., z. Rodez.
Rathrny, z. onder Dublin 3).
Rhodope, t. Despot() Dagh.
Itathgogao, z. Charleville 2
Rothgraf, z. Castle-Polland (o. Castle). Rhodos, Rhoda.* = Rhodes 1).
Rashjensdorf, z. Liibeck 1).
Rho.toeto, 5. Rodosto.
Rathmeiton, z. Donegal 1 ..
Rhoegian, z. Ra:ian.
Ratisbon, Ratisbonne, z.Regensburg. Rioneares. z. Guadiana.
Riaza, z. Douro 1 .
Ratkow, z. Schwantau.
nadra., z. Vancouver's-Eiland.
Ratmanow eil. , z. Diomedes.
z. Ribeauville.
naestipre, z. Quaedipre.
Ribnik, z. Rimnik.
Ratne-Poerah = Ava.
uakenbriiek. z. Quackenbrilck.
Rieehoro', z. Alatamaha.
oaqume (Land-der.), z. Ivoorkust. Rattenest, z. Rottenest.
Riehi, z. Jericho.
Ratz-, z. Rats-.
uarnholm, z. Kalmar.
Riekenbach, 1) d. in Zwitserlatad,
Rategrad, z. Rasgrad.
neekbrunnen, z. Altstadt 2).
kant. Lucerne; distr. Sursee. 895 inw.
Ronde.. z. Raudten.
soda, z. Sjawl; - Whydah.
- 2) id., kant. Thurgau, distr. Winchaleenstovvn, Z. Cove-of-Cork; - Ma- Rauneburg. z. Rumburg.
weilen. 862 mw.
Rauw, Z. Ran.
ryborough.
Rauwerd 2), lees in plaats van Rea- Riding, z. York a] 1).
Queuing, z. Kwi-lin.
Rid, z. Zes-Gehuchten.
m!: Beard.
eneinzades, z. Itapicuru.
Riesengebirge, z. Reuzengebergte.
Rawavai, z. Toeboeai-.
eitejoe, z. Kwi-tsjoe.
Riesenkoppe, z. Schneekoppe.
Raven, Z. Ravie.
nella-Illortrang. z. Queda.
Riethowen, z. Kortenhoef.
Ravels, z. Raevels.
nerande = Guerande.
Ravie, reg. 2 v. o., st. Tsjumbra, 1. Rietsjiesta, z. Rzeszyca.
nerataeo = Cherasco.
Riggisherg, gem. van Zwitserl., kant.
Tsjumba of Tsjoemba.
uerenberg. z. Hessen (Keur-).
, Bern, distr. Seftigen. 1354 mw.
Ravivai, Z. Vavitoe.
netts., Z. Sjawl.
, R:jesel, Z. Rule.
Ravviez, z. Rawitsch.
nibdo, Z. Citara 2).
Rintmerstock, z. Reymerstock.
Ita 3 brad, z. Raygern.
ckjoek, a. Pitea 1).
Raymond, z. onder Hinds.
Itinderotb, z. Rt1deroth.
ief, z. Here (Cap.de-la.).
Muck, Z. Rieneck.
Royein, Z. Raidsien.
miens, z. Chieri.
Ringat, Z. Indragiri.
Rosen, Matzen, z. Servie.
ilabantba, z. Vileabamba.
Ringgenberg, gem. van Zwitserland,
Kamm. 1. Gaza 1).
aillerwald, z. Hessen (lieur-).
Tortola.
kant. Bern, distr. Interlaken. 1408 mw.
Read-Harbour.
z.
lniaillimarme. z. Quilimane.
Rinneburg. z. Rumburg.
Rearson, Z. Roggeveens-Archipel.
Leon, 2. Quinhon.
Rebevelier, d. in Zwitstrland, kant. Rinya, z. Drau.
isstshenl, z Monster.
Rio, z. wider Riouw.
Bern, distr. Delemont (Delaberg..
i-Plitte --=---- Phoe-Yen.
Reehthalten (fr. Dir I are t), vi. in Rio Bogota. z. Magdalena 2).
niquirine, z. Quiriquina.
z. Bayona 4).
Zwitserland, kaut. Freiburg, distr.
irimbo-Eilanden, z. Querimba-.
Rio-Freseo, z. Rufisque.
Sense of Singine. 1006 mw.
isman, z. Clarke 31.
Rio-Grande, z. onder Bissagos; - HonReekange, z. Reekingen.
i-Toe =-- Phoe-Yen.
do-Vermejo.
Rreken, z. Rekken.
anis, Z. Roes.
Itio-Jequitinbonba, z. Belmonte.
liteekbeina, z. Reekem.
sin, z. Sierra-Leone,
Reconvillier, gem. van Zwitserland, Rio-Lebrija, z. Magdalena 2).
kant. Bern, distr. Manster. 1123 mw. Rio-San-Juan, z. Chama 11.
Redange, Z. Reding, en.Redingen 2). Rio-Sebollati, z. Barriga-Negra.
11flionsw, z. Bintang.
Roden, Z. Ababdeh.
Itod-Fork, z. Brazos-de-Dios.
Rio-Zrear, z. Magdalena 2).
z. Ripaglia.
Itedoet-Kaleb, z. Redont-Haleh.
R.ppon, z. Ripon.
Itaard, z. onder Rauwerd, waaraebter Redriff, z. Rotherhite.
Red-River (Little.), z. White-River. Riquier, z. Riequier.
verkeerdelijk Rural stmt.
*iamb, z. Rizah.
Ittalajang, z. Redjang.
Sauey, s. BAsay.
Ritchie. gin. der T.S., in 't NW. vaa
Iteeffied-lslaads, a. Calvert 3).
Sufi., z. Bingelrade.
Vlrginie, bij den Ohio; met 5600 inw.;
Reese., z. Remen.
1111abato. z. Civita-Vecchia 2).
hfdpl. Rit c hi e.
Regalanda, s. Tagolanda.
Ralbot-Seheberistan, z. Sieristan.
Ilitsumaburen, s. Marssum.
Regen-ffleer, z. Minnisota.
Iliabatto, s. Gozzo 1).
Segensdort, A. in Zwitserland, kant. Wither', z. Rietberg.
lIabby. z. Marmora.
Mich, distr. Dielsdorf. 1021' mw.
Rittershansen, d. in Prnisen, Ri)aaniesebswybr, z. Ribeanville.
prov., regdat. Dusseldorf, kr. RibesRegentstown, 5. Sierra-Leone.
s. Bohemerwoud.
veld, sum de Wnpper.
•egasalar z. Remained.
z. Rathlin.
Situerto, s. Douro 1).
Ratibor.
z. Eakka.
s. Rehden.
Rivas. z. Nicaragua 2).
z. Radkersburg.
Rive-donw, z. Re.
Itoiebonweyer, z. Riquewihr.
z. Dresden 1).
ltoid's-Mistake, z. Maequarrie-Lake. Riven, z. Rixhetm.
ilans-Seese, z. O'Becse.
Rolf, z. Rica 1).
Riviere (La-), z. Oissel-sur-Seine.
Altneskeveer, z. Csepel.
Rizbooft, z. Labs.
Seignior, 1. Relater.
Rade, Z. iortenhoef.

Q.

1

Rixingen
Rixingen, z. Riexingen.
Rjaaan, z. Ritmo.
Ro, z. Rho.
Road-Town, z. Tortola.
Roa-Poa, Z. Marquesas.
Roatan, z. Ruatan.
Robben-Eiland, z. Saghalin

Salsola
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Rossie-Island, z. Inch-Brayock.
Rossinar. z. Resinar.
Rossingeyn, z. Rosingyn.
Roosum, Z. onder Weerselo.
Rest, a. Lofoden.
Rosterachiitz, z. Wladislawow 1).
Sa, z. Sala.
Roth, z. onder Recknitz.
Rothberg, z. Rougemont 3).
Saabs (Land-der-), a. Bosjesmannen
(Land-der-'.
R6thelhad z. Geislingen.
Rathenbach, gem van Zwitserland, Saad, z. Bolaward.
kant. Bern, distr. Signau. 1591 mw. Saadeh, z. Sada 1)Rothenberg, z. Rougemont 2); - Saalmunater. z. Salmunster.
Schnaittach.
Saan, z. San 1).
Rothenbuch, my]. in Beieren, Bene- Saard, z. Sard 2 1 .
Saha, z. under March 2 ).
den-Franken, kr. Lahr. 1100 mw.
Sahatoch, z. Sjabatz.
Rothenburg, z. under Rostarzewo.
Riothenmann, z. Rottenmann.
Sabbato, z. Calore 11.
Rothley, kers', en gem. van Engeland, Sahino (Lago-) z. Iseo.
gm. Leicester , 1/2 U. Z. Mount-Sorrel. Sabla, d. in Perzie, aan de Karoen-ri-

S.

; - Seal-

Island.
Robert, z. Nienw-Zuid-Shetland.
Roberteau, z. Ruprechtsau.
Robertson, afdeeling der W.provincie
in de Kaapkolonie, Z.-Afrika, met een
hfdat. van denzelfden naam. 8031 mw.
fin de afd.; 1100 in de St.)
Robinal, z. Vera-Paz.
Robinsonville, z. Winchendon.
Roboise, z. Rol'chaise.
Bobruisk, at. in Rust., gouv. Minsk.
26,870 mw.
Rocas (Las-), z. Rogues (Los-).
Racca-Perdita, z. Revilla 21.
Roch (St..), z. San-Roque 3 .
Becher. (Chateau-deal, z. Vitre.
Roche-Savine, z. Amant (St. - ).
Roche-sur-Yon, z. Bourbon-Vend(e.

2360 mw. (in 't kersp. ) Geb.pl. van
den geschiedschrijver Macaulay.

Rode, z. Rotti.
Rotschinunt, z.

vier, die met ver van de Pert. golf in
den Sjat-el-Arab valt.

Sahoeko, z. Lampong.
Sabon, a. Riouw.
Sabor, z. Douro 1).
Sabrata, z. Tripoli 2).
Sabena, z. Adinara.

Rougemont 3).
Hotta, z. Rotti.
Rottehan, z. Hillegersberg.
Ilottenberg, a. Schnaittach.
Rochette (La-). z. Feltz.
Sal, Z. Sabre.
Rockaway-strand, z. Hempstead 3). Rotteneiland, z. Kommobo.
Rockbridge, Z. Ozark.
Rottenest, z. Freemantle.
Sacaha, z. Cochabamba 1).
Rockingham, z. under Richmond 3). Rotterdam, z. under Anamoeko; - Sacambahri, z. Samber.
Rock-Village, z. Vernon 5).
Medembliks?he-Eilandjes.
Saeandaga, z. Hudson 1).
Rockville, z. Montgomery 5); - Parke. Bottum, z. cinder Ronne.
Saeatou, z. Sakkatoe.
Rocky-Mount, z. Franklin a] 17).
Rots, z. Itetz.
Saccarappa, z. Westbrook 1).
Itocky-Moun mins, z. ander Nebraska Rau... (in fr woordvormen), z. Roe... Saceram, z. Sailim.
Rodaeh, z. Main 1).
Ronan, z. Siwas 2).
Sachalin, z. Saghalin.
itodange, z. Reding.
Rouphia, z. Roufia.
Sachore. z. Sands,ore.
Rodda, z. Rodah.
Rousselaere, z. Roulers.
Sachaenburg, z. Frankenberg 1).
Rode-le-Due, a. Herzogenrath.
ltovno, z. Rowno.
Sachsenhausen, z. under Frankfort 1)
Rodenkirehen. z. Rothenkirchen.
Illowsa, z. Rousay.
Saehaenatadt. z. Brous
Roder, z. Elster 2).
111,oxhoro', z. Person.
Saehalen. a Sachseln.
Rodersdorf, d. in Zwitserland, kant. Roylaartsdatn, z. Zegwaard.
Sadao, z. Saldao.
Solothurn, distr. Dorneck-Thierstein. Rozande, z. Oosterbeek.
Saddle-Island. z. Zebayer.
418 mw.
Sado. a. Saldao.
Roza° w, z. Rosnaw.
Rodangen, z. Reding.
Rschey, Z. Rjev.
Sadri.a, z. Sazka.
Rodney (kaap), a. Geelvinks-Baai (onder ' Rn.. (in duitsche woordvormen), z. Roe.. Sa-el-Hadajar, z. Said.
Papoea.
Rubigen, z. Rubingen.
Safal (eil. , z. Babague.
Bodo, z. Rhodes 2).
Rubinsk, z. Rybinsk.
Saff,d, z. Safed.
Rodosdjig, z. Rodosto.
Riickshoft, z. Leba.
Safro, z. Sofroe.
Rodt, a. Roodt 1).
Ruda, z. Eisenberg 3).
Siifvar-an, z. Swfvar-an.
Roebinek, z. Rybinsk.
Ruden, z. Ruthen.
Saga, Asp. st., prov. Hilzen. 29,500 inw,
Roebourne, opkomende haven tan de Rudisholz, z. Bois Les - ).
iSagalsn, z. Saghalin.
NW.kust van Nieuw-Holland, kolonie Rudtligen, d. in Zwitserland, kant. Sagenaw-haai, z. Huron 1).
W.-Austr., aan de Nickolbaai, 21 0 Z.B.
Bern, distr. Burgdorf. 612 mow.
Sagh, z. Ipoly.
Roell, z. Papoeas.
Rfieggisherg, gem. van Zwitserland. Saghalin, z. under Mantsjoerie.
Roelsk, Rylsk.
kant. Bern, distr. Seftigen. 3010 mw. Saghur, z. Saguenay.
Roem, z. Siwaa) ).
Ruffach. z. Rouffach.
Sagittaria, a. Societeits-Eilanden.
Roem.kai, z. Ceram 1).
Rug, z. Hogolen.
Saglien, z. Saghalin.
Roemili, z.
Ruga, Roega (baai), z. Arta (Golf-van-). Saguotum, z Murviedro.
Boer, z. under Ruermonde.
Ruhme, z. Leine.
Saigon, Z. Saugur.
Reeraao, z. Roraas.
Ruigabuizen, a. Rugahuizen.
Saharunpoer, z. Seharunpoer.
Roesig, z. Rachecourt.
Ruigenhoek, a. Rijswijk 21.
Sahlendorf, z. Zittau.
Roeskoi, z. Kesjan.
Ruigoord, z. Houtrijk-en-Polanen.
Saicourt, d. in Zwitserland, kant. Bern,
Rotten (in-der-). z. Roveredo 2).
Ruiten-Aa, z. An 3).
distr. latinster. 550 mw.
Rogeraville, z. Hawkins.
Rulsk, z. Rylsk.
Said, z. under Salde.
Roggenhurg, d. in Zwits., kant. Bern, Rum, z. under Siwas 2).
Saida, z. Angad.
dstr. Delemont of Delsberg. 310 inw. Rile/along, d. in Zwitserland, kant. Ztk- Saigan, z. Saigon.
Rognon, z. Marne 11.
rich. distr. Dieladorf. 821 inw.
Saillans. a. Seidans.
Rogorodo, z. Roveredo 2).
Rfimlingen, d. in Zwitserland, kant. Saint-Blaise, kaap van Z.-Afrika, afd.
Rogozno, z. Rogasen.
Bern, distr. Seftigen. 400 mw.
Georgetown der Kaapkolonte, op ruim
Rohaezew, z. Rogatsjev.
Reampen, z. Brunssum.
340 11' Z.B., 22° 6' O.L.
Rohan-Rohan, z. Frontenay.
Runasey, z. Ramsey.
Saivita, Z. Soepa.
Rebel, z. Nijega 4).
Run, z. Papoea.
SajoG6m6r, z. CT-Comdr.
Rojatek, z. Rohitsch.
Runaldallachpoint,z.BloodyFareland. Saka, z. Enarea.
Rokanje, z. Rockanje.
Riinderoth, z. Rtideroth.
Sakae, z. Osaka.
Rola,ndswerth, z. Nonnenwerth.
Runn-of-Bunni, z. eutch.
Sakatoe, z. Sakkatoe.
Bolduc, z. Herzogenrath. De aanzien- Runnymede (Veld-van-). z. Egham. Saki-Adassi, z. Seto 1).
lijke inrichting van middelbaar en Riischlikon, gem. van Zwitserland, Sakmara, z. Oeral 21.
hooger onderwijs in de voorm. Anguskant. Zurich, distr. Horgen. 990 inw. Sakya, z. Tibet.
tijner abdij Kloosterrade of Rai- Rusere, z. Roeser.
Sal, z. Porto-Sal-ey.
d u c ligt even over de grens op Ne- Rushville, z. under Schuyler 1).
Salaba, z. Bambouk.
derl. gebied, aanden weg naar Kerkrade. Ruska Poyana, z. Karpathen.
Salamanca, Z. ander Bacalar.
Rolling-Fork, z. Salt-River 1).
Ruakoi, Ruskoinan, z. Kesjan.
Salambria, Salampria, z. Salympria.
Rolua, z. Biafra 2).
Rusland, bl. 877. 2° kol., reg. 6 V. o. Salandrella, z. Basilicata.
Romainmotier, z. Vaulion.
staat moerasboomen; lees : moerasbo- Salang, Salanga. z. Dsjonk-Seylon.
Romanie, z. Romig.
dem ; en bl. 881, 1° kol., reg. 4 v. b. Salankenem (Oust.), z. Szalankament.
Romney, z. Hampshire 3).
ataat 87° N.B., lees: 78° N.B.
Salau, z. Salo 2).
Romany, z. Romeo.
RL
uo
sg
sa
entv 2
i1).1e, z. Frankin a] 10); - Sala-y-Gomez, z. Paasch-Eiland.
Romoos, gem. van Zwitserland, kant.
Salcedon, z. Nervion.
Lucerne, distr. Entlebuch. 1426 inw. Russignies, z. Russeignies.
Sale (1Vieuvv.), z. Rabat.
Swain, z. Rum 1 ).
Rust, z. ander March 2 ..
Sateen, z. Binghamstown.
Ronneburg, z. Rumburg.
Rustenburg, d. in de Transv., Z.-A frika, Saleh, Z. Rokelle.
Rouse, z. Renaix.
in de Magallesbergen, W. Pretoria.
Salehieh, z. Salabieh.
Roode-Rivier, z. Red-River.
Rustendorf, z. Sechahaus.
Salem, d. in de Kaapkolonie, Z.-Afrika,
Rooe, z. Rhoe.
Rustschuk, z. Roestsjoek.
afd. Albany, 4 u. ZW. Grahamstown.
Itoovers-eiland, z. Robia.
Rustum (fort), z. Hatnoen.
700 low.
Ropo, z. Oropo.
Rutledge, z. Granger.
Salengur, a. Salangore.
Roque (San-). Zie deze plaats beter Riitschelen, d. in Zwitserland, kant. SalhiCh, z. Salahieh.
vermeld op San-Roque 3).
Bern, dila, Aarwangen. 735 inw.
Salibabo-eilanden, Z.
Roqueta (de-la-), Z. Acapulco.
Rutthem, z. Ititthem.
Satin', z. Salina 1 .
flossy en-Brie, z. Rusty 1).
d. in Zwitserland, kant. Bern, Salisbury, z. under Rowan.
Roschach, z. Rorscrolch.
distr. Seftigen. 591 mw.
Salk, z. alk.
Illoschenz, d. in Zwitserland, kant. Raw, z. Rue 3).
Salland, z. Overijasel.
Bern. distr. Laufen. 4J0 inw.
Ruynen, a. Pijnacker.
Salle (La..), z. Decazeville.
Roachild, z. RoEskilde.
Ruyter (de), z. De Ruyter; - z. on- Sallee, z. Sale.
Rosegyn, z. Rosingyn.
der Willemstad 11.
Sallan-ChSteatt, z.
Roseate, z. Creme 1).
Ry.... Rye... (in eng. woordvormen), Salmola, z. Adamspiek.
Roeep„ z. Lei.
z. Rai..., Raie...
Salmon. z. under John (St.-) 2).
Reseren, z. Roeser.
Rychnow, z. Reichenau 2).
Salop, z. Shropshire.
Roskilde, z. Roeskilde.
Rye. z. onder Ryes.
filmdom°, z. Salnrn.
116askilde-fjord, z. Isefjord.
Rynarzowo, z. Rohrbruch.
Saloume, z. Soliman.
Rosman, Z. Rosenan ().
Rytaehsvol, z. Ritachenwalde.
Salses, z. Sakes.
Roasel, z. Louisiade-Archipel.
Salamis, z. Candelaro.

I
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Saluces

Schmerikon

San-Pietro-d'Arera, z. Piar-d'Arena Saros (Golf-van-), z. Xeros.
%slimes, z. Saluzzo.
Sar-Poeli, z. Holwan.
(San-).
Salmon, Z. Saloetin.
Snn-Saeramento, 5. onder Recife. Sarre-Louis. z. Saarloais.
Salwert, z. Sauwert.
Saa-Salvador-de-Bahitt, z. Bahia 2); Saud, z. Pactolus.
Staishael. z. midair Inn.
Sartorial" = Greenwich-Island.
- ook Congo.
Salsburger-Hopt, a. Westerwald.
Sau-Salvador-de-Soto-Mayor,z. So- Sarum (New.), z. Salisbury 1).
Balaban...4 z, Nidda 2).
Sarwa, Z. S4rawah.
to-Mayor.
Samadang, s. Soemadang, en PrinsenSan-Salvador-dos-Campos, z. Cam- Swims°, z. Sasseno.
Eiland 2).
Sasiguan-Eilanden, z. Aleutische-Eil.
Samana, z. onder Nare.
Poe 3).
Samangka-baai, z. Soenda (Strut-). Saa-Sebastiaa-del-Oro, z. Plata (La.). Sash.), z. Sawn°.
San•Sebastian-de-los-Reyes, z. Re- Sasjiwersk. z. Jakoetsk.
Samara, Z. onder Samarrah.
Samel,
z. Asselborn.
Samariada, at. op de 0.kust van Bor- yes 1Los-)Sasses's, ) eil.), z. Avlona.
neo; met drukken handel op Celebes, San-Stephan°, z. Ponza-Eilanden.
San-Vieente, Z. Vincent (St.) 2) en 4). Sasser, z. Sassari.
Java en Singapore.
Sassin, z. Stoma.
Bastian, z. Saghalin.
Samhaya, z. Beneawan.
Samlawl, z. Zaslav.
Sanday, z. Sanda 1).
Sambhara, z. Samber.
Sasso. z. onder Sasseno.
SamIlms, z. Ramleh.
Samisat, z. Sembutt, ook Someisat.
Sataldsje, z. Salympria.
Sarnia's& reg. 2 at. Trische, 1. Frisch. Sandersville, z. Washington 10).
Satarah, z. Sattara.
Samitie, z. Fareer-Eilanden.
Samaleask. z. Semljansk.
Sateef, z. Setif.
Sausdow, z. Sandau 1).
Sarno, z. Cephalonia.
Satajore, z. Sandsjore.
Saadoway, z. onder Arakan 1).
Samodi = Simoda.
Satta, z. Sata.
Saudraboui, Z. Soendraboni.
Saumedra, z. Sivana.
Saud, d. in Zwitserland, kant. en distr.
Sandseehausea. a. Seehausen 2).
Samos, Z. Cephalonia.
Schwyz. 936 mw.
Saudy•Bay, z. Rockport.
Samphire-Eilaaden, z. Tralee.
Sat', z. Wetter 41.
Saody-Hook, z. Newtown 2).
Sampit„ z. Borneo.
Saubach, z. Eger 1).
Sane, z. Saane 1).
Samaah, z. Tanis.
Sauces, z. Rio-Negro 2 ).
Sanford, C. Sandford 1).
San, z. onder Tanis.
Saagone en Sangonette, a: Coazze- Sauer, z. Sure.
San-Andre., z. Andre (St.-) 5).
Saugeren (fr. Soyhieres), d. in
San-A.ndres-de-Palomar, z. Palomar. Sangoaero, z. Segura 1).
Zwitserland, kant. Bern, distr. DelaSan-Augelo-di-Pergine, z. Pergine 2). Saagras, z. Kaschna.
berg. 3i0 low.
Sangnin, 1. Peperknst.
Sms-Alatao, Z. Antonio (St.-) 2).
Saunders, z. o. Magdalena-E(landen.
San-Antonio, z. Lemnos; - Prinsen- Saugsvin, z. Sanguin.
Saussures,
z. Saulxures.
Sanuio, z. Molise 1).
Eiland 1); - Ciancian.
Sautpoera, z. Satpoera.
Seesowate, z. Sonsonate.
San-Autonio-de-Brjar, Z. Bexar.
San-Antonio-de-la-Laguna, z. La- S.-uta-Agata-delle-Galline, z. Reg- Sauveh, z. Sava 21.
Sauveur (St.-), z. under Luz.
gio 1).
guna
Sanyo Eilanden, z. Savoe-.
Saus-Antonio-de-Queimadas, a. Ita- Santa-Anna, z. Mexico ( Nieuw-).
Santa-Anua-de-Taumulipas,z. Tam- Sauxemeauil. z. Saussemenil.
picuru.
Savalan, a. Sevellan.
pico.
Sau-Aotonio-de-Toro, z. Toro 2).
Seveneee, z. Prairienland.
Santa-Barbara, Z. Abrulhos.
San-Benedieto, z. Revilla 3).
San-Bernardino at. der VS., Cali- Santa Catharina, z. onder Desterre. Savanoer, z. Sjahnoer.
, en Garonne.
Save, z. gau
fornie. Zij was tot 1815 in 't bezit Santa-Christina, z. Taho-ate.
Savers., z. Severn 1).
der Indianen, maar werd toen door de Santa-Croce, Z. Heiligen-Kreuz.
Mormonen aangekocht. In April 1853 Santa-Crux, z. onder Croix (Sainte-) a], Savillian, z. Savigliano.
Gil ( San- .; Savo-Eilanden, Z. Savoe-Eilanden.
Agadir ; - Egmont 3);
weed zij ale stad geincorporeerd.
Sawa, at. in Z.-Arabie, Hadramant.
- Palma 1); - Rio-de-Janeiro.
Sala-Bias, z. Mandinga.
Sawai, Z. Sandwich-Eilanden.
Saata-Crus-del-Qatiche, z. Quiche.
San-Carlo, z. Alfaques.
Seway, z. Sawa 2).
San-Cristoval-de-la-Laguna, z. La- Sauta-Crus-de-Nlayo, a. Guitivis.
Santa-Fe (Bajatla-del, a. Bajada ; - Sawoe Eilanden, z. Savoe-Eilanden.
guna 4).
Sexele, z. Sachseln.
Mexico (Nieuw- .
Sau-Domenico, z. Domino ;
TreSauta-Fe-de-Autioquia, z. Antioquia. Saxe", Z. Saksen.
miti-Eilanden.
Saxton.-River, z. Rockingham 5).
Santa-Fe-de-Bogota, z. Bogota.
San-Domingo, z. Haiti.
San-Domingo-Comitian, z. Comitan. Santa-Isabel de-loa-Pasages, a. Pa- Sayny, z. Seyny.
Scature, z. Zweden, en Scandmavie.
sages.
San-Domingo-Eaquintla, z. EsSanta-Lucia-di-Tallano, z. Lucie Scarlino, z. Piombino.
cnintla.
' Sch... (in duitsche woordvormen), z. Sj...
(Ste.).
San-Domingo-Sacapulas, z. SacaSchaalberg, z. Zandberg.
Santa-Maria, Z. Gila ; - Ustica.
pnlas.
Schaapsberg, z. Zandberg.
Seeta-Miaria-a-IVieo, z. Vico 8).
San-Felipe (fort), z. Golfo-dulce.
Santa-Maria-dc-la-Guardia,
z.
Guar' Schach.... z. Sjah...
San-Felipe, z. Aconcagua 2).
[5 ). Schadelijke-Eilanden = Palliser-Eil.
di.-.
San-Felipe-de-Bacalar, z. Bacalar.
San-Felipe-de-Benguela, z. Ben- Santa-Maria-del-Rosario = Rosario Sehadrin, z. Jadrin.
Santa-Maria-de-Puerto-Principe, Schaffern, z. Schafa.
guela ( Nieuw- I .
Selman:sag, z. Sagaing.
z. Puerto ii).
San-Felipe-siel-Callao, z. Caillo
Santa-Maria-Nova, z. Rio-Branco. 1 Schalaueu, z. Pruissen 2).
Sau-FAiu-de-Torello, 1. Toren).
Santa-Rosa, z. Aconcagua 3 ); - Re- Schalkendam, z Casper-Robles-diep.
San-Fernando, z. Isla-de-Leon.
1 Sehandelo, z. Arcen.
villa 3 ) .
San-Feraando-de-Borgja, z. Borja 2)
Nan-Fernaudo-de-Catamarea, z. Ca- Santa-Rosa-di-Cosiquiriachi, z. Co. Schaugnau, vl. in Zwitserland, kant.
Bern, distr. Signau. 996 low.
siquiriachi.
tamarca.
Schou., a. Zwartsluis.
Santa-Suzsanna, z. Maella.
San-Fiorenso, z. Florent (St.-).
SchApfheim, a. Schupfheim.
San-Francisco (Rio de-), a. Anil; - Santaug, a. Sintang.
SchAren, a. Scheeren.
Santatiaaa, z. Decimomannu.
z. onder California (Golf-van-).
Scharrie, Scharri =-- Sjari.
Santen, z. Xanten.
Sala-Francisco-de-Campeche, z.
Schary = Sjary.
Sam-Erini, a. Santorin.
Campeche.
Sehattdorf, gem. van Zwitserl., kant.
San-Francisco-de-Seiva, z. Copiapo. Saathia, z. Agatha 2).
en distr. Uri. 1109 inw.
Sautiponte, z. Sevilla.
Saa-Giorgio, Z. Lissa 1).
Schattenhalb, d. in Zwitserland, kant.
Santiago, z. Coenraadaburg.
Sau-lillerman = German (San-).
Bern, distr. O berhasle. 845 mw.
Su-Isidore- de Holguin, z. Holguin. Sautiago-de-Atitims, z. Atitlan.
-Cogayta,
z. Cotagayta. Schebese. z. Sjepsie.
Sant ago-de
ta
San-.Bag., z. Santjago.
Seiseerenburg, z. Osterode 1).
Sanijago-de-la-Wega, z. SpanishSam-Joaquin, z. San-Francisco
Sehelfsee = Roode ace.
Town 1).
van- 1; - Tanta.
Santjago-de-Leoa-de-Caracas, ale Scheligoff strut), z. Alaska.
Sas,Jorge-dos-Ilheos, z. Ilheos.
Schelleaberg, z. onder Liechtenstein.
Caracas.
San-Jose-de-Canelos, z. Canelos.
Schemachi, z. Sjamaka.
San-J...-de-Cucuta. z. Rosario 61. Sautjago-de-Tolu, z. Tolu.
San-Juan, z. under Gnahan; - Mos- Sautjago-de-Veragua, 5. Venom. Sehemberg, z. SchOmberg 3).
Santo-Corazon-de-Jesus, z. Oliden. Scheppeustedt, z. SchOopenstedt.
quitia; - Sacatepec.
San-dluau-de-la-Froutera, z. Chaca- Santo Domingo-de-Palenque, z. Pa- Seherpenheuvel, z. Montaigu 1).
Sehetiandsche-Eilauden,z.Shetland-.
lenque.
Para&
Saato-Tomas-de-la-Nuova-,Guaya- Sebevesshiitte, d. in Pruisen,Rijnprov.,
Su-diums-de-los-lLagos, z. Lagos.
iregdst. Aken, ZZO. Eschweiler. 400 mw.
ma, a. Angostura.
z. ReSchidlowiets, a. Szydlowiec.
Sito-Crietovao, C. Sergipe 2).
medios 2).
Sehiefelbein a Schievelbein.
filma,Isum-de-Portorico, z.Portorico. Sapaquiera, z. Zipaquira.
'
Sehilasso, z. Chiavenna
Saperoewra, z. Honimoa.
Sm.-Lorenzo, z. Laurent (St.-) 2).
Schildpaddeu-Eilasideu, z. GalapaSapellulo, z. Xoela-Eilanden.
Sam-Lusia., z. Itapicurn.
goal - Mataima; - Timor-Laut.
Samalartia-de-la-Coacha,z.Quillota. Sapostsa, z. Sapienza.
Schilka, Sjilkax, z. Ingoda, en Onoa.
.1"t"' z. Saposjok.
Saa-allartia-de-Noya, z. Noya.
Sehilken, z Sehiltigheim.
Sara z. Sirs-b.
San-Altathias (Paerto-del, z. Bahia- 15.1"t"'
Saramaagkei, at. op Borneo, aan de Sehime z. Bloc-Shoe.
sin-Fondo.
Schindel, z. Schitadel.
Kapoeas; met diamantgroeven.
Mau-Miguel. a. onder Mexico (Nieuw-1;
Sehiphorst, z. Wijk 2).
Sarmata-Poro• 5. Salympria.
- Ubaby.
Schippers-Eilandeu, z. Samoan-Eil.
Sem-lafigwel-sle-Tueumasun, 1. Tucu- Sarawak, z. Borneo.
fiehitosnir, a. Jitomir.
Bards?, s. Sardis.
man 2).
Schlaggenveald,
z. Schlackenwald.
Sardspoe, z. Goggra.
$u-Mlialato, z. Samminiato.
Schleswig, z. Sleeswijk.
Saris, z. Sard 2)
z. Tremiti.
Schloss., z. Werra.
•aresz, s. ft,Us0a.
San rahlo-de-Jiguani, z.
Soistierea, d. in Zwitserland, kant. en
Sar-Paolo-d!Assumpelm-de -1Loaa- Sargon, s. Sambas.
distr. Stanch. 782 haw.
Sarise, s. /Wane 1).
tla, Z. Loanda.
Schiliader (der), z. Conatumb.
Saritaa, z. San.
Saa-Pedro, C. Marquesas.
Schlossberg, z. Deva 2); - Sasvar.
Saa-Pedro-de-Cantagallo, s. Can- Sarkski. s. Kioe-Sioe.
z. Hof 4).
I
Sehlosshot
Sark6-Selo,
z.
Zarskoje-Selo.
Waldo.
Sehlottosau, z. Schluckenau.
Saa-Pedro-de-Goacalves, z. Recife. Sara, z. Saane
1 Salmi erilcon, z. Zurich (Meir-vart.1.
Sarsevea, z. Sarno.
filma-Philippe-d'Oruro, 5. Oruro.

Siwoen

Schniielung
Schmielung, z. Schwieloch.
Sebnardewie, z. Spirding See.
Sekneeherg, z. Dachstein 2).
Schnepfenthal, Z. Waltershausen.
Selanierlach, 5. Pontroye (La-).
Sehobache = Sjepaie.
Scheenus, z. Symi.
Scheme'markt. z. Somlyo.
Sehonenbach, Sebenenbachen, zie

SchOnau 21.

Schtinengrund, d. in Zwitserl., kant.

Appenzell-Ausserrhoden, distr. Hinterland. 730 mw.
Schongau,d. in Zwitserland, kant. Lucerne, distr. Hechdor(. 840 inw.
Schenthal, d. in Zwitserland, kant.
Bern, distr. Konolfingen.
Schoodi, z. Croix (St.-) 1).
Sehoonderwoerd, z. Schoonrewoerd.
Schoonenberg, z. Beaumont 6).
Sehoonlo, z. Rolde.
Schoonspruit, z. Trans Vaal-Gebied.
Schoorldauf, z. Schoorl en Warmenhuizen.
Schosslitz, z. Schesslitz.
Schtchara. z. Niemen.
Schtschigry„ z. Tsjigry.
Schtschutschin, z. Tsjoetsin.
Schuba, z. Sjoeba.
Sahala, z. Schols
Sebum.la, z. Sjoemla.
z. Sehimmert.
Schiirsdorf, z Lubeck 1).
Schuscha, z. Sjoesja.
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Seitz, 5. onder Sedletz 2); - Seltera 3). Siehtigfigr, z. Priebue.
Sides.kaleh, z. Sainte.
Selwatty, z. Salawaty.
Seheach, Id. in Zwitserland, kant. So- 'Sidi.Ghazi, z. Seid-el-Ghazy.
lothurn, distr. Soloth-Lebern. 1204 mw. Sidinge.fjord, z. Isefjord.
Sidi.Sjehr, z. Seidi-Sjehr.
Sense°, z. Simao.
Sidney, z. onder Roggeveens-Archipel.
Seated, z. Semmed.
Siebenbiirgen, z. Zevenbergen.
Semen, z. Samen.
Siebengebirge,
z. Zevengebergte.
Semendrek, z. Samothraki.
Siebiez, z. Sebesich.
Seaman, Semnun, z. Sitztnan.
Siejoetsia = Yoethia.
Sempelen, Sempione, z. Simplon.
Sienkullah, z. Sain-Kaleh.
Sempt, Z. Isar.
Sendai, at. in Japan, prov. Rikuzen. Sienne, z. Siena 11.
Sierakow, z. Zirke.
55,10 mw.
Sieraye, z. Sereie.
Sendehrad, z. Zendaroed.
Sierra-Alba., z. Cantabrisch-gebergte.
Senefer, z. Senafer.
Sierra-Inge:la, z. Cantabrisch-geb.
SiniglaSenegallia. Hierachter staat
Sierra-d'Aralar, z. Cantabrisch-geb.
glia m moet zijn Sinigallia.
Sierra-de-Airoche, z. Sierra•Morena.
Sengwarden, z. Kniphausen.
Sierra-de-Constantina, z. Sierra-MoSenhor.Jesus-do Monte, Z. Braga.
rena.
Senju, at. in Japan, pros. Masashi.
Sierra-de-Malaga, z. Sierra-Nevada.
21,180 inw.
Sierra-de.Peinamiella.z.Cantabr.geb.
Semoheim, z. Cernay.
Sierra-de-Ronda, z. Sierra-Nevada.
Seoeni, z. Sangur (Gebied-van-).
Sierra-Mellars. z. Cantabrisch-geb.
Septa, z. Cents.
Sierra-Mondoiledo, z. CantabrischSept Fontaine., z. Siebenbornen.
gebergte.
Ser, z. Mer.
Sierra-Ordunte, 5. Cantabrisch-geb.
Seradsjgondeje, z. Maimuns(ngh.
Sierra-Peiia, z. Cantabrisch-gebergte.
Serampe., z. Redjang.
Sierra-Quadromon,
z. CantabrischSeran. z. Sirwan.
gebergte.
Serang, z. Ceram 21.
Sierra-Salvado, z. Cantabrisch-geb.
Seravalle, z. Serravalle.
Sierra-Sejo., z. Cantabrisch-gebergte.
Serawak, z. Sarawak.
Sierra-Tecyra, z. Cantabrisch-geb.
Serbite, z. Adinara.
Sierra.Tejada, z. Sierra-Nevada.
Sercq, z. Sark 1).
Siewenovstotschnij, z. Ob.
Serdoba, z. Khoper.
Sifan, z. Ko-ko-nor.
Serdsjan, z. Kerman 2).
Sigesn, z. Sijan.
Serena (La.), z. Coquimbo 2).
Sigilmeosa, z. Sedsjelmess.
Serfizdsje, z. Servia.
Sihassi, z. Soeloe-Eilanden.
Sergiev, z. Troitskoi 1).
Sergijewskij, st. in Rusland, gone. Sihore, z. Sieore.
Sijgerswolde, z. Sigerswolde.
Moskau. 27.400 mw.
S..Kopkap, z. Nassau 71.
Seriboe, z. Borneo.
Sii, a. Minho 1).
Serido, z. Rio-Grande-do-Norte.
Sila, z. Sylah.
Serkars = Circara.
Sernsata = Ceremata, z. Zuidwester- Silherstadt, z. Mies.
Sildal, s. Skellefte11.
Serawatty.
en
Eilanden,
Silenen, at. en gem. van Zwitserland,
Sermatta, z. Sarmatta.

Schuschan, z. Sjoesjan.
Schuschgao = Tsjasgo.
Schuster, z. Sjoester.
Sektitteroberg, Z. Sehemnitz.
Schuweiler, z. Schouweiler.
Schuzistan, z. Khoezistan.
Schwabach, z. under Rednitz.
Schwaben, z. Zwaben.
Schwandorf, z. onder Sehwadorf.
Schwarzburg, z. Zeiden.
Schwarze, z. Sehwarza
Schvvechat,Sehwoehat,z.Schwachat.
Schweigern, a. Schwaigern.
Sernatingen, z. Ludwigshafen.
Schweiz, z. Schwyz
Seroki. z. Sarowy.
Sebsremburg, z. Offenburg 2).
Schwendi, d. in Zwit,erland, kant. Serra-Eilandjes, z. Timor-Laut.
Serra-Monchique, z. Sierra-Morena.
A ppenzell-Innerrhoden. 1233 jaw.
Serravalle, z. Marino (San-).
Schwingerschans, z. Stade.
Serrey, Z. Sereie.
Schydlow, z. Szydlow.
Serro, z. Villa do-Principe 1).
Scickociny, z. Szczekoeiny.
Sesarga, z. Salomons-Eilanden.
Sciglio, z. Scilla.
Setines, z. Athenen.
SciIle, z. Moezel.
Setledsje, z. Sutledsje.
Scipan, z. Giupana.
Seuzach, vl. in Zwitserland, kant. ZuSeodra, z. Scutari.
rich, distr. Winterthur. 736 mw.
Seoglio-di.Wido, z. Corfu.
Sevan (Meir-van.). z. Goukeka.
Scomins-Mon., z. Dubricza.
Sevelen, d. in Zwitserland, kant. St.Seopia, z. Oeskoep.
Gallen, distr. Werdenberg. 1682 mw.
Scylla, z. Scilla; Messina (Straat-van-)
Sever, z. Taag.
Sdobba, Z. Isonzo.
Severnoy Donetz, z. Donetz.
Sea!cote, z. Sjalkote.
Severo.Zapadnoi, z. Taimyr.
Searcy, z. White 4).
Sevsk, z. Sievak.
Searles, z. Serie.
Sehaetiaan (St.-), z. Adou; Chama 2). Sewie, z. Sebie.
Sewoe, z. Krawang.
Sebec, z. Piscataquis.
Seward, z. Szekszard.
Sehoois. z. Piscataquis.
Seybusch, z. Seypusch.
Sebrao, z. Adinara.
Seymour, d. in de Kaapkolonie, Z.Sebus. z. Seiboes.
Afrika, afd. Stockenstroom.
'Piochellen, z. Seychellen.
Seyny, z. Senno.
Se chuen, z. Se Tsjoeen.
Seypan, z. Saypan.
Seckingen, Z. Sackingen.
Sfagia, z. Sphagia.
Secktur, z. Sikar.
Sfahan, z. Ispahan.
z. Creuse 1).
Sgigata, z. SLOTS.
Sedgwick, a. Palmer.
in eng. woordvormen), z.
Sh
Sedjoo, Z. Billiton.
Shamatavva, Z. Hayes-rivier.
Sedschestan, z. Seistan.
See... (in cog. woordvormen), z. Sic... Shaston, z. Shaftesbury.
Shebshe, z. Sjepsie.
See, z. Mune.
Sheelly, Sheergotty, z. Sjie...
Seeland, z. onder Wangeroog.
Seelisberg, d. in Zwitserland, kant. Sheephaven, z. Donegal 1).
Shemoga, z. Simoga.
en distr. Uri. 713 mw.
Sherkin, Z. Innisherkin.
Se-en, z. Se-ngan.
Shetlands Eil., z. onder Salomons-Eil.
Seer, z. See.
Shidzuoka, at. in Japan, pros. Suruga.
Seez, z. Wallenstadt.
32,250 in,
Seftigen, st. in Zwitserland, kant.
Shieldsboro', z. Hancock 3).
Bern, distr.hfdpl. 620 inw.
Shikim, Z. Sikkim.
Sege[mesa, z. Sedsjelmessa.
Shipden, z. Cromer.
Segesvar, Z. Schassburg.
Shoals, Z. Gosport 31.
Reggau, Z. Seek..
.Shoojuabad, z. Sjoedsjabad.
Segider, z. Sedsjider.
Segovia, ook een naam van de Blue- Shoosha, z. Sjoeaja.
Shuiabad, z. Sjoedsjabad.
fields-re.
Shujawulpoor, z. Sjoedsjawoelpoer.
Segni11a, z. Douro 1).
Shwa, z. Sjoa.
Seida, z. Sa
Sialkote, z. Sjalkote.
Seihoen, z. Jaxartes.
Siam, z. ook Yoethia.
Seine, z. ondfr Gartempe.
Siamo, z. Siao.
Seissellen, z. Seychelles.
Siang-Kiang, z. Heng-Kiang.
Seitoen, z. Latlia.
Siapa, z. Cassicolare.
Sekket, Z. Sakayt.
Siasconset, z. Nantucket.
Selakou, z. Sambas.
Sian. z. Siao.
Selangan, z. Mindanao.
Sibalderburen, z. Sebaldeburen.
Selba, z. &4s-e.
Sihas, z. Samar.
Selene, z. Selendi.
Sibinieo, z. Sebinico.
Selestatt, 5. Schelestadt.
Sibrandaburen, z. Sybrandaburen.
Seleyer-Eilanden, z. Salayer-Eil.
Sibuyan, z Siboeiyan.
Selidromi, z. Sporaden.
Sibyllenort, z. CEls 1).
Sellem, z. Zelhem
Sicherarenth. 5. Wunsiedel.
Selo-tigo, z. Salatiga.

i

kant. en distr. Uri. 2079 mw.

Silestri, z. Silistria.
Silhouette, z. Seychelles.
Sillein, z. Szolna.

Snug. z. Seiloen.
Sim, z. Jeniset.
Si.Maloe. z. Babi 21.
Simamore, z. Batakh.
Simasat, z. Semisat.
Simegh, z. Stimegh.
Simen, z. Samen.
Sirneto, z. Giarretta.
Simmer, z. Nahe.
Simoning, z. Simmering.
Simpah, z. Winnebah.
Sinawan, z. Indragiri.
Sindel, Z. Sondel.
Sinendrisch, z. Sinna.
Singalapetta, Z. Tsjinglepoet.
Singalezen, z. Ceylon.

Mangan, z. Sindsjar.
Si.ngan, z. Si an.
Singel. (de), z. Dungeness.
Singhea, z. Singia.
Singhilei, z. Singilei.
Singnanfoe, z. Si-an.
Sinh-Kha.bab, z. Indus.
Siniavka, Z. Sinjavka.
Sinka oer, Z. Singapore.
Wake , z. Singkel.
Senno, 5. Basilicata.
Sintamg, z. Pontianak.
Sint-Pier, z. Nieuwvliet.
Siouah, Z. Siwah.
Sionle, z. Allier.
Sioux (Gebied-der.), a. Iowa.
Si-Porn, Z. Nassau 7)
Sippican, z. Rochester 3).

Siptit., Z. Torgau.
Sir, z. Sier.
Siva, z. Sera.
Sirago.a, 5. Syracuse.
Sir-Dania, z. Jaxartes.
Sirdsjan.z. Ibrahim-Roed en Kerman Z.
Sire. z. Tigre 1 t.
Sirinagor, z. Serinagur.
Sirnach. at. in Zwitserl., kant. Thurgau, distr. Munchweilen. 3253 low.
Sirona, z. Nierstein.
Siselen, gem. van Zwitserland, kent.
Bern, distr. Erlach. 640 low.
Wotan., z. Seistan.
Sisters, z. onder Zusters.
Sitothiya. z. Yoethia.
Sitschevek. z. Soetsjelska.
Mitten, z. Sion 1).
Sitzkirehen, z. Sieghardskirchen.
Siuth.Esne, z. Sioet.
Siva!, z. Merida 2).
Sivar, z. Salzburg 2).
Sivas, z. Siwas.
Siwestan. 5. Sewestan.
Siwoen, Sawa in, at.

In 't Z. van

Arable. Hadramaut. 80,000 sow.
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Straatheirn

Sjabsje

Sjaboje, z. Sjepaie.
Sjaetaper, z. Hazeroen.
z. Jadrin.
Sjogaisg, z. Smiting.
tiljah-Abdoelasim, z. Teheran.
Sjahay, z. Oeemia (meir-).
Sjahrizoel, z. Sjehrizoer.
Sjai-jok, z. Indus.
Sjaki, z. Sjekhi.
Sjaki-Arabieren (Land-der.),

.Snakkerburen, z. Lekkn.m.
Saappet, z. Scituate 1).
• niadyn, z. Sniatyn.
Soaceonorra, z. Tidor.
Soeho, z. Soho 1).
Socorro, z. onder Revilla 3).
Soeakin, a. Nnbie.
Saes/deli. z. Zanguebar 2).
Soebathoe = Sabathoe.
Soeehona z. Soekhona.
zie Soe*alik, z. Selencia 3).
Sjeygias (Land-der-).
Soe*yrah, Soeira, z. Mogadore.
Sistine, z. Chama 1).
Soela-Eilanden, z. Xoela-Eilanden.
Sjanao, z. Gobi.
z. Sultan...
Soemanap, Sumanap, Z. o. Arosbaja.
Sjamsjad, z. Semisat.
Soempoe, z. Soeroega,
Sjantoeroe, z. Barriere-eilanden.
Soenda of Goendie, a. Lampong.
Sjatocl-paa, z. Sjoetal-pas.
Soenderdroeg, z. Malwan.
z. Siao.
Soendoek, z. Decal 2).
Sjeb-Kaneh, z. Kara-Hissar 3).
SoengariZ, z. Dzoengarie.
Siebsje, z. Sjepaie.
Soenges-Tenang, z. Redjang.
Sieger, z. Tibet.
Soengiang = Dwara-in-den-Weg.
Sjeriah-el-Kebir, z. Jordaan.
Soengie, z. Tappanoeli.
Sjeriah-el-Mandoer, z. Jordaan.
Soengie-Poetie, z. Bezoeki.
Sjeribon, z. Cheribon.
Soenur, z. Dsjoenier.
Soepayang, z. Suhpayang.
Sjersoebs, z. Sjehri-Soebz.
Soerie-Jerang, z. Maros (de stad).
Sjiffa, z. Mazafran.
Soeroeton, z. Karimata.
Sjigansk, z. Jakoetsk.
Soesan, a. Soesjan.
Sjigatze, z. Tibet.
Soctejali, z. Soekcem-Kaleh.
Sjikim, z. Sikim.
Soetsema, a. Quelpaart.
Sjilka, Sehilka. z. Ingoda, en Onon. Soetsjava„ z. Sereth 1).
Sjimoga, z. Simoga.
Sogd, z. Zer-Aftajan.
Sjing-Yang, z. Moekden
Soghat, a. Sjoegsjoet.
Sjire, z. Tigre 1).
Sogoerlovi, z. Sereth 11.
Sjistab, Z. Sistova.
Sohabatz, z. Sjabatz.
Sohadsjepoer,
z. Sehadsjepoer.
Sjitomir, Shitomir, st. in Rusland,
Sobel, z. Sahanl.
gone. Wolhynie. 41,790 mw.
Sohran, z. Soren 3).
Illjoelva, z. Whydah.
Soj, z. Sosch
Sjoeja, z. onder Onega ).
Sjnersji, Z. Khertson 2); - Sewastopol. Sokna, z. Sockna.
Sokol. z. Szkokol.
Sjoesgao, z. Tsjasgo.
Sokollovv, z. Sokolow 1).
Sjoesistan, z. Khoezistan.
Sokotora, Sokotrah, z. Socotra.
Siolapoor, Sholapoor, at. in Voor- Sokum-Kaleh, z. Soekoem-Kaleh.

Indie, pres. Bombay. 58,300 (ow.

Skaarnp, z. Odense.
Skagelse, z. Slagelse.
Skanderoen, Scanderoun, Iskenderun, Iskanderonn of Alexandrette, at. en zeehaven van N.-Syrie,

61k n. N. Antakia, op 36° 35' N.B., 36°
O.L. Hare haven, ten der beste op de
Syrische kust, kan als de haven van
Aleppo beschouwd worden, met welke
at. zij een zeer levendigen handel drijft.
De voorn. art. van invoer zijn koren,
soot en europ. fabr.goederen ingevoerd
worden: galnoten, katoen, zijde en midvruchten. - De Baai- of Golf• an-Skanderoen [Sinus-Issten s] strekt zich 13 u. landwaarts
nit, aan den hoek tusschen Syrie en
Klein-Azie ; aan hare oevers liggen
de Amanische poorten der Onden, de
raInen van Bajae en Aegae, en de vlakte
van Issus, waar Al, xander de Groote
Ironing Darius versloeg.
Skardon, z. Scardona.
Skarzesvo, z.SchOneck 1).
Skeneateles, z. Skaneateles.
Skepe, a. Sierpe.
Skenditz, z. Schkeuditz.
Sithiza, z. !Cabrera.
Skripoe, z. Orchomenns.
z. FarOer-Eilanden.
Skvvira, z. Skivra.
Sla, a. Sala.
Slachtmaat, z. Wnlven (Dud-).
Slade Rivier, z. East-Main.
Slangen-eilanden z. Cobra..
Slangen-rivier = Ancobar; - z. on der Lewis 9).
Sliany, z. Schism.
Slatoest, Z. Zlatoest.
Slavve, z. Schlawa.
Slavvenzik, z. Schlawentzitz.
Slavvonice, z. Zlabings.
Sten, z. Witham 1).
Sleeve (the), z. Skagerrak.
Slobosia, z. Slobodzie.
Mohawk, z. Slobodskoi.
Share, z. Sloetak.
z. Neuzen.
z. Sloetsk.
Slybze, z. Slebezee.
Sassaragden-Eilandl, z. Makowar D.
flusauvv, z. Simao.
Saneermaas, z. Vroenhoven.
Sanejinogorsk, z. Schlangenberg.
Elnaickow = Smichow
Sinids-Eilmaden, a. Beni.
Smith, z. Bermudan.

Souse, Z. Soes.
South-Britain, z. Southbury.
South-Crooked, z.
South-Kingston, z. Washington 3).
South-Mlountains, z. Blue-Ridge.
Southport, at. en haven in N.-Austra-

lia, aan Port-Darwin, ten Z. van Palmerston.
Southsea, z. Portsmouth I).
Sovana, z. Soana.
Sovvok, Z. Papoea.
Sozoboli, z. Sizeboli.
Spanberg, z. Tsjikotan.
SpecerikEilanden, z. Molukken.
Speier, Speyer, z. Spites.
Spencer, a. onder Owen 31; - Yorke-

Peninsula.

Spetsai, z. Spezzia.
Speyer, z. Spiers.
Sp?zzia (Ga.), z. Spezia.
Spichel ikaap), z. Espichel.
Spieker Oge, z. Spikeroog.
Spijk, z. under Lobith.
Spike, z. Cork 3 .

Spiringen, d. in Zwitserland, kant. en
distr. Uri. 979 (ow.
Spieitn-Santo, z. Espiritu-Santo.
Spring, z. Wiechendon.
Spui (bet), z. under Zaamslag.
Spiilig, z. Leine.
Squamagonniek, z. Rochester 5).
Sstitar, z. Scbiltern.
Stab. z. Staab.
Stahlo, z. Stavelot.
Staden, z. onder Seaaden.
Stadienka, z. Borissov.
St.dtberg, z. Maraberg.
Stadterdorf, z. Resinar.
Statile, a. Estavayer.
Staffora, z. Po 1).
Stagonil. z Powerscourt.
Staked-Plains, z. Prairienland.
Stalden, d. in Zwitserl., kant. Bern,
distr Konolfingen. 268 mw
Stallikon, d. in Zwitserland, kant. ZftSoleme, z. Solesmes.
rich, distr. Affoltern. 730 inw.
Stalymene, z. Lemnos.
Soletz, z. Solec.
Stamphano, z. Srrivali.
Soleure, z. Solothurn.
•
Solia, z. Soles.
Stammbeim (Ober- en Vetter.), gem.
Soliman, z. onder Jerusalem.
in Zwitser(and, kant. Zurich, distr.
Andelfingen ; reap. met 942 en 733 mw.
Solimas, z. Amazonen-Rivier.
Solimoes, Rio-dos-Solimas, z. Ama- Stanchio, z. Cos.
Stanford, z. onder Lincoln 7).
zonen-Rivier.
Solitaire-Eilanden, Z. o. Roggeveens- Stanitz, z. Steinitz.
Stank°, z. Cos.
Archipel.
Solna, z. Szolna.
Stappen, z. IJsland.
Solo, z. Soerakarta ; alsmede Bengawan. Stara-Boleslaw, z. Bunzlau 3).
Stare-Itliasto, z. Sambor 2).
Solo-Eilanden, z. Soeloe-Eilanden.
Starks, z. onder Starkey.
Solognac. z. Solignac 1).
Starksville, z. Oktibbeha.
Solo-Rivier, z. Beng'awan.
Starkville, z. Lee 3).
Solovki, a. Onega 4).
Solovvetzkoi, z. Onege 4), en Witte-zee. Sternberg. z. Wtirm 1).
Solo-zee, z. Soeloe-zee.
,Starosol. z. Starasol.
Startpoint, z. Goudstaart.
Somalian, z. Adel.
Starzel Z. Neckar.
Sonsaulis (Land-der.), z. Ajan.
Stasebovv, z. Staszow.
Sombhalpoer, a. Soembhoelpoer.
Statesville, z. Iredell.
Sonabo, z. Sandelbosch.
Stauf,
a. Donaustauf.
Somers-Eilanden, z. Bermuden.
Somerset, z. onder Bermuden ; - Pu- Staufen, d. in Zwitserland, kant. Aargau, distr. Lenzburg. 870 mw.
laski 4 ,; - Swakop.
Somerville, z. Fayette 7); - Morgan Stavarn, z. Frederikavwrn.
Stsaveren, Z. Stavoren.
3); - Somerset
2).
St.-Beatenberg, gem. van Zwitserland,
Somme, z. Soma.
Somme-Pais, z. Sompuis.
kant. Bern, distr. Interlaken. 1118 mw.
Stecknitz, z. Trave,
Summertime., z. Burgdorf.
Steffelsdorf, Steffolto, z. Schemnitz.
Sammering, z. Semmering.
Sommern (Grosz.), z. Sommerda.
Steggerderburen, z. Steggerda.
Somvix = Sumvix, wear men tie.
Steier, z. Steyer
Sonceboz en Sombeval, gem. van Stein, z. under Skye.
Zwitserland, kant. Bern, distr. Cour- Steinbachos. onder Tokmak.
telary. 1180 mw.
Steinfurt, z. onder Drensteinfurt.
Steinkirehen, z. Jork.
Sanders, z. Sondrio.
Steinneanr, gem. van Zwitserl., kept.
Songaria, z. Dzoengarie.
Song-ea, z. Sangkoi.
Zurich, distr. Dielsdorf. 855 mw.
Songsong, z. Asuncion 3).
Stella, Z. Estella.
Sonsonate, z. onder Santa-Anna.
Stenezewo, z. Stenszewo.
Sonsoral, z. Pelew-Eilanden.
Stephardeville, z. Wrentham.
Sent. z. Sond.
Stepnitz, z. Oder 11.
Sonvilier, at. in Zwitserland, last. Sternenberg, vl. in Zwitserland, kant.
Bern, distr. Courtelary. 2418 mw.
Zurich, distr. PfatIlkon. 890 low.
Sondem, z. Allendorf 1).
Stetten, d. in Zwitserland, kant. Aargau, distr. Baden. 493 mw.
Soohee, z. Mosquitia.
Stettlen, d. in Zwitserland, kant. es
Soping, z. Soepa.
Soproay, z. Oldenburg.
distr. Bern. 757 mw.

Stamm'. of Stevens-klint, z. StoreMoray.., z. Zeta&
Sores, .z. Richelieu 2).
heddinge.
Sorelli-rotsen, z. Galita.
Stinkende-Zee, z. Sivatsje.
Soren. (Soring), d. in Zwitaerl., kant. Stirlingsbergen, z. Darling-keten.
St -1Leodegar = Saignelegier, wars
Freiburg, distr. Gruyere. 770 mw.
Sorlin-de-Seehand (St.-), z. Saturnia
men ale.
Stober, z. Oder 11.
).
( St.-)
Seer, z. Trautenau.
Stobi = Ietip.
Stoke, z. Ouse 2).
Send* z. Sosch.
Smith = James (eil. van Nieuw-Zuid- Siet, z. Stunt 2).
Stokbolus, z. Stockholm.
Shetland ).
Son... (in fr. woordvormen), a. So..... Stokloont, S. Zeddam.
Smithfield. z. onder Isle-of-Wight ; - Souabe, a. Zwaben.
Stalk, s. Stolwijk.
Johnson 2); - Trans-Gariep-Gebied. Soul, z. Sod.
Stosiy-Rivrar, s. Slaven-Rivier.
Smoky-Cape, z. Cape-Breton.
Boulez, z. Sailer 21.
Stora-Koppaarberg, z. Fain.
Snaeheettan. a. Dovre-FJeld.
St6r-41e, z. Hardanger-fjord.
Somneany, z. Sonmeani.
Snake-Istaad, a. Anguilla.
Sound, z. Sund.
Storsia, z. ItEstersund 2).
Snake-River (Great-), z. Lewis 9). Snare, z. Sure.
Straatheim, z. Stratum.

Teinitz

Straburka
Straburka, z. Trachenberg.
Steadman, z. Nien.w Znid-Shetland.
Stradbally, z. Castle-Connel.
Stradbroke, z. Moreton-Baai.
Strait-of-Dover, z. Pau-de-Calais.
Seralen, Strahl.n, z. Straelen.
Stralsund, z. Straalaond.
Strasaburg, z. Straatsburg; - ook

Enyed Nagy.

Straszewo, z. Zackrzewo.
Stratford-le-Row, z. Bow 1).
Strattligen, St. in Zwitserland,

Swift*, Z. Wilia.
Sylvet, Z. Silves
Syoet, Syout, z. Sioet.
Syreth, C. Sereth.
Szamos-Ujvar, z. Armenierstadt.
Szamotuly, z. Sumter.
Szanst, Z. Sana 1).
Szannah, z. Sana 1).
Szasz-Kezd, z. Keiszd.
Szasz-Sebes, z. Mithlenbach.
Szaszvaros, Z. Broos.

kant. , Szellsen (Nagy.), z. Hermannstadt.
Szekes-Fejervar, Z. Stuhlweissenburg.
Szeklesmarkt, Z. Vasashely 2).
Szent.Nemeth-Michaly, zie Peterskant. , dorf 4).
'Szerdahely, Z. Reussmarkt.
Aargau, distr. Zofingen. 1349 mw.
Szexard, Z. Szeksard.
Stretto, z. Mortaro.
,Sziabak, z. Tajiabak.
Strien, z. Striien.
I Szigliszherg, Z. Schemnitz.
Stroema, z. Kara-Soe 1).
Somlyo.
Stromae, z. Fartier-Eilanden.
Stramsoe, z. Drammen.
Szoinbath (Nagy.), z. Tyrnau 11.
Strong, z. Walan.
Stombath (Ritual, zie Steffelsdorf
Stroodorp, z. Zevenbergen a] 2.
(Grosz- ).
Strooie-Dorp. z. Nieuwstad (de).
Szombathely. z. Steinamanger.
Stroud, z. Strood.
Szorgons., z.'Smorgoni.
Stroudwater, z Westbrook 1).
Sarenr., Z. Schrimm.
Strsehelno, z. Strzelno.
Szroda, z. Schroda.
Strunsilowa. z. Kamionka 2).
Szubin, Z. Schubin.
Stubbenitzer.bergen, z. Rttgen.
Szuczawa, Z. Suczawa.
Stulver (de), z. S.-van-Gent.
St.-Ursitz ( fr. S t. -Ursan n e), gem. Szumazin, z. Samotschin.
van Zwitserland, Rant. Bern, distr.
Porrentruy. 71i mw.
Styria, Styria, z. Stiermarken.
Su._ (in duitsche en eng. woordvormen),
Bern, distr. Thun. 1953 mw.

Stravro, z. Libanovo.
Strazow, z. Drosau.
Strangethatch, vi. in Zwitserl.,

z. Soe...
S akim, z. Soeakin.
Suanez, z. Magdalena.
Subaschi, z. Subasji.
Sublac, z. Subiaco.
Subzwar = Zabzawa.
Succadana, z. Soekadana.
Sucheron. z. Claasseron.
Suchoc,yn, Z. Sochoczin.
Suchuni-Kaleh, z. Soekoem-Kaleh.
Suck, z. Shannon 1).
Sucro, z. Cullera.
Sudang (baai,, z. Djokjokarta.
Sudauen, z. Pruissen 2).
Suderode, z. Westerhausen.
Saderoog, z. Kalligen.
Sadfall, z. Halligen
Suffeid-Roed, z. Sefid-Roed.
Sugar, z Claremont 2).
Sughud, z. Sjoegsjoed.
Saikerbrood (het), z. Tappanoeli.
Suippe z. Aisne 2).
Suiro = Jucar.
Sok-el-Schuk, z Soek-el-Sjoejoekh.

Sullivan, z. Mergui-Archipel.
Salm, z. Mur 1 - Neckarsulm.

Sulphur-Island, z. Zwavel-Biland.
Sultanie-Kalessi, 5. Dardanellen 1).
Sultan-Serai, z. Simferopol.
Sul., 11 d. in Zwitserland. kant. Aar-

gau, distr. Laufenburg. 1053 mw. 2) (fr. Soule e), id., kant. Bern,
distr. Delsberg. 420 low.
Sansanap, z. Soemanap ; ook Arosbasja.
Sumapas, z. Magdalena 2).
Sumatra, bL 975, 10 kol., reg. 12 v.
o. st. land en vlak; 1. land en yolk.
Sumbhull, st. in Voor-Indie, pres.
Bengalen, NW.prov. 47,000 mw.
Soniisvvald, z. Summiswald.
z. onder Wellington 4).
Stamina, z. Soeroega.
Sunsy, pt. in Rush.nd, gouv. Charkow;
met 26,380 mw. Z. Soemy.
Stand, z. Sond.
Sunda, Z. Soenda.
Sunday River, z. Zondags-Rivier.
Sundsvall, at. in Zweden, aan de Bothniscbe golf. 8467 mw. (1880).
Sunflower, z. Yazoo 1).
Sunjeet, z. Soendajiet.
Sunoruna Mare, z. Adriatische-Zee.
Z. Torgau.
Sur, z. Suer; - Aar.
Saran°, z. Soriano.
Surbelen of Sorvillier, d. in Zwitserland, kant. Bern, distr. Minster.
320 mw.
Suren, z. Sempach; - Sursee.
Snwarov-Eilanden, z. Tagai 2).
Sveaborg, z. Helsingfors.
Svenska, z. Skelleftert.
Swan Ialand, z. Santanilla.
(lie.
Swan-River-Colony, z. West-AustraSwartholns (fort), z. Lowisa.
Sweaborg, Swendborg, Swenigorok, Swir enz., z. Sv...
Sweers, z. Wellesley 2).
Swellendam, z. Zwellendam.
Swelter, Z. Znylen.
Swiatoy ( kaap), a. Witte-Zee.
Swid, z. Wosje.
Swieeie, z. Schwetz.
Swieciechowo, z. Schwetzkau.

Swine, E. Oder 1).
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Tandsja, z. Tanger.
Tanega-Siena., z. Kioe-Sloe.
Tanera-More, z. Summer-Islands.
Tanette ( ROC ht-van.), z. Badjoekeke.
Tangana, z. Zanguebar 2).
Tanger, z. onder Drammen.
Tangier, z. Tanger.
Tangkil, a. Cheribon.
Tangoet, z. Ko-ko-nor.
Tanjore, Tanjaour, z. Tandajore.
Tankeroosa, z. Vernon 5).
Tanoeno, z. Ceram 1 .
Tanta, at. in Beneden-Egypte; vul in

60,000 low.

Taoera, z. Sandwich-Eilanden.
Taoeska, z. Okhotsk 3 .
Taoneroa, z. Toeranga.
Tao-Wati, z. Marquesas.

Tapaearia, z. Cochabamba 1).

Tapanoeli, z. Tappanoeli.
Tapion berg),z. Goave 2).
Tapoeamanoe, z. Soeieteits-Eilanden.
Tapoel-, z. Soeloe-.
Tapoenang, z. Lampong.

Tapoes, z. Sumatra.
Tappantown,
Taprobane, z.

z. onder Tappan-Bay.

Taracza, I. Taratsja.
Taranta, z. onder Abyasinie.
Tarborough, z. onder Tar.
Tardes, z Cher U.
Tarent, Tarente, z. Taranto.
Tarff, z. Ness t Loch-).
Tariffville, z. Simsbury.
Tarim, z. Yarkand iriv.)
Tarim, Terim, st. in 't Z. van Arsine, Hadramant. 25,000 low.
Tarka, z. Visch-Ri,ier 1).
Taaf, z. Carmarthen 3).
Tarnanaroevo, z. Tananarivo.
Tabariatun, z Taberistan.
Taroeda.nt, z. Terodant.
Tabeniow, z. Banjermassing 2).
Taroem, z. Tarem.
Tabien-Tingi, z. Padangsche Boven- Taroen, Z. Tarom.
landen.
Tarrakai, z. Saghalin.
Tablat, at en gem. van Zwitserland, Tartarye (Golf-van.), z. Tarrakai.
kant. St.-Gallen, distr.hfdpl. 8092 inw. Tartaa, z. Om.
Table-, z. Tafel-.
Tartus, z. Roead.
Tabong, z. Sisk.
Taseh-Koergau, Z. Khoeloem.
Tabs, z. Tabas.
Tasedo, z. Tibet.
Tamarac., z. Atacama.
Tashkend, z. Tasehkend.
Tacanova, a. Paoe.
Tashun, z. Tasjoen.
Tacarigna, z. Valencia b].
Tasmans-Schiereiland, z. Abel-TaaI Tachbalik, z. Taschbalik.
'Tata, z. Dotis.
(man.
Tachkend, z. Taschkend.
Tatatte-Arrivoe, z. Tananarivo.
Tacoari. z. Taquai.
Tatarije, z. Tartarije.
Taconiebergen. z. Massachusetts.
Tatas (fort), z. Banjermassing 2).
Tactic, z. Vera-Paz.
Tatros, z. Okna 1).
Tacutsche-Tesse, z. Fraser-River.
Tatsjea, I. Oka 2).
Tadrnor, z. Palmyra.
Tatta, z. Sidi-Hesjam.
Tadogast, z. Tagodast.
Tattaea, I. Iskil.
Tafelane, z. Tafelneh.
Tatteler, z. Tadler.
Tafelberg, z. 0. Blaricum; - Yeoman- Tausisjgaon, z Tazgaon.
dong-Bergen.
Tauffe/en-und-Gerlafingen,gem.van
Tafers, (T a v el), st. in Zwitaerland,
Zwitserland, kant. Bern, distr. Nidau.
kant. Freiburg, distr. Sense of Sin- 914 low.
gine. 790 mw.
Taunsk, z. Tanisk.
Tafilet, z. Ziz
Taurio, z. Tabris.
Taghkannik-bergen z.Massachusetts. Tavai, z. Mergui-Archipel.
Tagoya, z. Tidor.
Tavali, z. Tawally.
Taguari, z. Taquari.
Tavay, z. Tavoy.
Tabneta, z. Tahoeate.
Tavda, z. Tohol.
Tai-Cock-tow, z. Tycocktow.
Tavitan, z. Soeloe-Eilanden.
Tai-ting, z. onder Tai-tsjoe.
Tavoliere.di-Puglia, z. Capitanata.
Tai-Wan, z. Formosa.
Tavora, z. Douro 1).
Tajim, z. Mirim.
Wawa, z. Keys 1).
Tajo, z. Taag.
Tawai, Z. Tavoy; - Atonal.
Tajuna, z. Bayona 2).
Tawaipoenamoe, z. Nieuw Zeeland.
Tajura, z. Tadsjoera.
Tawasthus, z. Tavastehuus.
Takai, z. Khoper.
Taway, z. Atouay; - Tavoy.
Takamatsa, st. in Japan, prov. Sa- Tawi-Tawi, z. Soeloe-Eilanden.
niku. 47,800 mw.
Tawrow, z. Tavrov.
Takaoka, st. in Japan, prov. Hioko. Taxandria, z. Tessenderloo.
24,600 low.
Taya, z. Thaya.
Takata, St. in Japan, prov. Yechigo. Taygetus. z. Eliasberg 1).
25,650 mw.
Taw., z. Teza.
Takia, z. Ning-po.
Tazacorte, z. Palma 1).
Talabo, z. Taljabo 2).
Tazewell, z. Claiborne 2); - Marion 2)
Talautsehe-Eilanden, z. Meangis-Eil. Tazoosk-baai, z. Ob.
Talent, z. Sidi-Hesjam.
Tchechme, z. Tsjesme.
Taljabo, z. Xoela-Eilanden.
Tchousan, z. Tsjoesan.
Taloe, a. Eitaeo.
Tea, z. Minho t).
Tamahoy, a. Bahrein.
Tenn, z. Tr-ngan.
Tamangong, z. Temangong.
Teba, z. Tebas-y-Tenarubia.
Tamar, z. onder Koeban.
Tebbe*, z. Tubes.
Tamarinde-Eiland, z. Slebezee.
Tebris, z. Tabris.
Tamaulipas (Santa-Anna-del, zie Techelwitz, z. Lubnek 1).
Tampico.
Tedla, z. Tefsa.
Tambelan, z. Tumbelam.
Teen, z. Timor-Laut.
Tambobott, st. op Luzon, Philippij- Teera, Teeree. Teestal, z. Tie-.
nen. 22,650 inw.
Teesinge. z. Thesinge.
Tamersfort, z. Tammersford.
Teez, z. Tsjarbar.
Tamise, z. onder Teems.
Tefelneh, z. Tafelneh.
Tampoerong, z. Soenda (Straat-).
Teffelen, z. Teeffelen.
Tannin, z. Oeral 21.
Tents, z.
Tanao-Sinsa, z. Tanega (Sima-).
Tegal, z. Tagal.
Tanatbare, z. Tenasserim.
Tegazza, z. Tisjet.
Tandi-a-Woest. z. Moloea.
Tegulat, z. Tegoelet.
Tandjong-Ilangkawan, z. Soenda
T. hama. z. Yemen.
I Straat- ).
Teignmouth, z. onder MedemblikscheTandjong-Panka, z. Sidajoe.
Eilandjea.
Tandjong-Pinang, z. Riouw.
Teilong, z. Tiroen.
Tandkust, z. Ivoorkust.
Teinitz, z. Bischofteinitz.

T.

fin Teintingte
Teintingete, z. Tintingue.
Tejo. z. Taag.
Tekedempt, s. Tagdempt.
Wekkop, Z. Teekop.
Tekeetseb, z. Taeoetsi..
Tel.Baata, z. Dalmatia.
TeIdes z. Canaria.
Telel.Asekterek, z. Aataroth.
Teletskoi. z. Altin.
Tell-el-Rum, z. Capernimm.
Tell-el-Kady, z. Dan.
Telok-Betong, z. Lampong.
Welok-Betong-baai,z.Soenda (Straat-).
Tembuktae, z. Tiinbuktoe.
Tempe, beroemd dal in Thessalie, ingesioten door den Olympus en 't
sown- of Ossa-gebergte, en besproeid
door de Salambria of Penens.
To...reek, z. Taman.
Temaehe, a. Tamise.
Ten-Arlon, z. Zuidwolde 1).
Tenbich, z. Tenby 1).
Tenghiz, z. Balkascb.
Tang-, a. Toenr.
Tenimbar, z. Timor-Laut.
Tennis, z. Menzaleh 1); - Tema.
Tenon, z. Tinos.
Tessenberg of Diesse, vi. in Zwitserland, kant. Bern, distr. Neuenstadt.
402 low.
Tentagueye, a. Rufisque.
Ten-Velde, z. Zwartalubs.
Tepeje, z. onder Tepetitan.
Tepel, z. Tepl.
Tepelen, Tepelini, z. Depedelen.
Tepl, a. onder Eger 1).
Teraina, z. Roma 11.
Teraneh, z. Terraneh.
Tera-Wera, z. onder Tera-Kako.
Terhregge, z. Hillegersberg.
Terburg, z. Kubaard.
Terdopp.o, z. Po 1).
Ter-Goes, z. Gore.
Tergova, z. Karpathen.
Terhorn, z. Leermene.
Termano, z. Rotti.
Termeh, a. Thermeh.
Ternaea, z. Tirmez.
Ternava, z. Tirnova; - Tyrnau 1).
Ternoss, a. Tirnova.
Terra-Vecchia, z. wider Terranova.
Terror, z. Canaria.
Terran, z. Tirana.
Terre-de-Labour, a. Terra-di-Lavoro.
Terre-Neuve, z. Newfoundland.
Terriani, z. Goruckpoer.
Terri-kala, z. Alas.
Teraehelling, a. onder Geelvinks-Baai
(onder Papoea).
Teo, a. Oka 2).
Teachendorf, z. Lubeck 1).
Teaora, z. Wadjoe.
Tete-de-Such, z. Teste-de-Buch.
Tete-de-Flandre z. Zwijndrecht 2).
'
Tetoe-Oehoe, a. Marquesas.
Tetoesvaroe, z. Honimoa.
Tote, a. Tet 21.
Tester, z. Kisser.
Tettingen. z. Tetingen.
Tetuan, z. Tetoean.
Tenfelamauer, z. Aicha, en Blankenburg 1).
Tengen, a. Twello.
Tennis (St.-), z. Opsloo.
Teams, a. Zuidwester-Eilanden.
Tevere, z. Tiber.
Tevlot, z. Tweed.
Teyaing. z Theysing
Thalvvyl, Dallenwyl, d. in Zwitserl.„
kant. Unterwalden-n/d-Wald. 700 mw.
Thalheins, d. in Zwitserl , kant. Aargau, distr. Bragg. 1022 low.
Than Lvveng, z. Saloeen.
Than, z. onder Amboina 2).
Them.. z. Teems.
Thelasi, Z. Tell's.
berasin, z. Oise 11.
Theorize, z. Erino-Kastro.
Thensing, z. Theysing.
They*. C. Thaya.
Thiaki, z. Ithaca 1).
Thian-Sjan.bergen, z. Moez-Tagh.
Tbilsadeansville, z. Lafourche 2).
Thibet, z. Tibet.
Thin, a. Rotti.
Tbiegem z. Tieghem.
Thiel, z.Tiel.
'
Thiessen. z. Tirlemont.
Tbieratein, z. Btisserach.
Tbingvalla, z. Usland.
Thanes, z. Thistles.
Thiva, z. Theben 2).
Tbonsao (St..), z. ouder Adamapiek,
en Charlotte-Amalie.
Thomatsbrilek, a. Tbalnabrelek.
Thomaston, s. onder Upson.
s. Thomas (St.-) 5).
Thome
Thorndike, z. Palmer.
Thornton-Island, a. Caroline-eil.
Thoroemige, a. Teasing.
Whorish/111a, z. Torhlala.

Triack
Th•naret, a. Thouet.
Monne, s. Thins.
Tboasand-Isleo, a. Duizend-Eilanden.
TIoree•Rummooks, z. Hunter 3),
Three-Rivers, s. Palmer.
Thodingen z. Dtidingen.
Thule, S. Sandwich-Land; - Shetland-.
Thule (Ultima), s. FOWL..
Thumuitauf, z. Donaustauf.
Thuneen, z. Thiengen.
Thungung, at. op 't chin. nil. Hainan.
, z. ald.)
Thitringbeim, z. Turkheim 1).
Thiirastein, z. Diirrenstein.
Thur6e, a. Aarhuns.
Tbnyl, z. Tuil.
Thymnias, z. Symi.
Tiando, z. Znidooster-Eils.nden.
Timmy, a. Teary.
Tibein, z. Duino.
Tibean, z. Tipsa.
Tibet (Klein.), a. onder Multi.
Tichwin, z. Tilthvin.
Ticino, z. Tessin 2) en 3).
Tienen. z. Tirlemont.
Tiengemeten, z. Beyerland 5).
Tim-pc, Tientsin, Z. onder Tien.
Tie., z. Tsjarbar.
Tiesoin, z. Teschen.
Tietar, a. Taag.
Tietserk, z. Tietjerk.
Tiger, z. Tigris.
Tigris (Kleine.), z. Didsjel.
Tihon, z. Oeroemtsi.
Tilbonje, z. Banjermassing.
Tile, z. Thiele.
Till, z. Tweed.
Mlle, a. Sa0ne.
Tilo, z. Piscopi 11.
Timmani, z. Sierra-Leone.
Tine, z. Tino.
Tinello, a. Spezia.
Tinen, z. Knin 1).
Tinevvelly, z. Tinnevelly.
Tingri, z. Tibet.
Tino, z. Spezia.
Tintingen, z. Tuntingen.
Tiotoe, a. Tjot0e.
Tionmen, z. Tjoemen.
Tipperah, z. Tiperah.
Tiraght, z. Blasket-Islands.
Tiran, z. onder Tirano.
Tireh. z. Tyria.
Tirgsjora, z. Ploeschti.
Tirhala, z. Trikair.
Tirhoet, z. Tat-net.
Tirol, a. Tyrol.
Tired, z. Oristano (Golf-van-).
Tiryh. z. Tiree.
Tinted, z. Thisted.
Tiszolez, z. Teissholz.
Titan, z. Hyeres-Eilanden.
Titel, z. Tittal.
Titan, z. Titteri.
Titio, z. Kerka.
Tinmen, z. Tjumen.
Viva, z. Teben 2).
Tjampia, z. Bnitenzorg.
Tjiasem. z. Krawang.
Tjimandirie, Tjimanok, z. PreangerRegentschappen.
Tjimelajoe, z. Krawang.
Tlindano, z. Sandelbosch.
Tenzeraburen, z. Roordahnizum.
'liipanaraga,
r
z. Brawang.
T iroetjop, z. Billiton.
jitandoesvie, z. Preanger-Regentschappen.
Tjitaroem, z. Krawang.
irissoelan,z.Preanger-Regentschappen.
i
T umba, z. Sandelbosch.
T umen. a. Tjoemen.
T ummaruna, z. Tjum.
Tnzeetarakan, z. Taman.
Tama, z. Kuhn 1).
Toadjo, a. Wadjoe.
Tank. z. Taoek.
Toloi, z. Scombi.
Tocsin, z. Toce.
Tedtenhausen, z. Minden 1).
Toebni, a. Societeits-Ellanden.
Tool-Toe!, z. Gevaarlijke-Eilanden.
Toekan-Kaleb, s. Redont-Kaleh.
Toen, s. onder Znidwester-Eilanden.
Teeasjali, z. Koetaya.
Toepalak, z. Amoe.
Toetoei'lla = Maoena.
Tofahak-Baai, z. Waigioe.
Toffen, at. in Zwitserland, kant. Bern,
distr. Seftigen. 750 mw.
Tofroeseh, a. Okna 1).
Toggort, z. Tuggurt.
Toipinsau, a. Toejoe.
Tokenburg, a. Toggenburg.
Tokanolaluan, at. in Japan, pros. Awe.
57,000 mw.
Toles.. s. Tidor.
Toloecan, a Toluca.
Toloj, z. Toloa.
Toloor, z. Toloar.
Tomb, z. Tomb.

v

Tombara, z. Ierland (Nieuw-).
Tonsbuktoe. z. Timbnktoe.
Tomi, a. Kilia, Koestendsji, Ovidiopol,
Tomisehl, Tomisl = Neutomyschl.
Tonskiang, z. Meng-Kiang.
Tomkioasille, z. Monroe 8).
Tommelan, z. Tidor.
Ton, z. thee 1).
Wondikallon, a. Dindigul 2).
Tondo, vooretad van Manilla, Philippijnen. 31,350 mw.
Tong-, z. Toeng-.
Tonga-Anson, z. Priaman.
sibrandende berg",
Tongariro d.
werkende vulkaan
op Nienw-Zeeland,
'
N lijk eiland. 2111 met. boven de zee.
Tong-King, a. Tonquin.
Tongres, z. Tongeren.
Tongue, z. Inhamban ; - Yellowstone.
Tonkin. z. Tongniti.
Tonna, a. Grafentonna.
Tonquin, z. under Caehao; Sangkoi.
Tonysehl = Neutomyschl.
Too... (in eng. woordvormen), z. Toe...
Woodyoy, z. Victoria 2).
Toorshin, z. Toersjiz.
Topayos, a. Tapajos
Toe. Topla. z. Tepl; - Topoly.
Toplitza, z. Topticza.
Toppershoedje, z. Soenda (Sit-eat.).
z. Glina.
Torino, z. Turin.
Torjok, z. Torsjok.
Toronaicus Sinus, z. Cassandra (Golf
Torotea, z. Toeratte.
Torre-d'Oglio, z. Oglio.
Torre-Milano, z. Torre 17).
Torrisdals-elf, z. Nedenas.
Tortel.eiland, z. Gili-Genting.
Tortola-Verde, z. Galapagos.
Tortes*, a. Roead.
Tortue, z. Tortuga.
Torzburg, z. TOrtavar.
Tosa, z. Toce.
Toaaana, z. Thuds.
Toszek„ z. Toot.
Totorkan, z. Toertoekai.
Totrokai, z. Toertoekal.
Tottarium, z. Sjoegajoet.
Tottori t st. in Japan, prov. Inabu
39,600 inw.
Toni- (in fr. woordvormen), z. Toe.Touch, z. Garonne.
Touche (La.), z. Livre.
Touegnies, a. Tongues.
TouFgong-Sebauw, a. Riouw.
Toulgaon, a. Tazgaon.
Tonmen, z. Toemen.
Toung-, a. Toeng-.
Tourane, z. Toeron.
Tour-de-Treme (10, vi. in Zwitserl.,
kant. Freiburg. distr. Gruyere. 762 mw.
Tourkou, z. Abo.
Tourmalet, z. Pyreneen.
Tournavos, z. Toernovo.
Tournas, z. Seille 1).
Tenzer, z. Tozer.
Tovis, a. Dreykirchen.
Town-Rolland, z. Sheboygan.
Toyama, at. in Japan, pros. Yetchu.
46,500 mw.
Trabenun, z. Trebizonde.
Trnehino, z. Giarretta
Trabotuseh, a. Drahotusch.
Traiszaaner, z. Trasmaner.
Trajanopoli, z. Orikhova.
Tramelan-Bessous of Unter-TranoHagen, gem. in Zwitserland, kant.
Bern, distr. Courtelary. 1240 inw. Tramelan-Besens of Ober.Tr., id.,
id. 2260 mw.
Trankebar, a. Tranquebar.
Trapani (Oud.),z. Monte-San-Giuliano.
Trapezunt, z. Trebizonde.
Traskirehen, z. Traiskircben.
Tranfelt, a. Dranffelt.
Traunieht, z. Priebus.
Travenort, z. Lubeck 1).
Travesia, a. Concepcion.
Treasury-Islands, z. Salomons-Ell.
Trebel, z. Pt-sue.
Wrebisat, z. Narenta 1).
Tref-y-Clawdd, z. Knighton.
Treider.Aa, s. As e] 1).
Treiten, d. in Zwitserland, kant. Bern,
distr. Erlach. 320 mw.
Trekdiep, a. Boterdiep.
Trelo.Vonno, z. Hymettus.
Tremeeen, z. Tlemcen.
Tremont, a. Tazewell 2).
Treneher's-Island, z. Hilton-Head.
Trenezin, s. Trentain.
Wrenn, s. Eider.
Treat., Trento, z. Trient.
Trouser, a. Trebur.
Trevigi, z. Treviso.
Wrevigno, 5. Rovigno.
Treys-aux (Tuffelal, d. in Zwitserl.,
kant. Freiburg. distr. Scant. 952 mw.
Triaek, z. Auersberg.
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Uj-Egyhaz, z. Leachkirch.
Ujhely, z. Nenstadtl 2).
Uj-Sta, z. Anna (St.-) 10).
Uj-Videk, z. Neusatz 1).
Ukrina, z. San.
Ulahtn, z. Carolinen.
Uiefoa, z. Holden 2).
Ulfflingen. a Ufflingen.
Ulitea, z. Raiatea.
lothurn, distr. Olten-Goagen. 1256 low.
Uljan, z. Ugliano.
Trimherss (Las.), z. Cumanacoa.
Ulla, z. Oola.
Trimouille (La-), z. Tremouille (La-).
Ummatz, z. Ragen.
Trimmis IT e r m I n), d. in ZwitserUmrohah. St. in Voor-Indie, pres. Benland, kant. Grauwbunderland, distr.
galen, NW.prov.; 280 54 N.B., 78° 33'`
Oberlanquart. 799 low.
0.L. 35,000 mw.
Trinidad, Z. onder Moxos.
Undowe, z. Pahang 1).
Trinite, 0. onder Trinidad 1).
Unie
(de), z. Vereenigde-Staten.
Neuzen.
Triniteit, 0.
Unionville, z. Union a] 8).
Trinity, Z. onder Trinidad 1) en 5).
United States, z. Vereenigde-Staten.
rinquemale, z. Trincomaly.
Unity, at. in de VS., Illinois, gm.
Triolo, Z. Candelaro.
Alexander.
Tripoli, z. onder Depedelen.
Unruhstadt, z. Karge.
Triotena, z. Nemea.
Unscha, z. Oensje.
Tristledermot. a. Castle-Dermot.
Untereggen, d. in Zwitserland, kant.
Troenien, z. Taroemen.
St.-Gallen, distr. Rorschach. 786 low.
Troine, Z. Oise 11.
Unterhausen, Z. Neuburg I).
Troense, z. Taasing.
Unterschwyler (fr. U ndervelier),
Troglodytendal. z. Modica.
d. in Zwitser(and, kant. Bern, distr.
Troine, Z. Baying.
Delsberg. 500 low.
Troines, 0. Trotten.
Uomo-Morto (kaap), z. Castellamare 5).
Trois-Torrents, Troistorrens, gem.
Upper-Marlboro',
z. Prince-George 2).
van Zwitserland, kant. Wallis, distr.
Ur, z Onr.
Montbey. 1639 low.
Urbenthal, z. Wurbenthal.
Trombaconda, z. Neola.
Urchilla, z. Orchilla.
Z. Trondene.s.
Urgao = Arjona.
Trosberg, Z. Trostberg.
Urgendsch, z. Oergentz.
Trotoes, z. Sereth 1); - Totroes.
Uritann. z. Oria 2).
Trouard. z. Troarn.
Uroehuni, z. Oersjoem.
l'rubej, Z. Troebesch.
Ursenbach, St. in Zwitserland, kant.
Truchmenen (Land-der.), z. TurksBern, distr. Wangen. 1439 mw.
mannen.
Urseren, z. Andermatt.
Trubschachen, d. in Zwitserl., kant.
Uraitz (St..), z. Ursanne.
Bern, distr. Signau. 764 inw.
Urtenen, gem. van Zwitserland, kant..
Triallikon, gem. van Zwitserland, kant. Tulloch-Rotsen, z. Azoren.
Bern, distr. Fraubrunnen. 810 low.
Ulrich, distr. Andelfingen. 1044 low. Tumaco, z. Gorgonilla.
Urnmea, z. Oermia.
Trans = Trans ( Zwitserl.)
Tumiriquiri, z. Cumanacoa.
Us = Hunch.
Trutnow, z. Trautenau.
Tung-, z Toeng-.
Usbekistan, a. Bokhara.
Truyere, Z. Lot.
Tungabaddra. z. Toemboeddra.
Uach, z. Takhti.Soliman 1).
Trynwouden, reg. 4 at. zomerrijtui- Tungusie. z. Mantsjoerie.
Uschak, z. Oesjak.
gen lees zomerrijtoeren.
Tunguska, z. Toengoeska.
Unhand, z. Onessant.
Trzeionka, z. Schonlanke.
Tappan, z. Duppau
Usieza, z. Oesjitza.
Trzemeszno, 7.. Trschmesno.
Turalameque. z. Magdalena 2)
Uspelt, z. Urspelt.
•
Toad, z. Tsad.
Turgovia, z. Thurgau.
Uspenskoi, z. Bolgary.
Tsaisi, Z. Min.grelid.
Turmas, z. Tirmez.
Ustini, z. Lipari Eilanden.
Tsch..., Z.
Turnchapel, z Plymouth a].
Utah, z. Ruatan.
Tschakathurn, z. Csak-Tornya.
Turnovo. z. Tirnova.
Utscheufu, z. Oe-tsjoe.
Tschanad, z. Csanad.
Turns, z. Turis.
Utzenstorf, gem. van Zwitserland, kant.
Tschardschni, z. Tsjardsjoeie.
Tiirsburg (pas), z. Karpathen.
Bern, distr. Fraubrunnen. 1730 mw.
Tscharnikau, Tseharnowo, sic
Tury, z. Turyassu.
Utznach, st en gem. van Zwitaerland,
Czarn...
Tusskau.
Tuschkaa. z.
kant. St Gallen, distr. See (Lac). 1880 low.
Tschau-abad, z. Tsjarbar.
Tusey, Z. Vaucouleurs.
Uvver,
z. Wan.
Tschaussy, S. Tsjaoessy.
Tat, z. Tietz.
Uzijar, z. Ujijar.
Tscherniejewo, Tachernetz, e. a., z.
Z. Tirns.
Uxi..anaka = Ouessant.
Tuzhal (fort), z. Bughat.
thine, z. Ujue
Tacherschenbek, z. Tsjarsjambah.
Twaalf-Apostelen, z. Evangelisten.
Uzbeken (Land-der-) of Uzbeki,
Tschisme, z. Tsjesme.
Twann (fr. Douanne, d. en gem.
stan, Z. Bokhara.
Tachongra4, z. Csongrad.
in Zwitserland kant. Bern, distr. NI. Uzeda, z. Uceda.
Tschurlu, a. Tsjorloe.
dais. 960 mw.
Tserigo = Carlo.
Tweeddale, z. Peebles 1).
Taiekhanovetz, z. Ciechanowice.
Tweelingbroeders, z. Biafra 21.
Twelve-Pins, z. Ballynahinch of BiTajagaraga, z. Sekarang.
nabola.
Amritsir.
Tsjak, z.
Twente, a. Overtjael.
Takata', z. Zeitoen 2).
Twytel. z. Makkinga.
Tsjamalari berg), z. Himalaya.
Wahal, z. Waal 1).
Tynaldiug, z. Tinallinge.
Vair, z. Maas.
Tsjanan-, 0. Tsanan-.
Typaeh, z. Dippach.
Vakhani, z. Imeretie.
Tsjandernagore, 0. Chandernagor.
Typinsan, Z. Tai-Ping.
Valencia, z. Mexico (Nieuw-).
Tsjandes-Papak, Z. Pamakassang.
Tyras, Z. Akerman.
Valendis, z. Valengis.
Tajandiab, z Saugur-.
Tyrins, Z. Mycenw.
Valengis,
z. Valangis.
Tajang-ning-hiang, z. Bedoune.
Tysmienica, z Wieprz.
Z. Waleni.
Tajantabond, z. Tsjantibon.
Tyanaeo-6e, z. Hardanger-fjord.
Valentia. In den soot bij dit art., reg..
Tsjaoe-abad, z. Tsjarbar.
Tyszowee, z. Tyssowice.
13 v. o. staat 184; lees 1847.
Twin, Z. Towin.
Tsjapiaian, z. Kasjemir.
Valgodemard, z. Firmin-.
Tzana, z. Dembea.
Tajatra, Z. Tsjattra.
Valhevo, z. Vallievo.
RotjestvenTzarevkoerganskaia,
z.
Redout-Kaleh,
en
Tsjeftief-Kaleh, z.
Valiova, z. Vallievo.
[koe. Vallengin, z. Vallengis.
Tzerina, z Cerina.
Sjefkatil-Soe.
Tzna, z.
I/talons., z. Avlona.
Tsjehil-Minar, z. Persepolis.
Valparaiso, z. under Porter 1).
Tsjelam, z. Salem 1).
Valsch ikaap), z. Geelvinks-Baai (on-Tsjemboel, z. Tsjoemboel.
der Papoea).
Tajerkassie, z. Circassie.
Valsche-kaap= False-Cape ( z. False-.
Tsjerkesch, z. Tajirkia.
Bay ); - Taljabo 2).
Tojernianka, z. Novoivanovska.
Van, z. Wan.
Tojerrapoendsji, z. Cossya-henvels.
Terschelling, z..
U... (in duitsche woordvormen),.. Oe... Vsnderschelling
Taierajenbek, z. Tsjarsjambah.
Geelvinks-Baai (onder Papoea).
Uanseria, z. Angad.
Taiene, z. Tsjoesan.
Uhahi, Ubahy, z. Ivahy; - Magda- Vanray, z. Venray.
Tsjernaia of Boejoek-Oezen, zie Uhay, z. Ubaby. [lena 3). Varaggio. z. Varazze.
Brim.
Varao, 1. Mayorga 2).
Ubaupes, z. Rio-Negro 1).
Tsjiabad, z. Tsjabliak.
Varkens-eiland, z. Hog-Island ;
Ube. (Sc..), z. Setubal.
Tsjigatsjek, z. Tarbagatai.
Salayer-Eilanden.
Uchten, z. Ochten.
Warkenishoek, z. Soenda (Straat-).
z. Oderzo.
Tojinab, z. Tajenab.
Varmegye, z. Abaljjvar.
Uthichein, z. Oedsjetn.
T.jindarie, z. Tsjandery.
Varizik. z. Imeretie.
Uermeny-Baros z. Armenierstadt.
Tsjinganikale, z. Nikopolis.
Vaacongadaa. z. Baskische-provincien..
Tsjin-king, z. Leao-tong en Sjing-King. Ufeln, z. Salzufeln.
z. Wasloei.
Uffhausen, Ufhasen, st. in Zwitserl.,
Tsjinnamie, z. Tsjandahnie.
kant. Lucerne, distr. Willisau. 951 low. Vathi, z. Ithaca 11.
Tsjinoin, z. Barkol.
•Ulfikon, vl. in Zwitserland, kant. Lu- Vaunks. z. Kaap Rivier.
Tajin tsjoe, 5. Gaddada.
%ammonia (Satize-), z. Sauté.
cerne, (listr. Willisau. 630 low.
Tojin-Vang, z. Moekden.
Vauvees, z. Indre 2).
Ui dah, z Whydah.
Tsjira-Gub ( berg • z. Ghauts.
Vaypin, z Baypin.
z. Skye.
Vecchia (Ia.), z. Tremiti-Eilanden.
Tojitamboe Tschitambo, vl. in ZO.- ,14-111ania, z. Konigsberg 7).

Tribau, z. Trtibau.
Triberg, z. Tryberg.
Tribur, z. Trebur.
Trichtwiller, z. Wilre.
ent.
Trident, z. Tri
Trikeri z. Vo10 (Golf-van-).
, z. Thessalie.
Trikhala
Trimbach, St. in Zwitserl., kant. So-

Afrika, aan den Z.lijken oever van het
Bangweolo-meer; bekend als de plaats
waar de vermaarde zendeling en reizIger David Livingatone in 1873 stierf.
Tojitsjinsk, 5. Tsjitinak.
Tajittagong, 5. onder Islamabad.
Tsjoe, Tsjoedi, Z. Lioe-Kioe-eil.
Tojoeenpi, z. Boca-Tigris.
T.joefoet-Kaleh, Z. Tsjifoet-Kaleh.
Tajoegoetajak, Z. Tarbagatai.
11'..joeka, Z. Gaddada.
Tajoe-Kiang, z. Canton-rivier.
Tsjoensag = Avar.
Tsjoerloe, z. Tsjorloe.
Tsjoe-tao, 5. Desima.
Tsjoko, z. Saghalin.
Tsjong-, z. Tsjoeng-.
Tsjouka, z. Goggra.
Tsjowtsjuck = Tsjoetsjoek.
Tsjamparunk, z. S4run.
Tsoeng-hing, z. Karakorum.
Tsoer, Toone, z. Suer 2).
Tsoeroegaoka, st. in Japan, pros.
Oesen. 25,000 inw.
Tsong-, z. Tsoeng-.
Tu... (in duitsche en cog. woordvormen(, z. Toe...
Tnhhoes, z. Tabas.
Tabet, z. Tibet.
Tuche, z. Beni.
Tuehow, d. in Oostenrijk-Hongarije,
pros. Guide. 2347 low.
Tuckerville, z. Wayne 5).
Tneovia, z. Toecovia.
Toczno, z. Tietz.
Tnerno, z. Babeza (La-).
z. Tietz.
irnagen, gem. van Zwitserland, kant.
Schwyz, distr. March. 1075 low.
Tulezin, Z. Toeltsjin.
Tullaghnanoeve, z. Saintfield.

V.

U.
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Veit.asn-Pilauna (Sankt.), z. Fiume 1).
Vejer.de la-Frostera, z. Bejer-.
Velar, z. Vellore.
W.IdwijL z Zelhem.
Vele. z. Aisne 2).
Vellebith, z. Morlacca.
Volpe, z. Demer.
Velthsizen, b. in de Ned. prov. Gelderland, onder Zeddam, ten Z. van
Dentichem. 150 mw.
Veaaatine. z. Benaaque.
Venice, Venise, s. Venetie.
Venloon, s. Loon-op-Zand.
Venthie
z. Laventie.
WenhiesiIia C. Vintimiglia.
Vestotine, z. Ponza-Eilanden.
Vereeil, z. Vercelli.
Verchaturiii„ n. Werkhoturie.
Verebest, z. Best.
Iferazillionville. a. La-Fayette 1).
Versaria, a. Troja 2).
Vernon, a. onder Hickman 1).
Verona, a. onder Beraun.
Verovitz, C. VerOcze.
Worts,. z. Prince-William 2).
WelliOn, z. Veessen.
Vesentio, z. B , sancon.
Vianna, z. Viana.
Vienne, z. Vianden.
z. Aveyron.
Viege, z. Visp.
Widen, Z. Vijlen.
Vserhnizen, z. Diemerbrug.
VierstAdtl, z. Loban 1.
Vigipara, z. Bid sj bahar.
Vijayapoor, z. Vidsjayapoer.
Vism, z. Hagen.
Vineta, z. Usedom.
Vladivostok, reg. 4 at. Mores ; 1. Korea.
Vogel's/sera. z. Voyoessa.
Voinasa, z. Voyoessa.
Volcano. z. Volcano.
Volkerak, z. Volkrak.
Vollenkove, z. onder Overijsel.
VoluaLa. z. Voloseo.
Voorat (Oud-). z. Altforat.
Voorwerk (het), z. Zandt (%).
Vorfia-Vagags, z. Czervenitza.
Vostani, z. Eg,ypte.
Venin-Vooln, z. Foulpoint.
Vrirnden- of Wriendelijke-Eilanden, z. VriendschNps Eilanden.
Vrijbergen, z. Voasemeer l•
Vuslehuurt, z. Honkoop.
Vuaitrin, z. Woesitrin.

W.
Waarden. z. Warder.
Wasteland, z. Waes.
Waehas, z. Vokhan.
Wadetz, z. Wadowice.
Wadi Kawas = Bilma, z. Sahara.
Wansten, z. Warneton.
Wafaden, z. Todmorden.
Wageo, z. Waigioe.
z. Nteggis.
VIITagrowiec, z. Wongrowitz.
Walt ages", z. Wassangen.
VIVaigamme, z. Missowal.
Wajo, z. Wadjoe.
Waldfesseht, z. Wassenberg.
Waimea), at can Z.-Australie, schiereil. York, aan de Spencergolf. 2070 law.
VIVallbauses, z. Wahihausen.
VIValliserland, z. Wallis b].
VIValaingbana, z. Wolsingham.
Wansbaeb, 2. Wampach.
Wandaburg, s. Vandaburg.
Wangartz, s. Zagra.
Wanijaaa, z. %animas.
Wardari, z. Vardar.
Wiring, z. Wibring.
Warrabrunn, z. Hirschfeld 1).
Washinn (berg), z. Allegbany-Ber.
gen, en White-Mountains.
Wauskington-Eilanden, z. Marquesas.
Wasskingtamia, z. Hexamilia.
Waishinntea-Svsare, z. Weymouth 2).
Waszillksv, s. Wasilkov.
'11•Waselenheins s. Wassellonne.
Waterville, s?Winchendon.
1Wavvolnika, s. Wonwolnica.
Waynesburg, a. Greene a] 2).
Waynesville, C. Pulaski 51.
Vdtearmonth (Moho)). en Monk.), s.
Sunderland.
Welbater'o-reint, z. Salisbury 3).
Weenie, z. Weert.
wear. (411.), a. Zjibeearapel.
VIVeilaligaima, a. Waiblingen.
wen,
Weiler, C. onder Ville of Viler.
Weiacheenfeld, z. Waiachenfeld.
Welau, 1. Wehlau.

Zytonaierz

; Valise, z. Men
Wele.kpool, z. WelshpooL
Welke.Saarlathy, z. Serb o (Nagy-). Takers', a. Jacova.
!Wellington, haven aan de bust van irstkasoo-Sime, z. Jakoeno-Sima.
Z.-Australia, aan den mond der Mur- Vail, z. Jali
Tale, a. Jab.
ray of Gulba.
; Vapegu, z. Ybicny.
Wellakero'. z. Tioga 3).
Werfbnizen. z. Warfkinizen.
'Yapper, z. Jappar.
Wessek
I 'Trepans, z Japura.
z. Lubeck 1).
Tare. z. Yar.
Weatvelde, a. Norg.
Whidah, z. Whydab.
"Tariba. Z. Yarriba.
Whitney (Ziount.), bergtop in de Ybaicaval = Nervion.
Sierra-Nevada, VS., Californie, 4800 1Vbass, z. Ips.
met. boven de zee.
Vbasitz, Z. Ipaitz.
Whitsunday Island, z. Pentecost 2). We. a. Ji.
Whytootake, z. Waitoetake.
Tebnals, z. Jeboea.
Wiatlak, z. Welsh.
I Ted°. z. Jeddo.
Wibbaeh. z. Wippach.
Itenidaje, z. Jenidsje.
Veen, z. Yeoe.
Wichlinghaussen. z. Barmen.
a. Wiezatidtl.
Yerma. Z. Jerma.
Wickrath, z. Wicker.
z. Jesjil-Irmak.
z. Widdin.
Irma°, a. Jess°.
Wielburk, z. Willenberg.
Yeas. z. Yeoe.
Whalen. z. Filehne.
Tem', z. Jead.
ielarijp. z. Welerijpe.
NIguazu, z. 'enact'.
Wien, z. Weenen.
Yokohama; in reg. 4 van dit art. at.
Wierdolseim, z. Wirdum 21.
1874; lees 1847.
Wiese, z. Wiese, en Wiesen.
Yong., z. Yoeng-.
Wilk, z. onder Fohr.
z. Ure.
Wilder, z.
York-Eilanden, z. Roggeveens.ArchiWillamette, z. Wallamette.
pel; — York c] 6).
z. S rel.
Young-, z. onder Yoeng-.
Willichow, z. Vielichowo.
z. Gursuf.
WileeTak. z. Jakoetsk.
z. Isni.
Wilre, Wiltre, z. Wijlre.
Ilfasoiee, a. Issoire.
z Woburn.
Yaseudun. a. Issoudun.
Wilverdange, z. Wilverdingen.
Ytena, a. Itens.
Wilyouisk, z. Jakoetsk.
Yucay, z. Vilcabamba.
Wila, z. Wilts.
Yuen-, z. Yoeen-.
Wintpeg, z. Winnipeg.
Yuma, z. Long-Island 41.
Winniki, z. Winniky.
Yung-, z. Yoeng
Winoeeki, z. Union 11.
Yuracupurana, z. Coary-Alvellos.
Winsem, Z. Windesheim.
z. Yoethia.
Winsted, z. Winchester 4).
Yuzkat, z. Joezghat.
Wisehera, z Wisjera.
Wiskow, z. Wischau.
Wialitza, z. Wislicza.
Virianitz, z. Wischnitz.
Wisenite, z. Wischnitz.
With-Eiland, z. White-Ialand.
Zaarn, z. Saarn.
Wittenstein, z. Weissenstein 2).
Zab, z. onder Zaab en vgl. Koerdistan.
Wittgenao, z. Wittichenau.
Zabljah = Tsjabliak.
Wlodzimierz, z. Wladomir 3).
'Z..catepequez, z. Sacatepec.
Wedgies.. z. Wadjier.
Zadel-Eiland, z. Zebayer.
Woelangho, z. Yang-tze-Kiang.
Zagora, z. Volo I Golf-van- ).
Woerkum. z. Woudrichem.
Zagualtipan, a. Zacualtipan.
Woet.jitrin, z. Woesitrin.
Zakynthos, z. Zante.
Wehrd, z. Worth 2..
Zandapoeri, z. Lantsjang.
Wolferen, z. Loenen.en-Wolferen.
Zandjan, z. Zendsjan.
Welfhees (Laag-). z. Oosterbeek.
Wolfwaardsche-Veer, z. Wagenin- Zandvliet, z. Santvliet.
Zandvoort, a. under Sandfirde.
gen 2
Zaadwier, z. Zandeweer.
Wolgak, z. Wolsk.
Zaoerahim, z. Zainah.
Wolkwitz, z, Lieberwolkwitz.
Zapadnaia-Kollma, z. Indigirka.
VIITeledinaer, z. Wladimir.
Woloak, z. Wohk.
Zaphran-Eilanden, z. Zafarine-Eil.
Welphaaradijk, z. Oostkerke.
Zarewo-Alezandrovek, a. Zlatoest.
Zaya, z. Masch.
Wolsztyn. z. Wollatein.
Zdoenaka-Wela, z. Zdunaka-.
Wolvelange, z Wolvelingen.
Wood. De volgende near aanleiding van Zedenkek, Zehdenick.
dit wooed geschreven Noot is bij vergis- Zeghawa, z. Darfoer.
sing weirgevallen. Belangrijk is eene Zegozhie, z. Zazoghie.
vingerwozing op de talrijke plaatana- Zegzeg, z. Zaria.
men in ons land met w on d en w old e, Zelingerichten-Bund, z. Graattwbtmderland.
samengesteld. ale dear zijn: Aartswond,
Hoogwoud, Midwoud, Oostwoud, West- Zengan, Zenghian, z. Zendsjan.
woad, Noord en Zuid-Scharwoude, Zeptel Zerbet (Klein.), z. ZOrbig.
Zee's,
z. Jezreel.
Schellingwoude, Soeterwoude, Abts- of
Paapswoude, Berkenwoude, Hazers- Zernets, z. Cernetz.
woude, Katwoude, Spaarnwoude, Rens- Zetelder.tien.lanadragers, a. Abrahamsdorp.
woude, Akkerwoude, Murmerwoude,
Eernewoude, Veenwoude; Schildwolde, Zeven.Znatera, z. Zug:tern.
Krbpswolde, Glarmerwolde, Belling- Zeyl, a. Zeil.
wolde, Midwolde, Oostwolde, Zuidwol, Zeyia, z. Zeila.
de, Noordwolde, Finsterwolde, Men- . Zia, z. Zen.
wolde,DursPatwolde, Zieehauowetz, z. Zekanowetz.
derwolde, Peizerwolde, Ruinerwolde, Wears, z. Cieza.
Terwolde enz. Oldie op hose h, hout Zigeth (Nagy.), z. Szigethvar.
en ho) t, els : Neerbosch, 'a Herto- Zihl, z. Thiele.
genbosch, Berkhout, Elshout, Ooster- Zilet, s.
bout, Grollerholt, Kloosterholt e. a.; Zillessmarkt, z. Waltenberg.
z. Cilly.
— ale getmgen van den vroegeren
rijkdom aan boach in ons land. [Vgl. Zinkhoen•= Kengoen.
hetgeen over de afneming der bosschen Zink, a. Zindsji.
In 't algemeen is opgemerkt bij de art. Zinti, z. Cinty.
Zolyo-Lipese, z. Liptus (1. Liptsch).
Rusland, Servie, de V.S. en elders.]
Zoubtzov, z. Soebzov.
Wyboorg, z. Wiborg.
Zout- Leenw s. Lean.
Wyk, z. FOhr, ook WO.
Zeabliak, z. Zabliak.
'
Wyndham, s. Wymondham.
Zuldlandaeke-Kapel, z. Zuidzande.
Wyoming, z. onder Wilkeabarre.
Zosters (Zoves.), s. onder Alstal.ang.
ZwItaerlasid (Frasseek.), a. Woodland.
Zwitserlaaoll (Itailiesuaseh-), &Tessin.
Zuraillesems, a. Swolgen.
Zyshor, a. Dotaighur.
Z. Jafa 2).
Zytosoiers, 1. Jitomir.
Tagus", z. Jagua.
lbahudi, z. Yandi.

z.

Y.

Ten gevolge van de ofticieele invoering der zoogenaamde Nieuwe spelling hebben enkele plaatsen
in ons land, ttidens het bewerken van de laatste aflevering van dit woordenboek, een
herdoop ondergaan, in hoofdzaak hierop neerkomende :
Oud:

Aagtekerke.
Aarle-Rixtel.
Abeoude.
Aequoi.
Aerdt.
Almelo.
Alphen.
Ammerzoden.
Anlo.
Avereest.
Avezaath.
Axel.
Baambrugge.
Baxem.
Baflo.
Bathmen.
Beerse.
Beesel.
Belfeld.
Benschop.
Bergh.
Berlicum.
Besoijen.
Bildt I de).
Blaricum.
Blerick.
Bodegrav en.
Borcu/o.
Borselen.
Bourtange.
Boxmeer.
Boatel.
Bredenbroek.
Broekhuijsen.
Broekhuisenvorst.
Brunssem.
Burgh.
Cabauw.
Caberg.
Cadier.
Callantsoog.
Capelle a/d IJssel.
Castenray.
Castricuni.
Cats.
Cillaartshoek.
Clinge.
Colijnsplaat.
Cork.
Cornwerd.
Cortgene.
Cothen.
Cromvoirt.
Culenborg.
Cuyk.
Delfshaven.
Deursen.
Didam.
Diessen.
Dinther.
Dinxperlo.
Doenraad.
Doesborgh.
Doetinchem.
Doornenburg.
Doorwerth.
Dorkwert.
Dragten.
Dreischor.
Drumpt.
Duurswolde.
Dwingelo.
Eck -en-Wiel.
Ede.
Eethen.
Eext.
Elkerzee.
Ellecom.
Ellewontsdijk.
Enspijk.
Enaelo.
Exloo.
Exmorra.
Eys.
Eijerland.
Eysden.
Feyenoord.
Gasselter-Nlieveen.
Gellicum.
tieulle.
Geijsteren.
Giessen.
Goingarijp.
Goirle.
Gorssel.
Gouwe (dc).
Grathem.
'8 Gravesande.
Groenlo.
Groessen.
Haaren.
Haarlo.
Haarzuilene.
Haelen.
Hall.

Nieuw:

Aagtekerk.
Aarle-Rikstel.
Abkoude.
Akkooi.
Aard.
Almelo°.
Allen.
Ammersooi.
Anloo.
Averreest.
Avezate.
Aksel.
Baambrug.
Baaksem.
Ballo°.
Batmen.
Beene.
Bezel.
Belveld.
Benskoop.
Berg.
Berlikum.
Bezooijen.
de Bilt.
Blarikura.
Blerik.
Bodegrave.
Borkeloo.
Borsele.
Boertange.
Boksmeer.
Bokstel.
Breedenbroek.
Broekhuizen.
Broekhuizenvorst.
Brunsem.
Burg.
Kabauw.
Kaberg.
Kadier.
Kallantsoog.
Kapelle.
Kastenrade.
Kastrikum.
Kats.
Cillaarshoek.
Klinge.
Kolijnsplaat.
Korle.
Kornwerd.
Kortgene.
Koten.
Kromvoort.
Kuilenburg.
Kuik.
Delftshaven.
Deurzen.
Diedam.
Diesen.
Dinter.
Dinksperloo.
Doenrade.
Doesburg.
Deutichem.
Dorenburg.
Dorenweerd.
Dorkwerd.
Drachten.
Drijschor.
Drumt.
Duurswoude.
Dwingeloo.
Ek-en-Wiel.
Eede.
Eeten.
Eekst.
Elkersee.
Ellekum.
Ellewoudsdij k
Enspik.
Ermeloo.
Eksloo.
Eksmorra.
Eis.
Eierland.
Eisden.
Feijenoord.
Gasaelter- nijveen.
Gellekum.
Geul.
Geisteren.
Giesen.
Goengarijp.
Goorle.
Gorsel.
Gouw (de).
Graatem.
's-Gravenzande.
Groenloo.
Groesen.
Haren.
Haarloo.
de Haar Zuilens.
Haien.
Halle.

Owl

Nieuw

:

Hansweert.
Hardinxveld.
Heel.
Heerewaarden.
Heerlen.
Hei- en Boeicop.
Heille ( Oud- ).
Hello.
Heino.
Helder (den).
Helvoirt.
Hengelo.
Heukelom.
Hindelopen.
Hitzert.
Holset.
Holwierda.
Holysloot.
Holz.
Hondsholredijk.
Hoogeloon.
Horssen.
Huisseling.
misses.
Hulsel.
Hummelo.
Jutphaas.
Kockange.
Kockengen.
Kruiningen.
Lamsweerde.
Lange-Ruige-Weide.
Lathnm.
Lettel.
Leuth.
Leveroy.
Lhee.
Liempde.
Liessel.
Lintelo.
Lithoyen.
Lobith.
Longerhouw.
Maarlaeeze.
Maarssen.
Maarsseveen.
Markelo.
Marssum.
Mathenesse (Oud- en
Nieuw-).
Meerlo.
Meerssen.
Meethuizen.
Melick.
Melissant.
Mennonietenbuurt.
Mheer.
Middagtersteeg.
Mierlo.
Mill.
Moercapelle.
Muggebeet.
Naauwerna.
Nederland.
Neeritter.
Neerijnen.
Neuzen (Ter).
Niawier.
Nibbixwoud.
Nieuwe Pekela.
Nieuwe Tonge.
Nieuwstadt.
Nigtevecht.
Noordijk.
Nuenen.
Nummer-een.
Odijk.
Oegstgeest.
Ohs.
Oirlo.
Oirsbeek.
Oirschot.
Oisterwijk.
Oldehove.
Oldemarkt.
Ooy. (bij Zevenaar.)
Opijnen.
Ose.
Otterlo.
Oude-Aa.
Oude-Pekela.
Oude-Schild.
•
Oude Tonge.
Overschie.
Ovenande.
Oijen.
Paarlo.
Pancras (St..).
Philipsland (St..).
Poederoyen.
Princenhage.
Puiflijk.
Pijnacker.
Rasquert.
Ravenswaay.

:

Hansweerd.
Hardingsveld.
Panheel.
Herwarden.
Heerle.
Hei- en Boeikop.
Heile (Oud-).
Hello°.
Heinoo.
Helder.
Helvoort.
Hengeloo.
lieukelum.
Hindeloopen.
Hitsert.
Hoist.
Holwierde.
Holijsloot.
Holts.
Honselersdijk.
Hoogloon.
Horsen.
Huiseling.
Huisen.
Hulzel.
Hummeloo.
Jutfaas.
Kok-ange.
Kok-engen.
Kruininge.
Lamswaarde.
Lange - Ruigewei[den.
Latem.
Lettele.
Leut.
Leverode.
Lee.
Liemde.
Liesel.
Linteloo.
Lithooijen.
Lobit.
Longerhou.
Maarhees.
Maarsen.
Maarseveen.
Markeloo.
Marsum.
Matenesse (Ouden Nieuw- ).
Meerloo.
Meersen.
Meedhuizen.
Melik.
Melissand.
Mennonitenbuurt.
Meer.
Middachter-steeg.
Mierloo.
Mil.
Moerkapelle.
Muggenbeet.
Nauwerna.
't Nederland.
Neer-Itter.
Neer-Unen.
Ter-Neuzen.
Nijewier.
Nibbikswoud.
Nieuwepekela.
Nieuwetonge.
Nieuwstad.
Nichtevecht.
Noorddijk.
Nunen.
Namero-een.
Odik.
Oestgeest.

One.

Oorloo.
Oorabeek.
Oorschot.
Oosterwijk.
Oldenhove.
Oldemark.
Ooi.
Op-IJnen.
Osch.
Otterloo.
Oudade.
Oudepekela. •
Oudeschild.
Oudetonge.
Ouwerschie.
Ovezand.
Ooijen.
Paarloo.
St.-Pankras.
St.-Filipsland.
Poederooijen.
Prinsenhage.
Puflijk.
Pijnakker.
Raskwert.
Ravenswaai.

Ouds

Reusel.
Rheden.
Rhedersteeg.
Rhenen.
Rhenoy.
Rhoon.
Ritthem.
Rockanje.
Rohel.
Roozendaal.
Rossum.
Rucphen.
Rumpt.
Ruurlo.
Rijckholt.
Rijke Waver.
Rijnsaterwoude.
Rijssen.
Saaxum.
Saaxumhuizen.
Sas van Gent.
Schaesberg.
Schaijk.
Schoonrewoerd.
Schooten.
Silvolde.
Snelrewaard.
Soetermeer.
Someren.
Son.
Stamproy.
Stevensweert.
Terborgh.
Terheyden.
Texel.
Thesinge.
Tholen.
Tinaarlo.
Tjuchem.
Tongelroy.
Tuikwerd.
Tull en 't Waal.
Twello.
Ubagsberg.
Uddeld.
Uithuizermeeden.
Uitwierda.
Ulicoten.
Usquert.
Usselo.
Vaesrade.
Valkenswaard.
Valkoog.
Valthe.
Varsseveld.
Veenendaal.
Veeningen.
Veghel.
Veldhoven.
Velsen.
Venlo.
Venray.
Vinkega.
Vlag,twedde.
Vollenhoven.
Vortum.
Vriezenveen.
Vrouwen-Paroc hie.
Vrijhoeven-Capelle.
Vught.
Wad.dinxveen.
Wadenoijen.
Wadway.
Walsoorde.
Wanroy.
Wanssum.
War ffum.
Warga.
Weere ( de ).
Weerselo.
Wehl.
Well.
Well. "
Wesepe.
Willeskop.
Willige Langerak.
Wilsum.
Winssen.
Wolphaartsdijk.
Wordt-Rheden.
Wijchen.
Wijhe.
Wijthraen.
Yerseke.
Yersekendarn.
Usselmonde.
Ihselmuiden.
Usselstein.
Zalt-Bommel.
Zierikzee.
Zoltkamp.
Z uid-Bargen.
Zurich.
Zutphen.

Nieuw:

Reuzel.
Rede.
Redersteeg.
Reenen.
Renooi.
Boon.
Rithem.
Rokanje.
Roohel.
Rozendaal.
Rossem.
Rukfen.
Rumt.
Ruurloo.
Rijkholt.
De Waver.
Rijnzaterwoude.
Rijsen.
Saaksum.
Saaksumhuizen.
Sas van Gend.
Schaasberg.
Schalk.
Schoonerwoerd.
Schoten.
Silvolden.
Snelerwaard.
Zoetermeer.
Zomeren.
Zon.
Stamprade.
Stevensweerd.
Terborg.
Terheiden.
Teasel.
Tesinge.
Tolen.
Tinarloo.
Tjugchem.
Tongerloo.
Tuukwerd.
Tulle-en-'t Waal.
Twelloo.
Ubachsberg.
Uddel.
UithuistermeeUitwierde. [den.
Ulekoten.
Uskwert.
Usseloo.
Vaasrade.
Valkensweerd.
Valkkoog.
Valte.
Varseveld.
Venendaal.
Veningen.
Vechel.
Mereveldhoven.
Velzen.
Venloo.
Venraai.
Finkega.
Vlachtwedde.
Vollenhove.
Vorthem.
Friezenveen.
Lieve-VrouwenParochie.
Vrijhoeven-Kapel.
Vucht.
Waddingsveen.
Wadenooijen.
Wad waai.
Walsoorden.
Wanrooi.
Wansum.
Warfum.
Warrega.
Were (de)
Weerseloo.
Wed.
Welle.
Wel.
Wezepe.
Willeakoop.
Willege Langerak.
Wileem.
Winsen.
Wolfertsdijk.
Wortreede.
Wichen.
Wije.
Wijtmen.
Ierseke.
Iersekendam.
IJselmonde.
IJselmuiden.
Uselstein.
Zaltbommel.
Zieriksee.
Zoutkamp.
Zuid-Barge.
Zurig.
Zutfen.

82

Be voornaamste Stoomvaartlijnen in dienst
van het hedendaagsche wereldverkeer. (')
A. Tussohen EUROPA en NOORD-AKERIKA.
a.)

NEDERLANDSCHE LIJNEN.

Haven an

Plaata van be-

Adatand en

vertrek.

aten:Awing.

deer der reis.

"N. A. S. M."

Rotterdam en
Amsterdam.
( wekelijksche
dienst.)

New-York.

3200 zeemijlen. 12
12 it 14 dagen.

"Cunard-line". ( 3 )

Liverpool
!(4maal per week ).

New-York en
Boston.

3100 zeemijlen.

Queenstown.

"Inman-line". I
Liverpool
j (2maal per week.)

New-York en

11 a 12 dagen.

Queenstown.

New-York.

a dagen. (4)

Bristol.

Liverpool and GreatWestern Steam-ShipCompany.

Londonderry.

Montreal-Ocean SteamShip-Company.
National-Steam-ShipCompany.

%as= der

Naam der
Tuasehenatationa.

inaatachappij.

!Nederl. Amerikaansche
I Stoomvaart Maat1 schappij.
(Passagierstariet le kl.
I f 200 (retour f 337,50),
I 2e kl. f 150 (retour
f 247,50), 3e kl. of
tussehendek f 55, (re.
tour f 107).

b.) ENGELSCHE LUNEN.

"Guyon-line".

Philadelphia.

Liverpool
(ens per week.)

12 dagen.

British and North-Ame-

rican Royal Mail Steam-Ship-Company.
Li v erpool-NewYork and
Philadelphia SteamShip-Company.

"White-Star-line".

Queenstown
New-York.
3028 zeemijlen.
(eens per week.)
9 dagen.
Quebec en Mont- 1 2636 zeemijlen.
Liverpool
1
(dens per week.)
real.
10 dagen.
"National-line".
Liverpool en
New-York.
11 dagen.
Londen.
(dens per week.)
"Dominion-line"
Liverpool
Montreal.
10 dagen.
(2maal per week. )
Idem.
Liverpool
New-Orleans.
5000 zeemijlen.
(ails 10 dagen. )
20 dagen.
"Anchor-line".
Glasgow
New-York.
11 dagen.
(dens per week.)
"State-line".
Glasgow
11 dagen.
New-York.
(dens per week. )
Hem.
Liverpool
New-Orleans.
21 dageu.
(dens per maand.)
"Cardiff-NewCardiff.
New-York.
10 dagen.
York-line".
"Allan-line".

Belfast.

Cork.

Transatlantic SteamShip-Company.

Belfast.
Bordeaux.

South-Wales Atlantic
Steam-Ship-Company.

C.) FRANSCHE LIJNEN.
"Havre—Brest— I
Havre
New-York".
teens per week. )1

New-York.

"Norddeutscher
Lloyd".
Idem.

Bremerhaven
(eens per week. ) 1
Idem.

New-York.

Idem.

Ideas.

11 dagen.

Brest.

generale
ICompagnie
J transatlantique.

d.) DUITSCHE LUNEN.

I

Baltimore.
NevP-Orleans.

3555 zeemijleu.

12 dagen.
3879 zeemijlen.
15 dagen.
5270 zeemijlen.
.22 dagen.

Southampton.

Norddeutscher Lloy
Idem.

Havre en Havanna.

Hem.

(1) Dear alleen een overzicht van de groo t e, de in t er con tinentale vaarten beoogd werd, kon acts de
rivi er- en hi naenvaart en, ten deele trouwena van slechts locaal belting, hier geen pleats wortalrijke kust
den verleend.
(2) 1 zeemijl = 1,855 &M. =
nur gams. Gemidd. woolen door een stoomboot ruim 200 zeemijlen per dag afgelegd.
(3) Hen en ander omtrent den oorsprong en 't ontataan der tegenwoordige groote stoomvaartmaatschappijen en over
de middelen van verkeer in 't algemeen vindt men in mime "Historisch-Geographische Tabellen," 3e kol. Gouda, 1883.
(4) Ala een staaltje van den grooten spoed waarmee sommige stoomers thans den Atiantiscben oceaan oversteken,
zij bier opgeteekend dat een der booten van de "Guionlijn" dezer dagen de reis New-York—Queenstown volbracht in 6
dagen, 21 uren en 46 minnten.

De voornaamste Stoomvaartlijnen enz.
Naam der
ILijn.

Haven an
vertrek.

Plaats van bestemming.

ali. A. P. A."

Hamburg
( eens per week.)

New-York.

Hamburg
( alle 14 dagen.)

New-York.

Afstand en
du.r der reig.

Tusselienstations.
Havre.

3650 zeemijlen.
13 a 14 dagen.

1192

Naam der
Maatsehappij.
Hamburg - Amerikanische Packetfahrt-Actiengesellschaft. (Personentarief le kl.
f 300, 2e hi. f 180, 3e
of tusschendek f 60.)
Deutsche Transatlantiache Dampfschiffahrtgesellschaft.

e.) BELGISCHE LIJNEN.
alted Star-line".
aWhite
Cron-line".

Antwerpen
(Rena per week. )1
I
Antwerpen
(dens per maand. )

Philadelphia. I
New-York.

'New-York.

12 dagen.

(Tarief: le hi. f 220
2e kl. f 135.)

13 dagen.

f.) NOORWEEGSCHE LUNEN.
N. A. D."

iaan,
1arItt
ad.)
(..

New-York.

Bergen.

16 dagen.

Norsk-Amerikansk
Dampskibselskab.

B. Tusschen EtTROPA en MIDDEN-AMERIKA.
a.) ENGELSCHE LIJNEN.
aAspinwall-line".

Liverpool
Colon ( Aspin( 3maal per maand.) wall ), Vera-Cruz
en Tampico.

"Royal-Mail".

Southampton
(alle 14 dagen.)

Colon ( Aspinwall ).

aSt.-1110aznair. e-Co-

St.-Nazaire
(dens per maand. )

Colon.

aSt.-Nazaire-Vera-Cruz".

St.-Nazaire
)Sens per maand. )

Vera-Cruz.

"Hanre-Colon".

Havre
I eens per, maand.)

Colon.

25 4 30 dagen.

25 a 30 dagen.

Barbados, La-Guyara, West-India and Pacific
Porto-Cabello, Carta- Steam-Ship Company.
gena, Port-au-Prince,
Kingston (Jamaica) e.
a. W.-Indische havens.
Om hearten al de voorn. Royal Mail Steam Packet Company.
havens van W.-Indie.

FRANSCHE LUNEN.
4926 zeemijlen.
22 dagen.

Point-a-Pitre,
BasicTerre ( Guadeloupe),
St.-Pierre en Fort-deFrance(Martinique),
La-Guayra, Porto-Cabello en Sabanilla.
5540 zeemijlen. Santander, St.-Thomas,
29 dagen.
Kaap Haiti en Havanna.
5508 zeemijlen. Bordeaux, Santander,
28 dagen. Point-a-Pitre, BasseTerre, St.-Pierre, Fortde-France, La-Guayra,
Porto-Cabello en Sabanilla.

nu
i eer .
Corr Litlantileantale

Idem.
Idem.

c.) DUITSCHE LUNEN.
allamburg-Colonlinie".
Idem.

Hamburg
!
2maal per inaand.)i
Idem.

Colon.
Idem.

St.-Thomas en Port-au. Hamburg - Amerikanische Packetfahrt-Actiengesellschaft.
Idem.
5818 zeemijlen. Havre, St. -Thomas,Por31 dagen.
torico, La-Guayra en
Caracas.

5666 zeeanjlen.
29 dagen.

(i.) SPA ANSCHE LUNEN.
,, Cadiz-Havanna".

aSantander-Havanna".

Cadiz
( alle 14 dagen. )

Havanna.

4508 zeemijlen.
20 dagen.

Santander.

Havanna.

4220 zeemijlen.
17 dagen.

Teneriffe en Portorico. Compabia de navegacion por vapor de A.
Lopez y Compailia.
Idem.
Portorico.

O. Tusschen EUROPA en ZUID-AVIERIKA.
a.) ENGELSCHE LIJNEN.
aValparaiso-line".
Liverpool
( 2maa1 per maand.)
t1I

aLiverpool-CearaLiverpool
line".
( eens per maand. )
althyde-line".
Londen
(3maal per maand.)

C a l l ao.

Ceara..
Buenos-Aire..

11,370 zeemijlen. Bordeaux, Santander, Pacific Steam-NavigatiCombs., Carril, Vigo, tion Company.
52 dagen.
Lissabon, Pernambuco, Bahia, Rio-de-Janeiro, Montevideo, str.
van Magellaan, Valparaiso.
4703 zeemijlen. Lissabon, Para en Ma- Liverpool and Northern
Brazil Mail Steamer.
ranhao.
30 dagen.
6400 zeemijlen. Antwerpen, Rio-de-Ja- London, Belgium, Brazil and River Plate Steneiro, Montevideo.
35 dagen.
am-Ship Company.

(1) Ken zijtak dezer lijn vaart drie beer per maand tusachen Panama, Callao en Valparaiso, met aandoen te Guayaquil, Payta, Piece, Mollendo, Arica, Iquique, Cobija, Caldera en Coquimbo.

1193 De voornaamste Stoomvaartlijnen enz.
Nasam der

Haven van

Pinata van be-

Aftstand en

Lijn.

vertrek.
......................,

stemming.

dune der rein.

Southampton
( 2niaal per maand.)

Montevideo en
Buenos-Aires.

"Royal Mail".

.....

"Liverpool-BueLiverpool.
nos-Aires-Rosario- (2maal per maand.)
line".
"Liverpool-RioLiverpoqi.
Janeiro-Santosline".
Liverpool.
"Liverpool-Borde-

Rosario.
Santos.
Buenoa-Aires.

aux-BuenosAires".

Naam der
Maatschappij.

Tussehenstationa.
................n

Lissabon, St.-Vincent, Royal Mail Steam-PacPernambuco, Bahia, ket Company.
Rio-de-Janeiro, Santos.
Liverpool, Brazil and
Montevideo.
6600 zeemijlen.
River Plate Mail Ste28 dagen.
amer.
Idem.
Bahia.
5555 zeemijlen.
25 dagen.

6386 zeemijlen.
30 dagen.

Bordeaux en Santender.

6326 zeemijlen.
26 &igen.

Pacific Steam-Navigation Company.

Ii.) FRANSCHE LIJNEN.
Bordeaux
( um de 14 dagen.)

Buenos-Aires.

"Societe generale
Marseille
de transport it ( om de 14 dagen. )
vapeur".

Buenos-Aires.

St.-Nazaire
Comp. generale
transatlantique". ( dens per maand. )

Cayenne.

"Menageries
aritimes".

6259 seemijlen.
26 dagen.

22 dagen.

Lissabon, Dakar, Per- Messageries maritime.
nambuco, Bahia, Riode-Janeiro,Montev ideo.
Barcelona, Gibraltar, Societe generale de
St-Vincent (SaapVer- transport a vapeur.
dische eil.), Rio-deJaneiro, Montevideo.
t t ea ngginneer.a e
, apnar
Demerara en Parama- C otm
ribo.

c.) DUITSCHE LIJNEIN-.
'cosmos.
10,947 zeemijlen. Antwerpen, Teneriffe,
Montevideo, Buenos63 dagen.
Aires, Punts-Arenas,
Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaiso,
Arica, Islay,Mollendo.
Santos.
,Norddeutscher
Bremerhaven
6940 zeemOlen. Antwerpen, Bahia, Rio- Norddeutscher Lloyd".
de-Janeiro.
33 dagen.
Lloyd".
dens per maand. )
Buenos-Aires.
6411 zeemOlen. Antwerpen, Bordeaux,
Idem.
Bremerhaven
Montevideo.
28 dagen.
Hamburg - Slid- AmeriLissabon, Bahia.
,,Hamburg-StidHamburg
Rio-de-Janeiro en 5795 zeemijlen.
kanische Dampfschif28 dagen.
Amerikanische ( dens per week. )
Santos.
fahrtsgesellscha ft.
Dampfschiffahrt".
Lissabon, Montevideo.
Idem.
Buenos-Aires.
6655 zeemijlen.
Idem.
Idem.
31 dagen.
,Kosmos-linie".

Hamburg
( alle 3 weken.)

',Lay arello &
Comp".

Gen ua.

Buenos-Aires.

6304 zeemijlen.
26 dagen.

"Piaggia en Figi".

Genoa.

Buenos-Aires.

6370 zeemblen.
27 dagen.

Callao.

d.) ITALIAANSCHE LUNEN.
Barcelona, Cadiz, Mon- Compagnia di navigazitevideo.
one a vapore; G. B.
Lavarello & Comp.
Barcelona, Gibraltar, B. Piaggio & Figi.
Rio-de-Janeiro, Montevideo.

e.) PORTUGEESCHE LIJNEN.
I
Lissabon
1(dens per maand.)I

Buenos-Aires.

27 dagen.

I

Madera,
Rio-deJaneiro.

Companhia geral Po,
tugueza de navegacao
a vapor.

f.) BELGISCHE LIJNEN.
"Rhyde-line". I

Antwerpen
(2maal per maand.)

Valparaiso.

45 dagen.

I

Southampton,Lissabon, I Belgian royal Mail
Rio-de-Janeiro, MonCompany.
tevideo.

D. Tusechen EUROPA en AZIt.
a.) NEDERLANDSCHE LUNEN.
Stoomvaart-Maatschappij
Nederland".
"Rotterdamsche
Lloyd".
,,Insulinde".

Amsterdam
(she 10 dagen.)

Batavia.

Rotterdam
Batavia, Sawa( alle 3 weken. (1)) rang en Soerabaye.
Amsterdam
Padang, Batavia,
(dens per maand. )
Samarang,
Soerabaye.

zeemijlen. Southampton, Marseil- Stoomvaartmaatschap 38 a 40 dagen. le, Port-Said, Padang. pij "Nederland". (Passagierstarief : le kl.
f800, 2e kl. f 400. Van
Marseille f700 en f350.)
45 dagen.
Idem.
Rotterdamsche Lloyd.
( Tarief als boven. )
Londen en Pauillac. Stoomvaartmaatschap pij "Insulinde".

8500

b.) ENGELSCHE LUNEN.
& 0.-Comp." Southampton.

Bombay,
(Venetia, Brindisi] Point-de-Galle.
(2)
(dens per week. )

Gibraltar. Malta, Port- 'Peninsular and OnesSaid (Alexandr id ) , ( tal Steam-Navigation
Aden.
Company.

(1) Einnen kort om de 14 dagen.
(3) Van Point-de-Galle nit gaan geregelde vaarten op Madras, Calcutta, Penang, Singapore, Batavia, Hongkong en
Jokohama. Bovendien door de "Eastern and Austral Steam-Ship Company" op Melbourne en Sidney ( in 23 dagen ;
dens in de maand.) Evenzoo van Bombay silt maandelijks op de havens van Voor-Azie Haratsji, Alms* en Basra.

De voornaamste Stoomvaartlijnen enz.
Nakao. der

Maven van

Pinata van be-

Afstand en

Lijn.

vertrek.

atemmiag

dunr der reit!,

"London-Bornbay".
aLondon-Calcotta".

Louden
(alle 14 dagen.)
Idem.

Bombay.

6112 zeemijlen.
22 dagen.
40 dagen.

Calcutta.

1194
Naatra der

Tusachenatationa.

Algiers, Port-Said,
Suez, Aden:
Malta, Suez, Aden.

Maatachappij.

British-India SteamNavigation Company.
Idem.

C.) FRANSCHE LUNEN.
",Menageries
maritimea".
Idem.

Marseille
( alle 14 dagen. )
Idem.

Batavia.

32 dagen.

Jokohama.

9765 zeemijlen.
44 dagen.

Baroet.
Napels
(alle 14 dagen.)
Marseille
Smyrna, Samsoen,
(eens per week.)
Trapezunt.

Idem.
Idem.

7 dagen.

Messageries maritimes.
Suez, Colombo,
Singapore.
Napels,Port-Said,Aden,
Idem.
Point-de-Galle, Singapore, Saigoen, Hongkong, Shanghai.
Idem.
Jaffa.
Syra, Conatantinopel.

Idem.

d.) OOSTENRIJKSCHE LUNEN.
,Oostenr.-Hong.
Triest
Lloyd".
(dens per maand.)
Idem.
Idem.
Idem.

Calcutta.
Hongkong.

Idem.

6174 zeemijlen.
36 dagen.
8340 zeemijl en.
58 dagen.

Batoem.

PortSaid, Suez, Dsjidda,
Aden, Columbo.
Port-Said, Suez, Aden,
Bombay, Singapore.
Constantinop el, Ineboli,
Samsoen, Trapezunt.

Oostenrijksch-Hongaarsche Lloyd.
Idem.
Idem.

e.) ITALIAANSCHE LUNEN.
,

,Itubattino & Co."

Genus
(eens per maand.)

Singapore.

33 dagen.

Brindisi
( alle 14 dagen.)

Smyrna.

33./4 dag.

Livorno, Napels, Catania, Port-Said, Ceylon, Calcutta, Penang.
Hermopolis.

Societh Rubattino e
Comp.
Florio-linie.

f.) SPAANSCHE LIJNEN.
I

I
Barcelona.
eens per maand. )1

Manilla.

33 dagen.

Singapore.

I

E. Tusschen EUROPA en APRIKA.
a.) ENGELSCHE LUNEN.
,,Liverpool-Madera-Old-Calabar
line".

Castle-line".

',Colonial Mailline".

Liverpool
(op ongeregelde
tijden, doch
minstens eens per
maand. )

Bathurst.
Liverpool
(she 3 weken.)
Londen
Kaapstad, Port((ens per week.) Natal en andere
voorn. havens
van Z.-Afrika.

Darthmouth.

Southampton of
'SouthamptonPlymouth
Capetown-Zanzi( 3maal per maand.)
bar-line".
, ,Plymouth-Natal".
Plymouth
( alle 14 dagen. )
Brindisi
aBrindisi-Zanzi( dens per maand.)
bar".
',Liverpool-Fernando-Po".

Old-Calabar.

4700 zeemijlen.
36 dagen.

14 dagen.
18 A 22 dagen.

Kaapstad.

5926 zeemijlen.
26 dagen.

Zanzibar.

8380 zeemijlen.
44 dagen.

Madera, Teneriffe, Ca- African Steam-Ship
narische eil., Sierra- Company; en British
Leone, Goree, Bat- and African Steam-Nahurst, Monrovia, Rasp vigation Company.
Palmas, Cape-CoastCastle, Accra, Addah,
Quitta, Little-Popo,
Lagos, Bonny.
British and African Steam-Ship Company.
Dartmouth, Madera en Personentarief : le kl.
St.-Helena.
f378.— tot Kaapstad,
f 463,— tot Natal ; 2e
kl. f 252,— tot Kaapstud, f 315.— tot Natal; 3e kl. f 180,— tot
Kaapstad, f 216,— tot
Natal.
Madera, Freetown en
de Ashantikust op de
de uitreis ; St.-Helena
en Ascension op de
thuisreis.
Union Steam-Ship
Madera, Kaapstad, Port
Company.
Natal, Mozambique.

Natal.

33 dagen.

Kaapstad.

Idem.

Zanzibar.

18 dagen.

Suez, Aden.

Liverpool
( alle 14 dagen.)

Fernando-Po.

35 dagen.

Liverpool
dens per week.)
Liverpool
(alle 14 dagen.)

Lagos en Bonny.

30 a 32 dagen.

Tot Aden : P. en 0. St.Nat. Comp.; van Aden:
Britsch India SteamNavigation Comp.
African Steam-Ship
Company ; en British
and African Steam-Navigation Company.
Idem.

Loanda.

60 dagen.

Gabun.

Idem.

1195 De voornaamste Stoomvaartlijnen enz.
Nismin der

%sums der

Haven van

Pluto van be.

Afstand en

Lijn.

vertrek.

stemming.

dear der rein.

Menagerie.
maritimes".

Bordeaux
(alle 14 dagen. )

Dakar en Gorge.

9 dagen.

Lissabon.

Idem.

Napels
(dens per maand.)

Reunion en

24 a 25 dagen.

Suez.

Idem.

//Vale*, free".

Marseille
(dens per week.)

Tunis.

540 zeemijlen.
21/2 dag.

Ajaccio.

Valdry freres et fib.

Marseille
(4maal per week.)

Algiers.

Algiers".

410 zeemijlen.
iII dag.

Marseille
(eens per week.)

Alexandrie.

1470 zeemijlen.
7 dagen.

Napels.

Menageries maritimes.

"M reritgi:V?'
Idem.

Idem.

Idem.

2505 zeemijlen.
15 dagen.

Palermo, Messina, Smyrna, Rhodus, Alessandretta, Latakia, Tripoli,
Beiroet, Jaffa, Port-Said.

Id em .

”Reederij-Boermann".

Hamburg
teens ona de 5 a
6 weken.)

Gabroen en
Ambriz.

//Rubattino".

Genus
teens per week.)

Tunis
(met zijlinien op
Susa, Sfax en
Tripoli.)

558 zeemWen.
3 dagen.

Livorno, Cagliari.

Societa Rubattino
et Comp.

.Florio & Comp."

Napels.

Tunis.

399 zeemijlen.
21/4 dag.

Palermo.

Florio & Comp.

Tussehenstations.

Itihmtimehappij.

b.) FRANSCHE LIJNEN.
Messageries maritimes.

Messageries maritimes;
Societe generale de
transports maritimes ;
Comp. de navigation
mixte ; Valery freres
et fibs.

c.) DUITSCHE LUNEN.
41 en 50 dagen.

Monrovia, Lagos.

Reederij-Boermann.

d.) ITALIAANSCHE LIJNEN.

e.) SPAANSCHE LUNEN.
oCadiz-Canarische-eilanden". I

Canarischeeilanden.

Cadiz.

1
1

698 zeemijlen.
31/2 dag.

I

Compania de navegacion por vapor.

1

1.) PORTUGEESCHE LIJNEN.
Lissabon.

Madera.

535 zeemijlen.
3 dagen.

Idem.

zoren.

750 z eem ijl en.
5 dagen.

Idem.
(eens per maand.)

Loanda.

30 dagen.

g.)

San-M i guel,
uel
l ,;tyZ.erceira
St.-Vincent, Principe. Companbia Portugueza.

OOSTENRIJKSCHE LIJNEN

”Oostenr.-Hong.
Lloyd. (1)

Triest
(eens per week.)

Alexandrie.

Idem.

Constantinopel.
eens per week.)

Idem.

Corfu.

,Oostenrijkach-Hongaarsche Lloyd.

Gallipoli. Dardanellen,
Metelino,
Tenedos,
Smyrna, Scio„ Rhodue, Cyprus, Beiroet,
Jaffa, Port-Said.

Idem.

1200 zeemijlen. 1
6 dagen.
1337 zeemijlen.
71/2 dug.

F. Tueschen EUROPA en AUSTRA,LIt.
a.)
Brindisi

& O. Comp."

ENGELSCHE LIJNEN.
Sidney.

( alle14dagen.)

Suez, Aden, Albany !Peninsular and °Hen( King-George-Sound I , ' tal Steam-Navigation
Adelaide, Melbourne. I Company.

40 dagen.

b.) FRANSC II E LIJNE N.
amessageri es
mar itimes"

I

Marseille
( dens per maand.

Port-de-France. I

44 dagen.

I

Suez.

I

Messageries maritime&

G. Tueschen AMERIKA, AZIt en AUSTRALIt.
a.)

AMERIKAANSCHE LIJNEN.

San-Francisco
(alle
14 dagen.) Hongkong.
',Webb. American-line".

(densPanama
per maand.)
San-Francisco.

Sidney.
Idem.

6470 zeemijlen.
26 dagen.
7218 zeemijlen.
27 dagen.

Jokohama.
Fidsji-eilanden.
Honoloeloe.

Pacific
Mail SteamShip Company;
Occidental
and Orien-en
tab Steam-Nay. Comp.
Pacific Mail SteamShip Company.

(1) Dem lijn staat in directe verbinding met be vaarten der Engelsche P. & 0. Company van Suez op Voor- en
chter-Azie.

De voornaamste Stoomvaartlijnen enz.
Natant,. der
Lijn.

Haven van
vertrek.

",New-York-Havana".

New-York
2maal per week.)

aNew-York-Colon".
"New-YorkBelize".

New-York
;3maal per week. )
New-York
(eena per week.)

Plaats van bestemming.

Afstand:en
duur der reis.

Tusschenstations.

1196

Naam der
; Maatschappij.

H. Tussohen de landen van Amerika onderling.

,'Quebec-St.Quebec
Thomas".
(eens per week. )
"New-York-RioNew-York
Janeiro".
( 2maal per week. )

Havana.

1160 zeemijlen.
5 dagen.

Colon.

1989 zeemijlen.
8 dagen.
820 zeemijlen.
4 dagen.

Belize.
St.-Thomas.
Rio-de-Janeiro.

"San-FranciscoVictoria
San-Francisco
Victoria".
(tens per maand. ) (Br. Columbia).
"San-FranciscoPanama.
San-Francisco
Panama".
3maal per maand.)
aPanama-AlaskaPanama
Alaska Territory.
Territory".
((-ens per week.)
Pazsam
o

Idem.

Valparaiso.

1983 zeemijlen.
7 dagen.
17 dagen.

New-York, Havana and
Mexican Mail SteamShip C°.; Clyde-line;
Jam. Ward and C°.
Cunard-line.
Bermuda en Vera.
Cruz.
New-York en Bee.
Pernambuco en
Bahia.

780 zeemijlen.
4 dagen.
Acapulco.

3067 zeemijlen.
21 dagen.

United-States and Mexican Mail SteamShip Company.
Quebec and Gulf Ports
Steam-Ship Company,
United-States and Brazil Steam-Ship CO. ;
en Pacific Mail SteamShip Comp.
Pacific Mail Steam
Ship Company.
Idem.

Acapulco, kaap St.-Lu- North Pacific Transcas,
San-Francisco, portation Company.
Victoria en Oregon.
Guayaquil, Callao, Mol Pacific Mail Packet Serlends, Arica, Cobija. vice; en Compabia
Bud Americana dos
vapores.

Behalve de op bladz. 1191 on 1193 genoemde behooren nog tot de voornaamste
geregelde stoombootlijnen van ons land:
a. Van Rotterdam op Londe.' de aGreat-EasternRailway Company" via II a r wi c h. Dagelijksche dienst.
Dune der reis 11 uur, waarvan 8 uur op zee. Tarief
Se kl. f 15,60 (retour f 24), 2e kl. f 9 ( retour f 14,40).
De aNederl. Stoomboot-Maatschappij" evenzeer tusschen
Rotterdam en Londen. Twee keer per week. Dune der
rein 18 a 20 uren. he kl. f 10,20 ( retour f 15,90), 2e kl.
f 6,60 (retour 10,20).
b.) Van Rotterdam op Liverpool de "Cork-steamship Company", 2maal per week. Duur der rein 4 dagen.
c.) Van Rotterdam op Southampton dezelfde
Maatschappij, dens per week. Duur der reis 24 a 26 uur.
d.) Van Rotterdam op Hull aLawson's Hull-line",
2maal per week.
e.) Van Rotterdam op Leith, Edinburgh en
Glasgow "Leith-Rotterdam Steamship Company", Smash
per week. Dune der rein 2 dagen.
f. Van Rotterdam op Neweastle-o.-Tyne de r:Tyne
Steamship Comp.", eens per week. Dour der rein 11/2 dag.
g.) Van Rotterdam op Dublin, elke 14 dagen; dune
der rein 31/2 dag.
h.) Van Rotterdam op Havre, alle 5 dagen ; duur
der rein 21/2 dag.
i. ) Van Rotterdam op Bordeaux, alle 14 dagen ;
door der rein 4 a. 5 dagen.
k.) Van Rotterdam op Bergen, she 14 dagen ;
dune der rein 21/2 dag.
I. ) Van Rotterdam op Kopenhagen, alio 10 dagen ; dour der rein 3 dagen.
m.) Van Rotterdam op Hamburg, alle 10 dagen ;
dour der rein 11/3 dag.

I. 1 Van Amsterdam op Londen de //General Steam
Navigation Comp.", 2maal per week. Duur der rein 20 uur.
o.) Van Amsterdam op Hull, 2maal per week ;
(luur der rein 24 uur.
p.) Van Amsterdam op Liverpool r/Corkateamship
Company", alle 14 dagen. Dune der rein 31/a dag.
q. ) Van Amsterdam op Christiania, dens per week.
Dune der reis 2 1 /2 dag.
r. ) Van Amsterdam op Hamburg de aKoninkl.
Nederl. Stoomboot-Maatschappir• 2maal per week. Dour
der rein 30 uur. Tarief, : he kl. f '15,—, 2e kl. f 10,—.
s.) Van Amsterdam op Kopenhagen de alioninkl.
Nederl. Stoomboot-Maatschappij"; dens per week. Dune
der rein 3 dagen. f 30,—.
t. ) Van Amsterdam op Stettin, Dantzig, Koningsbergen en Reval de alioninkl. Nederl. Stoomboot-Maatschappij, alle 14 dagen.
u.) Van Amsterdam op Bordeaux de alioninkl.
Nederl. Stoomboot-Maatschappir, alle 10 dagen. Dour
der rein 4 dagen.
v.) Van Amsterdam op Lissabon, Genua, Livorno, Napels, Messina en Palermo de alConinkl.
Nederl. Stoomboot-Maatschappir, alle 14 dagen.
w. ) Van Vlissingen op Londen via Queenboro'
de Stoomv.-Maatschappkj ',Zeeland". Vertrek elken avond
10 our 10 min. Aankomst te Londen 8 one 's morgens.
( he kl. f 17—, retour f 26,40. )
x. ) Van Harlingen op Hull, 2maal per week.
aGebr. Scheuer".

TAFEL ter vergelijking van MATEN, GEWICHTEN en MUNTEN.

1INHOUDSMAAT VOOR INHOUDSMAAT VOOR
NATTE WAREN.
DROGE WAREN.

LENGTEMAAT.

Zijn in

WO Meter.

1. Abesainig . .

145,7 Pik.

262,47 Covid.

1100 Liter.
946 Ardeb.

I

100 Liter.
98,43 Koeba,

GEWICHTEN.

GOUDMUNTEN.

81,68 Sei.

165,35 Katties.

2.

Anam
Argentina

4.

Seigle .

100

Metres.

1 Hectoliter.

103

Litres.

100

Kilogram.

20 Francstuk:=-- a

5.

Brazing. . . .

100 Metros.

1 Hectolitros.

100

Litros.

100

Kilogrammes.

20 Milreis

6.

Britach-Indig .

109,36 Guss.

7.

Chili . .

100 Metros.

1 Hectolitros.

100

Litros.

100

8.

China

269,46 Covid.

9.

Denemarken.

159,3 Alen.

70,99 tonnen.

Meter.

1 Hectoliter.

100

42,1 Frasco.
72,93 Fanegas.
1 Fanega = 4 Cuartellas. 1 Barile = 32 Frasco's.

8,696 Arrobas.
1 Tonelada = 20 Quintals = SO Arrobas.

Pesos

2,63 Stand. maund.
Kilogrammes.

a

9,61.

a 27,17.

1 ,110.15er1 Potter.
39 Potter.

a a 2,51.

5 Francstuk
Milreis

17,67.

Ropy

a a 1,10.

a

a 22,49.

Pesos

a a 2,36.

Thel

a a 3,50.

Kroon

a a 0,63.

Pond.

10 Kronenst. a

a

Liter.

100

Kilogram.

10 Markstak a

a

6,67.

10. Dwitschland . .
11.

Egypte . •

100

Metres.

1 Hectoliter.

190

Liter.

100

Kilogrammes.

100 Piaster

a 12,36.

20 Piaster.

12.

Frankrijk . .

100

Metres.

1 Hectoliter.

100

Liter.

100

Kilogrammes.

20 Francstuk

I/

a

9,61.

5 Francstuk cc

13.

Griekenland . .

100

Piki.

1 Kilo.

100

Litri.

100

Chilogrammes.

20 Drachmen a

I/

8,59.

14.

Gr.-Brittanig

109,36 Yard.

15.

Havana . .

118 Vara Cabana.

16.

Italie

100

17.

Japan

263,8 Tsoen.

18.

Java

100

1 Ettolitri.
57,54 Gantang.

19. Kaapland . .

145,45 El.
175,13 Coda.

6,477 Cantara.
100

100

57,54 Gantang.

89,88 Mud.

22,01 Gallon.

7,14 Almoeda.

6,606 Koela.

220,46 Pound.

t Sterling

Chilogrammi.

165,35 Kat ties.

,

10 Yenstukken

' 24,75.
a

202,45 Pond.

37,96 Frasco.

Montevideo . .

116,3 Varas.

22.

Ned. W.-Indig

145,45 El.

23.

Noorwegen . .

159,31 Alen.

71,99 Tonnen.

103,51 Potter.

200,64 Pond.

'24. Ooztenr..Hong.

100 Meter.

1 Hektoliter.

100 Liter.

100

25.

Peru . . . . .

118 Vara Cubana.

26.

Perzig . .

98,4 Kon. guz.

1,533 Artaba.

27.

Portugal .

100 Metros.

1 Hektolitros.

28.

Rumenig .

100

29.

Rualand. .

30.

Servig .

100

31.

Spanje . .

100 Metros.

32.

Tripoli.. .

149

0,9045 Fanega.

Pik.

140,61 Arschin.
1 Arschin = 16 Wersten.
1 Werst = 1,067 K.M.

47,64 Tsjetwert.

Pik.
1 Hectolitros.

Pik.

0,932 Haeba.

Dobloenen

22,01 Gallon.

8,7

Onus

tr

Piaster

a

Zubkran

cc

100 Oken.

100

Oken.

100 Litros.

100

Kilogrammos.

85,91 Giarra.

204,8 Oken.

10 Mena,

204,5 Oken.

19034 Kubiek fuss.

38,21 Kannen.

37.

Zwitaerland . .

100 Meter.

100

Liter.

2,50.

aIf

a 42,26.

a

1mperiaal

168,41 Aln.

Lire = 100 Centesimi.

Piaster

Sols

244,19 Pond.

Zweden . . . .

39,04.

Arroba.

81,307 Kroeschka.

36.

Sterling = 20 Shilling =
240 Pence.

cc a 2,45,

a

Turk. lira

22,01 Gallon.

a 0,90.

Rials

Florijn

Oken.

17,194 Qaartel.

Rijksdaalder a

9,60.

100

100

37,80.

a

Oken.

109,36 Yards.

a 2,57.

Guldenstuk cc

103

Worsen. Staten.

a

Dollar

Kilogram.

aa

35.

2,36.

5 Francstuk

a 0,63.

a

100 Litres.

Drachm,. = 100 Lepta.

a a 2,75.

Kroon

Corona's

0,216 Kofis.

Franc = 100 Centimes.

a 0,43.

6,67.

Toman

1 Hektoliter.

Piaster = 40 Para.

2,36.

a

Kilogrammos.

148,6 Pik.

a 2,45.

10 Kronenstuk cc

12,913 Maund.

100 Metres.

5 Shilling

Mark = 100 Pfennige.

a

Drachme

Dollar

100

Tunis . .

a

Pond.

Litros.

Turkije . . .

9,61.

a 25,40.

100

34.

1 Hektoliter.

202,4

a

Dobloenen

8,696 Arroba.

8,23 Steekan.

33.

a

Kroon =, 100 Oeren.

0,53.
a _0,47.

162,5 Battles.
1 Pikol = 100 Katties.

21.

359 Schepel.

a a 12,00.

20 Lirestuk

1 1119in8darAr=
"1100 Artal.
7,553 Fanega.

a

Rijksmark
a
Mark

Condor = 2 Doblons.
Pesos = 100 Centaros.

9,7 Arroba.

Litri.

67,11 Kan.

Meter.

20.

Marocco.

0,9045 Fanega.

22,01 Imperial gallon.

Milreis_=-- 1000 Realen.

cc

100

34,4 Imperial quarter.

Franc = 100 Centimes.

1,23.

II

Condors

200

Peso = 8 Realen.

a 2,36.

Mohur

165,35 Katties.

Metri.

KLEINERE MUNTEN.

is#
Maria- T heresiadaalder.
= f 2,52.

321,03 Rottel.
1 Rottel = 1 -2 Wakihs
= 120 Drachmen.

3.

115,47 Yams.
1 Legua = 6000 Varas.
1 Vara =-- 4 Palmas.

ZILVERMUNTEN.

100 Kilogram.

Kilogram.

a

5,55.
a 26,88.

Toatoa

a 10,93.

Let

a

Roebel

9,92.

Dinar
25 Pesetastak

12,00.

Zecehinen

3,09.

220,46 Pond.

a 2,36.

a

a

0,43.

a 1,90.

II

Fe

0,22.

a 2,52.

Pesos Duros
Gersch
Piaster

a
II

a a 24,90.
Eagles
1 Eagle = 10 Dollars.

Dollar

a ii 2,50.

Kroon

a 0,63.

10 Kronenstok = f 6,67.

100

Kilogram.

10 Francstuk

9,61.

stoa = 500 Eels.
I -.1 of Piaster = 100 Ban Para.
1/

Imperiaal = 5 Roebels.
1 Roebel = 100 Kopeken.

Dir = 100 Para.
Peseta = 100 Cents.

0,30.

10 Piaster

Skalpond.

Florijn = 100:Kreuzer.
:'ol = 100 Centavos.

a 0,54.

3,73.

.235,1

Kroon = 100 Oeren.

a 1,20.

a 10,93.

Zecchino
100 Piasterstuk

a a

1,16.

5 Francstuk a

0,37.
II

a

1,05.

2,36.

Piaster =40 Para =120 Kurant.
Dollar = 100 Cent.

Franc = 100 Centimes.

Eenlge Aardrijkskundige

VOOR AFSTANDEN.

VOOR HOOGTEN.
1 Parijsche voet

= 0,3248 Met.

1 Eng. of Russ. voet = 0,305 a

fierlelding van Warmtegraden.

VLAKTEMATEN.

LENGTEMATEN.

1 our gaans

= 5,555

x° R. = 9/4 X + 32°

1 0 Geograph. Mijl = 55,063 0 K.M.

1 Geograph. M1j1 = 7.42
a

1 0 Engelache Mijl = 2,59

1 greed v. de:linie -,-- 15 X 7,42 a

1 Eng. of Amerik. acre = 0,00405 a of 0,405 Hectare.

1 Engelsche Mij1 = 1,609

1 Javansche bouw

1

a

Zeemij1 = 1,855

1 Peal (Java)

= 1,506

ii

= 0,0071

a of 0,71

= 1/4 a° C.

x° F. = 4/9 (x — 32)° R. = 5/9 (x — 32). C.

a

a

x° C. = 4:5 x° R.

= sin x

NAAMLUST PER INTEEKENAREN
A.
Aa & Zoon, (G. J. van der) Zeepzieders,
Aalbers & Smit, Kooplieden,
Acker, (Gebr. van den) Fabrikanten,
Adriani, (A H.) Boekhandelaar,
Aert, (J. F. van) Rector R. C. weeshuis.
Aerts, (A. M.) Overste St. Luciagesticht,
Ahsmann, (P. L.) Hoofd der school,
Aken, (F. C. van) _Mold der school,
Akkersdijk, (J.) Hoofd der school,
Alard, (E.) Fabrikant van zilverwerken,
Alberts, (B. G.) Grossier in koloniale waren,
Alberts, (J. K.) Boekhandelaar, 7 Expl.
Alberts, (M.)
6 77
r
Alberts, (N.)
r
2 7/
Albracht & C°.,
2 77
77
Albrecht, (G. J.)
4 77
n
Allan, (F.) Onderwijzer,
Allen, (F.) Brievengaarder,
Alphen, (D. C. J. van) .Notaris,
Alta, Scheepstimmerwerf,
Altorffer, (J. C. & W.) Boekhandelaren, 9 Expl.
Ambrosius, (Gebr.) Steenfabrikanten,
Amerom, (H. N. van) Onderwijzer,
Amerom, (P. W. van) Onderwijzeres,
Ammers, (F. L. van) Boekhandelaar, 9 Expl.
Amons & C °., Cargadoors,
Andel & Zoon, (J. Kant van) Meelfabrikanten,
d' Angremond & C'., Fabrikanten,
Ankersmit & C )., Blauwververij, enz.,
A_nkersmit & Zorn), (Jacob) Kooplieden in tabak,
Antonijsen, (Wed. G.) Boek,handel, 2 Expl.
Appel, (H.) Onderwifzer,
Archief der stad,
Arkesteijn & Zoon, (J. J.) Boekhandelaren,
Armee, (J.) Huisonderwyzer,
Arnoldts, Particulier,
Arntz, (Th.) Advocaat,
Assen Hzn., (J. H van) Graanhandelaar,
Aubel, (L. H. van) Bierbrouwer,
Aukes, (A. J.) Pastoor,
Aumerie, (F. G. d')
A ve, (A.) Onderwgzer,
Ave, (C. J.)
„

Haarlem.
Kinderdijk.
Gemert.
Leiden.
Steenbergen.
Rotterdam.
Utrecht.
Ravenstein.
Heinensoord.
Maastricht.
Deventer.
Sittard.
Gulpen.
Kerkrade.
Amsterdam.
Winterswijk.
's-Gravenhage.
Bruinisse.
Dongen.
Harlingen.
Middelburg.
Heerewaarden.
Assendelft.
Leiden.
's-Hertogenbosch.
Helder.
Gorinchem.
Leiden.
Deventer.
Amsterdam.
Beverwijk.
Driebergen.
Roermond.
's-Hertogenbosch.
Utrecht.
Baarn.
Roermond.
Zwolle.
Maastricht.
Cothen
Leiden.
Tolen
Hekelingen.

II

NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.

B.
Baarle, (N. J. van) Landmeter,
Backer, (J. A. F.) Burgemeester,
Backx, (J P ) Cand-notaris,
Baggelaar, Koopman in fruit,
Baken, (G. P ) Hoofd der school,
Bakhoven (A. P.) Surnum. bij 's R. belastingen,
Bakker, iloofd der school,
Bakker, (A. J ) Commies post- en telegraafdienst,
Bakker, (B.) Fabrikant,
Bakker, (C.) Hotel- en stalhouder,
Bakx, (J.) Hoofdambtenaar H. 1J. S M. IJ.,
Balen, (J H. van) Ambtenaar bij de Waterstaat.
Balen, (J. N. Plemper van) Boekhandelaar,
Bandt, (J. P.) Laarzenmaker,
Bandt, (H. den) Agent der Nederlandsche Bank,
Bandt, (J. M. H den) Makelaar,
Bank, (de Rotterdamsche)
Banning, (F.) Boekhandelaar,
Bannink, (H. J.) Expediteur,
Barenbrugh, (A.) Em. predikant,
Barendregt, (D.) Kweekeling ,
Barendsen, (J.) Wagendrager,
Barlage Bussemaker, (B.) Particulier,
Barnasconi, (J.) Commissionnair in effecten,
Baron, (A.) Onderwij zer,
Bas & C°., (L. H. de) Kassiers,
Bats, (J. C. 0. de) Geneeskundige,
Bats, (J. L. J. de) Ontvanger, grillier,
Bauduijn, (A.) Stoommeelmolen,
Bauer, (C. W.) Photograaf,
Baijens, (P. C.) Boekhandelaar, 18 expl.
Bazendijk, (P. M.)
27
Beaumont, (J. M. A.) Onderwijzer,
Beaumont, (E. de) In bouumnaterialen,
Bebber, (R. van) Leerling hoogere burgerschool,
Beccari, (G. P.) Timmerman & metselaar,
Becht & Dijserinck, In bronswerken,
Becker, (A.) Rentenier,
Becking, (C. W. A.) Sigarenfabrikant,
Becking, (J. H.) Directeur d. Goudsche siroopfabriek,
Becking, (W. E ) Oud rentmeester,
Beekman, (A.) Notaris,
Beekman Azn., (J.) Steenfabrikant,
Beekman & Schouten, Boekhandelaren, 5 Expl.
Beer, (M. F. de) Superior General der Fraters,
Beerta Szn., (H. G.) Grossier in koloniale waren,
Beets, (WO Boekhandelaar, 10 Expl.
Beitsma, (P.) Boekdrukker,
Bekaar, (J. A.) Burgemeester van Waterlandkerkje,
Beker, (H.) Candidaat-notaris,
Bekker, (F. H. J.) Boekhandelaar, 19 Expl.
Bekkers & Zn., (Wed. J.) Dordr. metaalwarenfabr.,
Bel, (J. van der) Hoofd der school.
Belinfante, (Gebr.) Boekhandelaars, 6 Expl.

Eindhoven.
Vreeland.
Heilo.
Amsterdam.
Well.
Workum.
Maren.
Ned Indie.
Ridderkerk.
Rotterdam.
Amsterdam.
's-Gravenhage.
Alkmaar.
Breda.
Dordrecht.
Rotterdam.
Oldenzaal.
Amsterdam.
Zutfen.
Klaaswaal.
Amsterdam.
Deventer.
Amsterdam.
Tegelen.
Zutfen.
Uzendijke.
Bier vliet.
Maastricht.
Middel burg.
Waalwijk.
Rotterdam.
Geleen.
Maastricht.
Nijmegen.
Haarlem
Amsterdam.
beer.
Deventer.
Gouda.
Hooge Zwaluwe.
Venlo
Buren.
Amsterdam.
Tilburg.
Steenwijk.
Delft.
Deventer.
IJzendijke.
Brummen.
Amsterdam,
Dordrecht.
Kruiningen.
's-Gravenhage.

NA.A,MLIJST PER INTEEKENAREN.
Gouda.
Bellaart, (P. J.) Garenfabrikant,
Tricht.
Belonje, (L.) Hoofd de). school,
Deventer.
Beltman, (H. H.) Steenhouwer,
Bengevoort van der Plassche, (Mevr. de Wed. ten) Aardenburg.
Bensdorp & C°., Fabr. van chocolade en suikerwerleen, Amsterdam.
Tolen.
Benteijn, (J. C. Notaris,
Benthem & Jutting, (van) Boekhandelaars,18 Expl. Middelburg.
Bentum en Zoon, (J. van) Boekhandelaars, 7 Expl. Gouda.
Delft.
Berckel, (G. F. van) Fabrikant en handelaar,
Harderwijk.
Beronds, (H. A.) Boekhandelaar,
Berends, (H. L. P )
Oudenbosch.
Berends J.Jzn., (W. J.) Boekhandelaar, 11 Expl. Zwolle.
Berg, (Constance M. van den) Onderwijzeres,
Dordrecht.
Bruinisse.
Berg, (F. G. van den) Hoofd der o. school,
Haarlem.
Berg, (G. van den) Boekhandelaar,
Westerblokken.
Berg, (G. B. van den) Hoo fd der o school,
Berg, (M. N. van den)
Heeze.
nzendijke.
Berge, (J. H. ten) Onderwijzer,
Bergh, (J. J. van den) Rij tuig fabrikant,
's-Gravenhage.
Bergh & Zolien, (J. J. van den) Rtuig fabrikanten,
r
Bergh, (L. E. van den) Fabrikant,
Tilburg.
Berg Hocke & C'., (van den) Sigarenfabrikanten, Arnhem.
Kampen.
Berghuijs, (B.) Boekhandelaar, 7 Expl.
Bergman Carels, (B.) Sigarenfabrikant,
Amsterdam.
Bergmans, (W.) Boekhandelaar, 10 Expl.
Tilburg.
Eindhoven.
Bergsteijn, (P.) Sigarenfabrikant,
Helder,
Berk, (J. F.) Hoofd der school,
Berkhoff, (B. J. van den) Adj. ing. bij de Waterstaat, 'E-Gravenhage.
Helder.
Berkhout & C )., Boekhandelaars, 19 Expl.
Maastricht.
Bernardinus, Pensionaat,
Nijmegen.
Bers, (G. A. van) Onderwijzer,
Bertels, (G. J.) Brander, mouter en gisthandelaar, Schiedam.
's-Gravenhage
Beschoor, (W. A.) Boekhandelaar, 9 Expl.
Besier, (An L W. A.) Referend. Advis. bij 's R. munt, Utrecht.
Valkenswaard.
Best, (J. van) Burgemeester,
Schiedam.
Beukers, (G. J.) Brander,
Beukers, (W A.)
77
77
Volendam.
Beumer, (J. C ) Pastoor,
Blerick.
Beuner, (Th.) Hoord der school,
Wilhelminadorp.
Bevier de Fouw, (J. A.) Rentenier,
Utrecht.
Beijers, (J. L.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Harlingen.
Bibliotheek, Hoogere Burgerschool,
Nijmegen.
71
77
77
Gent.
der Hoogeschool,
77
Instructie
Compagnie,
Schoonhoven.
77
(Koninklijke)
's-Gravenbage.
van bet Ministerie van Kolonien,
77
77
der Normaallessen,
Bergambacht.
),
Rijks Hoogere Burgerschool,
Leeuwarden.
/)
Rijks Universiteit,
Leiden.
7)
Bicker & Modderman, Wijnkoopers,
Amsterdam.
Bie, (G. F. de) R. C. Priester,
Oud Gastel.
Bieleman, (G. J.) Hoofd der o school,
Vorden.
Bienfait, (A. A.) Assuradeur,
Amsterdam.
Bierbrouwerib (Koninklijke Nederlandsehe Beiersch)
77
Bierle, (J ) Onderwijzer,
Terneuzen.
Biljardt, (W. J.) „
Voorburg.
,1

III

Iv

NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.

Binger, (Ch.) Stoomsnelperssteendrukkerij,
Amsterdam.
Binger & Herschel, Makelaars in tabak,
71
Binnerts, (Mr A.) Advocaat,
Heerenveen.
Binneveld & Schellen, Handelaars,
Rotterdam.
Birnie, (G ) Particulier,
Deventer,
Blaauw & C '., K-ooplieden,
Amsterdam.
Blanche & Comp. (A. F ) Boekhandelaars, 9 Expl. Utrecht.
Blankenberg Jr., (B. II.) Boekhandelaar,
Amsterdam.
Blans, (H.) Koopman,
Zaandam.
Bleeker Jr., (E.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Arnhem.
Blekkingh van Meurs, (C.) Cargadoor,
Amsterdam..
Blikman & Sartorius, Boekhandelaren,
n
Bloemen, (F.) Koopman,
Roermond.
Bloemers, (H ) Hoofd der school,
Tegelen.
Blokhuijs, (G.) Schoolopziener,
Dordrecht.
Blom, (J.) Wijnhandelaar,
Meppel.
Blom, (J.) Zoutzieder,
Nijmegen.
Blom & Olivierse, Boekhandelaars, 16 Expl.
Kuilenburg.
Blom & Zoon, Commissionnairs in effecten,
Amsterdam.
Blotkamp, (Mej. G.) Institutrice,
Oosterbeek.
's-Gravenbage.
Bliim, (W.) Directeur burgerdag- en avondschool,
Blusse & van Braam, Boekhandelaars, 36 Expl.
Dordrecht.
Blusse & W., Uitgevers Dordrechtsche courant,
Dordrecht.
Bluijssen V. d. Dries. (J.) Fabr., Lid der Prov Staten, Asten.
Geldrop.
Bodde, (C. J.) Fabrikant,
Bode, (Theod.) Directeur der suikerfabriek,
Arkel.
Boekhorst, (A.) Onderwijzer,
Wormerveer.
Boelaars, (P. J.) Secretaris,
Best.
Bode & Zoon, (C. J.) Sigarenfabrikanten,
Kampen.
Boer, (F. B. den) Boekhandelaar, 14 Expl.
1Vliddelburg,
Boer, (H. A. de) Hotelhouder,
77
Boer, (W. C de) Cand.-notaris,
Medemblik.
Boeser, (J. C.) Hoofd eener school,
Arnhem.
Bogaerts, (Henry) Boekhandelaar,
Amsterdam.
Workum.
Bogtstra, (R.) Onclerwij zer,
Boissevain, (Gebr.) Commissionnairs in effecten,
Amsterdam.
Boldingh Hzn., (C.) Boekhandelaar,
loom.
Bolland, (A. A. W.)
Goes.
r
Bondt, (J. de) Zoutzieder,
Zwijndrecht.
Bondt Jr. (J. de) Fabrikant,
Zierikzee.
Bonhomme, (Am.) Expediteur,
Maastricht.
Yelp.
Bonnike, (F.)
Rotterdam.
Bont & Zoon (E. de) Boekhandelaars, 5 Expl.
Boogaard, (4. van den) Rector der Jezuiten,
Maastricht.
Boogaard, (H. van den) Boekhandelaar,
Helmond.
Boogaardt, (T. van den) Koopman,
V enraai.
Tolen.
Boom, (J. M.) Doctor,
Boom, (H. van den) Hoofd der school,
Grinsfeld.
Boom, (firma N. H. van den) Boekhandelaar, , 6 Expl. Helmond.
Rotterdam.
Boomer & C°., Expediteurs,
Gouda.
Boon, (S. D.) Stationschef,
Boonen, (J. H.) Assuradeur,
• Dordrecht.
Heugen.
Boom, (H. van der) Hoofd der school,
Breda.
Booy, (J. F. de) Fabrikant,
Amsterdam.
Borg, (G.) Boekhandelaar, 4 Expl.
Breda.
Borrenbcrgen, (A.) Landmeter bij 't kaclaster,
Overveen.
Bos, (A. J.) Bloetnist,
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Bos, (H.) Mord der school,
Eeten.
Bos Azn., (H.) Aannemer,
Sliedrecht.
Bos, (Herman A.) Hotelhouder,
Zwolle.
Bos & Zonen, (J.) In porcelein en aardewerk,
Rotterdam.
Bosch, (M. A.) Bierbrouwer,
Maastricht.
Bosch, (W. ten) Wijnhand,elaar,
Tiel.
Bosch, (E. van den) Zaadhandelaar,
Goes.
Bosch, (R. P. v. d.) Comm. bij het minist. v. Ko
's-Gravenhage.
Bosch & Zoon, (J. A. v. d.) Kunstboterfabrikanten, Alkmaar.
Bosman, (C. J.) Commissionnair en expediteur,
Rotterdam.
Bosman, (F. A.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Doetinchem.
Bosman, (J. M. H.) Hoofd der school,
Druten.
Bosse, (Mr. J. P. van)
's Gravenhage.
Bosselaar, (C.) Onderwijzer,
Zonnemaire.
Boterfabriek, (de Haagsche Margarine)
's-Gravenhage.
Bourette Bekker & C°., Assuradeurs,
Amsterdam.
Bours, Onderwijzer,
Wessem.
Cargadoors,
Boutmy &
Rotterdam.
Bouwensch, (K. E. W.) Oud leapt. d. Genie v. h .0.1 L., ' s-Gravenhage.
Bouwers, (J.) Onclerwyzer,
Arnhem.
Bouwman, (E. & W.) In granen en meel,
Rotterdam.
Bouwmeester, (A. den) Hoofd der o. school,
Biervliet.
Braaff en C°., Falwikanten,
Medemblik.
Braake, (G. to) Kapelaan,
Ulft.
Braakman & C"., (H ) Expediteurs,
Rotterdam.
Braams, (J. Th. A ) Burgemeester,
Buren.
Braams, (R.) Hoofel der school,
Gelderen.
Brakke Grond (.Maatschappij de)
Amsterdam.
Brak & Moes, Commissionnairs in assurantien,
17
Brandenburgh & Zn , (H.) Boekhandelaars, 8 Expl. Workum.
Brandsma, (E.) Koopman in thee,
Amsterdam.
Brants, (A. N.) Geneesheer,
Best.
Brants & Hollmann, Grossiers in manufacturen,
Maastricht.
Bredenhorst, (A. E.) Expedient,
Rotterdam.
Brederode, (J. J. van) Boekhandelaar,
Haarlem.
Breebaart, (Dirk) Landbouwer,
Winkel.
Breemen, (H. van) Koopman en vervener,
Haarlem
Amsterdam.
Breen, (Job. C.)
Breggen, (F. A. van der) Makelaar in tabak,
Rotterdam.
Brenkman & C ., (N.) Coinmissionnairs,
Baardwijk.
Breuer, (H.) Hoolcl der school,
Breuk, (H. R de) Directeur der gasfabriek,
Zutfen.
Breukelman & de Monchy, Makelaars,
Rotterdam.
Brevet, (Mr. F. J.) Advocaat en notaris, ,
Drzendijke.
Utrecht.
Breijer, (C. H. E.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Arnhem
6
Breijer, (H. B.)
77
Maastricht.
Brio, Klooster Franciscanen,
Meppel.
Brink, (H. ten) Boelchandelaar, 4 Expl.
Helder.
Brinkman, (B. H ) R C. Pastoor,
Amsterdam.
Brinkman en C - ., (Casp. W.) In effecten,
Brinkman & v. d. Meulen, Boelchandelaars , 8 Expl.
17
7
Brinkman & Zoon,
Oss.
Brockx, (Joh.) Boekhandektar, 12 Expl.
Druten.
Broeckhuijzen, (M. F.) Onderwijzer,
Amsterdam.
Broeders der St. Vincentius scholen,
Utrecht.
Broeke, (H van den) Particulier,
Kampen.
Broeke, (J. G. van den) Steenfabrileant,

V

VI
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Broekhals, (F. J.) Wijnhandelaar,
Broekman, (D. P ) Particulier,
Broekman & Honders, Commissionnairs in Effecten,
Broese, (J G.) Boekhandelaar,
Broese & Comp., Boekhandelaars, 8 Expl.
Brom, (C.) Ka_pelaan,
Brons, (L.) Particulier,
Bronswijk, (A. J.) Boekhandelaar, 24 Expl.
Brouwer, (A.) Koo:pman,
Brouwer, (Bert.) Architect en aannemer,
Brouwer, (G.) Boekhandelaar,
Brouwer, (H.) Handelaar in kruidenierswaren,
Brouwer, (H.) Stoombootonderneming,
Brouwer & Zoon, (J.) Kassiers,
Brouwer, (Jan D.) Boekhandelaar, 10 Expl.
Brouwers, (J.) Onderwijzer,
Brugge, (M. van der) Hoofd der school,
Bruggen, (W. C. M. van) Directeur Visscherijmaat-

Schiedam.
Amsterdam.
17

Utrecht.
Breda.
Zwolle
Breda.
Oostburg.
Hoorn.
flees bij Nijmegen.
Deventer.
Stijp.
Deventer.
Bolsward.
Amsterdam.
Arnhem.
Alblasserdam.

schappij „Helder",
Helder.
Brugman, (S.) Onderwijzer,
Heer Hugowaard.
Brummer Schroder & C '., (W.) Kooplieden,
Amsterdam.
Brunet de Rochebune, (W. P. J.) Stationsche ,
Schiedam.
Brunger, (J. J.) Lid van den gemeenteraad,
Leeuwarden.
Brunschot, (W. van) Hoofd der school,
Nuenen.
Brunt & Zoon, (J.) Boekhandelaren,
's-Gravenhage.
Brusse & Gransberg. Makelaars in tabak,
Amsterdam.
Bruijn, (C. A. de) Cand-notaris,
Bergen op Zoom.
Bruijn, (G. de) Hotelhouder,
Helder.
Bruijn, (J. de) Steenfabrikant,
Heerewaarden.
Bruijn, (L. P. A. de)
Oosterhout.
Bruijn, (M. de) Stoomrijstineelfabrikant,
Vlaardin gen.
Bruijn, (S. P. C. A. de) Cand-notaris,
Grave.
Bruijne Brevet Jr., (J. de) Onderwijzer,
Sluis .
Bruijne & Helling, (de) Makelaars in tabak,
Helder.
Bruijning, (J. P.) Onderwijzer,
Rotterdam.
Budde, (A. J. Oort.) Commissaris van politie,
Deventer.
Buisonje & Zoon, (J. C. de) Boekhandelaurs, 8 Expl. Fielder.
Burgerhout & Zoon, Fabrikanten,
Rotterdam.
Burgerschool,
Harlingen.
Burgerschool, (Hoogere)
Arnhem.
Burgerscbool, (Hoogere)
Maastricht.
Burgerschool voor meisjes, (Hoogere)
Haarlem.
Burgerschool, (Rijks Hoogere)
Venlo.
Burgerschool, (Rijks Hoogere)
Zalt Bommel.
Burght, (J. v d.) Med. Chir. en Art. Obst. Doctor,
Tolen.
Burght, (W. N. van der) Handelaar in steenkolen, Middelburg.
Burlage & Schumacher, Reeders, Assuradeurs, Expediteurs,
Amsterdam.
Bus, (W.) Directeur der stoombootmaatschappij,
Haarlem.
Bussemaker, (Jan) Bierbrouwerij,
Deventer.
Buuren, (F. J. van) Burgemeester,
Meeuwen c. a.
Buijn en Boissevain, Commissionnairs in ellecten,
Amsterdam.
Buijn, (P.) Onderwijzer,
Nijmegen.
Drimmelen.
Buijs, (A. J.) Hoofd der school,
Buijsing Damste, (B.) Onderwijzeres,
Tricht.
Bubssink, (J. R ) Postdirecteur,
Gemert.
Zoelmond.
Bijl, (W.) Hoofd der school,
-
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Bijlandt, (Mr. C. J. E. Graaf van) Referendaris

Buitenlandsche Zaken en Lid der Prov. Staten,
Bijleveld, (J.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Bijvoet, (F. j .) R. C. Pastoor,

's-Gravenhage.
Utrecht.
Woudrichem.

C.
Calcar & C°., (M. van) Handel in tabak en ijzerwarcn, Deventer.
Cappelen, (II. W van) Grondeigenaar,
Hattem.
Cardinaal, (Mr. C.) Hoofdcommissaris van politie,
Rotterdam.
earlier, (R.) Fabrikant,
Nuenen.
Carpaij, KG.) Hoofd der school,
Megen.
Carpentier, (W.) Boekhandelaar, 2 Expl.
's-Gravenhage.
Carpentier Alting, (A. S.) Predikant,
Hoorn.
Carpreau, (II. A.) Onderwijzer,
Breda.
Castro's Boekhandel, (M. Henriques de) 5 Expl
Amsterdam.
Cate Huender, (Mej. ten) Hoo Id der school,
's-Gravenhage.
Oath, (P. G.)
Deventer.
Oath & Zoon, (P. G.) Zouthandel,
17
Celosse, (M. L.) Procureur,
Amersfoort.
Charro & Zonen, (H. F. de) Papierhandelaren,
's-Gravenhage.
Caters, (Jhr. C. A. J. van) Landbouwer,
Kloetinge.
Clarijs, (J.) Kapelaan,
Heinkenszand.
Claus, (Oscar)
Roermond.
Claus, (S ) Onderwijzer,
's-Grayenhage.
Cleef, (Gebr. van) Boekhandelaors, 16 Expl.
»
Clemen, (A.)
Amsterdam.
Clercq, (A. le) Architect,
Kruiningen.
Clercq Azn , (A. le) Onderwijzer,
Zuidzande.
Clercq, (Th. le) Ontvanger der directe belastingen, Vught.
Clercx, (Jozef) Notaris,
Weert.
Cnopuis, (A. M.) Expediteur,
Arnhem.
Cock Blomhoff, (Mr. J.) Rentenier,
Utrecht.
Coenen, (Arm) Rentenier,
neer.
Coenen, (Ant. J.) Burgemeester,
Weert.
Coenen, (Jhr. H. A. D.) Burgemeester,
Zutfen.
Cohen & van der Laan, Boterfabrikanten,
Haarlem.
Colenbrander, (B H.) Boekhandelaar, 3 Expl.
Zutfen.
Collenburg, (F. van)
„
3
Haarlem.
17
Compier, (H.) Hoofd der school,
Utrecht.
Consulaat, (het Duitsche)
Amsterdam.
Coopmans, (M. J.) Boekhandelaar, 7 Expl.
Hoeven.
Coorengel, (J. G.) Oud president van Timor,
Amsterdam.
Coovels & Goon, (G. J.) Fabrikanten,
Helmond.
Cornelder, (B. W.) Ondertvijzeres,
's-Gravenhage.
Cornelder & Zoon, (Ch.) Cargadoors,
Rotterdam.
Corstiens, (P.) R. C. Pastoor,
Nijmegen.
Corstius, (J. M.) Gasdirecteur,
Franeker.
Cortvriend, (E A.) Med. doctor.
IJzendijke.
Corver, (L. E.) Boekhandelaar,
Assendelft.
Coster & Goon, (Herm.) Boekhandelaars, 4 Expl. Alkmaar.
Courtois, (Th.) Fabriek van zadelmakersartikelen,
Nijmegen.
Couvee & C'., Boekhandelaars,
Leiden.
Couvee, (M. MO Boekhandelaar,
s-Gravenhage.
Cramers Haighton en Ca., Kooplieden,
Amsterdam.

VII

VIII
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Crane Jr., (M.O.) Dir. Zierikzeesche Commandiet.Kasi Zierikzee.
Crans, (Mej.) Hoofd der school,
Zwijndrecht.
Deventer.
Credietvereeniging, (Agentschap Geldersche)
Creme; (H. J.) Hotelhouder,
Zwolle.
Cremers, (G. H.) Makelaar in effecten en assurantien, Wormerveer.
Crezee, (J. M.) Notaris,
Heerde
Crielaars & Mullers, Sigarenfabrikanten,
Eindhoven.
Croin, (A. J.) In manufacturen,
Tolen.
Cromhout, (J. G.) Gemeente-ontvanger,
Brummen.
Croon, (Th.) Boekhandelaar, 8 Expl.
Maastricht.

D.
Daalmeijer, (A.) Brander, molder en distillateur, Schiedam.
Daane Bolier, (G.) Aannemer,
Sliedrecht.
Dam, (Max. P. M. van) Advocaat en procureur,
Breda.
Damman, (B. J. H.) Expediteur,
Zwolle.
Dammers, (J.) Hoofd der school,
Meeuwen.
Daniels, (H.) Hoofd der school,
Herveld.
Dankelnian, (W.) Wijnkooper,
Amsterdam.
Dankmeijer, (Mr. C. L.)
Delft.
Dannenfelser & C., Boekhandelaars, 21 Expl.
Utrecht.
Das, (A.) Confiseur, patissier,
Dordrecht.
Daverveldt, (C. P. F.) Stoornmolenaar,
Heerle (bij Wouw)
Debeste, Hoofd der school,
Valburg.
Deelen, (A. A.) Burgemeester,
Heeze.
Deichmann & vom Rath, Commissionnairs,
Amsterdam.
Peking Dura, (A.) Hoofd-ing. Prov Waterstaat,
Zwolle.
Dekker, (P.) Handelaar in papierenzakken,
Wormer veer.
Dekker & van der Vegt, Boekhandelaars, 2 Expl. Utrecht.
Dellevoet, Stationschef,,
Best.
Delvoije, (K. C.) Onderivijzer,
Vlissingen.
Departement van Binnenlandsche Zaken,
Brussel.
Departement van Kolonien,
's-Grayenhage.
Deswijzer, (H ) Hoofd der school,
Stevensweert.
Deure, (F. van der) Koftiehuishouder,
Enkhuizen.
Deventer, (Mej A. L. van) Institutrice,
Deventer.
Diederichs, (Gebr.) Uitgevers,
Amsterdam.
Diederik, (P.) Onderivijzer,
Rotterdam.
Diehl, (P. J.) Boekhandelaar,
Utrecht.
Diepen, (Gustave) Bankier,
Tilburg.
Dieren, (A. F. G van) Boekhandelaar, 5 Expl.
Grave.
Dieren, (J. M. van) Hoofd der school,
Herpt.
Dieten, (W. J. van) R. C. priester en pastoor,
Amsterdam.
Dievenbach, (H.) Pastoor,
Helder.
Dikhooff, (J. W.) Boekhandelaar,
Winkel.
Dikschei, (F. H.) Onderwyzer,
Zierikzee.
Directie der studien van het R C. Semenarium,
Kuilenburg.
Dirkzen & Loon, Makeiaars in effecten,
Alkmaar.
Dishoeck, (A. M. E. van) Boekhandelaar, 5 Expl Zierikzee
Ditvoorst, (J. P. X.)
5 77
Oudenbosch.
77
D9bbelman, (J. L. H.) Pastoor,
Hengelo.
Do.bben, (H. M. E. van) Boekhandelaar,
Weesp.
Dobben, (J. F. van)
Haarlem.
77
Doesbargh, (S. C. van)
4 Expl. Leiden.
77

NAAMLIJST PER INTEEKENAREN.
Dohmen, (F.) Kapelaan,
Dolk & Zoon, (P. van) In vensterglas,
Dom, (A. B. C.) Kapitein der Artillerie 0. I. L.,
Domburg, (J.) Hoofd der school,

Maasbracht.
Rotterdam.
Oost Indie.
's Heerenhoek.
Dominicanen, (Klooster E. E. P. P.)
Huissen.
Dordrecht.
Dongen, (L. van) Koffiehuishouder,
R:tamsdonksveer
Dongen, (P. & J. van)
Bokstel.
Dooren, (Jules van) Fabrikant in linnen,
Doom & Zoon, (C. van) Boekhanclelaars, 5 Expl.
's-Gravenhage.
Pop, (P. H.) Groothandelaur in vleeschwaren,
Zutfen
Doppler, (Gebr.) Machinefabrileanten,
Maastricht.
Dormaar, (H. Th.)
's-Gravenhagc.
Dormaar, (L. H.) lloofd der school,
Renesse.
Dorsman & Ode, Boekhandelaars, 8 Expl.
Vlaardingen.
Dorsten Jr., (A. van) Boekhanclelaar,
Utrecht.
Douw Jr., (Gabr.) Particulier,
Oud Vosmeer.
Daijer Azn., (A. D ) Litt. student,
Amsterdam.
Doijer & Pruijrners, Wijnhandelaars,
Zwolle.
Drabbe, (G. F.) B. C. Pr. pastoor en leann.
Schiedam.
Drekmeijer (J. Casparus) Boekhandeluar, 3 Expl.
Amsterdam.
Dreesen, (M.) Jrchitect,
Helmond.
Dreessens, (W. H.) Particulier,
Amsterdam.
Driel, (B. van) Iloofd der school,
Serooskerke.
Driel, (J. J. van) .Hoofd eener school,
Schiedam.
Driel & C'., (van) Tapijt; airikanten,
Leiden.
Dronkers & C°., (Ab.) Kruideniers,
Middelburg.
Drummen, (W.) Onderwijzer,
Maasbree.
Drumpt, (D van) Ontvanyer der Registratie,
Helder.
Druten, (J. F. van) Boekhandelaar,
Sneek.
Dubois, (J. B ) Burgemeester,
Eijsden.
Duleu, (H.) hvethouder en .117a6ri1ant,
Heeze.
Dulk, (M. van) Vischhandelaar,
Nieuwediep.
Dumolin, (Er ven) Machinate schoenenfalwiek,
Besoijen.
Dunk, (J. H.) Boekhandelaar, 7 Expl.
Rotterdam.
Dusseldorp & C°., (A. NI. v.) Stoomineelfabrikanten, Vlaardingen.
Dutilh, (F. C.) Assuradeur,
Rotterdam.
Duijmaer van Twist, (J. W.) Apotheker, 2 Expl.
's-Gravenhage.
Duijnen, (A. van) Boekhandelaar,
Nijmegen
Duijs & Co , .Expediteurs,
Nijmegen.
Duijvis, (T.) Oliefabrikant,
Koog aid Zaan
Dijk, (Ant. Theod van) Coininissionnair,
Schiedam.
Dijk, (Johanna van) Hoofd der school,
Etten.
Dijk, (J. A. van) :Directeur der Gemeentelijke kweekschool vow onderwijzers en onderwijzeressen,
Leiden.
Dijk, (P. A. van) Leerlooier,
Terheijden
-

E.
Ebert, (Gebr.) Boekhandelaars, 5 Expl.
Eck, (W. A. van) Hoold der school,
Eck & Zoon, (W. A. van) Rijtuiyfairikanteit,
Ecker, (Dr. W.)
Echteld, (A. J. van) Rapelaan,
Edema, (Gebr Wigeri van) Tabaksfahrikanten,
Edema Jr., (J. Wigeri van) Boekhandelaar,

Amsterdam.
Baarle-Nassau.
Amsterdam.
Kampen.
Kamerik.
Heerenveen.
Tiel.

IX

X
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Edixhoven, (F.) Sigarenfabrikant,
Breda.
Ee, (W. J. van) Commissionnair in fondsen,
Amsterdam.
Eekelen, (A. van) Kapelaan,
Uzendijke.
Eekhoff & Zoon, (W.) Boekhandelaars, 2 Expl.
Leeuwarden.
Eelkema, (W.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Amsterdam.
Eerden, (W. van der)
Bokstel.
Eert, (J. van) Kapelaan,
Dussen.
Eeten, (Dr. J. C. van) Particulier,
Utrecht.
Egbers, (J. J.) Boekh,andelaar,
Naarden.
Eggers, (Joh. J.) Boekhandelaar,
Leiden.
Egmond, (A.) Boekhandelaar, 18 Expl.
Enkhuizen.
Eigenraam, (L. C. L.) Redacteur van de Tijd,
Amsterdam.
Ekering, (J. F.) Onderwijzer,
's Gravenhage.
Eldering, (W. J.) Bloemist,
Overveen.
Elders, (J. L.) Assuradeur en makelaar,
Amsterdam.
Elemans Schouten,
Raamsdonksveer.
Elk, (H. R. van) Boekhandelaar, 2 Expl.
Dordrecht.
Ellerman Harms & C°., Boekh,andelaars, 2 Expl.
Amsterdam.
Ellerman & Hoitsema,
77
2 »
Emde, (H. van)
Schiedam.
Emeis Azn., (J. C.) Onderwijzer,
Rotterdam.
Endt & Zoon, (J. van der) Boekhandelaars, 5 Expl Maassluis.
Engelen, (B van) Boekhandelaar, 4 Expl.
Meppel.
Engelen & van Laer, (van) Graanhandelaars,
Zwolle.
Engels, (J.) Likeurstokerij en distilleerderij „de 21delaar”,
Dordrecht.
Ente, (A. J. J.) Surnumerair bij de directe belastingen, Bergen op Zoom
Enter, (H. J.) Boekh,andelaar, 10 Expl.
Schagen.
Enthoven, (M. J.) Koninklijke iyzergieterij,
Zalt-Bommel.
Erhartz, Hoofd eener school,
Nijmegen.
Erpecum, (K J. van) Assuradeur,
Schiedam.
Erzeij, (C.) Commies der postern,
Ginneken.
Es, (D. A. van) R. C. Priester,
Bolsward.
Es & C°., (P. A. van) Cargadoors en expediteurts,
Rotterdam.
Esch, (van) Directeur van Gend 4- Loos,
Nijmegen.
Esser van den Boogaardt, (Gebr.) Apothekers,
Venraai
Eupen, (Wilhelm van) Boekhandelaar, 5 Expl
St.-Oedenrecle.
Everdingen, (H. G. van) Notaris,
Buren.
Evers, Grondeigenaar,
Horn.
Evers, (G. A.) lloofd eener 8c11ool,
Schiedam.
Eversz, (J. W.) Boekhandelaar, 13 Expl.
Zeist.
Ewijk, (A. van) Hoofd der o. school,
Oosterbeek.
Eijcken, (H. J. E.) R. C. Priester en Kapelaan,
Druten.
Eijkelboom, (E.) Agent der Zwolsche Raderstoombootm. Zwolle
Eiji, (A. van) Cand. Notari2,
Dongen.
Eijnden, (H. van den) Pastoor,
Molenschat.
-

-

F.
Faader, (F. A.) Onderwijzer,
Fabriek, (de Chemische)
Fabriek, (Zevenbergsche suiker)
Fabritius, (L. R ) Convooilooper,
Falck, (Mr. A. R.) lientenier,
Falkena Bzn., (K.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Faret, (S. P.) Onden4zeres,

Nijmegen.
Rotterdam.
Zevenbergen.
Amsterdam.
Utrecht.
Bolsward.
Arnhem.
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Fellinga, (W.) Boekhandelaar, 2 Expl.
2
Fels, (A.)
17
Feenstra, (J. S.) Onderwijzer,
Feenstra, (firma Wed. P. M ) Boekhandel, 9 Expl.
Ficq & Zoon, (A.) Kooplieden,
Figee, (Gebr.) Fabrikanten van 8toomwerk1uigen,
Fischer Blom, (R.) Fabrikant,
Flock & C°.,
Fockema, (F. H.) Ban/der,
Fokker, (J. A.) &cr. Penningm. van het bestuur der
vincherijen op de Schelde en Zeeuzoche stroomen.
Folmer, (P. L.) Boekhandelaar,
Fonteijn, (Jan) liandelaar,
Fonteijn & C°.,
Fontebn & Tjallinga, Houthandelaren,
Francken, (J. J.) Onderwijzer,
Franquinet Lemaire & Co., Stoonemeelmolen,
Franssen, (B.) Pater, Prefect gymnasium,
Franssen, (C. J. H.) Rector,
Franx, (Dr.) Arts,
Fentrop, .(J. A.) Boekhandel,aar, 3 Expl.
Fricke & van Hulsteijn, In effecten,
Frowein, (J. W A. E.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Fuchs & C°., (C.) Hotel „Zwiinshoofd",
Fuik, (R.) Boekhandelaar,
Fijn van Draat, (J. L.) Houthandelaar,

XI

Nijmegen.
Delft.

Bolsward.
77

Rotterdam.
Haarlem.
Aarle Rikstel.
Rotterdam.
Arnhem.
Tolen.
Groningen.
Harlingen.
77

Haarlem.
Maastricht.
Venraai.
Heijthuizen.
Wervershoof.
's-Gravenhage.
Amsterdam.
Arnhem.
Arnhem_
Leiden.
Meppel

G.
Galen, (A. van) Nolan's,
Gallis Merens, (A.) Notari8,
Garde, (H. J. van de) Boekhandelaar, 5 Expl.
Garde, (M W. van de) .Hoofd der school,
Gardinge & C°., (F. van) Sigarenfabrikanten,
Garritsen, (P.) Onderwij.zer,
Gasfelt Hzn., (M. van) Aannenzer,
Gastel, (van) Burgemeester,
Gebing, (J. H. A.) Makelaar in tabak,
Geelkerken, (J. P.) Commissionnair in effecten,
Geels & C°., In koloniale waren,
Geenen, Onderwijzer,
Geerlings, (J. G. H.) Pastoor,
Geertsen, (C. J.) Onderwljzer,
Gefken, (Th. E. W.) Burgemeester,
Geissel, (A.) Agent,
Gelder, (Sybe) Rentenier,
Geluk Am, (A J.) Arts,
Geluk, (Daniel) Makelaar,
Gemeente, (de')
Gemeente, (de)
Gemeente, (de)
Gemeente, (de)
Gemeente, (de)
Gemeente, (de)
Gemeentebestuur, (het)

Bergeijk.
Kapelle bij Goes.
Zalt-Bommel.
Noordgouwe.
Stryp.
01st.
Venlo.
Dongen.
Amsterdam.
Utrecht.
Amsterdam.
Susteren.
Lutjebroek.
Nijmegen.
Druten.
Rotterdam.
Oudebildtzijl.
St.-Maartensdijk.
Dordrecht
Alphen en Rel.
Etten en Leur.
Franekeradeel.
Gernert
Hilversum.
Hoorn.
Helder.
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Gemeentebestuur, (het)
Gemeentebestuur, (het)
Gemeentebestuur, (het)
Gemeentebestuur, (ha)
Gennep, (E. H. van) Burgemeester,
Genootschap van kunsten en wetensAappen, (Batav.)
Geradts & 00., (Joh.) Boekhandelaar8, 4 Expl.
Gerbrands, (Gebr.)
Germain, Cand.-notari8,
Gerrebrands & C°., Bloemisten,
Gerritsen, (J. G.) Burgemeesier,
Gerven, (J. van) Onderzajzer,
Gesticht, (St. Anthonius)
Gesticht, (St. Dominicus)
Gesticht, (St. Jacobus)
Gesticht, (St. Joseph's)
Gesticht, (St. Jozef's)
Gesticht, (St. Pius)
Gesticht, (St. Rosa)
Gesticht der Eerw. Zusters,
Gejl, (H. J.) Mr. tinznzerman,
Geijn, (W. van de) Onderwlyzer,
Ghert, (van) _Directeur van Gend 4 _Loos,
Giffen, (L. van) Boekhandelaar, 3 Expl.
Gilhuijs, (W. J.) Commies ter secretarie te ZnIfen
Gillissen, (A. G.) Koopman,
Glasfabriek, (Zwijndrechtsche)
Glazener & C°., (A. N.) Makelaars in katoen en idetalen,
Goedewaagen & Zoon, (P.) Piypenrabrikanten,
Goedkoop, (H. P.) Commissionnair in efeclen,
Goethem, (Ph. A. van) lipoid de) o school,
Gogh, (C. M. van) Boekhanclelaar, 2 Expl.
Goldschmitz, (J. W.) Onderwijzer,
Golverdinge & Zoon, (J. v.) Boel,.handelaars, 3 Expl.
Goossens, (G.) Onderwlyzer,
Goossens, (H.) ScheepsvictualiCn,
Goossens & van Rossem, Agenten en inalrlaars,
Goot & Kuhn, (van der) liandelaars en seheep8reeders,
Gorcum & C°., (van) Boekhandelaars,
Gorcum, (Willem van) Boekizandelaar,
Gorissen, (J.) Onderwijzer,
Goudswaard, (K.) Onderwifter,
Gouverne, (J.) Deurwaarder,
Govers, (A. N.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Govers, (T. C.) Winkelier,
Govers, (W.) Tapijthazzdel,
Goijarts, Notari8,
0-raaf, (J. J.) Pa8toor en deken,
Graaf, (C. van der) Onderwijzer,
Graaff, (W. C. de) Onderwizer,
Graafland, (J.) Bankier en effectenhandel,
Gratama, (Gebr.) Kas8ier8,
Gregory, (F. A. A.) Vice adnziraal, Kanselier der
beide Nederlandsche Orden,

Groin, (F. J.) Likeur8toker,
Groen, (Wed. S. J Vischhandel,
Groen, (W. G.) Onderwijzer,

Horst.
Rijsbergen.
Sevenum.
Venraai.
Gestel.
Batavia.
Hilversum.
Arnhem.
Maastricht.
Beverwijk.
Groede.
0 orschot.
Amsterdam.
Fielder.
Goes.
Rotterdam.
Nijmegen.
Amsterdam.
'S Heerenhoek.
Haarlem.
Druten.
Haarlem.
Groningen.
Brumm en.
Maastricht.
Z wijndrecht.
Amsterdam.
Gouda.
Amsterdam.
Gastel.
Amsterdam.
Gastel.
's-Graveithage.
Waalwijk.
Zutfen.
Rotterdam.
Groningen.
Assen
Raamsdonksveer.
Schevenin gen.
Rotterdam.
'S Gravenh age.
Helder.
Weert.
Ouderderk aid Amstel.
Seherpenisse
Middelburg.
Maastricht.
Leeuwarden.
's-Grav en hage.
Maastricht.
fielder.
Mijnsheerenland.
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Groenewegen & On., Bloemisten,boomkw. en zaadhand.,
Groot, (G. de) .Hoold der school,
Groot, (P. S. de) Boekhandelaar,
Groote & Cs., (de) Scheepsmakelaars,
Groothuis, Hoofd der school,
Gruiten, (A. van der) Bakker,
Gruiten, (J. van der) Secretaris,
Gudde, (M.) Klooster der Dominicanesse,
Gymnasium, (het)
Gymnasium voor jongeheeren,

Amsterdam
Slijk Ewijk.
Amersfoort.
Vlissingen.
Maurik.
Woensel.
Doornenburg
Zwolle.
Katwijk aid Rijn.

H.
Haaff, (van) Kapelaan,
Haaff, (J. W. van 't) Boekhandelaar, 2 Expl.
Haatten, (W. van) Aannemer,
Haag & Aqnman, Commissionnairs in ellecten,
Haak, (C. Z.) Ambt. bij het Depart. van Kolonien,
Haan Hugenholtz, (Mr. Th. de) Advocaat en procnreur,
Haan & Zoon, (de) Boekhandelaars, 3 Expl.
Haas G-zn , (C. de) Roofd eener school,
Haas, (J. S. de) Boekhandelaar, 14 Expl.
Haas & Zoon, (J. L. de) Pannenbakkers,
Haastert, (M. E. van) Hooldonderw., gesticht Concordia.
Haeff, (Alph. van) .Rentenier,
Haentjes & Muller, _Eopediteurs,
Hues, (Ign. de) Fabrikant, 2 Expl.
Hagedoorn, (M. D.) Leeraar middelbaar ondernnjs,
Hagen, (P. C. van der) Directeur der gas fabriek,
Hamer, (K. A. M ) Zee_pzieder,
Hamer, (W.) Architect,
Hamming, (L.) Logementhander,
Hanenberg, (firma B.) Koopman en handel in. bounnnat.,
Hansen, (P. C. C.) .ssurantiebezorger,
Harder, (F. Q.) Commies by de Marine,
Haremaker, (A. L.) Surnumerair bij de posterijen,
Harger, Meelhandel,
Harkema, (G.) Makelaar in tabak,
Harmen Azn., (C.) Zee_pzieder,
Harmens, (F.) Cargadoor,
Harmens & Zoon, Boterhandelaren,
Harnaek, (J D. H.) Boekhandelaar, 4 Expl.
Harst, (C. J. van der) Smid en kachelkolen,
Harst Azn., (J. J. van der) Particulier,
Harte, (P.) Boekhandelaar, 15 Expl.
Hartog, (J. de) Hoofd der school,
Hartsinck & Co., Commissionnairs in effecten,
Hartvelt & Zoon, Branders en distillateurs,
Harwegen & den Breems, .Reeders en kooplieden,
Hasselt, (D. H. van) Dir. der inrichting „Securitas"
Hasselt, (J van) Ingenieur,
Hattem, (C. G. van) Landmeter bj 't kadaster,
Have, (Jan L ten) Koopman,
Havinga, (J.) Onderwijzer,
Hayward, (B. Triphook) Commissionnair in effecten,
-

Kaatsheuvel
's-Gravenhage.
Alkmaar.
Amsterdam.
's-Gravenhage.
Haarlem.
Tiel.
Amsterdam
Leiderdorp.
Rotterdam.
Meerlo.
Arnhem.
Eindhoven.
Amsterdam.
Goes.
Meppel.
A.msterdam.
Kampen.
Wageningen.
Amsterdam.
Helder.
Maastricht.
Amsterdam.
Breda.
Harlingen.
Sommelsdijk.
Middelburg.
71

Bergen op Zoom.
Hemmen.
Amsterdam.
Leiden.
Vlaardingen.
's-Gravenhage.
Nijmegen.
Gorinchem.
Amsterdam.
Zaandam.
Amsterdam.
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Heck & Zoon, (G. v.) Kooplieden en commissionnaire , Dordrecht.
Reek, (H. M.) Boekk,andelaar, 2 Expl.
Maarssen.
Heeremans, (J. L. D.) Directeur der gastabriek,
Enkhuizen.

Heereveld & C°. (J. F. v.) Boekkandelaara, 3 Expl. Druten.
Heerkens, (E. A.' F.) Advocaat,
Z wolle
Heineken's Bierbrouwerij,
Amsterdam.
Helden, (S. van) Boekhandelaar, 2 Expl.
7)
Heldens, (P.) Onclerwilzer,
Beezel.
Heldring & Pierson, Ka88ier8,
Felling & de Bruijne, Makelaars in tabak,

Helmers & C°., (J. H. G.) In effecten,
Helper Sesbrugger, (J. A.) Pied. bil de Evang. Lid. Gem.,
Hendrikse, (L. E.) Makelaar,
Hendriksen, (Gebr.) Boekkandelaars, 5 Expl.
Hendriksen, (H. T.) Boekkandelaar, 5 Expl.
Hengel & Eeltjes, (van) Boekhandelaars, 5 Expl.
Henkes, (H.) .Distillteur,

Hennekes, (Eug.)
Hennekes, (Jaq.)
Henneveld, (H. P.) Boekkandelaar,

's-Gravenhage.
Amsterdam.
71

Amersfoort.
Middelburg.
Rotterdam.
71

Delfsliaven.
Beek.
Delft.

Henny, (C. M.) A88uradeur,

Zutfen.

Henrard, (F.) Surnumerair bij de PosteiV en,

Maastricht.

Henry, (J. F.) Banketbakker,

Aardenburg.

Henzeveld, (C.) Predihant,

Rumpt.
Helmond.

Herboth, (H.) Directeur der Gasfabriek,
Hermans & Jansen, Boekkandelaars,
Herscheit, (W. J. M.) R. C. priester en kapelaan,

Hoonfddorp.

Hesse, (F.) Boekhandelaar,

Heerenveen.
Hesselink & 0°., (Gebr.) Grooth. in spaansche wijnen, Arnhem.
Hessemaker, (L.) Pastoor,
Westwoud.
Heteren, (J. H. & G. van) Boekhandelaar8, 14 Expl. Amsterdam.
Heumen, (J. van) Boold eener school,
Dordrecht.
Heuvel, (F. A. van den) Boekkandelaar,
Ravesteijn.
Heuvel & Zoon, (A. van den) Fabrikanten,
Geldrop.

Reuvelink, (J.) Boekhandelaar,
Heuven, (G. van) Sigarenfabrikant,
Heijbroek & Co , Commissionnairs,
Heijden, (van der)
Heijden, (J. van 'tier) Rentenier,
Heijden, (Wed L v. d.) Exiediteur, scheepsbevrachter,
HeOen, (M. van der) Fabrikant,
Heijl, (C. L.) Boekhandelaar, 4 Expl.
Heijligers, (J. F.) Pastoor,
Heijligers, (W. C. J.) Onderwfizer,
Heijman, (H. J. T.) Notaria,
Heijman Jr., (H. W.) Commie8 der posterijen,
Heijst, (J. van)
Heijst, (Jos. J. A van) Burgemeester,

Hiele, (P. W ) Instrumentenmaker,
Hilbers, (J. J.) Exporteur en grassier in galanterien,
Hilten & C°., (G. van) .Fabrikanten,
Hilterman & Bunker, (C.) Kooplieden in manufact.,
Hinge, (D. R.) Boekkandelaar, 2 Expl.
Hittersum, (A. van) Onderiazyzer,
Hoboken & C°., (A. van) Kooplieden,
Hoef, (H. J. van der) Onderunjzer,
Hoegen, (W. P.) Kalkbranderii,

Arnhem.
Wageningen.
Amsterdam.
Druten.
Arcen.

Dordrecht.
Geldrop.
Zevenbergen.
Beverw4k.
Amsterdam.
Haastrecht.
Punnerend.
Bokstel

Baardw*.
Utrecht.
Zutfen.
Amsterdam.
It

Heerde.
Rotterdam.
Kesteren.
Leeuwarden.
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Rotterdam.
Hoek, (van den) Hotel d' Hollande,
Leiden.
Hoek, (Gebr. van der) Boelchandelaars, 8 Expl.
Kapelle.
Hoek, (S. van) Predikant,
Arnhem.
Hoekstra & de Bruijne, Boekhandelaars,
Nijmegen.
Hoet, (firma H. ten) Boekhandelaar, 16 Expl.
Zutfen.
Hoeven, (Mej. van der) Institutrice,
Hoeven & Rothmeijer, (Wed v. d.) Boekh., 7 Expl. Rotterdam.
Horst.
Hoffmann, (J. M.) Onderwijzer,
Haamstede.
Hoffmann, (W. K.) Hoofd der school,
Tilburg.
Hofland, (D. A.) Commissionnair in wol,
Zierikzee.
Hogeland, (J.) Onderwijzer,
Hogeweg, (J. J.) Dir. van het R. telegraaf kantoor, Heerenveen.
Nijmegen.
Holland, (H.) Koopman,
Zalt-Bommel.
Hollander, (C. J. den) Onderwijzer,
Oostenrijk.
Holleman, (F.) Particulier,
Megen.
Holleman, (J. A.) Gemeente-secretaris,
's-Maartensdijk.
Hoilestelle, (A.) Opzichter van 's Rijks Waterstaat.
Maastricht.
Hollmann, (Ern.) Wijnkooper,
Winterswijk.
Hollweg, (J. D. A.) Rijksontvanyer,
Heusden.
Honcoop, (P. L.) Burgemeester,
Koog aid Zaan.
Honig, (A.) Oliefabrikant,
Honig Czn., (G.) Houtkooper,
17
Honig, (J. J.) Assuradeur,
n
Honig, (K.) Oliefabrikant,
r
Honig, (M. K.) Stijfselfabrikant,
Dussen.
Honsewijk, (B. C. van) Landeigenaar,
Amsterdam.
Hoogenboom, (A.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Gouda.
Hoogenboom Tzn., (D.) Kaashandelaar,
Renesse.
Hoogenboom Bzn., (J.) Burgemeester,
Vlaardingeu.
Hoogendijk Jzn., (A.) Koopman en reeder,
Zierikzee.
Hoogerland, (J. J.) Onderwijzer,
Dordrecht.
Hoogland & Massee, Kooplieden,
Stratum
Hoogstraten, (P. van) Ingenieur,
Hoogstraten & Zoon, (A. M. v.) Boekhandel., 11 Expl. 's-Gravenhage.
Oud Beijerland.
Hoogwerf Azn., (W.) Boekhandelaar, 10 Expl.
Loenen atd Vecht.
Hooijer, (A. G.)
77
Amsterdam.
Hopman, (M. F.) Institutrice,
Eindhoven.
Hoppenbrouwers, (R. J.) Sigarenfabrikant,
Leersum.
Hora Siccama, (Jhr. Mr. J. H.)
Heemstede.
Horst, (J. G, van der) Bleeker,
Horst, van Lil & de Jonge, (v. d.) Carg. en exped., Dordrecht.
Maastricht.
Houba, (J. M.) Wijnkooper,
Wamel.
Houmes, (P. J.) Hoofd der bijz. school,
Arnemuiden.
Route, (A. van) Onderwijzer,
Winterswijk.
Houten & C° ., (J. G. ten) Kassiers,
Assen.
Houten, (J. 0. van) Boekhandelaar,
Schiedam.
Houtman & C°., (A.) Distillateurs,
Harlingen.
Houtsma, (T.) Houthandelaar,
Joure.
Houtsma, (W.) Boekhandelaar, 3 Expl.
Amsterdam.
HOveker & Zoon, Boekhandelaars,
Hoijman & Schuurman, Cargadoors en expediteurs,
77
Hoijtema, (H. F. van) Ontv. van het kraandomein, Kuilenburg.
Groningen.
Huber, (J. B.) Boekhandelaar,
Amsterdam.
Hubner. (J. H.) Boekdrukker,
Haarlem.
Huet, (P. J. L.) Collecteur der Staatsloterij,
Amersfoort.
Huetink, (C. E.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Utrecht.
Huffel, (A. J. van) Boekhandelaar,
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Hulshof Jr., (B.)
Hulsman, (A. M.) Hoofd der school,
Hulsman, (J. B. C.) Boekhandelaar, 3 Expl.
Hulst, (J. H. van) Sigarenfabrikant,
Hulst, (Laurens van) Boekhandelaar, 2 Expl.

Amsterdam.
Huissen.
Schiedam.
Kampen.

llulsteede & Zonen, (G.) Oliefabrikanten,
Ifulsteijn, (P. H. van) Gep. kapt. 0. I. Leger,

Amsterdam.

Hultschler, (J. L ) Wilnkooper,
Hultzer & Metzler, Assuradeurs,
Hustinx Roberti, In kolonialewaren,
Huijben, (F.) Burgemeester,
Hijmans & C°., (H.) Tabakshandelaars,
Hijmans van Veenendaal & Zoon, Exporteurs,

77

IJsselstein.
Maastricht.
Amsterdam.
Maastricht.
Horn.
Tiel.
Rotterdam.

I.
Iderna, (K. H. Boekhanclelaar, 3 Expl.
Iudustrieschool voor meisjes,
Ingnn Housz & Zoon, Kassiers,
Instituut, (St. Joseph)
Instituut, (St. Louis)
Instituut voor de Marine, (Koninklijke)

Medemblik.
Arnhem.

Breda.
Soerabaya.
Oudenbosch.
Willemsoord.

J.
Jacobi, (P. C. C.) Grand Hotel „Funekler",
Jacobs, (Wed. P.) Boekhandel,
Jager, (P. G. de) Hoofd eener o. school,
Jaluzot & C")., (Jules) Expediteurs,
Jansen, (A.) Onderwyzer,
Jansen, (A.) Klooster der Eerie. paters,
Jansen & C°., Gisthandelaren,
Jansen, (J. L. M.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Janssen, (G.) Gemeente-seeretaris,
Janssen, (Gebr.) Kassiers,
Janssen, (J. G. J ) Sigarenfabrikant,

Haarlem.
Ninove. (Belgie.)
Middelburg.

Roosendaa1.
7 s-Maartensdijk.
Wittem.

Schiedam.
Sittard.

Heerewaarden.
7 s-Gravenbage.
Helder.
Venlo.
Obbecht Papenhoven.
Tilburg.
Nieuwediep.
Helder.
r
Buggenum.
Megen,
Enkhuizen.
Wijhe.
Sliedrecht.
Haastrecht.
Leeuwen.
Goes.
Sliedrecht.

Janssen, (J. P.) Expediteur,
Janssen, (J. W.) Hoold der o. school,
Janssens, (Lucien) Koopman en assuradeur,
Janzen, (B. A.) Graanhandelaar,
Janzen & C°., Houthandelaren,
Jaring, (S.) Havenopzichter,
Jaspers, (P. H. M.) Hoofd der school,
Jilgersma Albada, Prefect,
Jong (C. P de) Koopman,
Jong, (J. de) Onderwijzer,
Jong Bzn. (J. de) Aannemer,
Jong Jzn., (S. de) Hoold der school,
Jong, (U. de) Hoofd der school,
Jong Bzn., (W. de) Aannemer,
Jonge SJzn., (Wed. A. C. de) Boekhandel,
Dordrecht.
Jongh, (Hendrik de) Commissiehandel,
Jongh & C°., (de) Machine fabr. „deHoll. Ijssel", Oudewater.
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Jongh & Rae, (de) Commissionnairs in effecten,
Jongkindt, (N. P.) Notaris,
Jonker & O. , In verduurzaamde levensmiddelen,
Joosten & C J., (J. A.) Makelaar in kogie,
Julius, (Dr. V. A.) Leeraar in de natuurkunde aan

de Koninklijke Militaire Academie,
Jung, (J. J. M.)
Jurgens, (J.) Steenfabrik,ant,
Jurgens, (R.) Leeraar H. B. School,
Juten, (J. G.) Leerlooier,

Amsterdam.
Dordrecht.
Amsterdam.
Amsterdam.
Breda
Rotterdam.
Tiel.
Kampen.

W ouw.

K.
Kaag Azn., (P.) Tabaksfabrikant,
Hoorn.
Kakebeeke, (Wed. J. H. C.) Stooinmeelfabria;
Goes.
Kakebeeke, (J. M.) Grondeiyenaar,
r
Kakebeeke, (S.) Hoofd der school,
Lekkerkerk.
Kakebeeke, (W. L.) .Rentenier,
's-Gravenhage.
[(ails Kzn., (Jan) Aannemer,
Sliedrecht.
Kalis Kzn., (Th.)
77
71
Kalis Kzn., (W.)
77
71
Kamp, (A. F.) Predikant,
Heerenveen.
Kampen & Zn., (P. N. v.) Boekhandelaars, 2 Expl. Amsterdam.
Karseboom, (C. A.)
Ridderkerk.
Kasteel, (J.) Boekhandelaar,
's-Grayenhage.
Kedde, (H.) Onderwijzer,
Wijhe.
Keen, (J. M.) Hoofd der burgerschool,
Scheveningen.
Kellenaers, (J. P. V.) Hoofd der school,
Broekhuizenvorst.
Kemenade, (Eugene) Fabrikant,
Tilburg.
Kempen & Zn , (J. M. van) Goud- en zilverfabr., Voorschoten.
Kenens, (L. J.) Fabrikant,
Zierikzee.
Kerckhoff, (H.) B. C. Kapelaan,
Ambij (lajj Maastricht.)
Kerkhoff, (M.) Prior in het gesticht van de H.
Catharina de Gene,
Rotterdam.
Kerkhoff, (P. van de) Burgerreeester,
Tongelre.
Kessel, (J. A. van) Kapelaan,
Rotterdam.
Kessel, (Th. van) Boekhandelaar,
Ravenstein.
Keurschot, (A.) Landmeter,
Goes.
Keverberg d' Aldengoor, (Ch. Baron) Rentenier,
Haelen.
Kieboom, (M. A.) Onderwijzer,
Dordrecht.
Kiemenij, (G.) Dir. v. Gend & Loos & v. Gend &CD., Baarle Hertog.
Kievit Mzn., (M.) Ontvanger, Griffier van het Calamiteuse Waterschap,
Scherpenisse.
Kirberger, (Dames) Institutrices,
Amsterdam.
Kirberger, (H. W.) Boekhandelaar, 2 Expl.
17
Kirsch, (Gebr.) Groothandel,
Maastricht.
Klaverweide & Zoon, (G.)
Amsterdam.
Kleeuwens & Zoon, (F.) Boekhandelaar, 5 Expl. Goes.
Klerck, (F. A. de) Postdirecteur,
Amerongen.
Klessens, (J. A. J.) Onderwijzer,
Raamsdonk.
Kleijntjens, (J.) Koopman,
Maastricht.
Klik, (A.) Handelaar,
Helder.
Klinkenberg & Cs., In assurantien,
Amsterdam.
Kloosterhuis, (H. A.) Magazijn van gasornamenten,
77
Kloosterman, (Wed. J. F.) Boekhandel, 12 Expl. Nijmegen.
B.
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Huissen.
Kloppenburg, (H. J.) Onderwijzer,
Kluenes, (M. C.) Onderwyzeres,
Kesteren.
Kluit, (J. L.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Bridle.
Kluitman, (P.) Boekhandelaar, 9 Expl.
Alkmaar.
Kliitgen, (J. II.) Koopman en fabrikant,
Rotterdam.
Kluijtenaar, (J.) Grossier in tabak,
Amsterdam.
Kluijtmans, (H. F.) Onderwijzer,
Helmond.
Knaap, (G. J.)
Raamsdonk.
Knappert Lzn., (A.) Brander,
Schiedam.
Knegt & Zn., (J. C. J ) Commissionn. in assurant., Amsterdam.
Knierum, (J. H.) Boekhandelaar, 7 Expl.
Gorinchem.
Knols, (G.) Onderwijzer,
Broekhuijzen.
Knoop, (A. J.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Haarlem.
Knoors & C°., Kaashandelaren,
Gouda.
Knox & Dortland, (Wed.) Kassiers,
1,
Koedijk, (L. J.) Onderwijzeres,
Rotterdam.
Koen, (Gebr.) Commissionn. in assurant. en effecten, Amsterdam.
Koerman, (Paul C.) Leer. en dir. d. maatsch v. toonk., Alkmaar.
Kok, (Dr. A. G.) Rector aan het gymnasium,
Zutfen.
Kok & Comp., (A.) Boekhandelaars, 14 Expl.
Gouda.
Kok, (A J. A de)
4 II
Bergen op Zoom.
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Kollen, (Adr.) Boekhandelaar, 6 Expl.
Rotterdam.
Koning, (D.) Onderwjzer,
Sluis.
Koning, (G. W. & D.) Makelaars,
Rotterdam.
Koning, (J. de) Onderwijzer,
Dordrecht.
Kool, (F. P.) Onderwijzer,
Bergen op Zoom.
Kool Jzn., (P.) Kaashandelaar,
Alkmaar.
Kool, (P. P.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Weesp.
Koolhoven, (A.) Rentenier,
0 verveen.
Koolwijk, (W. J. van) Burgemeester,
Beuningen.
Koomen, (Gebr.) Kooplieden,
Enkhuizen.
Koopmans & 0°., (Johan) Amer. Import. en commiss., Rotterdam.
Kooreman Jzn., (J.) Waterbouwkundig ambtenaar, Hoofdplaat.
Koo'liker, (C.) Boekhandelaar, 14 Expl.
Leiden.
Koring Uloth, (H.) Assuradeur,
Amsterdam.
Kortman, (G. J.)
Rotterdam.
Koster, (Henry) Boekhandelaar,
Amsterdam.
Kosters, (J. A.) Directrice dep. meisjesschool,
Nijmegen.
Koulon, (C. A.) Deurwaarder,
Middelburg.
Kouw, (J.) Hoofd der school,
Roermond.
Kraan, (J.) Boekhandelaar,
Amsterdam.
Kraaijvanger & Comp., Sigarenfabrilcanten,
Wageningen.
Kraft, (P. J.) Boekhandelaar, 4 Expl.
's-Gravenhage.
Kramer, (A. J.) Gemeente-secretaris,
Andel.
Kramer, (de Erven) Boekhandelaars,
Amsterdam.
Kramers, (Gebr.) Branders en distillateurs,
Schiedam.
Kramers & Zn., (It A.) Pookliandelaars, 19 Expl. Rotterdam.
Kranen, (B.) Onderwijzer,
Heerewaarden.
Kratsenstein, (H. F. G.) Draadnagelfabrikant,
Amsterdam.
Kraijenhoff, (Jhr. T. J.) Prov. Insp. by de B. belast., Zutfen.
Krebbers, (H. J.) Onderwijzer,
Vorden.
Kriellaars, (W.)
Schijndel.
n
Krol, (G. J.) Chef van de handelssocieteit,
Rotterdam.
Kroos & Kuhlmann, In effecten,
Amsterdam.
Kros, (P. M.) Doctor,
Kinderdijk.
Kruseman, (Mr. W. Polman) Commies ter Prov.
Griffie van Zeeland en leeraar H. B. School.
Middelburg.
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Amsterdam.
Krusemann & Veldhuijzen,
Schiedam.
Kruijer, (W. J. A ) Hoofd der bijz. school,
Utrecht.
Kruijff Jr., (J. de) Boekhandelaar, 2 Expl.
Buren.
Kruijff, (P. A. de)
Amsterdam.
Kruijne, (J. J.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Harlingen.
Kulhman Jzn., (C.) Cargadoor,
St. Anna Paroehie.
Kuiken Jzn., (J.) Boekhandelaar,
Kuipers & J. G. Westers, (firma II.) Boekh., 8 Expl. Leeuwarden.
Rotterdam.
Kun, (Emile van der) Koopman,
Amsterdam.
Kup, (C. J. de) Assuradeur,
Vlissingen.
Kusse, (A. F.) Hoofd der B. C. school,
Breda.
Aiusse, (0. C. A.) Onderwijzer,
Helder.
Kuijck, (Mr. J. D. van) Kantonrechter,
Zalt-Bommel.
Kuijk, (J. van) Steenfabrikant,
Amsterdam.
Kuilen, (J. G van der) Koopman,
Haarlem.
Kweekschool voor onderwijzeressen,
r
onderwijzers,
r
71
Deventer.
(Rijks)
,,
ijks)
Maastricht.
chool, (R
Kweeis

L.
Laan, Hoofd der school,
Laar, (J. C.) Koopman in oesters, fruit enz.
Laatsman, (C. F.) Wijnhandelaar,
Labberton, (R. van Hinloopen) Boekhandelaar,
Labrijn, (P.) Ingenieur,
Lach, (J. C.) Deurwaarcler,
Lafo'nteine, (Simon) Boekhandelaar,
Lakenman, (H.) Boekhandelaar,
Lakenman, (J. W.) Sigarenfabrikant,
Lammers, (J. M. W.) Industrieel,
Land Ezn., (A.) Boekhandelaar, 16 Expl.
4
Land, (A. L.)
71
Land, (B. van der)
10 „
Landbouwschool, (Rijks)
Landrij, (P. J.) Bankier,
Lange, (Allert de) Boekhandelaar, 3 Expl.
Lange, (P. A. de) Onderwifzer,
Lange P.Azn., (S. de) Wijnkooper,
Lang Evertsen, (S. S. P. de) kapt. der infanterie,
Lange & E. C. H. v. Reijn Snoeck, (dames A. H.
van) Institutrices,
Langejan Jzn., (A.) Onderwijzer,
Langelaan, (C.) Koo_pman,
Langenhuijzen, (C. L. van) Boekhandelaar,
Lankelma, (J. G.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Lansberghe, (Jhr. van)
Laseur, (P. L.) Commissionnair,
Laurensen, (G. J.) Gep. 0. I. ,Ambtenaar,
Lauwerbssen, (J.) Pastoor,
Lebbe, (M.) Onderwijzer,
Ledeboer & C. Kooplieden in comestiblea,
Leef, (A. de) Offic. van adm. bij Z. M. Zeemacht,
Leefkens, (W. J.) Bloembollenkw. en handelaar,

Kuilenburg.
Amsterdam.
Maastricht.
Doesburgh.
Zierikzee.
Rotterdam.
Ieperen. (Belgie.)
Zierikzee.
Enkhuizen.
Zevenbergen.
Harlingen.
Heerenveen.
Amsterdam.
Wageningen.
's-Gravenhage.
Amsterdam.
Dordrecht.
Alkmaar.
Helder.
Leiden.
1Vliddelburg.
Rotterdam.
Amsterdam.
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Brummen.
Amsterdam.
Arnhem.
Boschkapelle.
Sommelsdijk.
Amsterdam.
Nieuwediep.
Beverwijk.

XX
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Leeflang, (J. W.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Leenders, (G. M. E ) Dir. der St. Vincentius scholen,
Leenen, (H.) Tabaksfabrikant,
Leenhof, (C. van) Notaris,
Leep, (J. Ph. G.) Assuradeur,
Leersum, (G. van) Onderwifzer,
Leeskabinet, (het Rotterdamsch)
Leesgezelschap „Kennis en Stichting",
Leeuw, (Dr. Leo de)
Leeuw & Zoon, (M. de)
Leeuwen, (C van) OnderwUrer,
Leeuwen, (Gebr. van) Leerlooiers,
Leeuwen, (I. J. van) Adj. insp. van _politie,
Leeuwen, (J. F. van) Scheepsreeder,
Leeuwen, (J. W. van) Boekhandelaar, 4 Expl.
7 77
Leeuwen, (M. D. van)
77
Lehmkuhl & C'.. Kon Ned. Sigarenfabriek,
Leiter Nijpels, Boekhandelaar, 49 Expl.
Leliaert A. Suffer & C°., (S.) Boekhandelaars, 2 Expl.
Lernmens, (H.) Professor college,
Lemmens, (J. H. H.) Aannemer,
Lenfring, (B.) Boekhandelaar, 13 Expl.
Lenfring, (B.)
Lennep, (Jhr. D. C. van) Burgemeester,
Leonards, (G. F. J.) Onderwyzer,
Lepper & Zoon, (R. C.) Boekhandelaars, 11 Expl.
Leun, (C. van der) Koopman,
Lear, (P. A. de) Iloord eener school,
Leusen, (A ) Boekhandelaar, 10 Expl.
Leijer, (J. F de) Agent in tabak,
Leijten & de Wit, Fabrikanten,
effecten,
Lezwijn & Xicreman Commissionnairs
Lieftinck, (J. °H.) iiakelaar in tabak,
Liemt, (W. P. van) Metselaar,
Lier, (Lion van) Schouwburgdirecteur,
Liket, (T.) Pastoor,
Limpers, (Gebr.) Agenten stoombooten,
Linde, (K. van der) Sigarenfabrikant,
Lindert, (J. van) Boekhandelaar, 17 Expl.
Linsen, (Ch.) Koopman in tabak,
Linssen, (Jos.) Notaris,
Lint & C°., (de) In bouwmaterialen,
Lipjes Jr., (W.) Onderwijzer,
Lissone, (Jac. P. M ) Makelaar in tabak,
•
Lith Jr., (J. van) Architect,
Locker de Bruilne, (J. M.) Burgemeester,
Lockum, (P. M.) Boekhandelaar, 10 Expl.
Lodensteijn, (B. M. van) Particulier,
Loder, Directeur der Zuiderstoomtram,
Loeber, (G. P.) Onderwifzer,
Loeff, (J.) .Cand.-Notaris,
Loeff, (M. J. van der) Boekhandelaar,
'Lojengs, (J.) Onderwijzeres,
Lombarts Bgnen, (J. J.) Rentenier,
Lonkhuijzen Jzn., (D. van) Sigarenfabrikant,
Loo, (C. van) Hoofd der school,
Loo, (J. H. van) Houthandelaar,

Utrecht.
's-Gravenhage.
Asten.
Oirschot.
Amsterdam.
Beusichem.
Rotterdam.
Aardenburg.
Wemeldinge.
Bokstel.
Hardinxveld.
Eindhoven.
Zutfen.
Middelburg.
Leiden.
Roosendaal.
Kampen.
Maastricht.
Gent. (Belgie.)
Roermond.
Kerkrade.
Amsterdam.
Rotterdam.
Tricht.
Arnhem.
Amsterdam.
Schoonhoven.
Hardinxveld.
Haarlem.
Eindhoven.
Helmond.
Leiden.
Amsterdam.
Haarlem.
Amsterdam.
Medemblik.
Kampen.
Alfen a/R.
Cuijk a/d Maas.
Nijmegen.
Venlo.
Rotterdam.
Dordrecht.
Amsterdam.
's-Gravenhage.
Brouwershaven.
Roermond.
Gouda.
Breda.
's-Gravenhage.
Baardwijk.
Enschede.
Beverwijk.
Kaatsheuvel.
Wageningen.
Melissant.
Zutfen.
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Loo & Berten, (van der) Expediteurs,
Loo & Berten, (van der)
Loon, (A. van) Aannemer,
Loon, (A. van) Boekhandelaar, 13 Expl.
Loos, (J. C. W.) Expert. d. Eng. Lloyd,
Loosjes, (Erven) Boekhandelaars, 5 Expl.
Loots, (J.) Rapt. luit. ter zee,
Loran, (K. A. J.) Commissionnair in effecten,
Loretz, (Wed. J.) Boekhandel, 2 Expl.
Loriaux, (H.) Student,
Loven, (P. H.) Notaris,
Lowis, (D. J.) Leeraar in de wiskunde,
Lucardi & Maingy, Commission:?airs,
Lugt Sobbe & Co., Commissionn. in assu•antie'n,
Lukeij, (Gebr.) Kooplieden,
Lui.jben, (A.) Hoofd der school,
Luijkx, (J.) Bctnkier,
Luijtelaar, (F. J. van) In kruideniersw. en baUer,

XXI

Amsterdam.
Rotterdam.
Bergen op Zoom.
Rotterdam.
Haarlem.
Medemblik.
Utrecht.
's-Bosch.
Amsterdam.
Steenbergen.
's-Gravenhage.
Rotterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Weert.
Roosendaal.
Gestel.

M.
Maane, (W.) Onderwijzer,
1VIaa,nen, (E. W. van) Hoofd der school,
Maarschalk, (II.) Advocaat,
Maas, (W. J.) Hoofd der school,
Maatschappij, „de van Duijse's vrienden",
Maatschappij „Rotterdam", (Scheepvaart)
Maatschappij tot uitkeering bij overlijden,
Macdonald, (F. E.) Boekhandelaar,
Mack, (J.) Majoor,
Made & Gips, (van der) Fabrikanten en handelaais,
Mado & C°., Boekhandelaars,
Mahie, (G.) Heer van Bokstel en Liempde,
Malsteaux, (H.) Directeur der suikerfabriek,
Mameren, (J. W. van) Onderwijzer,
Manders, (F.) Kassier,
Mantels, (Joh.) Onderwijzer,
Mark Spier, Expediteur,
Marcus, (J. C.) Boekhandelaar,
1VIaree, (G. de) Onderwijzer,
Marine, (Directie der Koninklijke Nederlandsche)
Mark, (H. V. d.) Apotheker 1ste hi. bij de Marine,
Markusse, (J.) Ondenvijzer,
Marres, (Constant) Brander,
Marres, (J.) Zoutzieder,
Marijnen, (J. M.) Architect,
Marijnen, (Th.) Assuradeur,
Marijnen, (W. F. H.) Assuradeur en koopman,
Masion & Zoon, (M. J.) Steenkolenhandelaar,
Mast H.Wzn., (J. H.) Expediteur,
Mathbsen, (Aug.) Notarisklerk,
Matthiji, (J. H.) Boelehouder suikerfabriek,
Ma,ijer & Rjffert, In tabak,
Meer, (Jac. van der) Boekhandelaar, 2 Expl.
Meere, (J. J. F. van der) _Mold der school,

Bokstel.
Vreeswijk.
Breda.
Houthem.
Dixmude. (BiLlgi0
Rotterdam.
Utrecht.
Nijmegen.
Atjeh.
Dordrecht.
Utrecht.
Bokstel.
Sas van Gent.
Watergang.
Vechel.
Elden bj Arnhem.
Nijmegen.
Amsterdam.
Haarlem.
Willemsoord.
Helder.
Middelburg.
Maastricht.
Breda.
's-Hertogenbosch.
7,

Dordrecht.
7,

Weert.
Steenbergen.
Amsterdaln.
Deventer.

Loon op Z1-nd.

XXII

NAAMLIJST PER INTEEKENAREN.

Bergen op Zoom.
• Meeren, (F. Chr. van der) Onderunjzer,
Dordrecht.
Meerkerk, (P. van) Onderwijzer,
Breda.
Meester, (F. II. de) Commies der posterijen,
's-Gravenhage.
Afeeteren, (A. G. Westerouen van) Notaris,
Susteren.
Meeuwessen, Notaris,
Maastricht.
Meidenhofen, Inspecteur van politie,
Harlingen.
Meier, (N.) Onderwy zer,
Enkhuijzen.
Meiknecht, (J. C.) Koopman in wijnen, etc.
Meinsma, (Prof. J. J.) Hoogl., Dir. Ind. inrichting, Delft.
Schiedam.
Melchers, (P.) Brander en distillateur,
Zutfen.
Mellink, (W. C. Boekhandelaar,
Memelink, (G. J.) Onderwijzer,
,
N-Gravenbage.
Mendels, (Isidore) Litt. student,
Renkum.
Mendersma, (M.) In s titutrice,
Utrecht.
Mengelberg, (W.) Beeldhouwer,
Breda.
Mens, (Mr. H. A. van) Advocaat en procureur,
's-Gravenhage.
Mensing & Visser, Boekhandelaars, 36. Expl.
Amsterdam.
Mercier, (W. E.) A ssuradeur.
Grathem.
Mertens, (A.) I I oo/d der school,
Mestdagh, -(P. G. de Veij) Boekhandelaar, 7 Expl. Vlissingen.
Reeuwijk.
Metaal, (H.) Gem eentebode,
A.msterdam.
Meulen, (J. ter) A ssuradeur,
's-Gravenhage.
Meurs, (firma J.) .Boekhandelaar, 7 Expl.
Haarlem.
Meurs, (R.) Ondencyzer,
Schiedam.
Meijer & C°., Branders en distillateurs,
Amsterdam.
Meijer, (Ed.) Cafe Palais Royal,
's-Gravenhage.
Meijer, (F.) No tar is,
Curacao.
Aleijer, (G. D.) Inprimerie internal ionale,
Rotterdam.
Meijer, (H. J.) Raeder,
Sibley Osieola Country
Meijer, (H. W.) Landbouwer,
Jowa U. S. of N. A.
Nieui,vvliet.
Meijer, (J. de)
7,
Oosterbeek.
Meijer, (J. J.)
Oostburg.
•
Meijer, (M. M.) Bierbrouwer,
Tiel.
Meijer, (0. A.) Directeur van Gend & Loos,
Amsterdam.
Meijer & Witkamp, Commissionnairs in effecten,
Meijere & Fruithol (de) Commissionnairs,
77
Meajes, (j. H. A. E ) Schee:psbouwmeester,
7,
Meijlinek, (B.) 11/lake/czar,
77
Holwerd.
Meijlink, (H. E.) Ontvanger der registratie,
Elst bij Arnhem.
Meijs, (H. J.) Onderwijzer,
Zutfen.
Michielsen, (Mej. A.) Hoofd eener school,
Middelbeek, (J. W. F. S.) firma F. Middelbeek,
Gouda.
Kaashandelaar,
Middelbeek Viersen, (W.) Dir. midd. school v :meisj., Amsterdam.
Middelberg. (G. A. A.) 1ng. Werktuigk. H. IJ. S. M., Haarlem.
Bergen op Zoom.
Minderhoud, (N.) Onderwijzer,
's-Gravenhage.
Ministerie van Buitenlandsche Zaken, (het)
Axel.
Minjon, (C. P.) Onderwijzer,
' s-Gravenhage.
Mink, (A. M.) •
77
Klaaswaal.
„
Mink, (H. L. de)
Venraai.
Minten, (Erven P.)
Zutfen.
Misselblom Beijer, (H. D.) Likeurstoker,
Haarlem.
Misset Jr., (F. C.) Houtkooper,
Leerdam.
Mol, (J: H.) Pastoor,
Middelburg.
Mol, (A. A. C. de) Onderwijzer,
Valkenburg.
Mol, (Ernest van) Apotheker,
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Moll, (H. W.) Ambtenaar posterijen,
Moll & Zoon, Grutters,
Molenaar, (Mr. J.) Notaris,
Molenaar, (P.) Boekhandelaar,
Molenaar, (P. A. A.) Rilksonlvanger,
Moliere, (A. D. Grampre) Beetwortelsuikerfarikant,
Moojen, (J. H.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Moors, (Ch.) Agent en (2881iladelll,
Moors, (Ch.) (.'and.-notaris,
Moors, (P.) Riyksozitcanger,
Mooij, (IL \V.) Boelehandelaar, 4 Expl.
F.) Oud
1VIorbotter,
Morks Jzn , (C.) Boekhandelaar, 2 Expl.
van de) Onderwyzer,
Mortel,
Mortel, (M. van de) _Koopman,
Mosmans, (G.) Boekhandeiactr, 6 Expl.

XXIII

Leiden.
Enkhuizen.
Waddingsveen.

Z wolle.
0 tidewater.
Oudenbosch.
Burg op Texel.
Maastricht.

Tegelen.
Amsterdam.
's-Grayenhage.
Dordrecht.
Chaam.
Deurne.
's-Hertogenboch.
Mouthaan & Zoon, In assurantien,
Amsterdam.
Mouton, (P. F. W.) Architect,
's-Gravenhage.
Muiteman. (C. G.) Kapelaazz,
Kampen.
Mulder, (D.) Burgemeester,
0 vesande.
Mulder & Reinards, In koloniale waren,
Maastricht.
Muller, (Gebr.) Boe1,.handelaars,
's-Ilertogenbosch.
Muller, (II J. F.) Houthandel,
Gorinchem.
Muller, (M.) Chemische fabriek,
Utrecht.
Munchen & Rookmaker, (van) Boekhaydelaars, 3 Expl. Haarlem.
Munk, (J. C. C.) Boekhandelaar, 8 Expl.
Deventer
Munningln if, (X. F. L.) Steendrukkerij,
Geldermalsem.
1VIurman, (6-4 ebr.) Steenfabrihanten,
Muusses, (J.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Purmerend.
Zutfen.
Muijderman W Gzn., (J. C.) Expecliteur,

N.
Nagel & C'., (Louis) Handelaars in werktuigen mar

land- en tuipbouw, zuivelbertiding enz.,

Arnhem.
Maastricht.
Nieuwediep.
Nijmegen.
Amsterdam.
Bergen op Zoom
Neste-Vitse, (van) Schoolopziener,
Osten de. (Belgie.)
Nicolaas, (Th. W.) Onderwijzer,
Nijmegen.
Nicolas, (F.) Fabrikant,
Roermond.
Nicolzon Wa,ssenaar, (J.) Burgem. van Idaarderadeel, Grouw.
Nienhuijs & Hesterman, Makelaars in tabak,
"Amsterdam.
Nierop, (P.) Boekhandelaar, 8 Expl.
aandam.
Nieuwenhuijs, (P. B.) Boekhandelaar, 24 Expl.
Breda.
Nieuwenhuizen, (0. H. L.) Onderwlyzer,
Leerdam.
Nieuwenhubzen, (W. A. van) Boekhandelaar, 19 Expl. Tolen.
Amsterdam.
Nieuws van den Dag, (het) 2 Expl.
Zetten.
Nobels, (J.) Hoofd der school,
Amsterdam.
Noe & Luber, Makelaars in tabak,
Zevenbergen.
Nolen, (J.) Cand.-notaris,
Schiedam.
Nolet, (A. C. A.) Di8tillateur en koopnzon,
Nolet, (firma J. A. J.) Brander en distillateur,
17

Naus, (Ch.) Sigarenfabrikant,
Neck, (W. J. van) Carg. expedit. Ka88. assztrantien,
Nederburgh, (wijlen J. D. A.) Zeeofficier,
Nellesteijn & C (van) Commissionnairs in effecten,
Nerincx. (E. J. B.) Directeur der suikerfabriek,
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Noom, (J.) OnderzetYzer,
Noordenne, (J. van) Opzichter bij de waterstaat,
Noorderbroek, (A.) Oud burgemeester van Gorinchem,
Noordhoff, (P.) Boekhandelaar,
Noorduijn, (Gebr.) .Kooptieden,
Noornveld & C°., (G. van) Pepermuntfabrikanten,
Nooten, (S. & W. N. van) Boekhandelaars, 5 Expl.
Nooten, (W. Cambier van) Boekhandelaar, 2 Expl.
Normaallessen, (Rijks)
Normaallessen, (Rijks)
Normaallessen, (Rijks)
Normaallessen, (Rijks)
Noijons, (E. C.) Hoofcl eener school,
Nijenhuijs, (G. J. A.) Onderzoigzer,
Nijenhuijs Wzn., (W. H. G.) Onclerzyzjzer,
Nijgh Jr., (H.) Lnit. ter zee isle klasse,
Nijgh & van Ditmar, Uitgevem, 2 Expl.
Nijhoff, (Martinus) Boekhandelaar,
Nijman, (A. J.) Therhandelaar,
Nijmwegen Schonegevel, (J. v.) Surnum. (ler posterflen,
Nijnanten, (F. C. van) Onderzyzjzer,

Arnemuiden.
Harlingen.
Amsterdam.
Groningen.
Nijmegen.
Amsterdam.
Schoonhoven.
Alfen.
Deventer.
Gouda.
Schiedam.
Tolen
Utrecht.
Zutfen.
Ede.
Helder.
Rotterdam.
's-Gravenhage.
Zutfen.
Helder.
Breda.

O.
Obreen de Boer & Co. ) Boekhandelaars, 4 Expl.
Ochtman, (W A.) Graanhandelaar,
Ochtman & Zoon, (S.) Boekhandelaars, 31 Expl.
Ode, (G.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Oelschlager, (J. F.) Hotelhozider,
Offergelt, (P.) Hotelhouder,
Ogtrop, (Mr. L. J. G.) Adeocaat en procureur,
Oldenburg, (T. F. G.) Commissionnair in effecten,
Oldenkott, (B.) Tataksfabrikant,
Olivier, (M. M.) Boekhandelaar, 3 Expl.
Ommeren, (B. J. van) Burgemeester,
Ommeren, (Ph. van) Cargadoor,
Ommering Azn., (R.) Pischhandelaar,
Onderwater, (H. F.) Asph.papierfabr.en stoonzyras mol.,
Ool, (G. van) _Mold der school,
Oomen, (A. A.)
Oordt, (W. van) Ozed burgemeester van Monster c. a.
Oorschot, (A. van) Vischhandelaar en poelier,
Oorschot, (A. J. H.) Poelier,
Oosterhoff, (W. J.) _Directeur Friesche begrafenis fonds,
Oosterman, (J. Th.) Hoofd eener school,
Oosterwijk, (C. D.) Commissionnair,
Oosterwijk, (J. van) Onderwijzer,
Oostecwijk, (W. van) Opzichter bij de Waterstaat,
Oosterzee & van der Hoop, (van) Comnzissionnairs,
Oostmeijer, (H. A.) Mr. Grof en kachelsmid,
Coijman, (N.) Onderwyzer,
Ophorst, (A.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Oppen, (L. van) Notaris,
Oppen, (W. van) 2de Luit. der infanterie,
Opstellen & Ce. Sigarenfarikanten,
-

,

Dordrecht.
Zierikzee.
Schiedam.
Rotterdam.
Breda.
Amsterdam.
's-Gravenhage.
Amsterdam.
Nederhemert.
Rotterdam.
Vlaardingen.
Dordrecht.
Gulpen.
Oosterhout.
's-Gravenhage.
's-Hertogenbosch.
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Leeuwarden.
Zierikzee.
Zwolle.
Wijchen. •
Gorinchem.
Rotterdam.
Zaandam.
Andijk.
Wageningen.
Gulpen.
Zutfen
Wageningen.
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Ormel, (J. G.) Predikant,
's-Maartensdijk.
Zwolle.
Ort, (A. J.) Agent levensverzekeringmaatschappij,
Helder.
Oterendorp & Slis, (van) Vischhandelaren,
Dongen.
Otgens, (G. H.) Onderwijzer,
Otten Czn., (H.) Mold der B. C. school,
Rijsenburg.
Oudenhoven, (G. van) Hoofd der school,
Bezooijen.
Koog aid Zaan.
Out, (P.) Boekhandelaar, 6 Expl.
Overman, (A. J. B.) Dir. der R. C. maatsch. „Pietas", Utrecht.
Overman Jr , (B. A.) Inclustrieel,
Tolen.
Overman, (L.) Predikant,
Spijkenisse.
Overste Pater Klooster
Urmond.
Overste Pensionaat,
Schijndel.
Oijen, (C. J. Vorsterman van) Boekhandel., 3 Expl. Antwerpen.
Oijen, (G. A. Vorsterman van) Hoof d de). school,
Aardenburg.

P.
Paardekooper, (M.)
Noordwijk.
Padmos Jzn., (L.) Onderwijzer,
Bruinisse.
Paeuw, (Ch. de) Boekhandelaar, 2 Expl.
Baarle Nassau.
Paeuw, (F. K. B. de) .Hoofd der school,
Baarle Hertog.
Pagnier, (H.) Fabrikant van vermicelli,
Maastricht.
Pahud de Mortagnes, (W. J.) Gep. 0. I. Hoofdanzbt., 's-Gravenhage.
Papierfabriek, (de Koninklijke Nederlandsche)
Maastricht.
Paris, (D.) Onderwijzer,
Beusichem.
Paris Middeldorp & C°., Vriesche veem,
Amsterdam.
Parker & C°., Pabrikanten in machizzeolie,
Zwolle.
Parmentier & Zonen, (J.) Fabrikanten,
Leiden.
Pas Jr., (D.) Koopman,
Haarlem.
Pasma, (J.) Aardappelhandelaar,
Franeker.
Pateer, (A.) Opzichter bij 's _Rijks traterstaat,
Breskens.
Peereboom le Roij & C°., Steenfabrikanten,
Heerenwaarden.
Peltenburg, (H. T.) Schee_pmaker,
Haarlem.
Pensionaat,s
IJzendijke.
Pensionat pour Demoiselles N. D. Lourdes,
Voorschoten.
Pensionaat St. Jozeph,
Etten.
Pensionaat St. Louis,
Roermond.
Pesters Kooij & C°., (de) Bierbrouwers,
Amsterdam.
Peters, (Gebr.) Fabrikanten,
Peters, (J. A.) Boekhandelaar, 4 Expl.
Megen.
Petit & Co., Boekhazzdelaars, 2 Expl.
Rijsenburg.
Petit, (Louis D.) Consery bij de bibliot. der R. Universit., Leiden.
Philips, (C. M.) Bierbrouwer,
Wouw.
Philips & C°., (E.) Bankiers,
Maastricht.
Piere, (M. F. van) Boekhandelaar, 55 Expl.
Eindhoven.
Pieters, (J. L.) Koo_pman,
Dordrecht.
Pinxteren, (A. L. A. van) Boekhandelaar, 14 Expl. Schiedam.
Pinxteren, (W. L van) Overste C. meistles weeshuis, Rotterdam.
Plaat, (Mej. R.) Directrice middelb. school voor meisfes, Leeuwarden.
Plas & C°., (van der) Comntissionnairs in ellecten,
Amsterdam.
Plate, (R.) Particulier,
Zutfen.
Plomp, (C. J.) Ontvartger de) registratie en domeinen, Tolen.
Poederbach, Architect,
Bolsward.
Poell, (G. M.) Boekhandelaar, 8 Expl.
Weert
Polak, (J. S.)
Steenwijk.
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's-Gravenhage.
Polak Daniels, (Gebr.) 8a88ier8,
St. Annalan.l.
Polderman Jzn., (J.) Ontvanger gribier,
Ellemeet.
Poldermans, (M.) Iloofd der school,
Middelburg.
Polet, (P.) _Directeur der gaslabriek,
Maastricht.
Polis & Rijckelen, Wijnkoopers,
Poll. Suikerbuiik, (J. van) Boekhandelaar, 9 Expl. Roosendaal.
Witmarsum.
Pollema, (H.) Onderwlyzer,
Geldermalsen.
Pols, (K. van der) Boofd der school,
Dordrecht.
Ponsen, (W. J.) Restaurateur en stalhouder,
Goes.
Poolmeijer, (H.) Hoofd eener school,
0 verschie.
Poortman, (Mr. H. M. C.) Advocaat en notaris,
Rotterdam.
Poot, (Gebr.) Boekhandelaars,
Leeuwarden.
Posthuma, (P.) _Expediteur,
Harlingen.
Posthuma & Zoon, Kassiers,
Franeker.
Posthuma & Zoon, (P.) In effecten,
Post- en telegraafdienst in Ned. Indie, (Hoofdbureau
Batavia.
der Gouvernements)
Vlissingen.
Pot, (E.) ('and. - notaris,
Alkmaar.
Potgieser, (J. G ) Graanhandelaar,
Wormerveer.
Pott, (A.) Logement en koffiehuishouder,
Maastricht.
Preusting, (G.) Telegrafist,
Prick Lijnen, (H.) Bierbrouwer,
Gouda.
Prince & Zonen, (G.) Eabrikanten,
Alphen.
Prins, (Dr. A. M.) _Roomboterfabrikant,
Kuilenburg.
Prins Czn., k G.) Architect en timmerman,
Noordgouwe.
Prinse, (A.) Onderwijzer,
Gernert.
Prinzen, (W ) Fabrikant,
Haarlem.
Pruim, (J. U.) Directeur der lloogere Burgerschool,
Putten, (F. W. v. d.) Dir. der brood - en ineellaGrick, 's-Gravenhage.
Helmond.
Putten, (J. W. van der) Architect,
Huissen.
Putters, (T. G.) Sigarenfabrikant,
Rotterdam.
Pijnappel, (M W.) Geneesheer,
Enkhuizen.
Pijper, (K.) Koopman in manufacturen,
Sneek.
Pijttersen Tzn., (H.) Boekhandelaar, 3 Expl.

Q.
Quanjer, (P. L.) Elpediteur,
Quint, (P. Gouda) Boekhandelaar, 6 Expl.

Winterswijk.
Arnhem.

R.
Raadman, (J. W.) Onderwifzeres,
Raap, (D.) Stationchef der Purmerender stoomboot,
Raaijmakers, (J. B.) Handelaar,
Rademaker, (Corn.) Kinabitterfabrikant,
Raemaekers, (Jos.) Boekhandelaar, 6 Expl.
Ragaii, (Mr. D.) Ontvanger van h,et kroondomein,
Rahms, (E. C.) Boekhandelaar, 4 Expl.
Ramaer, (J. C.) Ingenieur bij de Waterstaat,
Ramshorst Azn , (J van) Boekhandelaar, 6 Expl
Ranning Eylerts, Boekhandelaar, 3 Expl.
Rant, (Ad. J.) Griller bi9 het kantongerecht,

Heerde.
Purmerend.
Wouw.
Kuilenburg.
Roermond.
Utrecht.
Oudewater.
Kampen.
Wormerveer.
Amsterdam.
Waalwijk.

IN A ANL 1Jbi DER 1.1N1 TEKKEN ARE_N

Rath, (G.) Linnen- ei pellenfabrikant,
Raupp, (G.)
Raven, (Wed. P. van) Boekhandel, 2 Expl.

Vechel.
Eindhoven.
de Rijp.
Arnhem.
Rotterdam.
Breda.
Ned. Indie.
's-Gravenh age.
Maastricht.

Redactie der Arnhemsche Courant,
Reede, (A. A. W. van) Steenkolenhandelaar,
Rees, (A. J.) Burgemeester van Made en Drimmelen,
Reest, (C. A. van der) Onderwijzer,
Regiment Grenadiers en jagers, (het)
Regnier, (D.) Agent,
Regout, (E.) Directeur van Gend en Loos,
77
Regout, (Gebr.) Pabrikanten van lehangselpapier,
Regout, (Jules) Fabrikant,
Reimann & Stok, Expediteurs,
Amsterdam.
Reimann & Stok, Eapediteurs,
Arnhem.
Reineringer, (A.) Koopman,
Leiden.
Rencker & Zoller), Koper - en metaalgieters,
Utrecht.
Rensen, (J.) Hoofd de). school,
Uden.
Rensink, (A. A.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Leiden.
Repe, (C. A. van de) Secretaris,
Noordwelle.
Repko & C°., Cargadoors,
Harlingen.
Reterink, (W. H.) Boekhandelaar,
Schiedam.
Retra, (N ) Onderzciyzer,
Nieuwstad.
Reuze, (L. P. J.) Particulier,
Arnhem.
Reuijl & Zoon, (H.) Boterkooi era,
Kampen.
Revers, (J. P.) Boekhandelaar, 7 Expl.
Dordrecht.
Reijdt, (J. de)
Helmond.
22 „
Reijers, (T. B.) _Koopman in graan,
Nijmegen.
Tilburg.
Reijns, (M.) Directeur der Rijks Normaal-school,
Reijnvaan, (Mr. J.) Bewaarder der hypoth. en kadaster, Zutfen.
Ribbergh, (H.) Notaris,
Well.
ingeniezir,
Ribbius, (C. P. E.)
Riegen, (H.) Effectenhandelaar,
Kampen.
Rienderhoff, (J.) Kapitein,
Enkhuizen.
Rientsma, (R.) Secret. Watersch. vijf deelen Binnenclijks , Franeker.
Helder.
Riesselman, (F.) Koopman,
Riesselman, (H.) Winkelier,
Zalt-Bornmel.
Rietdijk, (J. F. L.) Onclerwijzer,
Rikkers, Hoofd eene2. school,
77
Rinia van Nauta. (C. F.) Burgemeester,
Hindeloopen.
Haarlem.
Rinkel, (C. J.) Bis.schop van Haarlem,
Rinkes Borger, (J.) Dir. der kaas- en roomboterfabriek, Leiden.
Ritsema Czn., (C.) Conserv. bij '8R. mus. van nat. hist.,
Rittner Bos, (Ed.) Commissionnair in effecten,
Amsterdam.
Roebroek, (A ) Bierbrouwer,
Maastricht.
Roelants, (H. A. M.) Boekhandelaar, 16 Expl.
Schiedam.
Roell, (Wijlen Jhr. W. A.) Gew. 1?entm. v. It. kroondom., Tolen.
Nijmegen.
Roelofs, Cafe „Helvetia",
Roelofs, (G. A.) Eigenaar cafe „Suisse",
Helmond.
Roelofs, (H. J.) Mr Menbelmaker,
Nijmegen.
Roelofs, (P. A.) KoSiehuishouder,
Amsterdam.
Roelofzen & Hummer, Stoomdrukkerij,
Etten.
Rods, (H ) Postmeester,
Roeskin, (H.) Dir. der R. C. lloogere Burgerschool, Amsterdam.
Dordrecht.
Roest (A. H.) Expediteur,
Velp.
Rombouts, (A. C.) 0),derwijzeres,
Romen & Zonen, (J J.) Boekhandelaars, 25 Expl. Roermond.
Leeuwarden.
Romer, (Mr. C. A.) Advocaat en procureur,
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Romer, (R.) Koopman,
Tilburg.
Romeijn, (A.) Onderwijzer,
Middelburg.
Romunde, (L. H. van) Wijnhandelaar,
Kampen.
Romeijn, (G.) Boekhandelaar, 4 Expl.
Oosterbeek.
Roo, (W. K. H. de) Technisch ambt. Staatspoorweg, Venlo.
Roosendaal, (F. A.) Iloofd der school,
Sluis.
Roosma, (J. S.) Hoofd der school,
Sluislcil.
Roosmale Nepveu, (Mevr. Douairiere)
's-Gravenhage.
Rooij, (N. de) Koffiehnishonder,
Waalwijk.
Rooij, (J. A. van) Pastoor,
St. Willebrord.
Roozen, (A.) Bloentist,
0 verveen.
Roozen, (A. G.) Onderwiyzer,
Sprang.
Roozen Hzn., (L.) Bloenzist,
Overveen.
Rosenkranz, (W.) Boekhandelaar, 12 Expl.
_Maastricht.
Rossem, (J. E. van) Comminionnair,
Rotterdam.
Rossum, (F. J. W. van) Particulier,
Asch.
Rossum, (Wed. J. R. van) Boekhandel, 19 Expl.
Utrecht.
Rottier, (D.) OnclerwOzer,
Kioetinge.
Rovers, (M.) R. 0. Priewter en ka_pelaan,
Oudenbosch.
Roojjeerds, (Mr. A. J.) _Advocaat,
Utrecht.
Roijen, (A. M. van) Steenfahrikant,
Zwolle.
Rozendaal, (Gebr.) Kooplieden,
Hoorn.
Rulkens, (J.) _Hoof(' der school,
Herkenbosch.
Runa, (W. B.) Directeur der Departementsschool,
's Gravenhage.
Russel, (F.) Notaris,
Geleen.
Rutten, (Fred.) Notaris,
Heijthuijzen.
Rutten, (J. H.) Bierbronwer en Fahrikant,
Maastricht.
Ruijs, (J. C.) Assuradeur,
Amsterdam.
Ruijter Gzn., (D. J.) Makelaar,
17
Rubter, (W. J.) Boekhandelaar,
1,
Ruijter, (P. H. de) Boofd der gemeenteschool, n'. 1. Leeuwarden.
Ruijterbeek, (W.) Onderwijzer,
Lienden.
Ruijsenaars, (J.) Bloemist,
Haarlem.
Rbckevorssel van Kessel, (Jhr. Alph. van)
Asten.
Rijk, (Eug. de) Rentenier,
Venlo.
Rijke Jr., (J. de) Aannenzer,
Stavenisse.
Rijnders, (D. A.) Onderwijzer,
Nijmegen.
-

S.
Sakker, (H.) lloofd der school,
Sala & Zonen, (D.) Spiegel en lijetenfahrikanten,
Salm & de Beer, Makelaars in tattle,
Salm, (Jb. & Ilk.) Asffuradeurs,
Salomonson, (M. H.) Koopman,
Salverda de Grave, (M.) Leeraar Hoogere Thergersch.,
Sandberg, (Freule R. J.)
Sanders & Zoon, Fabrikanten,
Santbrink, (A. van) Ambtenaar ter 8ecretarie,
Santen, (T. van) Ond Cath. padoor,
Sarton, (F.) R. O. kapelaari,
Behade & Buijsing, Distillateura,
Sehaezler, (C. A ) Commissionnair,
Schagen, (J W. van) Comm. 60 het Minist. v. Waterst ,
Sehaik, (Gebr. van) Tabak8handelaar8,
-

Randwij1c.
Leiden.
Amsterdam.
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Rotterdam.
's-Gravenhage.
Zwolle.
Helmond.
Amersfoort.
Dordrecht.
Maastricht.
Schiedam.
Amsterdam.
's-Gravenhage.
Rotterdam.
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Delft.
Schaik, (J A. van) Sigarenfabrikant,
Amsterdam.
Schaik, (L. G. van) In8tituteur,
Schalekamp, van de Grampel & Bakker, Boekhandelaars, 28 Expl.
Schalk van Dijl, (van der) Boekhandelaars,
Dordrecht.
Schalken, (It T.) Majoor der genie,
Amsterdam.
Ellemeet.
Schalkwijk Jzn., (M.) Grondeigenaar,
Scheef hals, (H.)
Weert.
Scheiberling, (C.) Pastoor,
Kralingen.
Schellekens (G.) Leerlooier,
Eindhoven.
Scheltema & Holkema's Boekha2zdel, 11 Expl.
Amsterdam.
Delft.
Schenk, (H.) Onderwijzer gymnastiek,,
Schepper, (Dr. H. IJssel de) Dir. der stear. kaarsenf., Gouda.
Hem.
Schetterman, (P.) .Rentenier,
Amsterdam.
Scheuer, (Gebr.) Cargadoors en ex_pediteurs,
Schier & C 3., Commissionnairs,
77
Schieveen, (A.) Brander en distillateur,
Schiedam.
Schiffelers, (W.) Professor college,
Roermond.
Schilleman, (C.) Hoofd der school,
Oud Vosmeer.
Schiphorst, (J. B.) Kass. en commissionn. in effecten, Schiedam.
Schippers & C'., (Andries W.) Meekraphandelaars, Vlaardingen.
Schlering & C°., Expediteurs,
Amsterdam.
Schleussner & Staengle, Gommissionnairs,
Rotterdam.
Schmeenck, (G. C.) Hotel „de Zon",
Arnhem.
Schmidt, (H. W. H.) Eigen. der ijzergiet. „de Etna", Amsterdam.
Schmidt & E. Hermans, (P.) Aannemers,
7,
Schoenmakers, (M. A.) Deurwaarder,
Oirschot.
Schoevers, (S. A.) Commissaris van politie,
Zutfen.
Schols, (Ferd.) Steenfabrikant,
Maastricht.
Scholte, R. C. priester en pastoor,
Enkhuizen.
Scholten, (D.) Directeur der normaalschool,
Heusden.
Scholten, (W. A.) Fabrikant,
Groningen.
Scholtens & Zoon, Boekhandelaars,
Schoo, (J. Bevelander) Hoofd der school,
Groede.
School, (St. Jozeph's)
Schiedam.
School voor Meisjes, (Middelbare)
Arnhem.
Schoonenburg, (H. J.) Onderwijzer,
Leiden.
Schooneveld & Zoon, (M.) Boekhandelaars, 2 Expl. Amsterdam.
Schooten, (G. D. van) Boterhandelaar,
Deventer.
Schorn Jr., (P.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Amsterdam.
Schotanus, (D.) Geagr. klerk aan het postkantoor, Heerenveen.
Schotel, (P.) Fabriek van haarden, fornuizen, brandwaarborgkasten en kluisdeuren,
Dordrecht.
&both, (F.) Boekhandelaar, 13 Expl.
Boksmeer.
Schothorst, (H. van) Onderwijzer,
Ede.
Schouten, (A.) Kapelaan,
Goes.
Schouw, (H.) Roomboterfabriek,
Bolsward.
Schouw, (J. van der) Boekhandelaar,
Leiden.
Schram, (W. E. J.)
Amsterdam.
Schrauwen, (A.) Burgemeester,
's-Princenhage.
Vlaardiugen.
Schravendijk, (J. van) Gemeente-secretaris,
Schreinemacher, (A. C.) Agent Brusselsche assurant., Maastricht.
Leeuwarden.
Schrender, (C.) Commies bij het postwezen,
Haelen.
Schreurs, (J. J.) Hoofd der school,
Kapelle.
Schrier, (W. K. C.) Onderwijzer,
Eindhoven.
SchrOder, (Ed.) Sigarenfabrikant,
Amsterdam.
Schroder, (Gebr.) Boekhandelaars, 49 Expl.
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Eindhoven.
Schroder, (Gebr.) Bukskinfabrikanten,
's-Gravenhage.
Schroder Visser, (H.) Particulier,
Schroter, (F. A J.) lste Luit. der inf. 0. I. Leger, Zutfen.
Goes.
Schrijnen, (P. F. H. H.) Apotheker,
Schueren, (Jhr. L. Ridder de van der) Particulier, Zevenaar.
Steenwijk.
Schurink Rzn., (A.) Grossier in koloniale waren,
Oosterbeek.
Schut, (A. H ) Hoofd der bijz. school,
Arnhem.
Schut & C°., (W.) Hotelhouders „de Paeuw",
Vorden.
Schutte, (W. J.) Onderwijzer,
Ovesande.
Schuttelaan, (B. J )
,
Vlissingen.
Schuurkarnp, (J. S.)
„
Enkhuizen.
&huff Pzn., (S.) Koopman in koffie,
's-Gravenhage.
Schwaanhuijser, (M. L.)
Kampen.
Schwab, (A. A.) Logementhouder,
Utrecht.
Scrinerius, (G. J. C.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Alkmaar.
Secretarie (het)
Amsterdam.
Seelig, (Jj.) Gep. luit. kol. der artillerie,
Megen.
Sengers, (Ad.) Burgemeester,
G-astel.
Sengers, (A. D.) Onderwijzer,
Sliedrecht.
Seret IJ-zn. (H.) Wethouder,
Koudum.
Seters, (A. D. van) Aannemer Staatspoorweg,
Breda.
Severijn, (W.) Onderwij zer,
Haarlem.
Severijn, (W. J. N. F.) Onderwijzer,
Amsterdam.
Seliffardt's Boekhandel, 4 Expl.
Setin Verhougstraete, (de) Boekhandelaar, 2 Expl. Roeselare. (Bele!)
Amsterdam.
Sielof, (Mej. J. M.) Hoofd eener school,
Tricht.
Sighem, (J. van) Onderwijzer,
Sigtenhorst, (A. J. v. d.) Boekhandelaar, 18 Expl. Deventer.
Amsterdam.
Sikken, (J. F.) Boekhandelaar, 4 Expl.
Kuilenburg.
SiHens, (C.) Architect,
Valkenburg.
Sillevoldt, (J. H. van) Fabrikant,
Simonsz Gzn., (M.) Hoofd-ing . b. d. aanleg v. Staatssp. Zwolle.
Harlingen.
Simonsz, (H.) Boterhandelaar,
Stratum.
Sinkel, (B. A. H.)
Bergen op Zoom.
Sitsen, (A. W.) Onderwijzer,
Sjoers, (Mej. A. J.) Leerares H. B. S. voor meisjes,
Skene & van Dijk, Papierhandelaars,
Sloot, (W. van der) Boekhandelaar, 8 Expl.
loots, (P.) floofd der 0. L. school,
Slotboom, (D. S.) Boekhandelaar, 5 Expl.
Slotemaker Ris & Cs., Gisthandelaren,
Sloten, (P. van) Hoold der school,
Slothouwer, (A. M.) Boekhandelaar, 3 Expl.
Sluijs & Groot, Grossiers in tuin- en landbouwzaden,
Sluijs Jr., (P. van der) Boekhandelaar,
Sluijsveer, (L. van der) Houtkooper,
Sluijters, (J. A. F.) Onderwijzer,
Smeding, (Dr. H.) Predikant bij de Herv. gerneente,
Smeeding, (R. D.)
Smeets, Onderwijzer,
Smeets, (H. G.) Sigarenfabr. en kapt. DD. schutterij,
Smidt, (P. L. F.) Kapelaan,
Smidt Jr., (C. A.) Sigarenfabrikant,
Smit, (J.) Onderwijzer,
Smit Jzn., (J.) Scheepsbouwmeester,
Smit, (J. H. M.) Boekhandelaar,
Smit, (J. L. G.) Kurkenfabrikant,

Rotterdam.

Amsterdam.
Venlo.
Waalre.
Beverwijk.
Schiedam.
Andels.
Amersfoort.
Enkhuizen.
Amsterdam.
Wormerveer.
Hilversum.
Haarlem.
Leeuwarden.
Neer.
Eindhoven.
Grathem.

Venraai.
Thselmende.
Kinderdijk.
Amsterdam.
Schiedam.
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Smit, (L.) Particulier,
Kinderdijk.
Smit & Zoon, (L.) Fabrikanten,
Smit, (Otto P.) Agent der Rijnsleepdiemt en scheepsbevrachter,
Dordrecht.
Smits, (F. N.) Pastoor,
Waalre.
Smits, (H. J.) Opzichter bij de Waterstaat,
Zutfen.
Smits, (J.) Lid de). Provinciale Staten,
Irechel.
Smits van Oijen, (J. F.) Burgemeester,
Eindhoven.
Smolders, (J. M. A.) Kapelaan,
'Waalwijk.
Smulders, (P.) _Mord der school,
Chaam.
Snel, (Mr. P. J.) Advocaat en procureur,
's-Gravenhage.
Snieders, (A. C.) Bierbrouwer,
Dommelen.
Societeit, (de Groote)
Zwolle.
Societeit „de Reunie",
Gouda.
Societeit „de Vereeniging",
Schiedam.
Sodenkamp, (J. A.) Partimlier,
Maastricht.
Soellaart, (N.) Architect en aannemer,
IIaarlem.
Soeten, (L.) Industrieel,
Sombeek, (P. N.) Boekhandelaar,
Zaandam.
Someren, (A. E. C. van) Boekhandelaar, 10 Expl. Zutfen.
Sonnevelt, (W. E.) Deurwaarder bij de rechtsmacht, Zevenbergen.
Sormani, (J. J.) Bloemisterij,
Nijmegen.
Spaandonk, (G. van) Pastoor en kanunnik,
Breda.
Spandow, (Gehl.) Handelaars,
Heerenveen•
Spanjaard, (H.) Boekhandelaar, 3 Expl.
Steenwijk.
Spanje, (T. van) Grossier in horloges,
Yelp.
Spec, (G.) Rijksontvanger,
Well.
Spec, (G.) Mr. Timmerman,
Sommelsdijk.
Spit, (S. M.) Institutrice,
Vianen.
Spoel Jzn., (H.) Commissionnair in granen,
Dordrecht.
Spoor, (Mr. W L. J.)
Zierikzee.
Sprangers, (Th.) Fabrikant,
Eindhoven.
Sprenger, (C. M.) 1ste Licit. der Cavalerie,
Venlo.
Sprenger, (Gebr.) Expediteurs,
Arnhem.
Sprengers, Hoofd der school,
Springer, (A.) Directeur der suikerfabriek,
Steenbergen.
Spronek,
Maastricht.
Spronk, (Ign.) Onderwijzer,
Eeht.
Spruijt, (D.) Secretaris,
Ierseke.
Spruijt, (M.) Reel- en verloskundige,
Gouda.
Staal, (F. 0.) Directeur van Gend & Loos,
Deventer.
Staatscommissie van toezicht op den doortocht en
het vervoer van Landverhuizers,
Amsterdam.
Stadermann, (H. A.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Helder.
Stael, (Alph.) Cand. - Notaris,
Tilburg
Stal, (C.) Rentmeester staatsdomein,
Drimmelen.
Stam, (J.) Hoofd eener school,
Amsterdam.
Stams & Co., Expecliteurs,
Rotterdam.
Stapele, (M. G. van) Dijkgraaf v. h. Watersch. Tolen, Tolen.
Starink, (W. J. G ) Boekhandelaa r, 2 Expl.
Zutfen.
Starkman Bosse, (K. A.) Kapt. lu it. ter zee,
Helder.
Stasse, (J. A. W.) R. C. kapelaan,
Ulestraten.
Steeg, (P. van der) Onderwijzer,
Batavia.
Steeghs, (Jos.) //outkoopinan,
Well.
Stenma,(H.)
Onderwijzer,
Hushoven-Weert.
Steensma, (Th.) Korenfactor en expediteur,
Franeker.
Steins Bissehop, (C. M. W.) Notaris,
Breda.
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Stelten, (P.) Burgemeester,
Sternberg, (Henry J.) Boelhandelac r, 3 Expl.
Stemler Czn., (Joh. G.) Boekhandelaar, 11 Expl.
Stempels Rzn., (P.) Kassier en assuradeur,
Stenfert Kroese & v. d. Zande, Boekhandel., 20 Expl.
Sterba Klijn & C'., Etablissem. en opslag v. goederen,
Sterk, Notaris,
Sterneburg, (G. A. C.)
Stockum & Zn., (W. P. v.) Boekhandelaars, 3 Expl.
Stoffers, (H.) Pat-Um/kr,
Stockhuijzen, (W.) Boekhandelaar,
Stokvis & Zoon, (P.) E oekhandelaars,
Stolk, (firma Gebr.) Steenfabrikanten,
Stalk & Zonen, (A. van) Houtkoopers,
Stolp, (C.) Fabrikant,
Stoommeelfabriek, (de Alkmaarsche)
Stoommolen „de Rjsthalm",
Stout, (E. A.) Onderzvilzer,
Stout, (G. Th.) Fabrikant,
Straks, (J.) Onderwijzer,
Strassen Mares, In bouwmaterialen,
Straten J.Azn., (J. G-. van) Particulier,
Strikwerda, (IJ.) Dir. maatschappij "Neptunes",
Struijk Jaegers, (Joh.) Agent,
Struijbosch Leenen, (C. J.) Wasbleekerij,
Strijthout, (H. W.) R. C. priester en rector,
Stumpel, (A. J.) 'Boelchandelaar, 7 Expl.
Stumpel, (H.)
5
Sturm (J.) Gemeente-ontvanger,
Stuvel Azn., (G.) Dir. der liijks normaalschool,
Sulpke's Boekhandel, 4 Expl.
Surie, (H. C.) Makelaar in Wie en thee,
Suringar, (Hugo) Boekhandelaar,
Surnkels de Bont, (J. H.) Fabrikant,
Susan C.Hzn., (H. C.) Boekhandelaar,
Susan, (W. H. C.) Boekhandelaar, 4 Expl.
Sutherland, (H. J. R.) Kapt. luit. ter zee
Suurbach, (J. H.) Leeraar in de Nederlandsche taal
en letterkunde,

Nieuwstad.
's-Gravenhage.
Amsterdam.
Dordrecht.
Arnhem.
Rotterdam.
Almkerk.
Oosterhout.
7 s-Gravenhage,
Amsterdam.
G.orinchem.
's-Hertogenbosch.
Druten.
Rotterdam.
Valkenburg.
Alkmaar.
Schiedam.
Maarssen,
Tiel.
Oudewater.
Maastricht.
Amsterdam.
Helder.
Kerkrade.
Asten.
Amsterdam.
Dordrecht.
Hoorn.
Terneuzen.
Workum.
Amsterdam.
77

Leeuwarden.
Stratum.
's-Gravenhage.
Voorburg.
Nieuwediep.
Zwoll.e.

Suijver, (H. & J.) Fabrikanten van stoom- en andere werktuigen,

Swaying, (Mr. P. J.) Ambtenaar 0. M.,
Swert & C°., (de) Fabrikanten,
Swieten, (Th. van) Expediteur,
Swildens, (Jac.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Sijbesma, (F.) Agent in ifzerwaren,
Sijmons &
Commissionnairs,
Sijp, (Gebr. van der) Meelfabrikanten,

Amsterdam. •
's-Hertogenbosch.
Terheijden.
Amsterdam.
77

Rotterdam.
Wamel.

T.
Tack, (Th. A.) Hoofd eener school,

Tak, (J.) Graanhandelaar,
Taminiau, (Ph.) Ifoofd eener school,
Teensma, (G.) Ondericiper,

Breda.
Schiedam.
Utrecht.
Wijchen.
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Telders, (J. J. A.) Rijksontvanger,
Eeht
Utrecht.
Tepe, (A.) Architect,
(Ieldrop.
Terborgh, (C. J.) Burgemeester,
Tets, (Jhr. Mr. D. A. W. v.) Zaakgelastigde, chef
's-Gravenhage.
van het Kabinet van het Dep. van Buitenl. Zaken,
Dordrecht.
Tetterode, (L. van) Biljardfabrikant,
Paramaribo.
Teunis, (J. H.) lste Luit.-adjudant,
Sehoonhoven
Teijinck, (D.) Notaris,
Mesch.
Theunissen, (P. J.) Burgemeester,
Enkhuizen.
Thiell, (J. J. van) R. C. priester en pastoor,
Z -utfen.
Thieme's Boekhandel, 25 Expl.
Nijmegen.
Thieme, (H. C A ) Boekhandelaar, 9 Expl. Amsterdam.
Tholenaar, (C. J.) R. C. priester,
Delft.
Thooft, (Joost) Fabrikant,
Haarlem.
Thunissen, (P. J.) R C. priester en kapelaan,
Montfort.
Thijssen, Onderwijzer,
Rotterdam.
Thijssen, (Gebr.) Houthandelaren,
Tielernan & Dros, Fabriek van verduurzaamde leLeiden.
vensmiddelen,
Deventer.
Tiernan, (F. C. H.) Grossier,
Tieman, (J.) OnderwVzer,
7)
Rotterdam.
Tieman & Zoon, (B. J.) Agenten,
Timmer en Zonen, (Jan) Olie- en . koekenfabrikanten, Wormerveer.
Hoorn.
Tinholt, (H. A.) Particulier,
Zutfen.
Tjebbes, (H.) Commies der posterijen,
Workum.
Tjebbes, (K.) Notaris,
Amsterdam:
Tobias, (W. A.) Assuradeur,
Thorn.
Tonnaer, Onderwijzer,
Blerik.
Tonnaer, (Th.) Onderwijzer,
Toulon van der Koog, (L. J. van) Oud inspecteur
Utrecht.
der registratie,
Toutsma, (F.. J.) Schoolopziener,
Hoorn.
Trankamp, Ontvanger,
Heerenveen.
Nijmegen.
Tromp, (S. D.) Onderwij zer,
Troostwijk & J. J. Vos, (J. C.) Boterhandelaren, Zwolle.
Truijen, (P. J.) Molenaar,
Deurne.
Trijnes, (H.) Koopman,
Venraai.
Amsterdam.
Tubergen & Daan3, (van) Cargadoors,
Tubergen & Kruijsmulder, (v.) Boekhandel., 6 Expl.
7)
Tuinen & Zoon, (C. van) Boekhandelaars,
Leerdam.
Tuininga, (H.) Logementhouder,
Bolsward.
Turnhout, (J. J. van) Boekhandelaar, 15 Expl.
Breda.
Tussenbroek, (H. van)
,,
Wageningen.
7 77
Tugnman, (J.) Onderwijzer,
Stavenisse.
Tijl, (Erv en J. J.) Boekhandelaars, 5 Expl.
Zwolle.
Tijssen, (F.) Onderwijzer,
Leiden.
Tweehuijzen, (P. A.) Bloemist,
Overveen.
Twisk, (F. van) Suirnumerair bij de posterijen,
Helder.

U.
Amsterdam.
Urbach & Frankfort, Kooplieden in tabak,
Helder.
Uurbanus, (P.) Hoofd der gemeenteschool, n'. 6.
Middelburg.
Uije & Zoon, (W.) Aannemers,
Ubttenbroek, (Wed. H. H.) Boekhandel, 37 Expl. Venlo.
- C.
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V.
Vaesen & Steinhaus, Reeders,
Rotterdam.
Vaessen, (P. J H.) Kapelaan,
Susteren.
Vaillant, (Dames)
's-Gravenhage.
Valliant, (F. A.) Generaal majoor der genie,
Amsterdam.
Varkevisser & Zonen, (P.) Cargadoors,
Rotterdam.
Vassen Huiskes, (H. van) Pastoor,
Oosterblokken.
Vattier Kraane (M. G.) Boekhandelaar, 10 Expl. Tilburg.
Veder, (A. H.) Koopman,
Rotterdam.
'Teem, (Leijdsche) firma Portielje, Oms & C`.,
Werkers van den handel, leant-etabliss. ter berging
van goederen op Ceelen, enz.,
Amsterdam.

Veem, (Purperhoeden) firma Brinkman, Koop & C°.,
Veen, (L. M. van) &old der school,
Zwijndrecht.
"
Veerman, (L.) Boekhandelaar, 18 Expl.
Heusden.
Veerman, (L J.) Uitgever,
)7
Veide, (H. van de) Wijnhandelaar,
Amsterdam.
Velden & C°., (Jos. van der) Fabrikanten,
Eindhoven.
Vellinga & C°., (T.) Cargadoors,
Amsterdam.
Velzen Jr., (F. van) Bloernist,
Overveen.
Velzen, (J. P. van)
7,
)7
Velzen, (S. van) Lid der provinciale staten,
's-Gravenhage.
Velzen & Zoon, (P van) Bloemisten,
Overveen.
Yen, (A. van de)
Eindhoven,
Yen, (H. J van de) Damast- en pellenfabrikant, Bokstel.
Yen, (M. C. van der) Hoofd eener school,
Heusden.
Venetie, (C. L. C van) Litt. student,
Leiden.
Verbeck (J M.) Kapelaan,
Horn.
Verbeek, (Th.) Onderwijzer,
Vn
.
Verbeet & van Swijndrecht, Carg. en expediteurs, Rotterdam.
Verberne, (J. H.) Kapelaan,
Vechel.
Verberne, (L. J.) Notaris,
Dussen.
Vereeniging voor gisthandelaren,
Schiedam.
Verfurth, (J.) Hotelhouder,
Breda.
Verhagen, (A.) Pastoor,
Rotterdam.
Verhagen & Zoon, (G. E.) Boterfabrikanten,
Beek en Donk.
Verheijen, (G.) Onderwijzer,
Well.
Verheijen, (L ) In bouwmaterialen,
Amsterdam.
Verhoef, (H. T.) Boelehandelaar, 2 Expl. Oudewater.
Verhoeff & Zoon, (N. J.) Boekhandelaars, 5 Expl. Rotterdam.
Verhoeven, (G.) Onderwijzer,
Osch.
Verkerke, (C.) Commissionnair in effecten,
Tolen
Verlinden, (F.) Expediteur,
Utrecht.
Verloop, (J. N.) Stoomolieslagerij,
Oudewater.
Vermaas, (H ) Predikant,
Ierseke.
Vernaaes, (A) Stoomhoutzagerij, sigarenkisten en
kisten van allerlei aard,
Delft.
Vermande Zonen, Boekhandelaars, 7 Expl.
Hoorn.
Vermeer & C°., Commissionnairs in effecten,
Amsterdam.
Vermeulen, (F. J.) Onderwijzer,
Helder.
Vermeulen, (Gebr.) Sigarenfabrikanten,
Rotterdam.
Vermeuien, (J.) Secretaris en ontvanger,
Waspik.
Vermeulen, (P. A. Boekhandelaar, 6 Expl.
Steenbergen.
Vermeijs & v. Limburgh, Agenten v. Buitenl. huizen, Rotterdam.
Vermunt, (Ch.) Logementhouder,
Breda.
-

XXXV

NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.
Verreijdt, (A. J.) Koffiehuishouder,
Verschure, (Arm) Bankier en procurist,
Verschure, (C.) Kunstboterfabrikant,
Versteeg, (Mr. J. W. S. A.) Advocaat,
Verstraaten & C°., Sigarenfabrikanten,
Vervenne, (P. J.) Ouderwijzer,
Verweij, (A.) Ontvanger der registratie,
Verweij & 0 0., Expediteurs,
Verweij, (O. P.) Assuradeur,
Verweij, (0. P.) Notaris,
Verwilghen, (Fred. M.) Boekhandelaar, 7 Expl.
Verwoerd, (A. S.) Houthandelaar,
Verzijl, (J.) Agent,
Vetter & C •' , Wijnhandelaars,
Vetter, (J.) R. C. priester en rector,
Vinju en • Meijjes, Assuradeurs,
Vinijas Huijgen & C°., Kooplieden,
Vink, (M. J.) Onderwijzer,
Vis, (A.) In pelderwaren,
Vis Czn., (J.) Kachelfabrikant,
Visser & C°., Boekhandelaars, 3 Expl.
Visser, (J. A.) Boekhandelaar, 4 Expl.
Visser, (J. C.) In verduurz. levensm. en scheepsprov.,
Visser, (J. P.) Opzichter hij den waterstaat,
Visser, (R. J.) Burgemeester,
Visser & van Riesen, (firma) Houthandelaars,
Visser Pzn., (L. de) Koopman,
Visser, (M. C. J. de) Leeraar Boogere Burgersch.,
Visscher, (A.) Hoold der bijz. school,
Visscher A.Azn., (K. L.) Uitgever, 9 Expl.
Vissdher, (W. A.) Particulier,
Visscherij, (Friesche stoomschelp)
Vlam, (P. H. de) Hoofd der school,
Vliedt Pannevis, (Mej. J. E. van) Hoofd eener school,
Vliegenthart, (L.) Olieslager,
Vlielander Hein, (Mr.) Advocaat,
Vliet & Smelt, (van) Kaashandelaars,
Vlooten, (C. van) Oud R. C. pastoor,
Voet, (H. A.) Administrateur,
Vogels, (J.) Burgemeester,
Voigt, (A. D..)
Volcker, (J. D.) Particulier,
Volkere, (W. C. van de) Onderwijzer,
Volkhemer, (A. D.) Zoutzieder,
Voncker, (H. W.) R. C. kapelaan,
Vonk, (B. M.) R. C. priester en dir. Gregoriushuis,
Voogt, (G. G. de) Boekhandelaar, 13 Expl.
Voorbeijtel, (C. M.) Burgemeester,
Vooren, (H. J.) Onderwijzer,
Vooren, (J. W. van)
Voort, (H. F. W. van der) Koopman in wol,
Voort & Zonen, (A. v. d.) Boekhandelaars, 10 Expl.
Voorthuijzen, (van) Ambtenaar staatspoorweg,
Voorwinden, (L.) Makelaar,
Voorwijk, (J. J.) Sigarenfabrikant,
Vorderhake, (F. A. K.) Wijnkooper,
Vorster, (J. M.) Instituteur,

Dordrecht.
Tilburg.
Oosterhout.
's-Gravenhage,
Mil.
Middelburg.
Zutfen
Rotterdam.
Geldermalsum.
77

Hu1st.
Kuilenburg.
Venlo.
Zwolle.
Bussum.
Amsterdam.
Rotterdam.
Beek.
Wormerveer.
Sommelsdijk.
Scheveningen.
Gorinchem.
Amsterdam.
Harlingen.
Workum.
Grouw.
Hooge Zwaluwe.
Goes.
Simonshaven.
Sliedrecht.
Z wolle.
Makkum.
Rijsbergen.
's-Gravenhage.
Dordrecht.
's-Gravenhage.
Gouda.
Kuilenburg.
Blitar. (Java.)
Strijp.
Haarlem.
's-Gravenhage.
Middelburg.
Maastricht.
Gulpen.
Utrecht.
Breda.
Bruinisse.
Poortvliet.
Oegstgeest.
Tilburg.
77

Utrecht.
Rotterdam.
Amsterdam.
l,
Maarssen.
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Vos, (J. A.)
Portugaal.
Vos, (J. H.) Boekhandelaar, 22 Expl
Maastricht.
Vos, (J. de) Procureur,
Goes.
Vos & Zoon, (de) Commissionnairs in assurantien, Amsterdam.
Vrancken, (J.) R. C kapelaan,
Maastricht.
Vree, (R. J. van) R. C. ka_pelaan,
Workum.
Vregt, (F. T.) R. C. priester en secr. des Bisschops, Haarlem.
Vriendschap, (Vereeniging de)
Schiedam.
Vries, (Corn. de) Onderwijzer,
Wilnis.
Vries & Cj., (de) Cargadoors,
Amsterdam.
Vries, (D. A. de) Particulier,
- Terheiden
Vries, (H. de) Onderwyzer,
Deventer.
Vries Pzn., (Jb de) Werktuigkundige,
Zaandam.
Vries van Heijst, (W. J. de) Procureur,
Dordrecht.
Vries & Zoon, (P. de) Makelaars in tabak,
Amsterdam.
Vring, (J. P.) Onderwijzer,
Haarlem.
Vrins, (II ) Directeur der suikerfabriek,
Bergen op Zoom.
Vrugtman, (J. IL) Onderwijzer,
Zutfen.
Vruiter, (J. A.) Hoofd der school,
Weert.
Vrijberghe, (Jhr. Mr. J. W. C. Gelre van)
Brummen.
Vrijdag, (Mej.) Onderwijzeres,
Yelp.
Vugt, (G. L. van) Boekhandelaar, 5 Expl.
Osch.
Vullings, (J.) Fabrikant,
Heeze.
Vuijlsteke, (J.) Boekhandelaar, 5 Ex 1.
Gent. Bel ie.
Vijver & C)., (Frans v. d.) Kooplieden in kruideniersw., Rotterdam.

w.
Waanders, (J. B. G.) Onderunjzer,
Waanders, (J. M. W.) Boekhandelaar, 8 Expl.
Waanders, (J. M. W.)
3
71
77
Waare, (Prof. A.) Leeraar Semznart,
Waaij, (F. J. H de) Onderwyzer,
Wageningen, (G. J. van) Onderwifreres,
Wagner, (J. J.) Hotel „Lion d'Or",
Walraven Beukers & C°., Gisthandelaars,
Want G.C.zn., (P. van der) Kaashandelaar,
Warendorp, (H. van)
Wassen, (H. L.) Hoofd der R. C. Par. school,
Wassenaar, (A. van) Boekhandelaar, 2 Expl.
Waijenburg, (K. M. van) Steenbakker,
Waijer, (Mej. W.)
Weber, (A. J.) Onderwidzer,
Weerden, (C. van) Gemeente architect,
Wees, (Eduard van) Boekhandelaar, 14 Expl.
Wees Jr., (J. H. van) Boekhandelaar,
Wegerif Jr., (G. J.) Onderwijzer,
Wegerif, (J. H. C.) Confiseur cuisinier,
Wehrij & C°., (G.) Kooplieden,
Weigang, (Gebr.) Fahrikanten van sa:qarenfournituren,
Weille, (W. K. de) Onderwijzer,
Welker, (P. M. H.) Hoofd der o. school en directeur
Rijks Normaallessen,
Welsch,. (Wed. A.) Boekhandel, 9 Expl.
Wendel, (W. J.) Dir. der R. kweeksch. v. onderwOzers,
.

-

.

Maastricht.
Rotterdam.
Zwolle.
Hageveld.
Baarn.
Terneuzen.
Haarlem.
Schiedam.
Gouda.
's-Gravendeel.
Delft.
Delfshaven.
Nijmegen.
Medemblik.
Kruininge.
Tiel.
Breda.
Utrecht.
Utrecht.
Rotterdam.
Amsterdam.
Strijen.
Numansdorp.
Roermond.
Middelburg.
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. Wenk, (W.) Boekhandelaar,
W_ennips,(M.G.A.) Propri?taire du Grand Hotel du Soleil,
Wentink, (H • B.) Hoteutouder,

Rotterdam.

Zadelhoff, (P. A. J.)
Zadoks & Zoon, (S.) Kass. en commi88ionn. in effecten,

Amsterdam.
Dordrecht.

Zutfen.
Oosterbeek.
Wermeskerken, (Wed. D. R. v.) Boekhandel, 5 Expl. Tiel.
Zaandam.
Werve, (B. C. J. van der) Hotelhouder,
Wessem Azn., (J. C. van) Koopman,
»
Amsterdam.
. Westendorp, (W.) Hoofd eener school,
Westerbaen, (C. A.) Boekhandelaar, 6 Expl.
Franeker.
Amsterdam.
Westerwoudt, (J. B.) Gommissionnair in effecten,
Medemblik.
Westra, (A ) Ontvanger der regietratie en domeinen,
Wetemans, (W.)
Druten.
Weijerhout, (Karel) Boekhandelaar, 17 Expl.
Heerlen.
Webers, (P. A.) Handel in huiden en vet,
Nijmegen.
Weijtingh & Brave, Boekhandelaar8,
Amsterdam.
Wieckeren, (J. van) Logementhouder,
Nijmegen.
Wide, (A. van der) Onderwijzer,
Kruininge.
Wielinga, (B.) Predikant,
71
Wielink, (Mr. H. C. J.) Fabrikant,
Winterswijk.
Wiesell, (J. J ) Boekhandelaar, 5 Expl.
Vechel.
Wilkens & Nijgh, Sigarenfabrikanten,
Alkmaar.
Willems, (A. H.) Rector,
Grave.
Willemsen, (J. A.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Zutfen.
Willink, (H A. Tjeenk) Boekhandelaar,
Arnhem.
Willink, (W. E. J. Tjeenk) Boekhandelaar, 8 Expl. Zwolle.
Wilterdink, (D. J.) Boekh,andelaar, 3 Expl.
Deventer.
Windemuller, (J.) Directeur van Gend en Loos,
Amsterdam.
Winkel, (H. te) Hoofd eener sch,00l,
Utrecht.
Winkelhagen, (G. H. L.) Boekhandelaar, 3 Expl. Amsterdam.
Winter, (A. J. de) Hoofd der school, '
Waspik.
Wisselius, (E.) Expediteur,
Venlo.
Wit & Eisma (de) Rassier8,
Bolsward.
Witscheij, (NV. F.) Onderwiper,
' s-Gravenhage.
Woerkom, (G. van) Hoofd der school,
Kaatsheuvel.
Woerkom, (J. van) Onderwilzer,
Tiel.
Wolff & Cs., (Ph.) Ka88ier8,
Nijmegen.
Wolfs, (H.) Onderwilzer,
Maastricht.
Wolters, (W. T.) Onderwlyzer,
' s-Gravenhage.
Wolters, (J. B.) Boekhandelaar, 2 Expl.
Groningen.
Wouters, R. C. kapelaan,
Maastricht.
Wulfse, (Mej.) Onderwizeres,
Dordrecht
Wijchel, Surnumerair bij de posterijen,
Bolsward.
Wijchers (J. J.) Boekkandelaar, 3 Expl.
Amsterdam.
Wijers, (G ) Koopman,
Deventer.
Wijers, (H. C.) Distillateur,
Dordrecht.
Wijk, (D. J. van) Pannenfabrikant,
Geldermalsum.
Wk & Co., (Gebr. van) Industrieelen,
Leiden.
Wiik Rzn., (J. J. van) Onderuyyzer,
Amsterdam.
Wijs Muller & C°., llandelsinform. „Mutua Conlidentia” ,
77
WijS & Zonen, Th,eehandelaar8,
Amsterdam.
Wijt & Zonen, (M.) Boekhandelaar8, 2 Expl.
Rotterdam.
Wijtman, (Jan) 488uradeur,
Amsterdam.
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Dordrecht.
Zahn, (J. J.) Parficulier,
Asch.
Za,nden, (H. van der) lloold der school,
Veenendaal
Zanten & 0°, (H. C. van) Boekhandelaars,
Amsterdam.
Zeeman, (B J. P.) Makelaar ix tabak,
Vlaardingen.
Zeeuw & van Raalt, (de) Reeder* en kooplieden,
Utrecht.
Zellerhof, (C. L ) Efectenhandelaar,
Arcen.
Zielkens, old hoofd der school,
Zillesen & van der Aa Commiasiounairs in assuranrsen, Amsterdam.
Leiden.
'
Zitinan, (J. H.) Boekhandelaar,
Zonnevlle — v. d Plassche, (Mevr. de Wed. M.) Aardenburg.
Haarlem.
Zuithof, (B.) Timmerman en aannemer,
Zur Muhlen, (C. D.) Pice Consul van Oostenrijk, IronHelder.
par* en Spatee,
Geertruidenberg.
Zusters, (de Eerwaarde)
IJzendijke.
Zusters, (de Eerwaarde)
Haarlem.
zip, (Wed. J A.. van) Boekhandel, 19 Expl.
Zijlman Szn., (H.) Koopman in hoepels, biezen, enz , Raamsdonk.
's-Gravenhage.
Zwaan, (F. J. de) Boekhandelaar,
Rotterdam.
Zwartendijk, (Gebr.) Stoontabakfabriek,
Raalte.
Zweinenburg, (A F.) Pastoor,

Bijgekomen Inteekenaren na het afsluiten der Lijst.

Bibliotheek Semenarie,
Bloemen Waanders, (J. L. van)
Burgerschool, (Rijks Hoogere)
Droste, (B.) Bloemist,
Kiderlen, (E.)
Pietermaat, (D. J. K.)
Poulis, (B. A.) Ontvaver der regi4tratie,
Takoen, (B.) Parficulier,

Hoeven.
Warusveld.
Bergen op Zoom.
Velzen.
Delfshaven.
's-Gravenhage.
Bergen op Zoom.
Steenbergen.

XXXVIII

-NAAMLLTST DER INTEEKENAREN.

Dordrecht.
Zahn, (Y. J.) .11
Asch.
Zanden, (H. van der) lloofd der school,
Veenendaal
Zanten & 0°, (H. C. van) Boekhandelaars,
Amsterdam.
Zeeman, (B J. P.) Makeiaar is &Zak,
Vlaardingen.
&saw & van Raalt, (de) _.Reedera en kooplieden,
Utrecht. •
Zellerhof, (C. L ) Efectenhatuklaar,
Zielkens, old hoofd der 8chool,
Arcen.
Zillesen & van der Aa Comminionnair8 in anurantien, Amsterdam.
Leiden.
Malan, (J. H.) Boekie;stulelaar,
Zonnevijile — v. d Plassche, (Mevr. de Wed. M.) Aardenburg.
Haarlem.
Znithof, (B.) Timmerman en aannemer,
Zur Muhlen (C. D.) Pice °oust:a van 0o8tenrijk, HonHelder.
"wile en Spanje,
Geertruidenberg.
&Eters, (de Eerwaarde)
IJzendijke.
Zusters, (de Eerwaarde)
Haarlem.
zip, (Wed. I A.. van) Boekhandel, 19 Expl.
Zillman Szn., (11.) Koopman in hoepek, biezen, enz., Raamsdonk.
's-Gravenhage.
Zvraan, (F. J. de) Boelehandelaar,
Rotterdam.
Zwartendijk, (Gebr.) Stoomtabakfabriek,
Raalte.
Zweinenburg, (A F.) Pa8toor,
VITOWiti4GT,

Bijgekomen Inteekenaren na het afsluiten der Lijst.

Bibliotheek Semenarie,
Bloemen Waanders, (J. L. van)
Burgerschool, (Rijks Hoogere)
Droste, (B.) Bloemia,
Kiderlen, (E.)
Pietermaat, (D. J. K.)
Poulis, (B. A.) Ontvanger der regittratie,
Takoen, (B.) Particulier,

Hoeven.
Warnsveld.
Bergen op Zoom.
Velzen.
Delfshaven.
's-Gravenhage.
Bergen op Zoom.
Steenbergen.

