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Ensimäinen jakso.

Johdanto.
Maatiedc neuwoo meille maan nykyisen laadun. — Aikain

kuluessa on maa käynyt monien muutosten läpi, erinomattain
weden ja tulen lvaikutuksesta. Kunakin näinä aikakausina on
siinä asunut elämiä olentoja, jotka owat olleet joko peräti eri-
laisia taikka enemmän tahi wähemmän samanlaisia tun maan
nykyiset asukkaat. Näiden kadonneitten olentoin jäännöksiä löy-
tään lvieläkin maan ja nyt jo kolventuneitten ivuortenki sisästä.
Nämät jäännökset osottalvat meille sellvästi Luojan hywyyttä,
wiisautta ja woimaa sekä näyttämät lnotuin kappalten edisty-
mistä aina korkeempaan täydellisyyteen. — Noin 6,000 touotta
luetaan siitä kun maa muodostin soweljaaksi asumassaksi ihmiselle.

Maan muoto.
Kun seisomme aukealla kedolla ja katselemme ympärillemme,

näyttää maa oleman ikään kuin suuri, ympyriäinen lakea, jonka
keskellä seisomme. Taitvas näkyy meille kuin ympyriäinen kupu
eli kowerrettu pallonpuolisko, jonka syrjät käymät maahan. Mutta
toden perästä on maa kuitenki pallon muotoinen, josta me yhtä
haalvaa näemme ainoastaan wähän osan. Se ympyriäinen
piiri, jossa taiwaslaki näyttää koskeman maanpintaan, kutsutaan
taiwaanrannaksi eli näköpiiriksi. Sitä suuntaa, jossa auringon
näemme aamulla, sanotaan idäksi ja sitä, jossa näemme sen eh-
toolla, länneksi. Sitä kohtaa, missä aurinko on puolipäilvän
aikana, jolloin näemme sen korkeimmallaan taitvaslaella, nimite-
tään eteläksi; wastapäätä sitä on pohjainen ja siellä näkisimme
auringon puoliyön aikana, jos se silloin olisi nähtäwänä, niin-
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tuin tapahtuuki maamme pohjaisimmissa osissa ja muissa kau-
kaisissa pohjaisissa maissa, joissa anrinko jonkun ajan wuotta

nähdään sekä päilvällä etta yöllä.
Meidän maamme on kyllä suuri, mutta kuitenki on se ai-

noastaan »vähäinen osa koko suuresta maailman-rakennuksesta.
Tällä ymmäretään iso joukko taitvaspalloja, jotka näkyluät meille
pieninä loistalvina pilkkuina tailvaalla. Nämät loistamat pilkut
eli taitvaspallot olvat kuitenki sangen suuria ja ympyriäisiä,
muntamat wähempiä, muutamat isompia kuiu maapallo, maikka
ne sunren kankaisuutensa tähden näkymät meille niin pieniksi.
Ne näyttämät meistä ikään kuin olisiwat kiinnitettynä taitvas-
laella, mutta oikein todesti owat wapaasti pyöriwiä äärettö-
mässä awaruudessa ja eri kaukana maasta.

Maan ja muiden maailma- eli taiwaspalloin suhde.
Valoisista taiwaspalloista kutsumme yhden llriltgoksi, toi-

sen kuuksi ja kaikki muut tahdeiksi. Muutamat niistä owat iva-
loiset, se on, loistaivat omalla säihkymällä walollansa; toiset
taas owat pimeät ja loistamat ainoastaan siten että saalvat
»valonsa »valoisilta palloilta. Wähäinen on tietomme taiwaspal-
loista, jotka kaikki owat aiwan kaukana meistä ja toinen toi-
sistansa sekä alituisessa liikunnossa. Kaikkein näiden palloin
liikunto on samantapainen kuin kierimän pyörän, joka yhtä haa-
waa pyörii ympärinsä ja kulkee eteenpäin. Aurinko, joka on
ivaloinen pallo, on niin suuri että siitä saataisiin 1,400,000
semmoista palloa kun maa, jota ivastaan kuu on 50 kertaa
»vähempi maata. Maa, jota auringosta saa walonsa ja lampi-
mänsä, on noin 20,700,000 maatieteellistä eli 14,400,000
Snomen penikulmaa *) kaukana auringosta. Maa pyörii ympä-

rinsä terran joka WUvrokausi, mutta samalla se myös kulkee mel-
kein ympyriäistä rataansa anringon ympäri kerran Vuoteensa.
Maapallon toinen puolisko on aina aurinkoa päin kääntynynnä

*) Maatieteellinen penikulma tekee 7 Suomen ivirstau paikoille. Tässä
kirjassa puhutan» aina maatieteellisistä penikulmista, jos ei erit-
täin mnita penikulmia mainita.



ja siis saa siltä walonsa; sillä on pätwä; — toinen maanpuo-
lisko on silloin kääntynynnä pois auringosta ja sen ivuoksi il-
man waletta- sillä on yö. Maan pyöriminen tapahtuu län-
nestä itään ja sentähden näemme auringon joka päilvä ensin
idässä ja lviimeiseksi ehtoolla lännessä, jonka »vuoksi on rulvettu

sanomaan että aurinko nousee idästä ja laskee länteen. Samoin
kuin maa on myös kuu pimeä pallo, joka saa lvalonsa auriu-
gosta. Kuu on noin 51,000 maatieteellistä eli 36,000 Suo-
men penikulmaa kaukana maasta. Kuukaudessa kulkee se ym-
päri maan ja seuraa siis maata auringon ympäri. Sen mu-
kaan kun maa ja kuu kulteissansa tulcwat eri paikoille anrin-
gon suhteen, näemme me joko koko kuunpuoliskon »valaistuna
auringolta, jonka kutsumme täysikuuksi, eli ainoastaan jonkun
osan siitä, taikka ei mitään, jonka kutsumme uudeksi kuuksi.

Maan sisus.
Maan sisus on yleensä meille tuntematon. Ainoastaan

wähän matkaa on sen sisään lvoitu tunkea. Lnultaivasti on
siellä kitveä, hiekkaa, »vettä ja tulta. On halvaittu lämpimän
enenemän, jota sylvemmälle maan sisään on tultu, ja wihdoin
tullenee siellä eteen niin kowa kuumuus että kaikki vltenään on
hehkuivana ja »vetelänä.

Ilmakehä.
Maapallon ympärillä on ohnkainen, läpinäkyivä ilma.

Tämä ilmakerros kutsutaan ilmakehäksi. Ilma on tihein lähinnä
maata, mutta ohenee samassa määrässä kun se tulee kautvem-
maksi maasta ja loppuu peräti noin 8 penikulman päässä.

Maan pinta ja sen kumaus.
Maan pinta on niin suuri, että se tekee noin 9,300,000

maatieteellistä neliöpenikulmaa, se on semmoisia neliku>lmioita m,
joiden kukin siivu on maatieteellisen penikulman pituinen *).

*) Maatieteellinen ueliöpenikulma ei ole täysiksi puolta Suomen neliö-
penikulmaa. Maanpinta on noin 4,500,000 Suomen neliöpeni-
kulmaa.
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Maan pinnalla on lvettä ja maata lvaihetellen, niin että päälle
kolmeneljättä osaa eli 62 miljonaa neliöpenikulmaa on wettä ja
ainoastaan yksi neljäs osa eli lähes 2^ miljonaa neliöpenikul-
maa on maata. Maan manner-osa ei ole kaikki yhdessä kiinni,
waan jaettuun useampiin isompiin ja tvähempiin maa-osiin, joi-
den ympärillä on wettä joka tahlvolla. — Saadaksemme kuiva-
uksen maanpinnasta ja sen eri paikoista, toisiinsa »verraten, on
meillä karttapalloja ja karttoja. Edellisissä on maanpinta kuwattu
pallolle eli kuperiaalle pinnalle, jälkimäisissä tasaiselle pinnalle.
Kun maa on pallon muotoinen, saadaan karttapalloista seltvempi
ja tarkempi kulvaus. Maanpinnalla on korkeempia ja mata-
lampia paikkoja, mutta niitä ci talvalliset karttapallot ja kartat
osota. Karta on aina niin piirustettu, etta katselian kastvot
owat pohjaseen päin. Kartan yläpuolella on siis pohjainen, ala-
puolella etelä, oikealla puolella itä ja lvasemmalla länsi. Kaikki
kartan »värilliset paikat osottatvat maita, muut wettä. — Kartta,
johon koko maanpinta on kuivattuna, kutsutaan maailmankartaksi,
mutta jos kumpiki maan puolisko on kuwattu ympyriäiselle ta-
sapinnlllle, kutsutaan sitä pallokartaksi. Meinen karta kuivailee
suuremman osan maanpintaa, erinäinen kartta ivähemmän
osan siitä.

Maan äärimmäiset päät pohjassa ja etelässä kutsutaan na-
miksi, nimittäin pohjais-nawaksi ja etelä-nawaksi. Näiden wä-
lisfä, keskeltä maan läpitse, ajatellaan oleman lviilva, jota kut-
summe maan akseliksi. Dmpäri maan, idästä länteen, ajatte-
lemme lviiivan tvedetyksi, jota kutsumme päiwäntllsaajllksi eli waan
tasaajaksi, koska sen lähellä päilvät ja yöt owat melkein aina
yhtäpitkät eli kumpikin 12 tuntia. Mutta karttapalloissa ja kar-
toissa näemme wielä usiampia piirejä. Ne, jotka käymät idästä
länteen, yhtä suuntaa tasaajan kanssa, sanotaan yhdensuuntaisiksi
piireiksi, mntta ne, jotka owat tvedetyt toisesta naivasta toiseen,
nimitetään puolipäiwän-piireiksi.

Ilmanala ja Luonnon-tuotteet.
Ilman-alaksi kutsutaan kunkin paikan ominaista lämpimän

ja kylmyyden sekä ilman kuiivuuden eli kosteuden laatua. Pai-
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wäntasaajaa lähimmissä maissa eli niinkutfutussa kuumassa Vyö-
hykkeessä on alinomainen sulvi ja aina towa kuumuus. Joku
aika »vuodesta on niin kutsuttu sade-llika, joita kotvin ja run-
saasti sataa, jota ivastaan koko muu aika tvuodesta tailvas on
selkeä ja pilivetön. Lähinnä napoja, molemmissa kylmissä Vyö-
hykkeissä, on taas niin loiva pakkanen että maa yhä on kyl-
mettynynnä sekä jäällä ja lumella peitettynä. Näiden maa-osain
lvälissä, joita liian kolva kuumuus eli kylmyys rasittaa, on ne
molemmat lauhkeat Vyöhykkeet. Niissä taitaan erottaa neljä
wuoden- aikaa: kelvä, kesä, syksy ja tallvi. Tässä on mnistet-
tatva että kun meillä, jotka asumme pohjan puolella tasaajaa,
on kesä, etelän puolella tasaajaa lauhkeissa maissa asuivilla on
tallvi, ja päintvastoin. Kun me puolipäilvän aitana näemme
auringon etelässä, näketvät he sen pohjassa.

Luonnontuotteilla ymmärretään kaikki mitä maa itsestänsä
tuottaa. Ne owat kolmea lajia: eläimiä, kllswia ja kilviä.
Muutamia luonnontuotteita löytyy kaikissa maissa ja ilman-
aloissa, toiset taas menestyivät ainoastaan eri ilmanaloissa ja
erinäisillä ehdoilla. Enimmästi »vaikuttaa ilmanala ja mnut
luonnon laadut kaslveihin, lvähemmin eläimiin ja ivähimmin titviin.
Lämpimissä maissa on maantuotetten rikkaus ja moninaisuus
paljon suurempi kun meillä; niissä löytyy suurimmat ja kau-
niimmat eläimet, jaloimmat puu-lajit, parhaimmat hedelmät,
kalliimmat kiivilajit. Tämä rikkaus ja moninaisuus ulottuu myös
lauhkeihin ilmanaloihin, mutta lvähenee samassa määrässä mitä
lähemmäksi napoja tullaan. Koiria, peuroja, pitkäkartvasia eläi-
miä, muutamia marjalajia, waiwaiskaswuisia pensaita, sammalia
ja jäkäliä löytyy lähinnä sitä osaa maata, jossa kaikki elo ja
kastvaivaisuus kotvan kylmyyden kynsissä kutistuu.

Ihminen on etetvin kaikista Jumalan luoduista olennoista
maan päällä. Ihmisiä luetaan oletvan koko maan päällä noin
1,200 miljonaa. Ne owat tosin kaikki alkuansa yhdestä ihmis-
parista, Adamista ja Ewastll, mutta aikain kuluessa eronneet
moniin eri joukkoihin, jotka muotonsa, elämänlaatunsa, kielensä,
uskontonsa, waltiolaitoksensa y. m. suhteen owat erilaisia.
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Maat ja meret.
Saareksi sanotaan sellaista maata, jonka ympäri kaikin

puolin on wettä; pienempiä saaria kntsutaan luodoiksi, kareiksi.
Kun paljon saaria, luotoja ja kareja on lähellä toisiansa, sano-
taan sitä saariryhmäksi, saaristoksi. Maan kolme suurinta saarta
kutsutaan manncr-maiksi. Pienempää maata, joka suuremmasta
pistää mereen niin että wesi on monin puolin sitä, sanotaan
niemimaaksi. Mereen pistälvää pitkää ja soukkaa maata kutsu-
taan niemekkeeksi; lyhempää ja huippupäistä niemeksi eli no-

kaksi. Sonkempaa macmkaistaa, joka on kahden suuremman
maan Malissa, kntsutaan kannakseksi eli taipaleeksi. Lähinnä
»vettä oleivaa maata sanotaan rannaksi; meren rantoja sanotaan
myös rantamaiksi.

Mannermaat owat kolme seuraamaa: 1) Wanha mantere,
ikilvanhoista ajoista asti kumminki osittain tunnettu maa, 2)
Uusi mantere eli Amerika, joka löyttiin wuonna 1492 j. Kr. s.,
ja 3) Uusi Hollanti, joka löyttiin iv. 1606 j. Kr. s. —

Wanhll mantere on maan suurin mannermaa, kuudes osa toto
maan pinnasta. Se on itäisellä pallonpuoliskolla, ja ainoas-
taan muutamat sen pohjaispuolen rantamaat owat kylmässä
ivyöhytkeessä, mutta sen koillinen kulma ulottuu läntiselle pallon-
puoliskolle. Etelään päin pistää tästä manteresta usiampia,
yhä soukkeneivia niemimaita, joista ainoastaan lounaisin ulottuu
eteläpuolelle tasaajaa ja myöskin eteläiseen lauhkeaan »vyöhykkee-
sen. Wanha mantere jaetaan kolmeen pääosaan: Europa, luo-
teinen osa, Aasia, itäinen osa, ja Afrika, lounainen osa, jonka
ainoastaan soukka Suezin kllNNlls yhdistää Aasiaan. — Uusi
mantere, kolmastoista (^) osa maanpinnasta, on läntisellä
pallonpuoliskolla pitkin-päin pohjasta etelään. Sen voyjaisimmat
osat owat pohjaisessa kylmässä lvyöhykteessa ja sen eteläisin
osa ulottuu lähelle eteläistä kylmää wyohykettä. Tämä mantere
jataupi kahteen kolmikulmaiseen osaan: Pohjais-Amerika jaEtelä-
Amerika, jotka lähellä tasaajaa owat yhdistetyt kapealla Panama-
kannaksella. Kutnpikin osa on leivein pohjais päästä, mutta
kapenee wähitellen etelään päin. — Uusi Hollanti, pienin man-
tere, kuudcskymmenes f^) osa maanpinnasta, on itäisen pallon-



puoliskon kaattoisessa osassa, ollen sen pohjais puoli tuumassa
wyöhykkeessä ja etelä puoli eteläisessä lauhkeassa wyöhykkeessä.

Maa-osat. Mannermaat jaetaan 5 maa-osaan: Europa,
Aasia, Afrika, Amerika ja Australia, jonka suuriu osa on Uusi-
Hollauti. Wähemmät saaret luetaan siihen maa-osaan, jota lä-
hinnä ne oivat. Maa-osista on Aasia suurin (883,000 neliö-
penikulmaa), fen jätistä Amerika (668,000 n. pen.), Afrika
(545,000 n. pen.). Europa (168,000 n. pen.). — Enropa on
ei ainoastaan meille, jotka siinä asumme, ivaan myös muissakin
tohdin etelvin maa-osa; siinä monet luonnon edut owat parem-
mat, siinä llsnkkaita tiheämmässä, sen asukkaat oivat mniden
edellä maanwiljelyksessä^ teollisuudessa, kaupassa, taiteissa, tie-
teissä ja suvistykfessä ylehensä, jonka tähden se kauwan on »vai-
kuttanut ja wieläki »vaikuttaa paljou muihin maa-osiin.

Meriksi, waltameriksi sanotaan suuria, toisiinsa yhtymiä
wesiä. Kun suuremmasta medestä pienempi osa tunkeupi maa-
han, nimitetään se lllhdeksi; sos fe on lelveä suusta eikä tuulen
kaulvas maahan, sanotaan sitä mutkaksi eli poukamaksi. Pieni lahti,
joka sunsta on kapea mutta leivenee maata kohden, kutsntaan Vuo-

noksi. Satama on semmoinen paikka, jossa alnkset taitaivat olla
tuulten suojasfll. Salmi, kanawa on soukka ivesi, joka yhdistää
kaksi isompaa wettä; kanatvalla kuitenki tatvallisesti ymmärretään

ihmisten tekemää lvetten yhdistystä. Sisämereksi eli Välime-
reksi sanotaan sellaista suurempaa wettä, jonka ympärillä kaikin
puoliu ou maata ja ainoastaan salmen kantta on suuremman
meren yhdistyksessä. — Meritvesi on suolaista, mutta ei kaikin
paikoin yhtä suolaista; se on esim. fuolaisempaa lvaltamerissä
knn sisämerissä. Merilvesi on alinomaa liikkeellä. Suuremmissa
merissä wesi hawaitaan rannoilla wuorottain nouseman ja las-
keuman, jota kumpaakin kestää kuusi tuntia; nousemista sano-
taan Vuokseksi, laskenmista luoteeksi. Weden alinomaista lii-
kuntoa erinäiselle suunnalle, tuulesta huolimatta, kutsutaan meri-
lvirraksi. Kun wesi juoksee kallioin ja karein ympäri, tulee siitä
wedenpyörre. Kun meren aallot koivin kuohuivat kareja ivas-
taan ja syökseivät takaisin, sanotaan sitä mcrenkuohuksi. Myrsky-
ilmassa aallot nousewatki sangen korkealle. Meren pohjassa on
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sywempiä ja matalampia paikkoja. Kun meren pohja on lähellä
weden pintaa, sanotaan sitä paikkaa matalaksi; jos siinä on hie-
tapohja, sanotaan sitä hietasäikäksi; merenpinnan alla salassa
olewaa karia sanotaan salakariksi. Kun särkät ikään kuin mallit
käytvät pitkin rantaa, kutsutaan niitä hietaharjanteiksi.

Valtameret. Selwyyden wuoksi jaetaan suuri waltameri
5 osaan: pohjainen Jäämeri, etelä Jäämeri, Atlantin meri,
Indian meri ja Iso Valtameri eli Tywen meri.

1) Pohjainen Jäämeri (200,000 n. pen.) on pohjais na-
ivan ympärillä ja koskee Europan, Aasian ja Amerikan Pohjais
rantoihin. Europan ja Amerikan wälillä molemmin puolin Is-
lannin saarta yhdistyy se Atlantin mereen ja Behringin salmen
kautta, Aasian ja Amerikan wälillä, Tyweneen mereen. Lahtia:
Europassa Wienan meri, Aasiassa Obi-lahti. Kylmyys ja jää
on estänyt saamasta tarkempia tietoja tästä merestä. Lähim-
mäs 112 maatieteellistä penikulmaa pohjais napaa päin ei wielä
kukaan ihminen ole päässyt. Lähempänä pohjaa luullaan oleivan
jäätön pohjameri.

2) Etelä Jäämeri (350,000 n. pen.), etelä naivan ympä-
rillä, käy ilman erinäisettä rajatta (napapiiri rajana) Atlantin,
Indian ja Tyivenen meren kanssa yhteen. On enimmäksi osaksi
tuntematon, sillä kaiken purjehduksen siellä estää kiinteä jää sekä
suuret kulkeivaifet jääivuoret. Wiimeis aikoina on siellä löytty
muutamia kaslvamattomia saaria ja maitaki, jotka arlvellaan kuu-
luman niinkutsnttuun Etelä mantereescn; mutta ei kukaan wielä
tähän asti ole päässyt lähemmäs 180 penikulmaa etelä napaa.

3) Atlantin meri (1,600,000 n. pen.), Enropan ja Afri-
kan länsi rannan sekä Amerikan itä rannan tvälissä, yhdistyy
pohjassa ja etelässä molempiin läämeriin, kaakossa Afrikan etelä
puolella Indian mereen, ja lounassa Amerikan etelä puolella
Isoon tvaltamereen. Lahtia Europassa: a) Pohjanmeri tunkee
etelään päin Norjan, Britannian saaren, Saksan ja Tanskan
wälisfä. Siitä itään päin, Norjan ja Tanskan niemimaan wä-
lisfä, alkaa Skager-Riltk, josta sitten etelää kohden tullaan
Kattegatiin Ruotsin ja Tanskan niemimaan wälisfä, josta taas
kolme salmea: Juutin raumll (Ruotsin ja Seelannin wälisfä).



9

iso Belti (Seelannin ja Fyenin saarten Ivalissä) ja Vähä Belti
(Fyenin ja Tanskan niemimaan wälisfä) menee Itämereen.
Tästä sisämerestä, jonka ympärillä on Saksa, Preussi, Wenäja
ja Ruotsi, tunkee Pohjanlahti pohjaa päin Ruotsin ja Suomen
Malissa, Suomenlahti itää päin, Suomen etelä rantaa pitkin, ja
Riiganlahti kaakkoon, Wenäjän rannalla. Pohjanmerestä menee
Englannin kanaali, Britannian ja Ranskan wälisfä, lounaa
kohden Atlantin mereen, b) Biskajan lahti eli Ranskan mutka
on Ranskan ja Spanian wälisfä. c) Wälimeri, jonka fnuna
on Gibraltarin salmi, on iso sisämeri Europan, Afrikan ja Aa-
sian wälillä. Tämä meri on historiassa merkillisin maan päällä.
Se osa siitä, joka on länsipuolella Italiaa, Sicilian, Sardinian
ja Korsikan saaria kohden, kutsutaan TyrrhenillN mereksi. Sicili-
asta itään päin Greekanmaata kohden on lonian meri, josta
Adrian meri pistää luodetta kohden. Greelanmaan ja Aasian
»välissä on saarinen Egean meri, josta koillista kohden Dardll-
uellein salmen eli Hellespontin kautta tullaau Marmora-mereen
ja siitä Konstantinopelin salmen eli Bosporin läpi myrskyiseen
Mustaan mereen, joka pohjassa Kertschin salmen kautta yhdistyy
Asowan mereen. Wälimeren itäisintä puolta sanotaan'Lewantin
mereksi. Afrikan pohjais puolella tekee Wälimeri Sidran lahden.
Etelä Afrikan edustalla oleivaa Atlantin meren osaa kutsutaan
Ethiopian mereksi, joka tekee Guinean lahden. — Amerikan itä
rannalla, Pohjais- ja Etelä-Amerikan wälisfä, on iso meren-
mutka, jonka etelä osaa, Kuban saaren etelä-pnolella, kutsutaan
Karaibin- eli Vntillin-mereksi, ja pohjais puolta Merikon lah-
deksi. Pohjaisempana lviepi Hudsonin salmi Hudsonin lahteen
ja Dllmsin salmi Bafsin-lahteen, josta Lancasterin salmi ja
Barrowin kanaali aukaisewat läntisen tien pohjais Jäämereen.

4) Indian meri (1,400,000 n. pen.), jonka länsi puolella
on Afrika, pohjais puolella Aasia ja itä puolella Uusi Hollanti, yhtyy

lounllssa Atlantin mereen, etelässä etelä Jäämereen ja idässä I-
soon »valtamereen ei ainoastaan etelä puolella Uutta Hollantia, »vaan
myös sen pohjais puolella monen salmen kautta Itä-Indian saaris-
tossa, niinkuin Sundll-salmen kautta lalvan ja Sumatran saar-
ten wälisfä ja Malakka-salmen kautta Sumatran ja Malatta»



10

saarennon wälisfä. Afrikan mannermaan ja fuuren Madagas-
karin saaren ivälistä wettä kutsutaan Mozambtkin salmeksi.
Lahtia Aasian rannalla: 1) Arabian tahi Persian MM, Afrikan,
Arabian, Persian ja läntisen Indian niemimaan lvälissä, josta
merestä wesi a) Babel Mandeb-salmen kautta pistää kariseen,
säikkaseen ja koralliriuttaiseen Punaseen mereen eli Arabian lah-
teen, Afrikan ja Arabian wälillä, aina Suezin kannakseen asti,
ja b) Ormus-salmen kautta helmisimpsukkaiseen Persian lahteen
Arabian ja Persian »välissä; 2) Itä-Indian meri ynnä Ben-
galin lahti läntisen ja itäisen Indian niemimaan wälisfä.

5) Tywen meri eli Iso Valtameri, idän puolelta Ame-
rikan ja lännen puolelta Aasian ja Uuden Hollannin wälisfä,
on laiveudeltaan melkein kolmas osa koko maanpintaa (3,300,000
n. pen.). Lewein on sen eteläpuoli, jossa se yhtyy Indian mereen,
etelä Jäämereen ja Atlantin mereen, mutta pohjaan päin se yhä
kapenee, jossa se kaitainen Behringin salmi wihdoin yhdistää sen
pohjais Jäämereen. Tuo leiveä eteläpuoli tästä suuresta me-
restä kutsutaan Etelä mereksi, jonka länsi puoli on täyteen kyl-
mettynä Australian maa-osaan kuulumia saariryhmiä. Poh-
jaisin osa Aasian ja Amerikan wälisfä kutfutaan Kamtschatkan
eli Behringin mereksi. Aasian itä rannalla, Kamtschatkan länsi-
puolella on Tungusin meri eli Ochotstan lahti. Aasian manner-
maan ja Japanin saarten Malissa on lapllNlN meri, jonka etelä
osasta Korean salmen kautta tullaan Tong-Hllihin eli itäiseen
Kiinan mereen, joka pohjaa päin tekee Korealahden eli Keltasen
meren (Hoang-Hai). Tong.Hain eteläpuolella on Nan-Hai
eli etelä Kiinan meri, joka tekee Tonkin- ja Siam-lahden.
— Uuden Hollannin pohjais rantaan pistääKarpentarian lahti. —

Amerikan länsi puolella mainittakoon Panaman lahti Panaman
kannaksen kohdalla ja Kalifornian lllhti eli Purpura-Mcri Kali-
fornian saarennon ja Amerikan manteren wälillä.

Sisämaan wesiä kntsutaan järwiksi, wähempiä lammiksi.
Pehmeitä, tvesiperäisiä ja sen wuoksi terweydelle wahingollisia
paikkoja kutsutaan soiksi, newoiksi ja rämeiksi. Missä wesi itses-
tään kuohuu maasta, enimmiten wuorimaitzsa, siinä on lähde;
siitä juoksema wesi on puro eli oja. Kun useamman puron »ve-
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det yhdistyivät, tulee siitä joki, kymi, VUta. Joen altua sano-
taan lähteeksi, olkoon se oikea lähde elikkä esim. järtvi; joen
loppua sanotaan sen suuksi. Jos joki lähellä suutansa jakanpi use-
ampiin sllU^haaroihin, sanotaan haarain sisällä oletvaa maata

suu-maaksi eli deltamaaksi. Muutamilla joilla on isompia eli
wähempiä sllU-lahtia. Monihaaraisista »virroista sanotaan pisintä
ja suurinta haaraa Mwirraksi; toiset owat siwujokia ja lisä-
jokia. Päaivirta sitvujokiuensa kutsutaan jokiwesistöksi; sen ym-
pärillä olelvaa maata sanotaan jokl-alllksl. Eri joki-alain rajana
on aina joku korkeampi maaharjanne (Vedenjakaja). lokein
juoksu noudattaa maan kaltawUUtta ja wähitellen hakee wesi
joki-alan sytvimmän suunnan. Useampain jokein lähteet owat
wuoritnaissa; niiden alussa sen »vuoksi on pikaisempi lvedenjuoksu,
usein koskia ja pudvkkeitll, mntta tultuansa tasamaalle juotsewat
ne hiljaisesti ja tasaisesti. Enin osa jokia juoksee mereen, muu-
tamat jarwiin. Joet, jotka juotsewat kuiwain maiden läpi, kui-
wuwat wähitellen hietaan niin että wihdoin tuiki loppuivat;
sellaisia sanotaan arojoiksi. Wesijuoksuja, joissa ainoastaan jon-
kun ajan ivuotta on wettä, mutta kuitvana wuodenaikana kuiwu-
wat, kutsutaan sadepuroiksi eli tulwaojiksi. Joen oikillsta ja
Vasemmasta puolesta puhuessa, ollaan oletvanaan joen lähteellä,
kastvot käännettynä joen suuta päin.

Maan pinta on ylehensä epätasainen. Kun maa on pallon
muotoinen ja sen pinta siis kaikin paikoin kuperias, niin ei mi-
kään osa siitä, tarkoin puhuen, saata olla tuiki tasainen. Kui-
tenki sanotaan tasangoksi eli tasamaaksi sellaista maan paikkaa,
jossa ei ole yhtään taikka ivaan harlvakselta epätasaisuuksia.
Sellaista maata, jossa ou useampia matalia mätiä, sanotaan
aaltoiseksi tasangoksi. Itse maata ja sen korkopaikkojll nimite-
tään eri talvoin niiden eri korkeuden mukaan, joka aina luetaan
meren pinnasta. On niitäkin maanpaikkoja, jotka owat alem-
pana maanpintaa. Kun maa ei ole päälle 500 jalan ylem-
pänä maanpintaa, sanotaan sitä alamaaksi, korkeempaa sanotaan
ylämaaksi. Jos ylämaa on tasainen, sanotaan sitä yläiseksi ta-
sangoksi; jos siinä on pieniä tvaaroja Vaaramaaksi; jos siinä on
korkeita wuoria Vuorimaaksi, alppimaaksi. Matalampia korkoja
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sanotaan kunnaiksi ja mäiksi; jotta owat 2,000 jalkaa korkeam-
mat Vuoriksi, tuntureiksi; 6,000 jalkaa korkeammat alpeiksi.
Yhtä jonoa,kulkemia korkenksia sanotaan harjuiksi, wuorcnselän-
teiksi, alppifelänteiksi. Wähempiä wuorijonoja, jotka pääselän-
teestä lähtetvät, sanotaan VUvrenhaaroiksi. Sitä paikkaa, jossa
usiampia wuorenselänteitä yhtyy, sanotaan Vuorensolmuksi. Wno-
ren ylimmäistä osaa sanotaan kukkulaksi, huipuksi; alempaa osaa
juureksi; siivuja kupeiksi, rinteiksi. Pengermaiksi, porrasmaiksi
sanotaan semmoisia muovisia maanpaikkoja, jotkaporrasten taivoin
alenemat ylämaasta alamaahan. TuliwUvria owat ne, jotka
aukostansa ajottain syytämät tulta, kiwiä ja ivetelää mujua.

Sywiä paikkoja korkeempain wälisfä fanotaan laaksoiksi;
lvähempiä notkoiksi. Laaksoa, jonka kaikilla puolilla on wuoria,
sanotaan wuorenkattilaksi. Notkoa, joka katkaisee lvuorijonon ja
siis yhdistää molemmin puolin olemat maat, sanotaan Vuoren-
solaksi. Wedenpuutteesta hedelmätöntä maanpaikkaa sanotaan
aawikoksi, hicta-aawikoksi, kun enemmiten on hietaista. Pelloksi
sopimatonta, metsätöntä ja kuiivaa, mutta heinäistä maanpaikkaa
sanotaan aroksi; jos se on heinättömämpää ja tuiki tuimaa,

kankaaksi eli nummeksi. Senlaista paikkaa aatvikossa, jossa on
lähteensilmä, jota tekee ympäristön hedelmälliseksi, sanotaan
kosteikoksi; se on tuin wiheriä saari hietameressä.

Europa.
Rajat ja asema. Europa on ikäänkuin Aasiasta »venähtä-

nyt niemimaa. Sen rajoina on pohjassa pohjainen Jäämeri,
lännessä Atlantin meri, etelässä Wälimeri, Egean meri, Helles-
ponti, Marmora-meri, Bospori ja Mustameri, kaakossa ja idässä
Aasia, jota ivastaan raja menee pitkin Kuban- ja Terek-jokia,
poikki Kaspian meren, pitkin Urali-jokea Urali-tvuorta sekä
Kara-jokea. Pohjaisin niemi on Nordkyn mannermaalla ja sitä
lähellä, wähän pohjaisempana, Nordkap Magerön saarella; ete-
läisin paikka on Tarifan niemi Gibraltarin salmessa; länteisin
Rocan niemi Portugalin rannalla. Pisin matka (750 penikulmaa)
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on lounaisimmasta S:t Vincentin niemestä Portugalin rannalla
Kara-joen suuhuu Kara-lahdessa. Suurin osa Europaa on poh-
jaisessa lauhkeassa wyöhykkeessä ja ainoastaan pohjaisin ääri
on pohjaisessa kylmässä wyöhykkeessä.

Rannat ja niemimaat. Ympärillä olewista meristä tun-
teupi kaikin paikoin lahtia ja mutkia, joiden wälisfä suurempia
ja pienempiä niemimaita ja niemekkeitä pistää mereen. Kaikista
maaosista on Europalla, kokonsa suhteen, pisimmät rannat (4,300
penikulmaa), joka on edistänyt kulkua ja liikettä kansain kesken
ja samalla silvistylsen leivenemistä. Merkillisimmät niemimaat
owat: Skandinawian niemimaa (Ruotsi ja Norja) Pohjanmeren
ja Itämeren »välissä, Tanskan Pohjanmeren ja Kattegatin ivälissä,
Pyreneitten (Portugali ja Spania) Biskajan lahden ja Välime-
ren wälisfä, Italian, muodoltanfa faappaan näköinen, Tyrrhenian
ja Adrian meren wälisfä, Turkin-Greekan niemimaa Adrian,
lonian, Egean ja Mustan meren wälisfä.

Saaria. Mainittawimmat Europan saaret owat: (Jääme-
ressä) Nowaja Semlia, Europan pohjaisin maa, Lofoddin saa-
ret länteen Norjasta, (Atlantin meressä) Islanti (laamaa),
Britannia, Europan suurin saari, jonka etelä puolta kutsutaan
Englanniksi ja pohjais puolta Skotlanniksi, Irlanti, jonka Ir-
lannin meri erottaa Britanniasta, (Kattegatin etelä puolella)
Tanskan saaret : Seelanti, Fyen y. m., (Itämeressä) Bornholma,
Olanti, Gotlanti, Ahwenamaa (Äland) Hiidensaari (Dagö), Ku-
rensaari (Ösel), Rugen, (Wälimeresfä) Balearein saaret, Korsika,
Sardinia, Sicilia, Malta, lonian saaret, Kandia, muinan Kreta,
Europan eteläisin maa, NegropVNte, muinan Eubea, ja EgtllN
meren eli Arkipelagin pienemmät saaret.

Maanpinta. Jos Pohjanmeren lounais rannasta ivetää lin-
jan Mnstan meren länsi rantaan, jakautuu Europa kahteenosaan, joista lounais osa on »vuorimaata jakoillis osa alamaata.
Edellinen osa on erilaatuista ja monenkaltaista, kun siinä on
tväliin wuoria, tväliin alankoja, tväliin suurempia tasamaitaki,
jota ivastaan jälkimäinen ja suurempi osa (100,000 n. pen.)
on enemmän yhdenkaltaista. Edellisessä osassa laitaan erottaa
kaksi kaareivaa pää-wuoriselännettä. Sisempi selänne kulkee
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Adrian meren ympärillä oletvain maiden läpi ja sen eri osilla
on eri nimensä, a) Apenninit meneivcit Italian läpi fen ete-
läisimmistä nielnistä Genua-lahteen asti. b) Alpit, felänteen
keskimäinen ja korkein osa, menewät Genua-lahdesta länttä koh-
den pitkin Wälimeren rantaa ja kääntyivät sitte pohjaa päin,
Italian ja Ranskan rajalla, Genfin-järiveä kohden, josfa Euro-
pan korkein »vnorenkukkula Mantblanc jalkaa) on.
Siitä felänne kääntyy itään päin, Italia eteläisellä sekä Schtveizi
ja Saksanmaa pohjais puolella, jolla matkalla siitä lähtee kor-
keita lvuorihaaroja Schiveizin ja etelä Saksanmaan läpitse, kun-
nes se etelä Saksassa kääntyy kaakkoa kohden Turkin-Greetan nie-
mimaahan, jonka pohjais osan läpi siitä käypi monta haaraa,
c) Pindus on alppiselänteen jatko Greelanmaan läpi. Ulommai-
sessa selänteessä, Europan läntisessä ja keskisessä osassa, on
monta, laaksoilla toinen toisistaan erotettua lvuoristoa: Pyreneit
owat Pyreneitten niemimaan koillis rajana, jossa maasfa on
paljon muitakin wuoria; Sewennit, Cote d'Or ja Vogesit käy-
mät etelästä pohjaan itä Ranskassa; SchlvarMld, die rauhe
Alp, Fichtelgebirge, Erzgebirge, Riesengebirgc ja Sudetit kul-
kemat lännestä itään keski Saksassa; Karpathit owat Unkarin
ja Siebenburgin pohjais ja itä rajana. Erillään tästä lvnori-
maasta owat: a) Skandinalvian niemimaa, jossa on Köli-lvuori,
b) tuliwuorinen Islanti ja c) Britannia, jonka pohjainen ja
läntinenki osa owat wuorisia. — Koillinen tasamaa, jonka itä
rajana Urllliwuori on, ulottuu itäisellä osallansa koko Europan
leweydelle Jäämeren ja Mustan meren wälillä (Wenäjänmaa),
mutta kapenee wähitellen länttä päin pitkin Suomenlahtea, Itä-
merta ja Pohjanmerta Englannin kanaaliin (Galizia, Puolanmaa,
Preussi, pohjais Saksa, Tanska, Alamaat ja Belgia). — Suomi
on ikään kuin wälikäytäwänä Skandmawian wuorimaasta We-
näjän tasamaahan.

Wedet. Kummanki näiden osain läpitse juoksee suurempia
ja pienempiä wesiä, joista muutamia merkillisimpiä tässä mai-
nittakoon. Samoin kuin Europan lvuoret, uiin owat sen lvir-
ratkin wähäisiä muiden maaosain ivirtain rinnalla. Wolga,
Enropan suurin ivirta (430 penik. pituinen), juoksee keski ja itä
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Wenäjän läpi Kaspian mereen. T>ON ja Dniepr juotsewat etelä
Wenäjän läpitse, edellinen Asoivan mereen, jälkimäinen Mustaan
mereen. Donau (365 pen.), etelä Europan suuri» »virta, juok-
see Schivarzivaldista pohjais ja etelä »vuoriselänteeu »välisessä
laaksossa (läpi etelä Saksan, Unkarin laajan tasangon ja poh-
jais osan Turkin Greekan niemimaata) Mustaan mereen. Po
juoksee alas Alpeista pohjais Italian ihanan alangon eli Lom-
bardian tasangon läpi Adrian mereen. Tiberi juoksee keski Ita-
lian läpi mainion Ruomin kaupungin siivutse. Rhone juoksee lou-
nais Schlveizin ja kaakkois Ranskan läpi (Alppein ja Selvennein
lvälisessä laaksossa) Wälimereen. Ebro juoksee Pyreneitten nie-
mimaan koillisen sekä Guadalquiwir, Guadiana, Tlljo ja Duero
läntisen osan läpitse. Garonne, Loire ja Seine juotsewat län-
tisen Ranskan läpi Ranskan mutkaan ja Englannin kanaaliin.
Rheini, länsi Europan merkillisin tvirta, alkaa Alppitvuorilta,
läheltä Rohnen lähteitä, ja juoksee koillis ja pohjais Schtveizin,
länsi Saksan ja Alamaiden läpi Pohjanmereen. Elbe juoksee
Riesengebirgestä keski Saksan läpi^Pohjanmereen ja Oder Sude-
teistä itä Saksan läpi Itämereen. Weithsel laskee Itämereen,
juostuansa 8:n muotoisena Galizian, Puolan jaPreussin tasan-
gon läpi. Wäinänjoki (Duna) laskee Riigan lahteen, Neroa,
Europan suurimmasta järivestä Laatokasta Suomenlahden sisim-
pään perukkaan, Kymijoki, etelä Suomessa, Suomenlahteen,
Kokemäenjoki, Kyrönjoki ja Oulunjoki, Suomen länsi rannikolla,
Tornionjoki ja Dal-joki, pohjais Ruotsissa, Pohjanlahteen. Mo-
tllllljoki soikeasta Wetterin järwestä Itämereen. Götlljoki juok-
see Kölistä Skandmawian niemimaan suurimpaan järtveen, We-
neriin, ja siitä Kattegatiin. Wiena, pohjais Wenäjällä, laskee
Wienan mereen. Nämät ivedenjuoksut ja monet muut ihmisten
tekemät yhdistys-keinot (maantiet, kanalvat, rautatiet) edistäwät
paljon kansain keskinäistä liikettä ja samalla myös silvistyksen
lewenemistä. — Täällä ei ole monin paikoin suurempia pakka-
sen säätämiä eikä auringon polttamia eikä tuiki metisiä maakun-
tia, joita ei ollenkaan tvoisi iviljellä. Europan, tvarsinkin sen
lounais osan etuisat luonnonsuhteet owat wahwasti waikuttaneet
tansan»elämään ja kohottaneet tämän maa-osan ylemmä muita.
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jotka, luonnonlaatunfa puolesta yksimuotoifet, owat afutasteufa
fiwistykfenki fuhteen juurihiin liikahtamattomitsi kangistuneet.

Aasia.
Rajat ja asema. Tämä maa-osa on wanhan mantereen

päämantere. Sitä ympäröitsee pohjassa pohjainen Jäämeri,
idässä Iso ivaltameri, etelässä Indian meri ja lännessä Ara-
bian lahti, Afrika, Wälimeri ja Europa. Aasia, joka on ihmis-
sulvun alkukoto, on juurituin keskellä mannermaita: koillisella
niemellänsä se lähenee Amerikaa, lounainen kulma koskee Afri-
kaan, luoteinen silvu on kiinni Europassa ja kaakossa on
laaja saaristo juurituin portaana Uuteen Hollantiin. Aasian
tällainen asema tekee sellväksi mitenkä ihmissukukunta tästä
ikiivanhasta kotimaastansa helpoimmin saattoi leivetä ympäri
maanpiiriä. — Pohjaisin niemi on Sewero>Wostotschnoi>
nos ja eteläisin Romanian niemi Malakka-saarennolla. Enin
osa Aasiaa on pohjaisessa lauhkeassa wöyhykkeessä, ainoastaan
pohjaisimmat osat owat pohjaisessa kylmässä ja eteläisimmät
kuumassa wyöhykkeessä. Länteisin niemi on Baba Egean me-
ren rannalla ja itäisin Itäniemi Behringin salmessa läntisellä
pallonpuoliskolla.

Rannat. Ainoastaan etelä rannalla on suurempia meren-
lahtia ja samankaltainen rannikko kuin etelä Europassa, mutta
muutoin Aasia on kiinteästi suljettu maamöhkäle. Mainittaivim-
mat niemimaat owat: Länsi Aasian niemimaa eli Wähä Aasia
Mustan meren ja Wälimeren wälisfä, Arabia Arabian- ja Per-
sian-lahtien wälisfä, Läntinen Indian niemimaa Arabian ja Itä-
Indian-merien wälisfä, Itäinen Indian niemimaa ynnä pitkän-
soitula MlllllkkllN saarento Itä-Indian- ja Kiinan-merien wälisfä,
Korea Keltafen- ja lapanin-merien wälisfä, KllMtschatka Ochotstan
lahden ja Behringin meren wälisfä.

Saaria. Mainittawimpia tähän knulutvia saaria owat:
(Jäämeressä) Uusi Siperia, (Isossa ivaltameressä) Kurilit,
saarijono Ochotskan lahden suussa, Japanin saaret, Filippinit
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Kiinan meren itäpuolella, Itä-Indian saaristo, laajin koko maan
päällä, jaettuna moniin ryhmiin: suuret Sunda-saaret (Su-
matra, Borneo, lawa, Celebes), Vähät Sunda-saaret, Moluttit
eli kryyti-saaret, Banda-saaret j. n. e., (Indian meressä) Ceilon,
(Wälimeressä ja Arkipelagissa) Cypri, Rohdus, Tcio, Mcte-
lino j. n. e.

Maanpinta. Karan merestä Arabian meren koilliseen kul-
maan tvedetty linja jakaa Aasian kahteen osaan : Itä- ja Länsi-
Aasiaan. Niiden sisä-osat owat laajoja ylämaita, jotka alene-
lvat ympärillä olemiin meriin päin. — Itä-Aasian keski osa on
korkein maakunta koko maan päällä (fen kesti-korkeus 4—8,000
jalkaa, paikottain 14—15,000 jalkaa), josta yhden ofan täyttää
tuo suuri Gobi- eli Schamo-uiminen aalvikko. Tämän ylämaan,
Korkean Aasian ympärillä on mahdottoman suuria ivnorenselän-
teitä: 1) pohjan puolella tuo kultarikas Altai; 2) idässä
Mantschurian ylämaa ja Kiinan alppimaa; 3) etelässä Himalaja,
jossa ou korkeimmat tähän asti tunnetut ivuorenkultulat: Mount
Ewerest, 27,200 jalkaa korkea, Kintschin-lunga, Dawalaghiri
ja Tschamalari, jokainen päälle 26,000 jalkaa korkea; 4) län-
nessä Belurtagh, jonka koillista jatkoa kutsutaan Mustaghiksi.
Korkean Aasian sisällä kulkee lännestä itään Mussart pohjaisessa
ja KulkUN eteläisessä osassa. — Länsi-Aasian läpi idästä län-
teen kulkee: a) Hindllkhu pohjais Persian läpi, b) Armenian
Vuorimaa ja c) Tallrus Wähän Aasian läpi. — Himalajan
etelä puolella laajenee suuri, runsasten ja ihanain luonnon-
tuotettensa tähden mainio Hindostan-laakso, Ganges-tvirran ym-
pärillä. Korkean Aasian itä puolella on laaja ja hedelmällinen
Kiinan tasanko, jonka läpi juoksee Hoang-ho (Keltanen ivirta)
ja IllN-tse-kiang (Sininen ivirta). Pohjais puolella Altlli-wuoria
alenee Jäämerta päin Siperian suuri alankomaa, jonka poh-
jaisin osa on ihan lumen mallassa. Tama maa, jonka lä-
pitse juoksee monta sunrta »virtaa, niiden joukossa Obi, Jeni-
sei, Lena, käypi lounassa yhteen Turan-nimisen sylvän alanko-
maan kanssa, Kaspian meren ja Aral-jciriven ympäristöillä.

Länsi-Aasian tärkein ivirta on tuo historiassa mainio kaksois-
Mlllltiede. 2
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wirta Eufrat ja Tigris, jonka wesi juoksee Persian lahteen, sekä
lordani, joka jnotsec maan matalimmassa alangossa.

Afrika.
Rajat ja asema. Samoin kuin Europa on Afrikati juuri-

kuin Aasiasta nlonnnt niemimaa, joka koillisessa sen kanssa on
yhdessä Suezin kannaksella. Muutoin sen ympärillä on lvesia:
pohjassa Wälimeri, lännessä Atlantin meri, etelässä ja idässä
Indian meri ja Arabian lahti. Siinä ei ole missään suurem-
pia lahtia eikä niemimaita, waan sen rannat owat merkillisesti
yhtäläisiä. Ia kun siinä ei ole suurempia, aluksin kuljettamia
»virtojakaan, waan sen siacm suuria aatvikkoja ja »vallatonta
kansaa, on Afrika juurituin suljettu »vierailta, jonka lvuoksi waan
sen rantamaista on jonkunlainen tieto, mutta sisemmät osat owat
milt'ci tuntemattomat. Jos Wälimeren rantamaat erotetaan,
niin ei ole Afrika wielä »vaiknttanut mitään ihmisfukukunnan
siwistyttämiseen. Sen pohjaisin niemi on Serrat ja etelässä on
se historiassa merkillinen Hywän toiwon niemi ja wähää ete-
lämpänä Agulhas-niemi. Afrikan enin osa maata on kuumassa
wyöhykkeessä ja ainoastaan pohjan ja etelän äärimmäiset osat
ulottumat lauhkeihin wyohytkeisiin, jonka lvuoksi myös wuoden-
aikain ja lämpimän suhteen yhtäläisyys »vallitsee. Werd-niemi
eli Wiheriä-niemi on läntisin ja Guardafui-niemi itäisin.

Saaria. Mainittalvimmat saaret owat: (Atlantin meressä)
Azorin-, Kanarin- ja Wiheriän-niemen-saaret, Guinean-saaret
Gninean lahdessa, Ascension, historiassa merkillinen S:t Helena
ja Tristan da Cunha eli Wirwotus-saaret, (Indian meressä)
suuri Madagaskar, Komoro-saaret MozambMn salmessa, Mas-
karenit, Amirantit ja Sechellit sekä Sokotora Guardafui-niemen
edustalla.

Maanpinta. Maanpinnanki suhteen on Afrika yhtäläistä.
Etelä osa on luultalvasti yhtenäinen ylänkö, Korkea-Asrika, jossa
on paljon lumen peittämiä wuorenkukkuloita ja suuria järwiä,
ja joka porrasmaana alenee kaltaisia rantamaita kohden. Poh-
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jais puoli sitä ivastaan on nlehenfci alankomaata, jossa on Sa-
hara, laajin hieta-acnvikko maan päällä. Saharan pohjais pno-
lella on Afrikan parahin tunnettu ja merkillisin osa, tuo korkea-
lcintänen Välimeren rannikko eli Atlas-wuorimaa. Alankomaan
etelä puolella ylenee maa Korkeaa Afrikan kohden porrasmuo-
toisina muorina: länsi puolella Kong-WUoret ja itä puolella

Habeschin Vuorimaa setä tuntemattomat wuorenselänteet sisä Af-
rikassa. — Koillis osassa juoksee suuri ja historiassa merkilli-
nen Niilijoki, jonka alku hiljakkoin on löytty oleman Nyanzan
järtvestä Kuu-Vuorten kupeilla Korkean Afrikan itä osassa.
Mainittalvimmat wedet paitsi näitä owat: pohjais osassa suuri
Tschad-järlvi ja Dsjoliba-joki, joka laskee Guinean lahteen;
etelä osassa Oranje-joki Atlantin mereen, ZllMbesi-joki Mozam-
bitin salmeen ja Goschop-joki, jonka suu on päitvcintasaajan
alla, sekä järlvet Nyllssi, Ngami y. m.

Amerika.
Rajat ja asema. Amerikaa piirittää pohjassa pohjainen

Jäämeri, lännessä Iso ivaltameri ja idässä Atlantin meri;
etelässä yhdistyivät molemmat iviimeksi mainitut meret Mllgel-
haenin salmen kautta ja Tulimaan etelä puolella. Pohjais-
Amerika (342,000 n. pen.) menee pohjaisimmissa osissaan poh-
jaiseen kylmään wyöhykkeesen ja ulottuu sitte lauhkean läpi tuu-
maan lvyöhykkeesen likelle tasaajaa. Etelä-Amerika (326,000
n. pen.) ulottuu kuuman ja eteläisen lauhkean wyöhykkeen läpitse.
Amerikan manteren pohjaisin niemi on BllrrvV, läntisin Wales-
prinfin niemi Behringin salmessa, itäisin Olinda ja eteläisin
Forward, mutta wielä etelämpänä on Hornin niemi Tulimaan
etelän puolisella karilla.

Rannat. Pohjais-Amerikan rannoilla on, samoin kuin
Europanki, paljon lahtia ja niemimaita. Suurimmat niemi-
maat owat Labrador Atlantin meren ja Hudsonin lahden wä-
lisfä, Uusi Skottlanti itä puolella Fundy-lahtea, Florida Me-
rito-lahden suulla, DukatllN Meriko-lahden (Kampeche-lahden) ja
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Karaibin meren (Honduras-lahden) »välissä, Kalifornia saman-
nimisen lahden wieressä, Aljllschka Behringin meressä. Etelä-
Amerika on rcmtainsa suhteen Afrikan muotoinen ja on sitvis-
tnmisessäänkin jäänyt pitkän mattaa poyjais-Amerikan jälkeen.

Saaria. Amerikan mainittalvimmat saaret owat: (pohjassa)
HuippUtvuoret, pohjaisin tunnettu maa maan päällä, luetaan ta-
tvallisesti Amerikacm, maikka se on lähempänä Europaa, Grön-
lanti, Parry-saarct, Cockburn ja Cumberlanti, (idässä) New-
Foundlanti, Bermudas- eli Kesä-saaret, Länsi-India, laaja saa-
risto Pohjais- ja Etelä-Ameritcm wälisfä, jaettuna moneen ryh-

mään: suuret Antillit (Kuba, Haiti eli Domingo, lamaikka,
Portonko), lvähät Antillit eli Karaibit Portoritosta Etelä-
Ameritaa kohden, Bahama- eli Lukajin-saaret Floridan ja Hai-
tin wälisfä, (etelässä) FMannin saaret eli Mallouinit, Tuli-
maa, (lännessä) Patagonian-saaret, Gallopagos- eli Kilpikonnan-
saaret tasaajan alla, Quadra Wancouwerin saari Futas-lahdessa,
Charlotta-kuningattaren ja Wales-prinsin-saari, Sitka, Kodjak,
Aleutit, ulottuen Aasiaa kohden.

Maanpinta. Hirmuisen pituutensa lvuoksi on Amerika eri-
lainen kuin muut maa-osat ja samoin sen ylänkö- ja alanko-
mailla sn omituinen asemansa ja suuntansa. Wastoin Aasiaa
ja Asritaa, joiden sisämaat owat laajoja suurilla muorilla rajo-
tettuja ylänköjä, jotta rantoja kohden alenemat, owat Amerikan
sisämaat tasaisia alankoja, jotka laajenemat itä puolella sitä pittiu
koko länsi rantaa kulkelvaa ivuoriselännettä. Itä rannikolla on
sen siacm ainoastaan yksinäisiä lvuoriryhmici, jonka lvuoksi sisäi-
nen tasamaa mnutamin paikoin ulottuu Atlantin meren rantaan
asti. Toista niin pitkää lvuoriseltaci, kuin se joka knlkee pitkin
Amerikan läntistä rantaa (1,900 penik.), ei ole koko maan
päällä, mutta se on myös merkillisen kaitainen (15 penik.). Se
ei kastva paljo metsää eitä muita kasivia, mutta siinä on run-
saasti metallia (kultaa, hopeaa, tvaskea). Yhteistä nimeä koko
»vuorijonolla ei ole: Etelci-Ameritassa on sen nimi Kordilleras
(selänteet) de los Andes (maski, metalli) ja siinä on monta
korkeaa kukkulaa; Pohjais-Amerikassa on sillä eri paikoin eri
nimet, niinkuin Kalliowuoret pohjaisimmassa ofasfa. Paitsi sitä
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käy toinen, tultaritas »vuorijono Kalifornian niemimaan eteläi-
simmästä nokasta Aljaschkcm niemimaahan, nimellä Pohjais-
Amerikan Meri-alpit. Amerikassa on paljon tulilvuoria ja usein
tapahtuu inaanjäristytsiä. Pohjais-Amerilan pohjaisin osa on
alamaata, tciynncinsä järwiä ja foita, jotka enimmän osan lvuotta
owat jäässä. Kesti osa on maan snurimpia tasangotta, Missi-
sippj-joen ja sen suuren siwujoen Missourin ympäristöillä. Tätä
tasankoa, jossa paikoin on suuria ruoholakeutsia, prairies eli
TawanNM, rajottaa idässä Alleghany-wuoret, joiden itä puo-
lella on tuo 30—40 penikulmaa letveci, hytvin lviljelty Atlan-
tin rantamaa, jonka läpi juoksee monta pientä, mutta aluksin
kuljettamaa jokea. Suurin joki tällä rannalla on Lorenzo, joka
juoksee Viidestä suuresta järwestä (Mjärwi, Michigan, Huron,
Eric ja Ontario). — Etelä-Amerikcm pohjais osassa juoksee
maan suurin lvirta Maranon eli Amazon-joki (730 penik.).
Sen ympärillä olelvcilla tasamaalla kaswaa paikoin tiheitä, läpi-
pääsemättömiä itilvanhoja metsiä (sillvas), Paikoin puuttomia
nurmikoita (Llanos). Etelä-Amerikan etelä puolessa, Plata-joen
rannoilla on samallaisia ruohonurmikoita nimellä Palllpas.

Australia,
sanotaan myös Polynesiaksi. Tähän kunluu 1) Uuden Hollannin
mantere, etelä puolella tasaajaa kuumassa ja eteläisessä lauh-
keassa wyöhykkeessä, Indian meren ja Ison waltameren wä-
lisfä, ja 2) iso joukko saaria ja saariryhmiä Isossa ivalta-
meressci, molemmin puolin tasaajaa, niinkuin Van Diemen-maa,
Uusi Zeelanti, Uusi Guinea, Sandwichin-saaret y. m. Manner-
maasta ei tunneta juuri muuta kuin rannat: läntinen on lakeaa,
hietaista ja aawiton-tapaista; pohjainen ju itäinen on »vuorista,
mutta niissä on useampia wiljeltciwiä laaksoja ja aukeita paikkoja;
etelä rannikko on paljon leivecimpi ja tviljalvampi sekä kullasta
rikas. Mitä tulee sisämaahan, owat tiedot siitä lvastaktaisia
ja epätvakaisia, kuitenki lieneivät lvcmhat luulot suurista jär-
lvistci ja laajoista ruoko-tasangoista hyljcittcitvät, ja arwelta-
wasti siellä, muiden maiden tapaan, löytyy aawNo-maa, josta
kuumat tuulet tulemat rannoille.
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Europan waltiollinen jako.
Europasfa on useampia itsenäisiä waltakuntia, jotta ynnä

muutamia niiden etewimpiä kaupunkia tässä jcilempänci luetellaan.

1) Etelä Europassa.
Portugalin kuningaskunta; kaupunkia: Lissabon, pääkaupunki,

Oporto.
Spanian kuningaskunta; kaup. Madrid, päätaup., Cadiz, Bar-

celona.
Italian kuningaskunta; kaup. Turin, Florens, pcicikaup., Neapeli,

Palermo Eicilian saarella.
Kirkkowaltakunta; kaup. Ruomi, paawin asunto
San Marinon tasamaita.
Greekan kuningaskunta; Atheni, päätaup
Turkin sultaanikunta: kaup. Konstantinopeli, pcicikaup., Adrinopeli.

2) Kesti Europassa.
Ranskan keisarikunta; kaup. Parisi, pcicikaup., Lyon (Liong),

Marseille (Marselj), Bordeaux (Vordoo).
Belgian kuningaskunta; kaup. Brussel, pcicikaup., Antwerpen.
Alamaiden kuningaskunta; kaup. Amsterdam, Haag, päätaup.
Schweizin liittotasawalta; tanp. Bern, päätaup., Genewe.
Itawallan keisarikunta; kaup. Wieni, pcicikaup., Triest, Wenedig,

Prag, Ofen-Pesth.
Preussin kuningaskunta : kaup. Berlin, päätaup., Stettin, Danzigs

Köningsberg, Köln.
Baierin kuningaskunta; päätaup. Munchen.
Wurtenb ergin kuningaskunta; päätaup. Stuttgart.
Sachsin kuningaskunta; pcicikaup. Dresden.
Blldin suurherttuakunta; pcicikaup., Karlsruhe.
Wapaa ivaltakaupunki Hampuri.

3) Pohjais Europassa.
Suuren Britannian kuningaskunta, yhdistettynä Englannln,

Skottlannin ja Irlannin kuningaskunnista; kaup.
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Lontoo, päätaup., Liwerpool, Manchester, Edinburg,
Dublin.

Taskan kuningaskunta; kaup. Köpcnhamina, päätaup.

Ruotsin kuningaskunta; kaup. Tukholma, pääkcmp., Götepori.
Norjan kuningaskunta, jolla on Ruotsin kanssa yhteinen kunin-

gas; kaup. Kristiania, päätaup.

4) Itä Europassa.

Wenäjän keisarikunta, laajuudeltansa suurin waltio maan päällä,
sisältää, paitsi itä Europan tasankoa, koko pohjais osan
Aasiaa eli Siperian ja luoteis osan Pohjais-Ameri-
kaa. Kaupunkia: Pietari, Netvajoen suulla, pääkau-
punki ja keisarin asuntopaikka, MoskoW«, ivaltakunnan
tvanhempi pääkaupunki, Riiga, Arkangeli, Odessa.

Niistä maista, jotka owat Europassa ja kuuluivat Wenä-
jän waltioon, on erittäin mainittaivat:
Puolan kuningaskunta, päätaup. Warsowa, ja Suomen Suuri-

ruhtinanmaa, pääkcmp. Helsinki.

Suomen Suuriruhtinanmaa.
Meidän kotimaassamme on seuraamat maakunnat : Warsinais

Suomi, Satakunta, Ahlvenamaa, Uusimaa, Häme, Saroo, Karjala,
Pohjanmaa ynnä Suomeen tuulutva osa Westerbottnista ja
Suomen Lappi. Hallituksen ja tvaltiohoidon suhteen on maa
jaettu kahdeksaan maaherran lääniin: nimitt. Oulun, Waasan,
Turun, Uudenmaan, Wiipurin, Kuopion, Mikkelin ja Hämeen
lääniin.

Oulun ja Kajaanin lääniin kuuluu Suomen Lappi, Suomen
osa Westerbottnista ja pohjais osa Pohjanmaata. Kaup. Tor-
nio, Oulu, Raahe, Kajaani. — Waasan lääni sisältää etelä
Pohjanmaan, luoteis osan Hämettä ja koillisen kulman Sata-
kuntaa. Kaup. Kokkola, Pietarsaari, Joensuu (Uusi Kaarlepyy),
Waasa, Kaskinen, Ristiinan kaupunki, Iywäskylä. — Turun
ja Porin lääni Ahwenamaan kanssa sisältää Warsinais Suomen,
läntisen ja suuremman osan Satakuntaa, Ahwenamaan ja ivci-



24

hän osan läntistä Uutta maata. Kaup. Pori, Rauma, Uusikau-
punki, Naantali, Turku, Tampere, Maariahamina. '— Uuden-
maan lääniin kuuluu läntinen ja suurin osa Uuttamaata ja lou-
nainen osa Hämettä. Kaup. Tammisaari, Helsinki, Porwoo,
Lowiisa. — Wiipurin lääniin luetaan etelä Karjala, eteläisin osa
Sawoa, itäisin osa Uuttamaata ja wähäinen osa kaakkoista Hä-
mettä. Kaup. Hamina, Wiipuri, Käkisalmi, Sortamia, Lap-
peenranta. — Kuopion lääni sisältää pohjais osan Karjalaa, poh-
jais osan Sawoa ja koillisen osan Hämettä. Kaup. Kuopio, Jo-
ensuu (loenkaupunki). — Mikkelin lääniin kuuluu keski Satvo
ja kaakkoinen Häme. Kaup. Sawonlinna, Mikkeli, Heinola. —

Hämeen lääniin kuuluu lounais Häme ja itäinen Satakunta ja
wähäinen osa luoteista Uuttamaata. Kaup. Hämeenlinna.
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Toinen jakso.

Kun maatiede selittää maan muodon ja snuruuden sekä
sen kohdat muiden maailma- ja taiivaspallojen suhteen, sano-
taan sitä suureopilliseksi maatieteetsi. Kun siinä selitetään maan-
pinnan luonnollinen laatu, maat, wedet, ilmanala ja luonnon-
tuotteet, nimitetään sitä luonnon-omaiseksi maatieteetsi. Kun
taas katsellaan maata ihmisten asuntopaikkana ja jaettuna eri-
näisiin »valtakuntiin ja kansakuntiin, sanotaan sitä Valtiolliseksi
maatieteetsi.

Suure-opillinen maatiede.
Waloisat taiivaspallot sanotaan myös kiintotähdiksi. Nii-

den luku ja kaukaisuus maasta on mahdottoman suuri. Se niin
kutsuttu linnunrata ja ne niin kutsutut sumukot, jotta näkyivät
kirkkaina pillvenpilktuina, owat suuri joukko tähtiä, jotta toinen
toisistansa owat arlvaamattomcm kantana, maitta ne näyttälvät
oleivan hyivinkin likellä toinen toistansa. Auringon jälestä
maata lähin kiintotcihti on 4 miljonaa penikulmaa kaukana
maasta. Paremman seltvyyden tähden jaetaan kiintotähdet eri
joukkoihin, joita kutsutaan tähtikunniksi. Niistä mainittakoon
tässä waan wähä otllwa, jossa on seitsemän suurempaa tähteä,
joista yksi, pohjantähti, on melkein suoraan sitä maan paikkaa
kohden, jota kutsutaan pohjais naivaksi.

Aurinko on meille tärkein kiintotcihti; siitä on meillä par-
hain, ehkä paljon tvaillinainen tieto. Auringon ympäri, ja ar-
wattawasti jokaisen muuuki kiintotähden ympäri kulkee enem-
män eli wähemmän soikeissa radoissa muutamia pimeitä pallo-
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ja, jotta auringostansa saamat »valoa ja lämmintä. Aurinko
ynnä sen ympäri kiertätväin pimeäin palloin kanssa kutsutaan au-
rinkokunnaksi. Samoin arwellaan myös kiintotähdet seuralaisillensa
kiertämän jonkun erinäisen tähden ympäri, joka taas »vuoros-
tansa kukaties kuuluu johonkin muuhun aurinkokuntaan, ja niin
edespäin määrättömiin. Se liite, joka »varmaan tietään oleman
meidän auringolla ja jonka ajan-pituus on taidettu laskea, on
ympcirinsci pyöriminen, jota tapahtuu noin 25^ meidän lvuoro-
kautenamme.

Meidän aurinkokuntaamme kuuluu, sen minkä sitä tähän asti
tunnetaan, seuraamat pimeät pallot, nimittäin: 8? kiertotähteä,
21 kuuta ja joukko pyrstötähtiä. — Kiertotähdet owat jotsiti
kiintotähtein näköisiä, mutta heidän »valonsa on himecimpi ja ta-
saisempi. Ne tieritvcit auringon ympäri, lännestä itään, melkein
ympyriäisiä ratoja. Ne owat eri taulana auringosta ja sen-
tähden myös niiden kiertoradat ja tierto-ajat eri pitkiä. Kierto-
tähdet owat seuraamat, lueteltuna sen jälteen miten ne owat
auringosta eri kaukana: Merkurius, Venus, Maa, Mars, 79
wähciistä kiertotähteä, Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus.
— Kuut owat sellaisia palloja, jotka lännestä itään pyöriivcit
jonkun kiertotähden ympäri ja seuraamat sitä, sen kulteissa aurin-
gon ympäri. Maata seuraa 1 kuu, Jupiteria 4, Saturnia 8,
Urcmia 6 ja Neptunia 2. — Pyrstötähdet tunnetaan parhaiten
loistamasta pyrstöstänsä, jota tatvallisesti on takapuolella au-
ringosta katsoin. Ne tultewat awarundessa jota haaralle ja nii-
den radat auringon ympäri owat hywin soikeat, jonka tähden
ne Mätiin owat aitvan lähellä aurinkoa, ivciliin kotvin kan-
tana siitä.

Maan liikunto. Kiertotähdet eiwät ole aina yhtä kaukana
auringosta, sillä niiden kiertorata on soikea, ja aurinko on ra-
dan toisen pään koskipaikassa. Maa, ollessaan lähinnä aurin-
koa, tammikuun alussa, on noin 700,000 penikulmaa likempcinä
aurinkoa kun heinäkuun alussa, jolloin se on taulvimpcma au-
ringosta. Maan kiertorata auringon ympäri, jota ekliptikaksi
kutsutaan, on noin 150 miljonaa penikulmaa pitkä. Tätä rataa rien-
tää maa jota sekunnissa non 4H penikulmaa ja koto ratansa se
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kulkee 365 »vuorokaudessa 5 tunnissa 48 minutissa ja 49 se-
kunnissa eli yhdessä Vuodessa 5).

Maan toinen liikunto eli pyöriminen akselinsa ympäri ta-
pahtuu Vuorokaudessa eli 24 tunnissa. Maan ympärinsä pyö-
rimisestä tulee päitvän ja yön ivaihetus. Kuu pyöriminen ta-
pahtuu lännestä itään, niin itäisempi maan paikka saapi ennem-
min ivalonsa auringosta kuin lännempi. — Kaikki ympyriäiset
(ympyrän) piirit jaetaan 360 yhtä suureen osaan, joita kutsu-
taan asteiksi; samoin jaetaan kukin aste 60 yhtä suureen osaan
eli minutiin ja tukin minuti 60 yhtä suureen osaan eli sekun-
tiin. Kirjoissa näitä merkitään niin että 5° 10^ 15" merkitsee
5 astetta 10 minutia ja 15 sekuntia.

Kuu. Maan kulteissa auringon ympäri seuraa sitä kuu.
Kuussa on ivaihetellen tasankoja ja sangen korkeita wuoria;
wettä ei siellä luulla olelvcm. Kun kuu on ympyriäinen pallo
ja hohtaa auringolta saadulla tvalolla, näyttää se meille erimuo-
toiselta, tultuansa eri suuntiin auringon ja maan suhteen. Kun
aurinko ja kun on samalla puolella maata, paistaa auringon
tvalo kuun takapuolelle, maasta katsoen. Kuu on sentähden nä-
kymättömissä; silloin on uusikuu. Mutta kun aurinko on toi-
sella ja kuu toisella puolella maata, on auriugon »valaisema
*) Tllwallistin wuostin luetaan waan 365 täyttä »vuorokautta, ja

mainitut 5 tuntia 48 minutia ja 49 sekuntia jätetään pois. Mutta
sen sillan pannaan joka neljäs lvuosi larlausnmodelsi, jossa on
366 »vuorokautta. Näin luetaan ivanhan eli julianisen ailalu-
WUN jälkeen. Mutta nämät 4:nä wuotena tllllll taivalla karttuneet
5 tuntia, 48 min. ja 49 sek., yhteen laskettuna, eiwät tee täyttä
»vuorokautta eli 24 tuntia, waan ainoastaan noin 23^ tuntia, jon-
katähden 400 wuoden kuluessa tulisi 3 »vuorokautta liiaksi. Tämä
wirhe »vältetään uudessa eli gregorifessll ailaluwussa silla ta-
ivalla että 400:tzta »vuodesta jätetään 3 karkauspäiwää pois, ja niin
katoaa wirhe melkein mitättömiin. Wanhan aikaluwun mukaan
owat kaikki ne »vuodet karlauswuosia, joiden ivuosiluku jakaupi ta-
san neljään osaan, ja uuden aikaluwun mukaan samoin, paitsi niitä
satalukuja, joiden kahta ensimäistä numeroa ei saata jakaa tasan
neljään osaan. Wanhan aikaluwun mukaan owat siis esim. »vuo-
det 1600, 1700, 1800, 1900, ja 2000 karlauswuosia, mutta uuden
aikaluwun mukaan mainituista »vuosista, ainoastaan 1600 ja 2000.
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Puoli kuusta maata kohden. Silloin tuuu koto puolisko nätyy
maahan; silloin on täysikuu. Uuden ja täyden kuun »välissä
oletvain 14:jän 15:den ivuorokcmden kuluessa tulee kuun ivaloi-
nen puoli yhä euemmcm ja enemmän nätyiviin meille, mutta

feuraatvain 14:jän 15:den wuorotauden kuluessa sen ivaloinen puoli
tvetciytyy wähitellen poispäin meistä ja menee wihdoin näky-
mättömiin. Kuun kierto-aika maan ympäri on noin 291 ivuo-
rokcmtta. Saman werran aikaa kuluu sen pyöriessä terran
ympärinsä.

Pimenemiset. Auringon ja kuun piminemiset tulemat myös
maan ja kuun kulkemisesta ympäri aurinkoa. Kun maa tulee
auringon ja kuun tväliin, samaan linjaan kuin ne, estää se au-
ringon tvalon paistamasta kuuhun, jonka koko hohtatva puolisko
muuten näkyisi maahan. Kun maa on niin auringon ja kuun
wälisfä, ettei auringon tvaloa pääse ollenkaan kuuhun, silloin
koko kuu pimenee; mutta kun waan joku osa maata on edessä,
silloin kuukin waan osaksi pimenee. Samoin tapahtuu auriugon
pimeneminen, kokonaan eli osittain, kun kuu tulee auringon ja
maan tväliin ja niin estää auringon lvalon kokonaan eli osit-
tain paistamasta maahan niille paikoille, johon se muuten pais-
taisi. (Tämä olisi oikeimmin kutsuttaiva maan pimenemiseksi.)

Maan muoto ja siihen Vedetyt wiiwat. Että maa on pal-
lon muotoinen, ymmärretään siitciki, että tun kaukana halvait-
semme jonknn esineen, me ensin näemme sen ylimmäisen osan,
mutta alemmat osat tulewat sitte ivasta näkylviin kun lähenemme
sitä esinettä, samoin kun lähenemme jotakin esinettä, joka on
jonkun mäen takana. Maan ympäri taitaan kaikille haaroille
kulkea ja on se siis irrallaan aivaruudessa liikkulva. Portugali-
lainen mies Magelhaen oli ensimäinen, joka kolmentvuotisella
matkallaan (1520—1522) purjehti ympäri maa». — Kun
maanpinnalla on ylänköjä ja alankoja, ei maa saata olla ailvcm
ympyriäinen, mutta näitä epätasaisuuksia ei taideta lukuun ottaa,
sillä niin suurella pallolla, kuin maa on, ei ne juuri mitään tee.
Ei mitään paikkaa maanpinnasta taida sanoa oleivan ylöspäin
eli alaspäin; ihmisiä asuu ympäri maan ja kaikki kutsuivat sitä
alaspäin, joka on maan keskipalkkaa kohden. Ettei ihmiset ja
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muut kappaleet putoa pois maasta, se tulee niiden omasta pai-
nosta, jota tvetää niitä maata kohden.

Ämpäri macmpallon ajattelemme iviilvoja tvedetyksi, jotka
senivuoksi wedetään pcillokarttoihin ja karttoihin joko suoriksi eli
kaaretviksi niinkuin ympyrän kaaret. Mainittaivin näistä wii-
woista on se, joka on ivedetty ympäri maan idästä länteen,
yhtä kaukana kummastakin naivasta. > Sitä kutsutaan tasaajaksi
eli paiwäntasaaja-wiiwaksi, sillä kun auringon säteet paistaivat
suoraan niitä paikkoja kohden, joiden läpi tämä lviiiva ajatel-
laan täywätsi, on päiivä ja yö koko maan päällä yhtä pitkä,
eli 12 tuntia kumpikin. Tasaaja on 5,400 penikulmaa pitkä,
ja niin muodoin on tasaajan joka aste 15 penikulmaa (eli 102
Suomen penikulmaa). Se tviiiva, joka ajatellaan tvedetyksi läpi
maan niin etta sen kumpikin pää on tasaajassa, kutsutaan läpi-
mitaksi eli poikkiwiiwaksi. Sen pituus on 1,718-i penikulmaa.
Maan akseli on 5Z penikulmaa lyhempi ja siis waan 1,713^
penikulman pituinen. Maa ci ole siis juuri täydellinen pallo,
»vaikka ci sen pinnan epätasaisuuksia lukuun otettaisikaan, waan
on litteä eli latistunut napainsa kohdalta. Mutta sen wertai-
nen litteys maan kotoisessa pallossa ci siitetään lvcukuta juuri
mitään. Tasaaja jakaa maan kahteen yhtä suureen osaan:
pohjaiseen ja eteläiseen pallonpuoliskoon.' Ne niin kutsutut yh-

densuuntaiset piirit eiwät ole kaikki yhtä pitkiä, waan lyhensivät
sitä myöden, jota lähempänä ne owat jompaakumpaa napaa.
Eiwät siis eri yhdensuntaisten piirien asteetkaan ole yhtä pit-
kiä. Dksi tasaajan aste on 15 penikulmaa, mutta esim. yksi sen
yhdensuuntaisen piirin aste, joka on »vedetty 60" tasaajasta,
on waan 71 penikulmaa pitkä ja 90":ssa tasaajasta eli itsessä
macmnatvassa katoaa yhdensuuntaisen piirin aste aitvcm mitättö-
miin. Puolipäilvänpiirillä ei ymmärretä kokonaista ympyrää,
waan ainoastaan pnoli siitä. Kaikki pnolipäiwänpiirit owat yhtä
pitkiä ja puolipäiwänpiirin asteet saattaa pitää yhdenpituisina.
Puolipäilvcinpiirin nimi tulee siitä että kussakin paikassa on sil-
loin puolenpäitvän aika eli aurinko on silloin korkeimmallacm
taiivaslaella, kuu aurinko paistaa pitkin sen paikan puolipciiivän-
piiriä. Ainoastaan niillä, jotka asuivat suoraan pohjassa eli
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etelässä meistä, on puolen pciilvcin aita samalla hetkellä tuin
meillä, mutta niillä, jotka asuwat itään eli länteen päin meistä,
on puolen päiwän aita warhemmin eli myöhemmin kuin meillä
(nimittäin 4 minutia kultakin asteelta).

Paikkaili leweys ja pituus. Yhdensuuntaisten ja puolipcii-
ivcinpiirein alvulla laitaan määrätä tunkin macmpaikcm asema:
edellisillä paikan leweys ja jälkimäisillä sen pituus. Paikan leivey-
dcllä ymmärretään sen kaukaisuus tasaajasta pohjaan ja etelään
päin, jonka »vuoksi leweys saattaa olla pohjainen eli eteläinen. Lelve-
yttä kutsutaan myös napakorkeudeksi. Pituus osottaa kuinka kaukana
kukin paikka on jostakin määrätystä puolipäiwänpiiristä, jota
siis kutsutaan ensimäiseksi puolipäiwänpiiritsi. Ensimäisetsi puo-
lipäiwänpiiritsi saa määrätä minkä tahansa, ja siitä taitaan
lukea eri raivoin: joko waan itään päin, tahi waan länteen
päin, taikka kahtia kummallekin suunnalle. Meidän talvallisilla
kartoilla on se puolipciiwcinpiiri pantu ensimäiseksi, joka käy me-
ren puolella Afrikan läntistä rantaa. Läbellci olemasta Ferro-
nimisestä saaresta kutsutaan sitä myös FerryN puolipäiwänpiiritsi,
ja siitä luetaan ainoastaan itään päin (itäinen pituus). Seka
leweys että pituus määrätään asteilla, minuteilla ja sekunneilla.
Ei minkään paikan leweys saata olla päälle 90", sillä siinä on
macmnapa; mutta pituus-asteita on 360. Ferron puolipciilvcin-
piiri on siis 360" eli 0". Jos siis esim. jollakin paikalla sa-
notaan olewan 60" 10^ pohjainen leweys ja 44" 38^ pituus,
löydetään se siltä paikalta, jossa näillä numeroilla merkitty yh-
densuuntainen ja puotipäiwcinpiiri käymät ristiin. — Se puoli
maanpintaa, joka on ensimciisen ja 180:npuolipäiwäpiirin Ma-
lissa, kutsutaan itäiseksi pallonpuoliskoksi ja toinen puoli länti-
seksi pallonpuoliskoksi.

Maan jako Vyöhykkeisiin. Niillä kahdella yhdensuuntais-
piirillci, jotta käymät 23^" tasaajasta, molemmin puolin sitä,
sekä niillä kahdella, jotka käymät saman matkan päässä kummas-
takin naivasta, on oma nimensä. Ne kaksi edellistä kutsutaan
kääntöpiireiksi, kaksi jälkimäistä napapiireiksi. Nämät neljä yh-
densuuntaispiiriä jakamat maanpinnan 5 Wyöhykkeesen. Molem-
pain kääntöpiirein wälisfä, joista tasaajan pohjais puolella ole-
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»vaci kutsutaan myös krawun kääntöpiiriksi ja etelcinpuoliaista
kauriin kääntöpiiriksi, on kuuma wyöhyke. Wyöhykkeet kääntö-
piirin ja lähimmän napapiirin wälisfä kutsutaan lauhkeiksi.
Niitä on siis kaksi: pohjainen ja eteläinen. Napapiirein sisällä
on pohjainen ja eteläinen kylmä wyöhyke. Tämän jaon sekä
wyöhyketten nimien perustuksena on se eri macmpaikoissa tval-
litselva suurempi tahi lvähempi lämpimyys, ja se taas tulee siitä
mihin suuntaan auringon säteet lankeelvat maan eri paikkoja
kohden. Ne macmpaikat, joissa auringon säteet paistaivat suo-
raan maata päin, owat kaikkia kuumimmat, mutta jota ivinom-
pcicm auringon säteet tulelvat maanpintaa kohden, sitä ivähem-
miu ne lämmittäivät. Lähinnä tasaajaa on siis lämpimin, lä-
hinnä napoja kylmin. Jos auringon säteet aina tulisitvat sa-
maa suuntaa maan eri paikkoja kohden, olisi kussakin paikassa
lämpimänsä muuttnmatonnll. Mutta kun aurinko toisen puolen
ivuotta paistaa suoraan jotakin paikkaa kohden pohjais puolella
tasaajaa, ja toisen puolen ivuotta etelä puolella tasaajaa, ja kun
auringon säteiltä snoraan »valaistu macmpaikka tväliin on lä-
hempänä tasaajaa, lväliin kaulvempcma siitä, ei kuitenkaan enem-
pää 231 astetta, niin se tekee erotuksen lämpömäärässä ja wuo->
den aikain muuttumisen. Kuumassa wyöhykkeessä ei kuitenkaan
tämä muutos ole suurin tuntuina; koko ivuosi on siellä lämmin.
Siellä erotetaan waan pouta-llika ja myrskyinen sade-aika. Sade-
aita alkaa siellä silloin kun auringon säteet rupesivat paista-
maan suoraan maata kohden ja sitä kestää useat kuukaudet,
joina runsaasti ja rankasti sataa. Lauhkeissa wyöhylkeissä lai-
taan erottaa 4 tvuoden-aikaa. Tässä on kuitenkin mnistettatva
että lähinnä kääntöpiirejä aina 30 asteesen ilmat owat melkein
yhtäläiset kuin kuumassa wyöhykkeessä, ja taas lähinnä napa-
piirejä yhtäläiset kuin kylmissä tvyöhykteissä. Maikka tosin toi-
sella puolella 30 astetta saattaa erottaa ivuodeu ajat toisistansa,
on wielä 35 ja 40 asteen wälillä lumi ja halla harivoin ta-
ivctttalvia. Kylmissä wyöhylkeissä on ainoastaan kaksi wuoden-
aikaa, sillä niiden pitkä ja kowa talwi muuttuu pikaisesti ly-
hyeksi mutta toisiuaan hyivinkin lämpimäksi kesäksi. Nämät
wuoden-ajat owat molemmin puolin tasaajaa niin wastapäi-
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siä että knn pohjaisessa pallon puoliskossa on kesä, silloin
on eteläisessä taltvi ja päin mastoin. — Tästä tulee myös
erotus pciiiväiu ja öiden pituudessa macm eri paikoilla. Jota
lähempänä jokn paikka on jompaakumpaa napaa, sitä suurempi
on erotus pciitvciin ja öiden pituudessa eri aitoina ivuotta, mutta

lähellä tasaajaa on tämä erotus aiwcm wähäinen. Siellä on
pciiivci ja yö toto lvuotena noin 12 tunnin pituinen kumpikin;
40 asteen letveydellci on pisin pciilvci 15 tuntia ja samoin 6
kuukauden kuluttua pisin yö; 60 asteen kohdalla on pisin pciilvci
ja pisin yö 19 tuntia; napapiirin eli 66H asteen kohdalla 24
tuntia, niin etta aurinko on ylhäällä koto tvuorotcmden, mutta
6 kuukautta sen jälkeen koto tvuorotcmden näkymättömissä; 70
asteen kohdalla kestää pisin pciilvci ja pisin yö 2 kuukautta kum-
pikin; naivassa on aurinko 6 kuukautta laskeumatta ja 6 kuu-
kautta nousematta. Maaliskuun 21 pmci paistaa aurinko suo-
raan niitä paikkoja kohden, jotka owat tasaajan alla. Döt ja
pciitvcit owat silloin koko maan päällä yhtä pitkät. Sitä kutsu-
taan kewät-päiwäntllsaukseksi. Samoin on syyskuun 23 p:nä
ja silloin on syys-päiwänseisaus. Kesäkuun 21 p:nci heittää au-
rinko säteensä suoraan niitä paikkoja kohden, jotka owat 23^
astetta pohjcmpuolella tasaajaa. Meillä pohjaisessa pallonpuo-
liskossa on silloin pisin pciitvci. Sitä kutsumme kesä-päilvän-
seisaukseksi. Kuusi kuukautta sen jälkeen eli joulukuun 22 p:nä
on meillä talwi-päiwänseisaus ja lyhin pciitvämme, sillä silloin
aurinko paistaa suoraan niitä paikkoja kohden, jotta owat 23 H
astetta eteläpuolella tasaajaa.
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Luonnon-omainen maatiede.

Maa ja meri ei ole tasan jaettuna maan päällä, ivaan on
maata enemmän pohjan puolella. Pohjaisessa pallonpuoliskossa
on lähes 3 kertaa enemmän maata kuin eteläisessä. Itäisessä
pallonpuoliskossa on päällä 2 ivertaa enemmän maata kuin län-
tisessä. Merta on siis paljon enemmän eteläisessä ja läntisessä
pallonpuoliskossa.

Ilman-ala ja luonnon-tuotteet.
Lämpimän päälähde maan Päällä on aurinko, ja kunkin

maanpaikan ilman-ala on erinomattain sen mukaan kuinka kau-
kana se on tasaajasta. Maanpinnan waihettelewa laatu ja muut
asianhaarat tvaikuttatvat kuitenki sen että paikan todellinen il-
man-ala. usein on peräti toisenlainen, kuin sen asemasta tvoisi
päättää. Samalla leiveys-asteella on Vuorimaissa ja muissa
ylänkömaissa kylmempi ilman-ala kuin tasangoilla ja alamailla,
ja lämmin »vähenee jota enemmän maa ylenee, siksi että wihdoin
tullaan ikuisen lumen rajalle, jonka yläpuolella lumi ja jää ci
euää sulaa, samoin kvin napain seuduilla. Ylimalkaan laitaan
sanoa etta lämpömäärä tvähenee 1 asteen maan yletessä 550—
600 jalkaa sekä asteen jokaiselta leweys-asteelta. Ikuisen
lumen raja tasaajan paikkeilla on noin 15,000 jalkaa maasta
korkealla, mutta alenee wähitellen, niin että se 75": nkohdalla
ja monin paikoin ennenkin on maanpinnassa. SuurMpllin
maiden sifä-osissa owat kesät lämpccmmät ja talwet kylmemmät
ja yleisesti niiden Väliajat (tewä ja syksy) lyhemmät kuin saa-
rilla ja rantamailla, joissa meri-ilma ivaikuttaa. tasaisemman läm-
pimän. Sentähden onkin erotus manteren ilman-alcm ja me-
ren ilman-alan wälillä; edellisessä on ilma kuiivempi kuin jäl-
kimäisessä, jossa ilma on kosteampi sekä wesi- ja lumisateet run-
saammat. Hieta-aawikot kuumenewat pian, mutta jähtywät myös
pian. Newaisissa, Vetisissä ja Viljelemättömissä maissa on il-
man-ala kylmempi kuin Viljellyissä. Tuulet tekcwät myös ilman-
alan epätasaiseksi; sillä muutamat tuulet (meillä pohjaiset ja
itäiset) tuowat knlmvyttä, toiset taas (etelä- ja länsi-tuulet)

Maatiede. 3
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lämmintä. Suuremman maan läntisellä rannalla on sentähden
paljon lauhkeampi ilman-ala kuin itäisellä. Ylimalkaan on poh-
jaisella ja itäisellä pallonpuoliskolla lauhkeampi ilman-ala kuin
eteläisellä ja läntisellä. Nämät erotukset eiwät kuitenkaan ole
tuntuivia lähempänä tasaajaa, sillä siellä on läpi wuoden läm-
min, ja kun siellä ei ole erotusta wuoden-aitain wälillä, ei
myöskään ilman-ala ole niin epätasainen tuin meillä. Siellä
tuulee myös alituinen itä tuuli: passalltituuli. Kaikista maa-
osista on Europalla parahin ilman-ala, ollen suuren kuumuuden
ja kylmyyden keskilvcilissä, sillä se on niin kaukana tasaajasta,
ettei kuumuus ole liian kolva, ja tvaikka se nlottuu pohjanpuo-
lelle napapiiriä, ei kylmyys kuitenkaan ole liian rasittama, sillä
se on suuren manteren läntinen osa, wuoria on kylmäin pohja-
tuulten suojana ja etelässä olemasta Afrikasta puhaltaa lämpi-
miä tuulia, jotka soukalla Välimerellä eiwät ole ehtineet jähty-
mään. — Kuntin maan ilman-alaa määrätessä pitää merkitä
useampain lvuosien keskimääräinen lämpeys, eitä waan kuinka
lämmin ja kylmä joinakuina päilvinci ja hetkinä on.

Luonnontuotteet ja luonnonmuodot yleensä ei Europassa ole
niin suurenlaisia ja jalonnäköisiä kun muissa maa-osissa. Sen
kaswikunta ja eläinkunta (kaikki kaswit ja eläimet) eiwät ole
niin komeat ja loistamat, mutta niitä, jotka ihmiselle owat hyö-
dyllisempi»!», ei puutu. Kilvikuntacmki kuulutuista aineista ei ole
paljon jaloja metalleja (kultaa, hopiaa), mutta sen siacm hyö-
dyllisempää: rautaa, kilvihiilici ja suolaa. Ihmisten ruuaksi
enimmiten käytetyltä jywcilajia on riisi (ei 45 astetta pohjai-
sempcma), maisi (54"), nisu (62"), kaura (63"), ruis (67") ja
ohra (70").

Ihminen.
Ihminen ei ole rajotettu mihinkään missiin ilman-alaan,

hän saattaa asua kaikin paikoin. Sielunsa tvoimilla lvoipi ih-
minen tehdä luonnon maltansa alaiseksi, tvaikka ei hän kuiten-
kaan ivoi estää luonnon ivoimia itseensä tvaikuttamasta. Maan-
naivan jäisillä seuduilla kutistuu ruumis kokoon, kastvoin pinta



35

on likaisen näköinen ja mielenlaatu hitainen; tuumassa ilman-
alassa iho mustenee, sielun ja rnumiin lvoimat iveltostutvctt ja
heikentywät; lauhkeissa ilmanaloissa ihmisen sielun ja ruumiin
lvoimat parahiten woiwat waurastua. Ruumiin jäsenet owat
sielun paltveliat, ja sielun »varttumisen mukaan täytyy siis ruu-
miin mukautua. Ihmisten lukumäärä maan päällä lasketaan
tekemän 1,200 miljonaa, joista Europan osalle luetaan 275
milj., Aasian 700, Afrikan 120— 140, Amerikan 60—70 ja
Australian osalle 3—4 miljonaa.

Ihon wärin ja pääkallon muodon jälkeen jaetaan ihmiset
s:teen kantalajiin eli sukukuntaan. 1) Kaukasin tahi Valkea-
ihoinen sukukunta (500 milj.) tunnetaan siitä että sillä on otsa
enemmän ulospäin päästä kun muilla sukukunnilla. Sen asuma-
pa on melkein koko Europa, lounaineu Aasia ja pohjaisin Afrika
sekä ulottuu sitä toisiinki maa-ofiin. Ee on enemmän kun muut
sukukunnat cchkeroinnut sielun lvalistusta ja korkeampaa siwis-
tystä ja luaikuttaa yhä toisten sukukuutain kohentamiseen ja si-
wistyttämiseen. 2) Mongolian tahi kelta-ihoinen sukukunta,
johon kuuluu Suomalaiset kansat (Unkarilaiset, Suomalaiset,
Lappalaiset j. n. e.) Europassa, keskisen, pohjaisen ja itäisen
Aasian sekä pohjaisimman Amerikan asukkaat (500 milj.). 3)
Malajein tahi ruskea-ihoinen sukukunta asuu kaakkoisimmassa Aa-
siassa ja muutamilla sitä läheisillä saarilla (25 milj.). 4) In-
dianein tahi puna-ihoinen sukukunta on Amerikan alku-asukkaita,
jotka toisten kansain ahdingossa yhä »vähenee ja näyttää wähi-
tellen katooivan maan päältä (15 milj.). 5) Neegerien tahi
musta-ihoinen sukukunta (130 milj.), jonka kotimaa on Afrika.
Sen fitvusukull on Papuan-tausakunta, joka asuu Uudessa Hol-
lannissa ja muutamilla Australian saarilla. Tämä sukukunta
on alhaisimmalla kannalla, miltei kuin eläimet; muutamat owat
ihmissyöjiciki.

Puhumisen taito on ihmisen hengellisen luonnon merkki.
Silvistymättömäin kansain kieli on köyhää, mutta jota ylemmäksi
ihmiset nousemat siivistyksessä, sitä rikkaammaksi tulee tieliki.
Kieliä on monta ja siinä erootvat kansat toisistansa. — Euro-
palaiset jakaulvat seuraatviin kansakuntiin: 1) germanilainen,
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joka asuu keski- ja luode-osMa, 2) greckalais-latinainen, jota
asuu lounais- ja etelä-osassa, 3) stawilainen, itäisellä tasamaalla.
Kuhunti näihin pää-kcmsakuntiin kuuluu noin 90 miljonaa ih-
mistä. Paitsi näitä on kansaa, jota kuuluu celtiseen kansakun-
taan, Britannian saarilla, Iberian ja Arabian kansakuntaan,
Pyreneitten niemimaalla, suomalaiseen, pohjaisessa ja itäisessä
osassa, turkkilais-tatarilaifeen, etelässä ja taattossa, lättiläiseen,
Itämeren kaakkois-puolella, juutalaiseen lansaknntacm, hajotettuna
kaikkialla.

Elämänlaadun suhteen jakautumat kansat metsä-, karja-
ja siwistyneihin kansoihin. Metsäkansaksi sanotaan niitä, jotka
elämät ainoastaan kalastamisella, metsästämisellä ja metsän He-
delmillä. Niillä ei ole mäkinaisia asumasioja, Maliin ei muuta
asuntoa kun maan luolia ja puiden Marjo. Karjalansa: owat
enemmiten paimentolaisia, s. o. ne elärnät karjanhoidolla, asumat
teltoissa'(»vaatteesta tahi nahasta leivitetyissä majoissa) ja muut-
telemat karjoinensa, kvin laidun ivaatii, paikasta paikkaan. Ti-
ivistyneillä- kansoilla on maaniviljelys päci-elatuskeinona, mutta
myöski sen ohessa, maan laadun mukaan, karjanhoito, metsäs-
täminen ja kalastammen. He harjottalvat myös käsitöitä, kaup-
paa, taiteita ja tieteitä. Heillä on mäkinaiset asumasiat, ornat

lakinsa ja oma hallituksensa. — Maan luonnollinen laatu tekee
tässä suhteessa suuren ja moimakkaan maikutuksen. Ylämaat,
aalvikot ja arot omat metsästäjäin ja larjatansain kotimaa. Jo-
kien kostuttamissa laaksoissa ja »viljaisilla alatascmgoilla on kansa
rumennut harjottamaan macmtviljelystci, tekemään itsellensä Mä-
kinaisia asumasioja ja järjestämään yhteis-elämäänsci, joka on en-
simäinen ehto kaiken simistyksen alkuun. Rantamaiden kansat
pyrkitvät merille ja harjottatvat merikulkua ja kauppaa. Joet
ja meret ei erota kansoja toisistansa, waan kewentciivät niiden
keskinäistä yhteyttä, joten siwistys edistyy ja aina enemmin le-
ivenee.

Maiksi tahi maakunniksi sanotaan sellaisia maanpinnan eri
osia, jotka luonnon laatu, luonnolliset rajat (meret, wuoret, tvir-
rat) elikkä asukasten eri kieli, talvat ja mielenlaatu erottamat
toisistansa. Ne maakunnat, joiden asukkailla on yhteinen halli-
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tus, sanotaan waltioksi tahi »valtakunnaksi. Samoin kun yh-
dessä maakunnassa saattaa olla monta »valtakuntaa, samoin
saattaa toisinpäin yhdessä »valtakunnassa olla monta maakuntaa.
Ainoastaan sitvistyneillä kansoilla on kansallinen tvaltio-yhdistys ;

karjakansoissa on perhekunnallinen (patriarlallinen) hallitus, s. o.
perheen-isänncillci on perheessänsä rajaton walta; monilla metsäkan-
soilla ei ole minkäänlaista hallitusta. Valtakuntia hallitaan monella
tawalla, s. o. hallitusmuotoja on monenlaisia. Msiwaltaiuen
(monartinen) hallitus on se, tun yksi ainoa (olkoon hänellä ni-
menä keisari, kuningas, herttua j. n. e.) on »valtakunnan päänä.
Yksiwaltiacm walta kulkee tatvallisesti perintönä; toisinaan hän
määrätään tvalitsemalla (esim. paawi). Jos yksitvaltiaalla on
walta ominpäin säätää, muuttaa ja kumota lakeja, Maikka it-
seki tottelee lakia, kutsutaan hän itsewaltiaaksi ja hänen »val-
taansa rajattomaksi. Jos hän mielitvaltaisesti ottaa me-
netellyksensä alamaisten hengen, tvapcmden ja omaisuuden suh-
teen, sanotaan hän ytenwaltiaaksi. Ytsiivaltaista ivaltatuntaa,
jossa lakein säätäminen on yhteisenä hallitsialla ja kansalla ja
jossa peruslait mäciräätvät hallitsian wallan, kutsutaan rlljote-
tuksi tahi peruslailliseksi. Sellaisessa waltakunuassa kokoontuivat
kansan edusmiehet määrätyillä ajoilla waltiopäiwille, parlamentiin
j. n. e. Tasllwllltll (wapaa waltio) on se waltakunta, jossa
hallitus on erinäisillä sumuilla ja säädyillä tahi koko kansalla,
joka asettaa ivalitut edusmiehet hallitsemaan. Edellisessä tapa-

uksessa on hallitus ylimyswllltainen (aristokratinen), jälkimäisessä
kansawaltllinen (demokratinen). Jos kcmsaivaltainen hallitus uiin
huononee että toto walta joutuu sitvistymättömcin rcchtvacm kä-
siin, sanotaan sitä rahwllswallllksi (oklokrati), joka helposti muut-
tuu tuiki Vallattomuudeksi (anarki). Liittowaltiossa on useam-
pia »vapaita »valtakuntia, joilla kullakin on oma hallituksensa,
mutta sen ohessa myös yhteinen. Waltivliitto on useampain
omalvaltcusten tvaltakuntain yhdistys tahi liitto yhteiseksi puo-
lustukseksi.

Kieli, elatuskeino ja hallitusmuoto osottaivat millä kannalla
kansan siwistys on, ja ne owat kiinteästi siihen yhdistetyt; toi-
nen sitvistyksen pciämertki on uskonto. Sen suhteen jakautuivat
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kansat kahteen osaan: Msi-jumalaiset (monoteistat), jotka pal-
welewat yhtä ainoaa ja totista Inmalaa, ja MONi-jumalaiset
(polyteistat) tahi pakanat, jotta paltvelelvat monia jumalia ja
jumalinansa pitämät luotuja esineitä. Yksijumalaiset jakautuivat
Juutalaisiin tahi Moseksen uskolaisiin, Kristin-uskolaisiin ja
Islamin tahi Muhammedin uskolaisiin. Juutalaisen uskonopin
tunnustajat (10 milj.) owat hajauneet kaikkiin maihin. Kris-
tin-uskolaisia (350 milj) owat melkein kaikki Europan asukkaat
ja myös paljo kansaa muissa maa-osissa, enimmin Amerikassa.
Ihmissukukunncm silvistyneimmcit kansat tunnustamat kristinop-
pia. Islamin uskolaiset (150 milj.) asuwat kaakkoisessa Euro-
passa, lounaisessa Aasiassa ja pohjaisessa Afrikassa. — Kristin-
uskolaiset, kun erootvat toisistansa moniaissa uskonkappaleissa,
jakautumat 4 lahkokuntaan, jotka owat: roomalais-katvlinen,
greekalais-katolinen, ewankelis-luterilainen ja reformerattu, joita
kahta jälkimäistä yhteensä kutsutaan protestanteiksi. — Samassa
ivaltatuimassa on usein monta uskonoppia. Yhtä niistä kutsu-
taan waltio-Uskonnvksi, jonka tunnustajilla tatvallisesti on suu-
remmat oikeudet kun muilla; on kuitenki semmoisiaki ivalta-
kuntia, joissa kunkin uskonnon tunnustajilla on samat oikeudet.

Ihmiskunnan siwistys ei aina ole ollut sellainen tun
se nyt on. Kertomus, mitenkä ihmiskunnan siwistys ja muu
tila aikain knluessa on muodostunut ja tehiintynyt, kutsutaan
historiaksi. Kaikin paikoin historia osottaa ja opettaa että ih-
miskunta Jumalan huolenpidon alla on pyrkinyt ja tullut yhä
korkeampaan sitvistykseen. Sukumme siwistyshistoricm keskikohta
eli sydän on Jesus Kristus. Historia jakautuu sen lvuoksi kah-
teen pääosaan: 1) kristin-ajan edellinen tahi wanha aika, sisäl-
tämä ajan ihmisen ilmaantumisesta maan päällä, noin 4,000
ajastaikaa ennen Kristusta, ja 2) kristin-aika, joka taas jaetaan
kahtia: a) kcski-llikll noin 1500 lvuoteeu asti Kristuksen synty-
män jälteen ja b) uusi llika, 1500 muodesta Kristntsen s. j.
— Ihmiset omat eri talvoin määränneet tapcmsten aita-jatson,
mutta nyt tatvallisesti luetaan wuodet ennen tahi jälkeen Kris-
tuksen syntymän.
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Ensimäifet ihmiset maan päällä, Adam ja Ewa, asuiwat
paratiisissa. Missa tama sukumme ensimäinen koto oli, on tie-
tymätön; mutta monet syyt osottalvat sen olleen keski-Aasiassa,
noissa ihanissa laaksoissa Himalaja-ivuorimacm länsi osassa. Ih-
missuku lisääntyi wähitellen, mutta sen ohessa tapain turmelus
ja pahuus saiwat niin suuren wallan, että Jumala yleisellä
wedenpaisumisella hukutti kaikki ihmiset (2,328 ennen Kr.), paitsi
hurskasta Noachill ja hänen perhettänsä. Hän oli siis esi-isä
sille uudelle sumulle, joka, tun sen aikomus rakentaa korkia
torni yhteiseksi asunnoksi Jumalalta estettiin, leiveni ympäri
maata. Joku aika sen jälkeen, noin 2000 paikoilla ennen Kr.,
rumetaan haivaitsemaan nseampia uskonnossa, kielessä, taivoissa
y. m. ericilväisiä kansoja. Alatascmgoilla Icmtsekicmg- ja Hocmgho-
tvirtain ympärillä idässä, Ganges- ja Indus-ivirtain seuduilla
etelässä, Eufrat- ja Tigris-jokien äärillä lännessä Aasian maata,
Wcilimeren itäisellä rantamaalla sekä Niili-tvirrcm ympärillä

koillisessa Afrikassa on ihmis-silvistyksen ivcmhin koto ollut ja
sen lviljeliöinä ainoastaan siellä asuivaiset kansat: Kiinalaiset,
Hinduit, Arilaiset, Assyrialaiset, Babylonialaiset, Fenicialaiset,
Juutalaiset ja Egyptiläiset. Fenicialaiset oliwat näillä iki-ivcm-
hoilla ajoilla kuuluisat kaupastansa, jota käwiwät ympäri kaiken
silloin tunnetun maan, ja Juutalaiset säilyttilvät tykönänsä puh-
taamman uskonnon käsityksen, joka on tvalaissut ihmiskuntaa.
Noin 1000 paikoilla e. Kr. tulelvat Greekalaiset kaakkoisessa
Europassa ja 700 e. Kr. Roomalaiset etelä Europassa histori-
assa mainittaivaksi, ja sittemmin owat Europan kansat edisty-
neet edistymistänsä kaikissa ihmis-toimen ivcmrastustöissci: us-
konnossa, lvaltiossa, tieteissä ja taiteissa, sekä owat kokeneet ja
kokeivat leivittää kristillisyyttä ja siwistystä maan muihin mai-
hin ja kansoihin. Roomalaisten huononemisen ja kukistumisen
jälkeen ilmaantui kllNsanwaellusteil aikoina (noin 400 jälk. Kr.)
nuot lvoimakkaat, keski Europassa asuivaiset germanilaiset kansat,
jotta silvistyksen kehiinnykselle cmtoilvctt uuden muodostuksen.

Se oppi, jota maailman jumalallinen wapahtaja Jesus
Kristus Juutalaisille opetti, ja hanen opetuslapsensa setä muut
totuutta harrastaivaiset miehet julistitvat, saatvutti kaikin paikoin
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ustolaisia ja tunnustajia. Kristityltä tosin ajottain lvainottiin
ja tuoletettiinki, mutta heidän ahdistuksissakin osotettn uskonsa
ja luottamuksensa saattoi joukottain pakanoita tristin-uskoon, ja
wihdoin Roomin keisari Konstantin suuri katsoi hywätsi antaa

itsensä kastettaa (330). Wähitellen tulee kristin-oppi yleiseksi
Roomin-lvaltatunnassa ja lewenee germanilaisiin tansoihinti, joi-
den talvat siten muuttumat sameammiksi. Se niin kutsuttu testi-
aita oli nykyisten Europan kansain kcistvatus-aika ja heidän kas-
tvattajancmsa oli kristin-oppi. Kansain yleinen taitamattomuus
teki sen että kristinopin papit, joilla kumminki tvielä oli jätillä
edellisen ajan siwistystä ja muita tietoja kun miekan käyttämi-
nen, saiwat suuren wcukutus-alcm. Pappein ohessa oliwat mun-
kit, jotka luostareissansa tviettiivät erikois-elämciä enimmiten hen-
gellisissä hartauksissa. Alussa oliwat luostarit hyödyllisiä ja
hytvici, mutta nmuttuiwat wähitellen laiskuuden ja tapain tur-

meluksen Pesiksi. Kristin^uskolaiset oliwat niiden hätvitysten ai-
tana, joita kansain ivaellutset mattaan saattitvat, pysyneet lujina
ja fäilyttäneet parhaan perinnön edellifestä ajasta. Taitalvasti
hyiväksensä käyttäin myontciiset asianhaarat pääsi Roomin pispa
eli niin kutsuttu paawi tristi-tirkon pääksi, jota itäiset maat ei-
wät kuitenkaan tunnustaneet, ivaan tästä syntyi se eripuraisuus,
jota 843 tvuodesta asti on ollut roomalais- ja greetalais-tato-
lisen kirkon wälillä. Paawi Gregorius 7:Z (1073—1085)
nosti paawin wallan korteimmalleen ja pakotti ruhtinaat ja kan-
sat tottelemaan ja weroa maksamaan. Tästä nousi paawin ja
maallisten ruhtinasten kesken riita, jota kesti koto keski-ajcm.
Waltansa wäärin-käyttämisellä oman ivoiton pyyntöön, siitvotto-
malla elämällänsä, laistnudellansa ja taitamattomuudellansa, jota
enenewcin walistutsen rinnalla sitä tnntulvammin silmiin pisti,
sekä raamatnn tuntemattomuudellansa menetti paawi ja papisto
kaiten cmvonsa. Kristinopin käsityksiäkin oliwat he niin »vää-
ristäneet että paawi fcmoi »voilvcmfa rahaan myydä fynnin cm-
teeksi-anteita. Ufeat rupefitvat wastustamaan näitä wääristyksiä,
mutta näitä pidettiin wääräuskolaisina ja wainottiin tulella ja
miekalla.

Kristillisyyden waikutus Germanilaisten wilpittömään, »voi-
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malliseen mielenlaatuun taswatti niin kutsutun ritarillisuuden.
Peltacimättömyys lvaaroissa setä heittoin ja turwattomain suoje-
lus oli oikean ritarin welwollisuus. Kun ne maat, joissa Je-
sus Kristus oli elänyt ja joissa hartaat kristityt usein käwiwät,
joutuiwat MuhanlMedilaisten haltuun ja sinne matkustawia kris-
tityttä pahoin kohdeltiin ja wäijyttiin, päätettiin länsi Europassa
ivallottaa takasin nämät pyhät maat (1096). Siinä tarkotuk-
sessa tehtyjä sotaretkiä on kutsuttu rtstiretkiksi. Tosin woitet-
tiin lerusalemi ja muut pyhät paikat, mutta pian ne taas kris-
tityiltä menilvcit hukkaan. Paljon oliwat nämät retket Euro-
palle maksaneet, mutta niiden seurauksetki oliwat suuret ja moni-
naiset. — Teollisuus ja kauppa »virkistyi ennen tuntemattomaan
eloon ja synnytti wapacm porwarisciädyn ja usioita kaupunkia.
Hengellinenki tointuminen edistyi ja paljon kouluja sekä ensi-
mciiset yliopistot perustettiin. Taiteita ja tieteitä rumettiin wä-
hitellen suuremmalla innolla yrittelemciän ja silloin keksittiin myös
sitvistyksen suuri edistysteino : kirjapainotaito (1440). Kaikki
tämä ja monet muut yhteis-elämäcin waituttawaiset keksinnöt
(kruuti, ampuneuivot, kompassi, meritiet Indiaan ja Ameritacm
y. m.) ivalmistitvat uuden ajan ja uudet olot. Wuonna 1517
julki tuli Saksassa Martti Lutheri, jota mattaan saattoi uskon-
puhdistuksen, joten ihmiskunta taas saatvutti ajatus-tvapcmden ja
hengellisen tvirkistyksen. Sentähden fanotaan keski-aika loppu-
neeksi ja uusi-aika alkamaksi nom wuonna 1500.

Samoin kuin Lutheri alkoi Ulrik Zwingli (1519) Schweizissci
ja Juha Clllwin (1534) Genewesfä ustonpuhdistus-työhön.
Puhdistettuun oppiin kääntyi paljon kansaa. Kaikin paikoin ne
niin kutsutut protestantit saiwat kärsiä katolilaisilta kotvia tvai-
noja, joissa katolisen opin puolustukseksi (1540) nousneet le-
suitat, jotka pititvcit minkä keinon tahansa lulvallisena käyttää,
erittciinki oliwat tiitvaita ja ahteria. Sisällinen sota raiivosi
monin paikoin protestanttien ja katolilaisten kesken. Semmoi-
sia oli esim. hugenottisodat Ranskassa (1572 —1594) ja tol-
mitymmen-lvuotinen sota Saksassa (1618 —1648). Suuria
kärsimyksiä nämät sodat tnottiwat, mutta totuus tuli useimmin
paikoin »voitolle, omantunnon ja ajatuksen tvcipaus myönnetyksi.
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Tämän ajan perästä ei uskonto enää ole suurena ponnikteena
kansain liikunnoille sodassa ja rauhassa. Joku aika kuluu, jona
ei mitataan korkeampia aatteita ollut kansoja liikkeelle panemassa
ja sillä aikaa tuskin halvaitacm kansoissa itsenäisen elon merk-
kiä; kaikki Mmi hallitsiain toimesta. Johdattamana aatteena on
harrastus tasapainon pitämisestä »valtioin kesken ja sisällisen
tvarallisuuden lisääntymisestä. Loppu-puolella 17:ttä tvuosisataa
herää parempi henki. Kansat mielilvät lvapaampaa tvaltio-elon
tointumista ja tämä heidän pyrkimisensä ilmacmtuu ensin Rans-
kan waltakumouksessa (1789) ja sitte monissa mulkkcmksissa «si-
oissa maissa, niin että aika 1789 »vuodeu jälkeen on kutsuttu
ivaltakumousten aikakaudeksi. Näissä taisteluksissa kcmsaiu ja
hallitsiain keskinäisistä oikeuksista tulilvat myös kansat tuntemaan
itsensä eri kansoiksi ja huomaamaan oikeutensa muiden sortamatta
saada omituisesti ivarttua tansallisuudessausa.
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B3altiollinen maatiede.

Europa.

Wenäjän keisarikunta.
Tämä waltakunta on yksi niistä lviidestä niinkutsutusta

suurilvaltiosta ja alvarin kaikista nykyisistä waltioista maan
päällä. Siihen kuuluu itäinen Europa (enemmän kuin puoli tätä
maa-osac»), pohjais Aasia (^ osa maa-vsaa) ja luoteinen Ame-
rika. Koko aivaruus on noin 388,000 neliöpenikulmaa ja mäestö
75 miljonaa tahi 193 henkeä joka neliöpenikulman alalla. Tässä
puhutaan nyt waan Europassa olewcista Wenäjän maasta, jonka
alvaruus on 101,700 nel. pen. ja tväestö 67 milj. tahi 660
henkeä neliöpenikulman alalla. Sen rajat owat pohjassa poh-
jainen Jäämeri ja Wiencm-meri, luoteessa Norja (laakonjoki,
Patsjoti ja Tenojoki) ja Ruotsi (Muonion ja Tornion joet),
lännessä Pohjanlahti, Ahlvena-meri, Itämeri, Preussi ja Itä-
Malta, lounassa Turtinmaa, etelässä Mustameri', kaakossa ja
idässä Aasia. Europan Wenäja jaetaan kolmeen osaan, jotka
owat: warsinainen Wenäjän keisarikunta, PuolllN kuningaskunta
ja Suomen suuriruhtiuanmaa, jolla »viimeksi mainitulla maalla
on oma hallituksensa ja hoitonsa, maikka se eriämcittömcisti on
yhdistetty Wenäjän tvaltatuntaan.

Ne kansat, jotka asuwat itä Europan tasamaalla eli Sar-
matian tasangolla, kuulumat sianiNaiseen, lättiläiseen ja suoma-
laiseen kansakuntaan. Suomalaiset ja lättiläiset kansat eiwät ole
»voineet perustaa itsenäisiä waltakuntia, waan owat joutuneet noi-
den woimakkaampllin slawilais-kansain waltaan. Mahtawimmaksi
kaikista siamilaisista waltioista on Weniijiin waltio katzwanut.
Sen perustajana oli Ruril, jonka Ilma-jcirwen seuduilla asuivai-
set Slllwonit kutsuiwat Waregilaisten maasta (Ruotsista) hallit-
siakseusll (862 j. Kr.). Samaan aikaan oli täällä muitaki iva-
regilaisten ruhtinasten perustamia waltaluntia, jotka wähitellen
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yhdistettiin Rurikin »valtaan Nowgorodiösa. Huwi muutettu»» 832
Kiewiin ja pian »valtio ulottui Mustanmeren rannoille, jossa se
tulee koskemaan yhteen itciroomalaisen eli greekalaisen keisarikun-
nan kanssa milloin ystäwänä milloin »vihollisena. Sen kautta
saiwat Venäläiset tietoa kristin-opista, joka suuriruhtinas Wla-
dimir suuren kautta yleisesti otettiin »vastaan (988). Se sivis-
tyksen alku, jonka kristin-oppi toi myötänsä, tukahtui kuitenki pian
niiden sifällisten riitain kautta, jotka seurasiwat »valtakunnan ja-
kamista Vladimirin poikain ja jälkeisten kesken. Meinen heikkous
tuli siitä ja Wenäja joutui (1237) helpoksi saaliiksi Aasiasta sisään-
tunkemille Mongolilaisille ja Tatarilaisille. Weuäjan ruhtinaat
joutuiwat weron-lllaisiksi ja kohdeltiin mieliwaltaisetzti ja kowasti.
Pian raukesi kuitenki Mongolilaisten suuri waltakunta ja sekin osa
siitä, joka sisälti Wenäjän maata, tahi Kaptschalin waltakunta
heikkeni wähitellen, jonka ivuoksi Moskoivcm suuriruhtinas Iwan
4:s lakkasi wuotista weroa maksamasta (1477). Siinä riidassa,
joka tästä nousi, häwitti Iwan kaanin asunnon Wolgan warrella.
Iwan wallotti myös usicunpia mnita Wenäjän ruhtinakuntia ja
sääti laiu ivaltion »vastaisesta jakamattomuudesta. Samassa mie-
lessä työskenteli hänen poikansa Wllsili ja poikansa poika IwllN
s:s tauhistllwa, joka, wallotettuansa Kasanin, Astrakhanin ja
länsi osan Siperiaa, otti tsaarin nimen.

Suomenlahden etelä puolella Wiron, Liiwin ja Kuurin
maissa, joissa asui suomalaista ja lättiläistä kansaa, alkoilvat Sak-
salaiset 1158 leivittämään kristinoppia, jota tarkotusta warten he
perutztiivat hengellisen ritarikunnan. Näin syntyi iv. 1201 Miellll-
ritarien waltio. Tätä koki myös Iwan wallottaa. Se ei kui-
tenkaan onnistunut, mutta Miekkaritarien waltio hajosi (1561);
Wirou ja Liiwin maat joutuiwat Ruotsin haltuun, Kuurinmaa
Puolan ivaltaan.

Rurikin suku sammui 1598 ja sen jälkeen seurasi 15 tvuoti-
nen letvottomuuden ja »vallattomuuden aika siksi kuu wuonna 1613
Mikael Romanosi »valittiin tsaariksi. Hanen ensimäinen cchkeroi-
misensa oli saada rauha naapurein kanssa, maikka kohta siihen
wähän kuluttaisiki , ja sitte loki hän pitää huolta maaniviljelyk-
sestä ja kaupanteosta, tarkotuksen-mnkaisemmin käyttää maansa
luonnollisia Maroja ja niin kohentaa sen lvoimia. Hänen poikansa
Alexis ja poikansa poika Feodor seurasiwat tätä hauen esimerkki-
änsä. Europalainen siwistys ei wielä ollut päässyt tähän laajaan
maahan. Nasta Feodorin iveli Pietari suuri (1682—1725) koki
sitä maahan tuottaa, joka onkin hänelle ansioksi luettaiva. Harras-
tietoinen kun oli, läksi hän matkustamaan Europan siivitztyneim-
missä maissa ja kotia tultuansa ryhtyi hän monenlaisiin hyödylli-
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siin muutoksiin. Tästä nousi tytymättömyys ia kapina hänen ala-
maisissansa, mutta kowuudella kukisti hän kaikki ivastukfet ja suut-
tumatta kulki hän tietänsä eteenpäin. Wenäja tarivitsi satamia Itä-
meren rannalla ja tämä tarive tuli yhä tuntutvammaksi; sentäh-
den syttyiki sota Ruotsin kanssa (1700). Ruotsin sen-aikainen
kuningas, urhollinen Kaarle 12: swoitti usioissa paikoin, mutta
Pietarin wäsymättömyys oli suuri ja PultawllN tappelus (1709)
murti Ruotsin wallan ja perusti sen ohessa myös Wenäjän »voi-
man. Sota kesti »vuoteen 1721, jolloin rauha tehtiin Uudessa-
kaupungissa, jossa Wenäja sai haltuunsa Liiwin, Wiron ja Inke-
rin maat ja wähän Palan kaakko-Suomesta. Pietari otti sitte
keisarin nimen ja kuoli 1725. Hänen puolisonsa Katarina 1
tuli hanen jälkeensä hallitilaksi ja edisti hanen parannushankkei-
tansa lvaltakunnlln sisä-toimissa.

Wenäjän runsaat luonnon warat warttuiwat aina enemmin
ja sen »vaikutus sekä maa-ala lisääntyi naapureinsa.Ruotsin, Tur-
kin ja Puolan hawiämisestä, kuin myös Aasiassa ja luoteisessa
Amerikassakin, erittäinki niinä aikoina, kun waltio -istuimella oli
naisia: keisarinnat Anna (1730-1740), Elisabet (1741—1762)
ja Katarina 2:n (1762—1796). Wielä suuremman arwoisunden
sai Wenäja Aleksanderi Ilsen aikana (1801—1825), jonka halli-
tus-aikana Ranskan keisari Napoleon koki ivaltansa alle laskea koko
Europan. Keisari Aleksanderi koki alussa roastustella häntä, mutta
muutamat erät siinä hätviöön tultuansa rupesi hän hänen ystä-
wäksensä ja anasti sillä aikaa Suomenmaan Ruotsilta (1808).
Wähän jälkeen joutuiwat he taas riitaan keskenänsä jakun Napoleon
fotajoukkonensll oli tullut Wenäjän maahan aina Moskolvaan asti
(1812), mutta häivisi, ivaikutti Aleksanderi hänen ivaltansa kumoo-
miseen. Wienin waltiokokouksessa, jossa Europan yhteisiä asioita
koettiin järjestää, sai Venäjä Puolan kuningaskunnan. Valta-
kuntansa sisässä koki Aleksanderi toimeen panna ajanmukaisia pa-
rannuksia. Hauen tveljensä ja jälkeisensä Nitollli (1825—1855)
waikutti suuresti kolo Europassa ja koki omassa waltakunnasscmsa
Venäläisten kanssa yhteen sulattaa ne monet wallotetut kansat.
Wenäja alkoi 1853 sodan Turkin kanssa ja kun peljättiin Wenä-
jän anastawan Turkin pääkaupunki, yhtyitvät Englanti ja Ranska
Turkkia puolustamaan, ja suurilla kustannuksilla käytiin sotaa
1853-1856, jolloin rauha tehtiin Parisissa. Nikolain poika ja
jälkeinen Aleksanderi 2:n (1855 »vuodesta alkain) on omassa
maassansa toimeen pannut talonpojansäädyn »vapauttamisen orjuu-
desta ja ahkeroitsee kansan kohentamista kansallis-tuntoon.



46

1. Wenäjän keisarikunta
92,600 neliöpen., 60 milj. asuk., 648 u. pen. alalla.

Wenäjcinmaa jakcmu seuraamiin osiin: Itämeren-Niaakunnat,
Itämeren ja Suomenlahden rannoilla (enimmäksi osaksi woitto-
maita Ruotsilta), Iso-Wenäjll, testimäinen ja pohjainen osa,
Länsi-Wenäjä (Puolanmaan entisiä maatnntia) Wähä-Wenäjä,
etelässä Isosta Wenäjästä, Etelä-Wenäjä, Mustanmeren ran-
noilla (enimmäksi osaksi moittomaita Turkkilaisilta), Astrathan ja
Kaukasia, kaakkoinen osa (moittomaa Tatarilaisilta), Kasani ja
Permiä, itäinen osa (myöski moittomaa Tatarilaisilta).

Suurin osa on tasaista alankomaata. Itäiset osat owat
epätasaiset Urali-wuorten tähden, jotka ulottuivat 300 penit,
pohjaisesta etelään ja wihdoin metsäisinä haaroina laskeumat
Kaspicm meren tasaisille alankomaille. Eteläisin osa, Krimin
niemimaa, on myös Wuorinen. Muutoin kulkee Wenäjän laa-
jan tasamaan läpi, koillisesta lounaan, metsäinen maanselkä,
joka Ilma-jciriven eteläpuolella, Waldlli- eli Wolchonskt-met-
sllssä, nousee korkeimmalleen (1,000 jalkaa). Tasamaan pohjai-
sessa osassa, joka matalenee Jäämereen ja Itämereen päin, on
suuria metsiä, järwiä, newoja, soita, mutta Itämerta lähempänä
tviljatvaaki maata. Eteläinen osa matalenee Mnstacmmereen
ja Kaspianmereen päin. Sen läpi juoksee monta macmfelcin
matalampaa haaraa, jotka jakamat tvirtain juoksun ja katoamat
wihdoin kaakkoisen.osan kuiivacm aromaahan. Lounainen Wenä-
jcinmaa on wiljawaa ja oitvallista maata, mutta Länsi-Wenäjcin
testipaikoilla owat Eropcm laajimmat suo- ja räme-maat, No-
kitno- ja Pini-rämeet, joissa kaswaa synkkää metsää.

Wenäjcinmaassa, paitsi kaakkois osassa, on paljo jokia ja
tvirtoja. Jäämereen juoksemat Pctschorll ja Mesen, autioin
tunturein wälisfä. Mena faapi alkunsa Kubina-järwestä juok-
sewasta Suchonan- ja lugan-wirroistll; itcip. juoksee siihen
Whtschegdall haara; laskee Vienanmereen (Arkangelin kaupunki
sen suulla). Imlllldran-järivi, Lapin niemellä, laskee Kantalah-
teen, joka on Wiencm-meren luoteinen lahti. Netvll alkaa Eu-
ropan suurimmasta järlvestci, Laatokasta (337 n. pen.), ja laskee,
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juostuansa Maan 8 penit., Suomenlahteen (S:t Petersburg, Pietari).
Laatokkaan laskee idästä Sylväri (Swir) Äänisen (Onegan)
suuresta järwestä, ja etelästä Wvlchof, IlMll-järwestä. Narowa,
PeipUZ-järwestä, laskee Suomenlahteen. Wllinänjokj (Duna)
juoksee Waldain korpimaista Riigan-lahteen (Riigan kaupunki).
Niemi, Waldaista, juoksee ensin länteen, mutta sitten (Grodnon
kaup.) pohjaseen ja taaski, Wilia-haaran laskettua siihen,
länteen päin; sen suu on Preussinmaalla. Donaun siwujoki
Pruth juoksee muutaman matkan Turkin puoleista rajaa pitkin.
Mustaan-mereen laskelvat: Dniestr, joka tulee Itäwallasta; Bog;
Dniepr, joka alkaa Waldain sno-maista, juoksee lounaan ja ete-
lään; siinä on haaroja lännestäpäin Beresina ja Pripets, idästä
Desna, jonka jälestä se kääntyy kaakkoa kohden, ja sitten taas,
mutkan tehtyänsä, etelään ja lounaan päin. Kullakin näillä
»virroilla on joltinenki suu-lahti tahi limani. Don juoksee ete-
lää ja lounaa kohden Asotvan-mereen; haara Donets. Kuban
ja Terek, joista edellinen laskee Mustaan-mereen, jälkimäinen
Kaspian-mereen, owat rajana Aasiaa kohden. Wolga juoksee
Waldailla olewasta Stersche-järwestä itäänpäin, jolloin siihen
yhtyy haaroja pohj. Twertsa, Mologa, Tscheksna (Biclojc Ose-
ro-järwestä) ja etel. Oka. Kasani-nimisen kaupungin paikalla
kääntyy Wolga etelää kohden, jolloin siihen yhtyy KllMllN haara.
Wihdoin tekee Wolga polwen kaakkoa kohden ja laskee, jakauneena
B:saan pää-haaraan, wetensä 60:sta suusta Kaspian-mereen
(Astrathan kaup.). Urali-Mirta juoksee pitkin Aasian rajaa Kas-
pian-mereen. Kaikki nämät wirrat owat enimmäksi osaksensa
alnksin kuljettamia; ainoastaan Dnieprin puolimälin paikoilla on
paljo koskia (porog), jotka estätvät alusten kulun. Venäjän-
maassa on paljo kanalvia kulun edistämiseksi maan sisemmissä
osissa: KubiNllN kanawa, Tscheksnan ja Kubinska-järlven wä-
lillä; Marian k., Bieloje Oseron ja Wytegra-wirran »välillä,
joka laskee Onegan-järween; Tichwinkan k., Mologan- ja Tich-
winkan-wirran »välillä, joka wiepi Laatokan-järween; Wischnei-
Wolotschokan k., Twertsa- ja Msta-wirtain wälillä, joka laskee
Ilma-järween; BeresiNllN k., Veresinan ja Diinan wälillä; Laa-
tokan ja Onegan kana»vat, pitkin samannimisten järwein eteläi-
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siä rantoja (sillä niillä järwillä on haaksikultu »vaarallista ja
hankalaa).

Maan suuren atvaruuden suhteen pohjaisesta etelään on
arwaten iso erotus setä luonnonlaadussa että ilmanalassa ja
hedelmissä. Näiden suhteen jataupi maa 4:jMn maakuntaan,
a) Autio-maatunnassa, johon pohjaisimmat osat kuulumat, on
maa päälle puolen muotta peitettynä lumella ja jäällä, ja nii-
den lyhyinä kesinä tirsi tuskin sulaa maasta newoilla ja tuntu-
reilla. Niillä paikoin ei ole ollenkaan maanwiljelystä; siellä
kaswaa waan sammalta, jäkälää, moniaita marjan laatuja ja
mailvaistaslvuisia pensaita. Ihmisen ainoat kumppanit näissä
erämaissa owat porot ja koirat. Kalastaminen ja metsästämi-
nen on ihmisen pääelatuskeino. b) Metsä-maatunta (66" ja 60"
wälillä) on laihaa hietamaata suurten rämetten ja nemain Ma-
lissa. Metsät omat atvarat ja hymät. Vienan-meren etelä-
rannalla käypi maata »viljeleminen: ohraa, ruista, kauraa, tatta-
ria, perunoita, c) Maanwiljelys-maakunnassa (60"—50") on
hylvä ilmanala ja, paitsi Rotitno- ja Pinin rämemaita, wiljawa
maanlaatu, jossa kaswaa runsaasti ruista, nisua, pellawaa,
hamppua, tupakkia, sipulia, kaalia ja muita juurikastvuja, kurk-
kuja, palko-kaswuja j. m. Volgan seuduilla kaswaa omenoita,
puu-perunoita, kirsikoita, tammi- ja niini-puita; Wähässä Ve-
näjässä satsantammeja, meloneja, arbuseja, saksanpähkinöitä, per-
sikoita, aprikooseja, d) Aro-maakunta on itäisessä osassansa met-

sätöntä aromaata, jossa lähteet ja maakin owat suolaisia. Siellä
on kuilvuus ja sateen puute haittana, on paikoin ruohotonta
paikoin ruohoista, ja taltvella se on hirmuinen lumi-aukko.
Läntinen osa on oiwallista wilja- ja hedelmä-maata, jossa kas-
waa nisua, maisi-, hirssi- ja riisi-nimisiä jytviä, »viina-, silkkiäis-,
wiikuna-, granaati-, mandeli-, pomeransi- ja öljy-puita. Kun
Venäjänmaa on Enropan itäpuolella, on sen ilmanala paljon
kylmempi kun länsi-Europan, jonka tähden esm. Mustanmeren
satamat »vuosittain jäätyivät. Muutoin on Venäjänmaalla man-
teren ilmanala niin että kylmät talivet äkkiä muuttumat lämpi-
miksi kesiksi ja kesät samoten äkkiä taltvitsi. — Pää-elatuskeino
on maanwiljelys, jota luonnistuu parahiten koskimaisissa ja län-
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lisissä osissa. — Karjanhoito on toinen pää-elatuskeiuo, mo-
niain paikoin ainoa; hyötyisin on se kaakkoisilla aromailla. He-
inonen on siellä eläimistä mieluisin. Sarwi-raawas on siellä
lihatva. Lampaat oivat yleiseen tarkea-willaisia. Hieno-willaisia
lampaita on Krimin niemimaalla, jossa myös on tvuohia, joilla
on hieno kartva niinkuin silkki. Don-tvirran ala-mailla on si-
kain hoito suuresta arwosta. Eteläisissä osissa pidetään paljo
aaseja ja kamelejaki. Mesiäisten (kimalaisten) hoito on ar-
ivoisa kesti-osassa ja silkin hoito joltinenki etelä-puolessa.
Kalan-saalis on runsas, warsinki Volgassa, Uralissa ja Kas-
pian-meressä, jossa pyydetään sampejaki (joiden mätiä sanotaan
kalmariksi ja joiden henkiratosta tehdään kalanlii»naa). — Metsän
saalis on runsas pohjaisessa puolessa, kun sen suurissa metsissä
on paljo lintuja ja muita metsän elämiä, joiden nahasta saa-
daan erinomaisia turkkeja. Jäämeressä pyydetään »valaskaloja,
hylkeitä, mursuja. — Urali-ivuorissa on ololta kultaa, hopeata,
platinaa, rautaa, ivaskea, lyijyä ja kalliita kiiviä. Ton-ivirran
suu-puolessa on paljo kiwihiilistä maata. — Metsistä saadaan
artvoisaa kalua (hirsiä, terwaa, potaskaa). — Tehdas-liite on
lvilkas, mutta teokset eitvät täytä tarwetta. Arwoisimmat teh-
taat owat ne, joissa »valmistetaan nahkaa (juhtia), kynttilöitä,
öljyjä, liina- ja pumpuli-tvaatetta, köysiä, metalli-teoksia, lasia,
posliinia, tupakkia. Useimmat tehtaat owat, kun moniaat suu-
remmat kaupungit erotetaan pois, ala-Okan seuduilla. — Liike
maan sisemmissä osissa on tosin lvirkku pitkin Volgaa, Wienaa,
Dunaa ja monia kanaivia, mutta saattais ja sietäis se yleiseen
olla wirkumpiki. Wenäjällä ei ole tähän asti ollut liikkeen
suhteen tarpeellisia rautateitä, mutta näinä aikoina ollaan mo-
nin paikoin niiden hankkeissa, joten »vilkas liike laajain sisä-
maiden ja itäisten ja eteläisten rantamaiden wälillä ja niiden
wälillä keskenänsä saadaan toimeen. Höyrylaiwain kulku on
kanssa yhä enenemässä; tätä ennen ne eilvät kulkeneet juuri
ulompana kun sisemmän maan tvirroissa. Samoten ollaan myös

sähtö-lennättimien toimessa. Wenäjänmaan luonnonhedelmät owat
mieluisia, joka tekee ulkomaan kaupan »vilkkaaksi, mutta se on
enimmiten ulkomaalaisten käsissä. Erinomaisimmat wienti-kalut

Maatiede. 4
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owat: 1) Jäämeren satamista (Arkangeli) pellaivaa, rautaa,
hylkeen-rasivaa, turkki-nahkoja ja puukalua; 2) Itämeren sata-
mista (Pietari, Riiga, Räätveli, Libau) jyiviä, puu-kalua, me-
talleja, pellamia, hamppuja, pellawan- ja hampun-siemeniä, talia,
muotia, turkki-nahkoja, köysiä; 3) Mustanmeren satamista (Odessa,
Kertsch, Taganrog) nisua, pellatvia, Milloja, talia, nahkaa, wuo-
tia; 4) Kaspian-meren satamista (Astrathan, Kislär) rautaa ja
kaikenlaista tehdaskatua (»vaatetta); 5) maitse wiedäcin (Preus-
siin) puukalua, (Itälvaltakuntaan) nahkaa ja eläimiä, (Turkin-
maahan ja Aasiaan) tehdaskatua. Erinomaisimpia tuonti-
kaluja on pumpuli ja pumpuli-lanka, silkki, tee, raaka sokeri,
kahive, maukset ja muut kaukaisinaan taivarat, lviinit, silkkikan-
kaat ja tehdaskalut.

Enin osa (50 milj.) asukkaita kuuluu Siamilaiseen kansa-
kuntaan, niinkuin Wenäläiset (kaikin paikoin, enin keski-osassa),
Puolalaiset, Rusniakit ja Malorossianit (Puolalais-Venäläisiä,
länsi osassa), ja muutoin on täällä monta suomalaista kansa-
kuntaa (pohjais- ja itä-osassa), Litlvalaisia ja Lättiläisiä (län-
nessä), Saksalaisia (siellä täällä), Juutalaisia (lännessä), Turkki-
laisia ja Tatarilaisia (etelässä ja idässä), Kalmukkeja (Koiran-
kuonolaisia, kaakossa) ja muita kansoja. Suurin osa asukkaita
tunnustaa greekalaista uskonoppia; muista ustolaisista on lu-
therilaisia, enimmiten Itämeren-maakunnissa, katolilaisia, refor-
merattuja ja juutalaisia Länsi-Venäjällä, Muhammedilaisia ete-
lässä ja idässä ja ivähä pakanoitakin idässä ja pohjaisessa.
Greekalainen uskonoppi on lvaltio-uskonto, mutta kaikilla kris-
tinustolaisilla on, lain jälkeen, samat »valtiolliset oikeudet. Ti-
ivistyksen edistämiseksi on 6 yli-opistoa (unitversiteetiä), 4 lyce-
umia ja 76 gymnasia; opetuslaitoksia eri säädyille ja ammateille,
niinkuin papinkouluja, lääte-opillisia ja lainopillisia atatemioja;
kouluja joissa erittäin opetetaan sotatiedettä, kaupankäyntiä, tvuo-
ritiedettä, merikulkua, maanwiljelystä; kansantouluja j. m. Kei-
sarilla on rajaton walta. Hallituksen suhteen on lvaltakunta
jaettu 51 lääniin (kuwernementtiin), joilla taivallisesti on sama
nimi kun tutvernöörin asuntokaupungilla.
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Itämeren-maakunnat.
Inkerinmaa, Suomenlahden, Laatokan, Peipus-järwen ja

Narolvan wälillä, on tasaista, ivesiperäistä ja metsäistä. Pel-
toja on maha. Kansa maalla on suomalaista; kaupungeissa
asuu Venäläisiä ja Saksalaisia. " Pietari (S:t Petersburg),
wesiperäisellä paikalla, Newa-wirran suulla, »valtakunnan pää-
kaupunki ja keisarin asuntopaikka, Europan komeimpia kaupunkeja,
yliopisto, lyceum, monta akatemiaa ja tiede- ja taide-laitoksia,
artvoisia tehtaita, ivaltakunnan suurin kauppakaupunki, 520 t.*).
Kronstllöt, Retusaarella (Kollin), 4 penit, ulkona Suomenlah-
dessa, lujasti linnotettu, Pietarin tue meren puolella, sotalai-
waston satama, »vilkas liike (Pietarin ulko-satama), 55 t.

Wironmaa (Estland) on tasainen ja jotensaki wiljawa
rantamaa Suomenlahden eteläpuolella, Narowa-wirrasta lähtein.
Kansa maalla on Wirolaisia, suomalaista sukua; korkeammat
säädyt owat Saksalaisia. — Räätveli, meren rannalla, linno-
tettu, sotalailvaston olopaikka; oiwallinen kauppa, 28 t. —

Hiidenmaan-saari (Dagö).
Liiwinmaa, pieni-kukkulaista rantamaata Riiganlahden itä-

puolella Peipus-järtveen ja Duna-wirtaan asti. Siellä on
wuorottain wiljawia peltoja, metsiä ja nelvoja. Kansa maalla on
Liilviläisiä (suomalaista kansaa; katoamaisillaan) ja Lättiläisiä;
aatelisto ja kaupunkilaiset owat enimmiten Saksalaista. — Riigtl,
lähellä Dunan suuta, linnotettu, waltakunnan ensimäistä lähim-
mäinen kauppakaupunki, arivoisia tehtaita, 72 t. — Dorpat, lä-
hellä Peipus-järiveä, yliopisto, 13 t. — Kmensaari (Ösel) ja
sen kaupunki Arensburg, jytvätauppa.

Kuurinmaa, niemimaa Riiganlahden länsipuolella ja maa
eteläpuolella ala-Dunaa. Maa on enimmiten newaista, lihawaa
ja wiljawaa. MitllU, 19 t. — LibllU, merikauppa, 12 t.

Iso Wenäja.
Pohjaisin osa on yhdenmuotoista ja kolkkoa, täynnä wesi-

peräisiä, metsättömiä soita, tuntureita ja kolkkoja kankaita. Ete-
lämpänä kaswaa suuria metsiä, joissa on paljo kallis-nahkaisia

*) — merkitsee kaupunkeja.
**) t. merkitsee tuhatta asukasta.
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elämiä. Vienanmeren etelä-rannalla alkaa maanlviljelys. Wal-
dain ctelänpuolimainen osa on tasaista maata, jonka läpi Wolga,
Oka, Dnieprin ylä-osa ja Don juoksemat, ja se on »valtakunnan
wiljawimpia ja wäti-ritlaimpia osia. Suuriu osa asukkaita on
Venäläisiä; luoteessa asuu Lappalaisia ja niiden eteläpuolella
Karjalaisia; koillisessa Samojedeja, ja niiden eteläpuolella Syr-
jänejä (erinomaisia metsästäjiä); Wolgan ja Okan ympärillä
Tscheremissejä ja Mordwineja (yhä suomalaisia kansoja) ; etelässä
tapaa Tatareita. Siinä on seuraamia lääniä: Wienan ympä-
rillä Wologda ja Arkangeli, Onegan ympärillä Olonets, Il-
man wieressä Nowgorod, siitä eteläänpäin Pleskolv, Volgan al-
kupuolen ympärillä Twer, laroslaw, Kostroma ja Nischnei Now-
gorod, Okan ja sen haarain ympärillä OM, Kaluga, TM, Mos-
kowa, Mesein, Tambow ja Wladimir, Don-wirran alkupuolen ym-
pärillä Woronesch, Dniepriu haarain ympärillä Kursk jaDnieprin
yläpäässä Smolensk. — Arkangeli, lähellä Wienan suuta, poh-
jaisen Wenäjänmaan kauftpatawarain säilytyspaikka, sotalaiwain
olopaikka, tehtaita (purjekangasta ja köysiä), 20 t. — Nowgorod,
lähellä Wolchofin alkua Ilma-järtvestä, muinan suuri ja arwoisa,
Wenäjän »valtakunnan syntymäpaikka, 16 t. — Ribinsk, Wolgan
rannalla, lvilkas liike, 7 t. — laroslaw, Wolgan rannalla,
lyceum, juhti- ja liinatehtaita, kaupankäynti, 35 t. — Nischnei
Nowgorod, Okan suulla, suuret wuosi-markkinat, jossa Euro-
pan ja Aasian talvaroita ivaihetellaan, «rivoista tehtaita, 36 t.
— Tula, Upan rannalla, kiwääri-tehdas ja muita nretalli-teh-
taita, jywäin ja eläinten kauppa, 58 t. — Moskowa, Moskotva-
wirran warrella, waltakunnan toinen pääkaupunki ja keisarein
kruunaus-kaupunki, yliopisto, sisemmän kaupan ja keinollisuuden
sydän, 336 t. — Wladimir, Kläsman warrella, armoista pum-
pulitehtaita, kirsikkä-puistoja, 13 t. — Smolensk, Dnieprin
warrella, tehtaita, jywä- ja hewois-kauppa, linnotettu, 16 t.
— Jäämeressä : suuri, autio kaksois-saari Nowaja Semlia, jossa
ainoastaan kalastajia tay.

Länsi Wenäja.
a) Litwa ja Walkea Wenäja, Niemin, Wilian, Dunan,

Dnieprin, Veresinan ja Pripetsin ympärillä, owat enimmiten
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metsäistä ja nemaista »naata (eteläisessä osassa Rotitno- ja Peni-
nelvat), mutta kaswawat paikottain runsaasti jywiä, pellawaa ja
hamppua, b) Wolhynill ja Podvlill, Pripetsin ja Bogin ym-
pärillä Dniestriin asti, omat miljaivaa tasamaata, jossa on li-
hawaa karjaa. Podoliassa alkaa »viinin »viljelys. Näiden mai-
den asukkaat owat Litlvalaisia ja Rusniateja; kaupuugeissa asuu
Puolalaisia, Juutalaisia ja Saksalaisia. Läänit tässä owat:
Niemin »vieressä Grodno, WllNll ja Kowno, Tiinan »vieressä
Witebsk, Dnieperin wieressä Mohilew, VeresinllN ja Pripetsin
wieressä Minsk, Pripetsin haarain ympärillä Wolhynill ja Bo-
gin ympärillä Podvlill. — WilNll, Wilian warrella, arwoisa
tehdas- ja kauppaliike, lääke-akatemia, 52 t.

Wähä Wenäja.
Sen läpi juoksee Dniepri ja sev haarat Desna ja Worskla

ja idässä Donets. Eteläisen ja suurimman osan nimi on Uk-
räni, metsätöintä, yhdenmuotoista aro-maata, jossa kaswaa run-
saasti paikoin heinää paikoin jywiä, pellawaa, hamppua, tupak-
kia, meloneja, arbuseja, omenia ja puu-perunoita. Karjan ja
mesiäisten hoito on erinomainen. Asukkaat owat Puolalaisia,
Malorossianeja ja Kasakoita (Ukränissä). Lääniä: Tschernigow,
Kiew, Pultllwll ja Charkow. — Kiew, Dnieprin warrella, jon-
kun aikaa waltakunnan pääkaupunkina, mainio luostari pyhiu
jäännöksinensä, pyhäin waeltajain käynti-paikka, yliopisto, tehtaita
ja kaupankäynti, 62 t. — Charkow, Donets-tvirran rannalla,
yliopisto, suuret markkinat, 45 t.

Etelä Wenäja.
Bessarabia, lännen puolella Dniestriä Turkin rajaan asti,

on erinomaista Milja- ja lviini-maata. Asukkaat owat Moldau-
laisia. Kischinew, nahka-tehtaita, karjan-annin kauppa, 86 t.
— Akierman, Dniestrin suulahden rannalla, linnotettu, joltisetki
markkinat, suolan- ja kalan-kauppa, 25 t.

Uusi Wenäja, Mustanmeren rantamaa Dniestristä alkaen
Asotvan-mereen asti, Yogin ja ala-Dnieprin ympärillä. Dnie-
prin länsipuolinen maa on ihanaa, jossa kaswaa wiina-puita ja
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silkkiäis-puita. Paljo wenäläis- ja saksalais-muuttolaisia on
tänne asettunut. Itäinen osa on metsätön (Noglljan) aro, jossa
paljo paimentolaisia Tatareja karjoinensa kuljeskelee. Krimin
niemimaa on Wenäjänmaan kaunein ja oitvallisin osa, jossa
kaswaa paljo iviinapuita ja etelä-maiden hedelmiä (»viikunoita,
mandeleja, granaateja, pomeranseja). Asukkaat owat Tatareita.
Tähän osaan kuuluu läänit: Cherson, lekaterinoslaw ja Taurill.

Odessa, meren rannalla, kaupan suhteen kolmas »valtakun-
nan kaupungeista, lyceum, 104 t. — Sewllstopvl, tätä ennen
Mustanmeren sotalaiwaston pää-olopaikka ja arwoisin kaupunki
Krimin niemimaalla. — Keitsch, itäisellä niemellä samannimisen
salmen rannalla, hymä kauppa. — Tagaurog, Asowan-meren
rannalla, hymä kauppa, 19 t.

Donin Kasakkain maa, metsätön aro, jonka läpi Don-
»virran ala-osa hitaasti juoksee, täynnä kuilvia kankaita ja suo-
laisia lammikkoja. Wirtain rannat omat kuitenki hytvin tvilja-
mia. Karjanhoito on pää-elatuskeino. Täällä asuu Kasakoita
ja Kalmukkeja. — Kasakoilla on ataman-niminen päämies ja
oma sota-hallituksensa ja ne owat welwolliset sotapalwelukseen.
— Nowo TscherkM, Don-lvirran rannalla, kasakkain päämiehen
asunto, suuria markkinoita, 18 t.

Astrathan ja Kaukasia.
Cis-Kaukasia, ynnä Tschernomoren (Mustanmeren) Kasak-

kain maan kanssa, on kaltainen maan-soikllle Asoivan- ja Kas-
pian-merien wälillä, pitkin Kuban-, Terek- ja Kulna-nimisten
»virtain rantoja; paikoin kuitvia aroja, paikoin »viljeltälvää maata.
Lähempänä Kaspian-merta kaslvaa lviina- ja silkkiäis-puita, wii-
kunoita, öljy-puita, mandeleja. Asukkaat oivat paimentolaisia
Kasakoita, Kalmukkeja ja Tatareja. Kislär, Kaspian-meren
rannalla, kaupankäynti Aasiassa, 6 t.

Astrathan, Kaspian-meren länsi- ja pohjais-puolinen maa,

Kumasta Uraliin ja Kamaan asti. Sen läpi juoksee ala-Wolga
ja koillisessa Vjelaja ja Ufa. Suurin osa on aro-maata, jossa
ei kaswa muita puita kuin arbuseja, meloneja ja kurbitseja.
Sampeja saadaan jotensaki. Suurempia järiviä mainittakoon
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EItVN-järwi, jonka wedestä wuosittain »valmistetaan paljo suolaa.
Asukkaat owat paimentolaisia Tatareja, Vaschtireja (mesiäisten
hoitajia, Uralin seuduilla), Kirgisejä, Turkkilaisia, Kalmukkeja ja
Kasakoita (Uralin ja Orenburgin) ja seuraamia suomalaisia kan-
soja: Wotjakeja, Tschulvascheja ja Tscheremissejä. Puolalaisia,
»venäläisiä ja saksalaisia muuttolaisia on asettunut lvirtain war-
sille ja missä maata käypi wiljeleminen. Lääniä: Astrathan,
Saratow, Samara ja Orenburg. — Astrathan, lähellä Wolgan
suuta, kaupankäynti Aasiassa, 45 t. monikansaista asukasta.
— Orenburg, Urali-joen rannalla, kaupankäynti Aasiassa, 16 t.

Kasani ja Permiä.
Kasanin-maa on Wjetkan, ala-Kaman ja keski Volgan ym-

pärillä. Volgan ympäristö on tasaista ja miljaivaa alankoa.
Permiä, ylä-Kaman ympärillä, on metsäistä ja kolkko-ilmaista
maata. Täällä Urali-ivuorten rikkaimmat taiwannot owat. —

Asukkaat owat Venäläisiä, Tatareja ja suomalaisista kansoista:
Syrjänejä, Permialaisia, Voguleja, Wotjakeja, Tschulvascheja,
Tscheremissejä ja Mordtvinejä. Lääniä: Permiä, Wjetka, Kasani,
Simbrik ja Pensa. — Kasani, Volgaa lähellä, linnotettu, yli-
opisto, tehtaita, hytvä kauppaliike, 60 t. — lekaterinenbmg,
Uralin itäpuolella, Uralin ivuorityön pääpaikka.

2. Puolan kuningaskunta.
2,258 n. pen., 4,840,000 asuk., 2,126 n. pen. alalla.

Puolalaiset kuuluivat myös siamilaiseen kansakuntaan.
Wuonna 840 j. Kr. s. perusti Piast Puolan »valtakunnan. Noin
1000 »vuoden paikoilla kokitvat Saksalaiset »väkisin tänne leivittää
kristinoppia ja sen ohessa omaa yliwaltaansa, joka »viimeksi mai-
nittu koe ei kuitenkaan pysywäisellä menestyksellä luonnistunut.
Jonkun aikaa raimosi sisallifet riidat ja »valtakunta hajosi usiaan
osaan, mutta nousi pian »voimattomuudestansa ja laajeni osittain
sotain ja wallotusten kautta, osittain siten että Litivan herttua
lagello, Piastin suivun kuoltua, pääsi Puolan kuninkaaksi (1386)
ja niin malmisti näiden »valtakuntain yhdistystä (1568). Puola
oli silloin awllra maa, joka ulottui Itämerestä Mustaan mereen,
mutta sisällinen tila oli huonossa järjestyksessä; hallitsialla ei ol-
lut paljoa sanomista, sillä aatelisto oli »voimakas ja sodanhalui-
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nen, joka ivihasi järjestystä eitä totellut, ivaan eleli aina riidassa
keskenänsä paitsi siinä asiassa että pitää muuta kansaa loivassa
orjuudessa. lagellon sumun sammuessa joutui Puola waaliwal-
takunnaksi (1572) ja usein tvalittiin ulkomaalaisia ruhtiuoita. Se
lisäsi sisällistä sekaseuraisuutta ja maa joutui alituisten puoluerii-
tain tantereksi. Tästä saiivat naapurit Itäwalta, Preussi ja We-
näja tilaisuuden ruweta maata anastamaan ja kolmen jaon kautta
(1772, 1793 ja 1795) menetti Puolan waltio itsenäisyytensä.
Niistä osista, jotka silloin oliwat joutuneet Preussin haltuun,
kokosi Napoleon (1807) taas itsenäisen waltion Warfowan suuri-
herttullkunnan nimellä, mutta tämä waltio annettiin (1815)
Puolan kuniugaskunnan nimellä Venäjälle, kuitenkin omalla lval-
tio-asetuksellansa. Puolalaisten tytymättömyys näihin oloihinsa on
matkaansaattanut kapinoita, mutta ei ne ole päättyneet heidän
mielensä mukaan.
Nykyisen Puolan kuningaskunnan itäisenä rajana Wenäjätä

kohden on Bug (Weichselin haara) ja Niemi ja muilla puolin
Preussin ja Itäwallan maat. Ainoastaan lounais osa on mäki-
maata; muuten on se suuri tasamaa, jonka läpi Weichseli juoksee.
Weichselissä, joka tulee Itäwallasta ja kääntyy kaarenmoisena
ensin koillista ja sitten luodetta kohden, on Puolanmaassa haa-
roja itäpuolella Bug ja länsip. Pilicn; sittemmin se juoksee
Preussin maahan ja laskee Itämereen. Länsi-osassa juoksee
Wartha (Preussin läpitse juokseman Oder-ivirran haara). Puo-
lanmaa on wiljawimpia maita Europassa (ruista, nisua, kauraa,
ohraa). Niittumaat owat myös lihalvia. Metsiä on laajalta ja
niistä saadaan myytäwäksi armoista puukalua, jota enimmiten
kuljetetaan pitkin Weichseliä Danzig-nimiseen Preussin kaupunkiin.
Kansan keinollisuus on »viimeisinä aikoina ivirkistynyt ja samoten
liike tehtaissa (tvilla-, pnmpuli- ja liina-kankaita). Katolinen
oppi on pääuskontona (3Z milj. uskolaista). Paljo on Juu-
talaisiaki (600 t.). Korkeimman hallituksen päänä on maaherra
(namiestnit) ja senaati. Maa on jaettuna s:teen lääniin: Wllr-
sowa, Radom, Lublin, Plock ja Augustowo.

— Wllrsowa, Weichselin warrella, pää-hallitutsen asento,
»virkku tehdasliike (willakankaita), sisäkaupan yhdyspaikka, snnria
markkinoita wuosittain, moniaita akatemioja ja kouluja, linno-
tettu, 163 t. — Kalisch, Prosnan rannalla (joka on rajana
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Preussia kohden), tvilla-tehtaita, 13 t. — Sandomir, ihanalla
paikalla Weichselin warrella 5 t. — Lublin, willa-tehtaita, jy-

wän ja Unkarin wiinin kauppa, 19 t. — Modlin, nyt Nowo
Georgiewsk, Vugan suulla, luja linna.

3. Suomen Suuriruhtinanmaa.
6844 (— 3285 Suomen) n. pen.; 1,800,000 asuk., 263 n. pen. alalla.

Nimi, asema ja rajat. Suomenmaan ruotsalainen nimi,
Finland, arivellaan alkuansa merkitsemän samaa kuin sen suoma-
lainen nimiki, nimittäin suo-maata. Suomen mannermaa on
59" 48' ja 70" 6' wälillä pohjais leweyttä ja 38" 10' ja 50"
25' wälillä itäis pituutta. Pohjaisimmasta päästä, jossa Sko-
rajoki ja Tenojoki yhtyivät toisiinsa, 4 penikulmaa läämerestä,
on eteläisimpään nenään, Hankoniemeen (Hangöudd), 155 (n^
108 Suomen) penikulmaa. Pisin. Mali lännestä itäänpäin on
noin 81 (^n 57 Suomen) penikulmaa. Pohjainen raja on

Norjaa Masten, pitkin Tenojokea ja wähän matkaa Lapintuntu-
reja; lännessä on rajana Ruotsinmaa, pitkin Muonion ja Tor-
nion jokia, sekä Pohjanlahti ja Raumanmeri; lounassa Itämeri
(Saksanmeri) ; etelässä Suomenlahti ja idässä Wenäjänmaa ja
Norja. Venäjän puolisella rajalla omat maakunnat: Inkerin-
maa, Aunuksenmaa ja Arkangelinmaa.

Maan-lllatU. Suomi on »välimaana Skandinawian »vuori-
maan ja Wenäjän tasamaan wälillä ja maa on enimmiten epä-
tasaista. Kukkuloita ja alankoja »vaihettelee ybä koko maassa,
jonka »vuoksi »vaan harlvakselta isompia tasankoja löytyy. Laa-
jin tasanko on Pohjanmaan rantamaa. lärtvet, suot ja rämeet
ottamat suuren osan maata. Meensä näyttää maa siltä kuin
olisi se muinais aikoina ollut meren pohjana, jonka yli mesi on
tulwaillut ja johon se on jättänyt kilviä ja maata. Niin laa-
jassa maassa, kuin Suomessa, on kuitenki arlvaten suuri erotus

maanlaadussa. Lapinmaa ja pohjaisen Pohjanmaan sisemmät
osat, jossa toisinaan maanjärähyksiäli on haivaittu, owat kor-
keimmat osat koko maassa ja ikään kuin wähäiuen »vuorimaa,
jossa »vuorotellen on »vuoria ja särkkiä, hietakankaita, soita, rä-
meitä ja järtviä. Eteläisen Pohjanmaan sisemmissä osissa on
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matalampia ivuoria, mutta koto Pohjanmaan rantamaa on al-
haista matala-kuktulaista tasamaata, jonka pohjainen osa on lai-
hanlaista hietamaata, mutta eteläinen tviljatvaa salviperäistä
maata. Lounais osa (länsi Satakunta, Varsinais Suomi, Uusi-
maa ja etelä Häme) on kukkulaista, mutta kukkulain malissa on
aukeita wiljawia laaksoja. Kaakkois osassa (etelä Karjalassa)
owat laaksot ahtaammalla ja maan laatu on paikoin liian hie-
taista ja kilviperäistä, paikoin liejusalvista. Suomen sisemmissci
osissa (pohjainen Karjala, Satvonmaa, pohjainen Häme ja koilli-
nen Satakunta) on paljo suurempia ja pienempiä järtviä, soita
ja rämeitä, toisin paikoin kankaita, kilviperäistä maata ja muo-
ria; mutta ei suinkaan wiljawaataan maata puutu. Koto Suo-
menmaan pinnasta, 76^ milj. tynnyrin alaa, on 7^ milj. järwiä,
7I milj. wuoria, 251 milj. soita ja rämeitä setä 32 milj.
ylhäisiä metsä- ja huhtamaita, mutta ainoastaan 1 milj. tynn.
alaa peltoa ja 3 milj. niittua *). Ei siis wiljelysmaata puutu,
Maitta ivaan toinen puoli olisi telpaatvata.

Sisempi ylämaa on korkeutensa suhteen, merenpinnasta lu-
kien, hytvin erilainen. Enontekiäisten kirkko esim. seisoo 1,475
jalan korkeudella; toiset paikat owat sen siaan waan 200 jalan
korkoisia. Maa matalenee wähitellen läntiseen rantaan päin,
jota ylehensä on alhaista ja aawaa, mutta lasteufti jyrkkänä
mereen eteläisellä rannalla, jolla puolen onki paljo maahan tun-
keuwia merenlahtia, mereen pistälviä niemen-soikaleita ja ivuo-

ren-neniä sekä laajoja saaristoja. Paikoin läntiselläki rannalla
on saaristoja, niinkuin Pohjanlahden soutimmassa paikassa,

5-) Maan laatu eri lääneissä, arwiolta laskien. Suuruus on laskettu
suomalaisissa tynnyrin-aloissa.

Järwiä. Wuoria. Soita, Mhäistä Peltoa ja Niittua.
rämeitä, metsämaata.

Oulun lciän. 3,342,000 2,970,000 - 16,019,000 10,448,000 93,000 700,000
Waasan l. 221.000 773,000 2,938,000 3,940,000 93,000 430,000
Turun l. 123,000 937,000 054,000 2,940,000 197,000 380,000
Uudenmaan l. 99,000 406,000 143,000 1,330,000 100,000 230,000
Wiivurin l. 2,040,000 037,000 1,794,000 3,382,000 180,000 430,000
Kuopion l. 382,000 834,000 2,020,000 4,730,000 70,000 233,000
Mikkelin l. 804,000 380,000 723,000 2,030,000 74,000 173,000

Hämeen l. 244,000 073,000 403,000 ' 2,137,000 107,000 253,000

Summa 7,237,000 7,080000 23,318,000 32,003,000 920,000 3,115,000
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(meren)Kurkussa. Pitkin koko rantaa hatvaitaan alinomainen
maatuminen, joka tekee monenlaisia »vastuksia siellä olelvain kau-
punkein satamille. Tämä maan kohoaminen tekee etelä osassa
2 jalkaa 100:ssa tvuoöessa, mutta uousee pitkin Pohjanmaan
rantaa 4:Mn ja s:teenki jalkaan.

Wuoriselänteet. Wuoria on tosin paljon, mutta ylehensä
owat ne matalia. Korkeimmat kukkulat owat Lapintuntureissa
Lapinmaassa, niinkuin tuo yksinäinen Peldoilvl (2,245 Suomen
jalkaa korkea), Ounastunturi (2,124 jalkaa) ja leristunturi
(2,200 jalkaa). Korkeimmat kukkulat, paitsi Lapin kukkuloita,
owat koillis Pohjanmaalla (Kuusamon ja Hyrysalmen pitäjissä),
jossa niiden korkeus on 1,100:sta 1,600 jalkaan. Wuoriselän-
teet owat korkeimmat maan pohjais ja koillis osissa (päälle
1000 jalkaa), mutta matalenelvat tullessansa etelää ja länttä

kohden (3—400 j.). Ne owat tväliin kaitaisia ja jyrkkiä, tväliin
laajoja hietanummia ja kankaita; muutamin paikoin kaslvatvat
ne metsää, toisin paikoin on niissä järwiä; tvälistä katkeaivat
peräti ja mnuttutvat perätysten juoksetviin kukkuloihin. — Pää-
ivuorenselkä on Maanselkä. Se lähtee Skandinaivian lvuorista
itään päin pitkin Norjan rajaa ja kulkee sitte SuolaselllN eli
Saariselän nimellä Lapinmaan läpi TalkunaoiwttN, jossa se tekee
poltven etelää kohden ja juoksee itäisen Lapinmaan ja koillis
Pohjanmaan läpi, sitten enimmiten pitkin Wenäjän rajaa, siksi
kun se Miinalan wuorissa kääntyy kaakkoa kohden Venäjänmaa-
han. Paitsi tätä kulkemat seuraamat isommat harjanteet Suo-
men läpi: 1) OunasselllNNe lähtee Maanselästä etelää päin
Pohjanlahden pohjaisimpaan rantaan. 2) Suomenselkä erkanee
Maanselästä Miinalassa ja kulkee länttä ja lounaa kohden siksi
kun se matalana juoksee Sidebyyn niemen; tämä selkä erottaa
Pohjanmaan Karjalasta, Salvosta, Hämeestä ja Satakunnasta.
3) SalpllUs-selänne lähtee ulkopuolelta Suomea Maanselältä
olemasta Lieksan lvuorisolmusta Karjalaan, jossa se ensin kulkee
etelää ja sitte luodetta kohden Joensuun kaupunkia päin, jossa
se kääntyy etelään lähelle Laatokan luoteista rantaa, jossa se,
tulkeissansa länttä kohden ja sillä matkalla muutamin paikoin
katkaistuna pohjaisesta päin juoksemilta tv esillä, menee etelä Sa-
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won ja Hämeen sekä keskisen Satakunnan läpitse Pohjanlahteen
etelä puolella Poria. 4) KIIINUN-selänne lähtee Maanselästä
lounaa kohden, katkeaa Oulun-joessa ja yhtyy Suomenselkään.
5) Satakunnan-selänne lähtee Karwian kukkuloilta Suomense-
lästä etelää kohden, letvenee kolkkoihin Pohjankankaasen ja Hä-
meenkankaasen ja menee Kokemäenjokea päin. 6) Hatara-selänne
aitaa Satatunnanselänteestä kaakkoa kohden itä Satakunnan
läpi, Tampereen siivutse Hämeesen, monin paikoin katkenneena
pohjais puolelta juoksemissa mesissä. 7) Hämeen-selänne lähtee
Suomenselästä Soinin Muorilta etelää kohden, pitkin Satakun-
nan ja Hämeen rajaa ja sitte Hämeen läpi, pitkin Päijänteen
läntistä rantaa, ja yhtyy Kärkölän muorilla Salpausselänteesen.
8) Sawon-selänne eroopi Mäkiöisten muorilla Suomenselästä,
kulkee länsi Sawon läpi ja yhtyy Salpausselänteesen länsi puo-
lella Lappeenrantaa. 9) Karjlltan-selänne lähtee Suomenselästä
etelää ja kaakkoa kohden luoteisen Sawon läpi keskiseen Karja-
laan, jossa se, Joensuun itä puolella, yhtyy Salpausselänteesen.
10) LohM-selänNe lähtee Salpausselänteestä etelä Hämeessä
lounaa kohden läntisen Uudenmaan läpi Tammisaareen päin ja
juoksee Hankoniemeen.

Edellä mainitut selänteet jakamat maan luonnollisesti seu-
raamiin wieruihin: 1) pohjainen ja koillinen »vieru, Jäämerta
ja Vienan merta päin, sisältää Maanselän pohjais ja itä puo-
lella olewat osat Lapinmaata ja Pohjanmaata;

.
2) luoteinen

wieru, Pohjanlahden pohjais osaa päin, sisältää etelä Lapinmaan
ja melkein koko Pohjanmaan; 3) lounainen tvieru, Rauman
merta ja Itämerta päin, sisältää länsi Hämeen, Satakunnan ja
Warsinais Suomen; 4) etelä wieru, Suomenlahtea päin, sisältää
itä Hämeen, Uudenmaan ja etelä Karjalan; 5) kaakkoinen wieru,
Laatokan ja Äänisen (Onegan) järwiä päin, sisältää Sawon ja
suurimman osan Karjalaa.

Wedet. Niitä on Suomessa paljon. Alamaan mesissä on
se merkittäivää, että iso joukko niitä jaksottain yhtyy suureksi
»vesistöksi, josta mesi wirtawana juoksee alamaahan, jota ivas-
taan alamaan wedet ei yhdy toisiinsa, ivaan juoksemat tutin
jokilaaksoansa.
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1) Pohjainen ja koillinen wieru. Maanselästä juoksee
pitkin Norjan rajaa Skekstcmjoti, jota edempänä kutsutaan Ina-
rinjoeksi ja wiimein Tenojoeksi, johon yhtyy Utsjoki ja Pulma-
joki maan pohjaisimmasta Pulmajaur (1) nimisestä järlvestä,
jonka jälkeen Tenojoki menee Suomen rajan yli ja Norjassa
laskee Tenowuonoon. Suurin järtvi on Inarinjärwi (5), johon
Iwalojoki laskee ja josta Patsjoti juoksee poikki Suomen rajan
Waranginwuonoon.

2) Luoteinen wieru. Koltajaur-järwestä, jossa Suomen,
Ruotsin ja Norjan rajat käymät yhteen, juoksee rajajoki Köntömä,
joka sitten Muonionjoen nimellä yhtyy Ruotsista tulemaan Tor-
nionjokeen, joka 16 penikulman matkalla on rajana Ruotsia
»vastaan. — Kemijoki, Suomen suurimpia jokia, lähtee Tal-
kunaoimista ja saatuansa Kittisenjoen yhteyteensä, juoksee Kemi-
järwen läpi ja saapi sitten »vielä Ounasjoen lisäksensä. — Ou-
lunjoki, kauppatienä tärkein maan joista. Se tulee Niskakosken
kautta Oulunjärwestä (31), johon pohjais-Suomen ylängön wedet
kahdelta päähaaralta laskelvat: a) Kianto-laakson haara pohjai-
sesta ja b) Sotkamo-laakson haara idästä, jonka West Ämmä-
kosken kautta Kajaanin lähellä laskee Oulunjärlveen. 10 peni-
kulman matkallansa Niskakoskesta mereen estää Oulunjokea useat
kosket, joista Pyhäkoskt Muhoksen pitäjässä on suurin ja mää-

rällisin. — Siikajoki, kewättulwalla ja jäiden lähdössä tunnettu
komin rajumirtaiseksi. — Pyhäjoki Pyhäjärlvestä (150). —

Ähtäwänjoki Liwonlähteestä Suomenselällä, juoksee Alajärwen,
Lappajärwen ja Ewijärwen läpi. — Lapuanjoki Kuortaneen jar-
ruista. — Kyröjoki, suurin etelä Pohjanmaalla (30 penikulmaa);
nimitetään yläpäässänsä Kauhajoeksi, sitten Ilmajoeksi.

3) Lounainen wieru. Karwianjoki. — Kokemäenjoki, rikas
lohista ja siioista, purkaa wedet suuresta Kokemäen Vesistöstä,
jonka latveus sisältää Suomen ylämaan länsi osan (länsi Hä-
meen ja itäisen Satakunnan). Ne monet tähän kuuluwaiset
»vedet jakauwat kolmeen päähaaraan: läntinen, pohjainen ja itäi-

*) Numero julkuin sisällä järiven nimen perässä on sama numero,
jolla mainittu järivi on merkitty »vuonna 1861 annetussa Suomen-
maan kartassa Gyldeniltä.
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nen haara. Pääwedet on pohjaisella haaralla, joka alkaa edellä
mainitusta Liwonlähtcestä, josta se juoksee etelään päin, lelve-
nee moniksi suurenmoisiksi järlviksi, niinkuin ÄtsllNNselkä (104)
ja Toilvesi (103). Saatuansa lisäwesiä Pihllljaweden ja Keu-

run (105) mesistä laskee wesi Ruoweteen ja siitä Muroleen-
koskea Näsijämeen (100) M Tammerkoskea (61 jalan pudot-
teella 1^ wirstan matkalla) Pyhäjärween, Pirkkalassa. Tähän
järlveen tulee etelästä Päin itäinen päähaara, jossa on monta
haaraa: a) Längelmä-haara, johon se suuri Längelmäwesi (107)
kuuluu, joka alusta on ollut yhdessä Pelkäneenweden (109)
kanssa, mutta jolla nyt on suorempi juoksuKaiwannon tanawan
kautta Roineesen (110), joka laskee Mallaslveteen (111), johon
myös Pelkäneenwesi Kostionwirran kautta juoksee, b) Hauhon-
haara alkaa Padasjoelta LummeNttN järtvestä (68) ja kulkee
Wesijaon (117) sekä Lammin ja Hauhon järtvien läpi edellä
mainittuun Mallaslveteen, jota sitten Walkiakoskea laskee RllU-
tunselkään. c) WllNlljllN-haara alkaa Asikkalassa, lemenee Pää-
järweksi Lammin pitäjässä ja saatuansa Janakkalassa lännestä
päin lisä-wettä Lopenjärwestä (120), kulkee luodetta kohden
Wanajan läpi, Hämeenlinnan siwu, WllNajllwetecn (113) ja siitä
edellä mainittuun Rautunselkään. Siitä juoksee wesi Kuokkll-
lllnkoskea, Lempäälässä, ja Vesilahden- järlvien läpi Pyhäjär-
ween, etelä puolella Tamperetta. Pohjaisen ja itäisen haaran
tässä yhtyneet wedet laskemat Nokiawirtaa Kuloweteen, johon
pohjaisesta päin läntinen haara tahi Kyrön-haara tulee, jossa
Kyrösjärwi (97) laskee wetensä 73: n jalan torkuista Kyröskos-
kea. Kulowedestä juoksee wesi RllUtllweteen (96) ja sitten
Wllmmaskoskea Liekoweteen Tyrwään pitäjässä, josta Kokemäen-
joki saapi alkunsa. Saatuansa Loimijoen etelä-puolelta lisäk-
sensä, laskee se Kiettllreen kostea alas Satakunnan alamaahan
ja purkaa mettänsä 5 suulla alapuolella Poria. — Eurajoki,
puhdassantapohjasesta Pyhäjärwestll (140) Eurassa. — Aura-
joki, Suomen historiassa mainittaivin joki, juoksee Turun kau-
pungin läpi.

4. Etelä wieru. Wanta- eli Helsinginjoki lähellä Hel-
sinkiä. Kymijoki purkaa sen suuren wesistön, joka lewenee Suo-
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men ylämaan keski-osassa. Sen pää-haara alkaa Suomense-
lältä ja juoksee pohjaiseen Hämeenmaahan, jossa haara saatu-
ansa »vähitellen lisä-wesiä, lewenee muikku-rikkaaksi Keiteleeksi
(77) Wiitasaaressa. Tästä etelää kohden Laukaan pitäjään juok-
sema mesi, joka lännestä päin saapi lisätuetta Saartjärwen-haarasta
(75—72) ja idästäpäin TarwalllN koskea tulemasta Rautalammin-
haarasta (81 —86), laskee suurta Kuhankoskea Leppäweteen (70),
ja siitä Haapakoskea Päijänteesen (67), joka on 12 Suomen
penik. pitkä, 3 lelveä. Päijänteesen juoksee paljo Mesiä: län-
nestä päin tväkelvä ja kirkas-lvesinen Arrakoski, joka tulee edellä
mainitusta Hämeenselänteellä olemasta Wesijaosta (117), josta
mesi siis juoksee tahtaalle; — eteläpuolesta Wäätsenjvki Wcsijiir-
westä (66): — itäpuolesta Tlliniowirta, joka juoksuttaa Sys-
män-haaran mettä Kyywedestä (89), Puulawedestä (90) ja
lääsjärwestä. Sitten lähtee wesi Päijänteen kaakkois puo-
lesta Kaltlsten-koskea Ruotsalaisenjärween (65), josta Kymijoki
alkaa, joka juostessansa kaakkoa ja etelää kohden pauhaa Iy-
rängönkoskena lähellä Heinolaa ja, saatuansa lisä-wedeksi pohjai-
sestapäin Mäntyharjun-haaran (91, 92), Keltistenkoskessll kat-
kaisee Salpausselänteen, jonka jälkeen se juoksee Uudenmaan
alangon läpi, tekee Anjalan pndokkeen ja jakaupi Wedenjllka-
massa kahdeksi haaraksi, jotka sulkemat Pyhtään saaren, ja pur-
kaa mettänsä Suomenlahteen 5 suuhaaralla, joista itäisin on
mainittawa siinä oletvan Korkiakosken pudokkeen wuoksi.

5. Kaakkoinen wieru. Itä Suomen ylängön (Sawon ja
Karjalan) suuren lvesistön sydännä on tuo suuri SllMll, joka
on monien , salmilla ja koskilla toisihinsa yhtyneitten järtvien ja
ivesien yhteinen nimi. Pää-haaran eli Pielis-haaran lähteet
owat lähellä Miinalaa Venäjänmaassa, mutta se tulee, juostu-
ansa 12 penikulmaa, Suomenmaahan koilliseen Karjalaan, jossa
se leiviää isoksi Pielisjärweksi (47), josta Pielisjoki, katkaistu-
ansa Karjalanselänteen, juoksee Pyhäselkään, jota, yhdessä Ori-
weden kanssa, kutsutaan koilliseksi Saimaksi (42). Läntinen eli
Kllllalveden-haara alkaa pohjaisessa Salvossa, jossa useampia
pienempiä mesiä kotoutuu Poroweteen lisalmessa ja juoksemat
siitä etelää kohden Onkiweteen (54) ja siitä Kallaweteen (53).
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Kallawesi, saatuansa koillisesta päin Nilsiän-haaran lisälveden
(57—59), joka Jännevirrassa katkaisee Karjalanselänteen, juoksee
Puutossalmea Koirusweteen ja siitä Konnuskoskca Unnukkawc-
tecn ja wihdoin Warkauskoskea Äimisweteen, jota yhdessä lout-
senweden, Haukiweden ja moniain muiden järwien kanssa kutsu-
taan Enonwcdeksi eli luoteiseksi Saimaksi. Koillisesta Sai-
masta, johon suuren Höytiäisen (46) kirkas wesi nykyjään
KllNllwan kautta suoraan juoksee, lähtee läntä kohden Orilvirtll,
joka siis yhdistää Saiman koilliset ja luoteiset wedet. Tämä
yhdistynyt »vcsijouklo juoksee Sawonlinnan siwu Pihlajawetcen,
jota yhdessä itäisemmän Purulvcden kanssa kutsutaan kesti Sai-
maksi, josta Puumalan salmi kulkee saariseen etelä Saimaan.
Sen eteläisimmästä selästä, Lapwedestä, lähtee Wuoksenjoki (133)
kaakkoa kohden ja laskee, kappaleen matkaa siitä, alas Salpaus-
selännettä Imatran koskena, joka on jaloin koski Suomessa
(139 jalan lempinen, 114 jalan korkoinen 6:den ivirstan mat-
kalla). Wuoksenjoki juoksee sitte alamaan läpi 15 penikulman
pituisena, etelään päin selkämänä kaarena, leiveten sillä matkalla
moniin suuriin selkihin, ja laskee metensä Laatokan suureen jär-
meen 2 suuhaaralla lähellä Käkisalmea. — lällisjoki eli Leske-
länjoki juoksee länisjärwen (127) läpi Laatokkaan.

Suomenmaan Medet eiwät ole juuri sopitvia iveneenkululle,
kuin niissä on paljo koskia ja pudokkeita. Sentähden onki kostein
perkauksilla ja kanalvillaki koettu poistaa tätä wastusta ja niin-
muodoin auttaa kulkua maan sisemmissä osissa. Monille sär-
mille on laimettu sopilvampi suu, joten wesi niissä on alennut
ja awaroita, weden wallassa olleita maita saatu lviljeltälviksi.
Merkillisimpiä kanawia owat: Pohjanmaalla Ämmän kllNllwa,
joka kulkee Ämmän pudokkeen simua Kajaanin joessa ja atvaa

niintawoin weneille kulun Oulunjärwen ja idästäpäin siihen
juoksewain wesien wälillä; Satakunnassa Klliwanto, joka katkai-
see Kangasalan harjun ja yhdistää Längelmäiveden ja Roineen ;

Muroleen ja Kuokkalan tanawat; Sawossa Taipaleen ja Kon-
nuksen eli Warkauksen kanawa ja sulkulaitos sekä kanawa- ja
sulku-laitokset Kallaweden pohjais puolella, kulun edistämiseksi
maakunnan etelä ja pohjais osain wälillä; Karjalassa Kanawa
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Höytiäisestä Pyhäselkään ja Kiwttliemcu-kauawa Vuoksesta Su-
lvanto-järlveen, joten Wuotsi lyhempää tietä pääsee Laatokkaan.
Etunenään on kuitenki Saiman-tanawa pantawa, jota kulkee
Salpausselänteen (Saiman rantaselänteen) poikki ja aukaisee
(syyskuun 7;stä päiwästä iv. 1856) suoran kulun Saimasta
(Lappeenrannan itäpuolella) Wiipurinlahteen. On myös tuu-
mailtu yhdistää kanalvilla Päijänteen »vesistö Saiman »vesistön
ja Pohjanlahdenki kanssa.

Ilman-ala, tuotteet ja elinkeinot. Samoin kuin muissaki
maan-naivan läheisissä maissa on Suomessaki talwet pitkät ja
kotvat (toisinaan — 40"), kesät usein hytvin lämpimät (toisinaan
päälle -s- 30"). Soiden kuiwamisella ja milja-maiden laajenta-
misella on ilman-ala tosin paljon lanhtunut; mutta pitkät, kyl-
mät ja tuimat ketväät, niinkuin ne tatvallisesti oivatkin, ja yö-
hallat kesä-aikoinaki pilaaivat usein kyltvöt, marsinki suo-mailla.
Dlehensä taidettanee sanoa että 5 wuonna 1 tvuosi antaa hy-
»vän sadon, 3 kestitertaisen ja 1 on katotvuosi. — Maan suu-
ren amaruuden Muoksi on arwaten suuri erotus ilman-alassa
eri paikoilla. Etelä puolessa on pisin päilvä ja pisin yö, kum-
pikin 18^ tunnin pituinen, mutta Enontekiäisissä 1:n kuukauden
ja Utsjoella 2:n kuukauden pituinen. Etelä puolessa luetaan
taltvi kestämän 5— 6 kuukautta, mutta pohjais puolessa 8— 9
kuukautta. Wuoden keski-lämmin on etelä puolessa (Turussa)
-l- 41" paikoilla, mutta pohjaisessa (Enontekiäisissä) — 21" pai-
koilla. Erotus ilman-alassa on myös suuri saman leweys-as-
teen eri paikoilla, jos ne owat rantamaita, jossa itse maa on
alhaisempaa ja enemmin tviljeltyä, taikka jos ne owat ylhäisem-
piä, järtvisiä ja soisia sisämaita. Ilma on ylehensä puhdas ja
raitis. Suuremmat yhteiset kulkutaudit owat tawallisesti olleet
katowuotten ja siitä seuraaivan sopiman ja teriveellisen ruuan
puutteen maikuttamat.

Pää-elinkeino on maanmiljelys, jota harjotetaan pohjaiseen-
väin Inarinjärwen etelä rannalle asti. Maaniviljelnksellä on kuitenki
monet esteet ja tvastukset: maanlaatu, kansakunnalliset seikat,
kansan kiinteä pmyminen wanhoissa tawoissansa, taidon ja ra-
han puute. Taidon puutetta on koetettu auttaa maaniviljelys-

Maatiede. 5
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seuroilla ja kokouksilla, sekä rahau puutetta hypoteeki-yhdistyk-
sellä. Maanwiljelyksen edistymistä estää myös se seikka että
tvero on melkein yksinään maanwiljelyksen niskoilla ja että se
on epätasaisesti jaettu eri maatiluksille. Sopimin maantvilje-
lykseen on kuitenki lonnais osa: Varsinais Suomi ja Uusimaa
ja monet niiden edustalla olemat saaret, Hämeenmaan, Satakun-
nan ja Pohjanmaan etelä osat. Suomen pohjaiset ja itäiset
osat omat täynnä soita ja netvoja tahi tiiviperäistä maata ja
hietakankaita, joissa waan Harmassa kaswaa mäntyjä ja taner-
lvia. Suuria suo-maita on tviimeisinä aikoina kydöttämällä tehty
wiljllwiksi pelloiksi ja nutuiksi. Suon-tviljeleminen, jota erino-
mattain Pohjanmaalla on toimitettu, on ylehensä Suomessa ene-
nemään päin. Itäpuolisten osain kiwiperäinen maa tekee että
Suomalaisten manhin tapa höystää maata, nimittäin se metsiä
yäivittäivä ja maata uuttama tahi laihduttama huhdanpoltaminen
tvieläki on tawallinen. Enin kylivetään ruista (rukiin-kylwö
loppuu Sodankylässä ja Muonionniskassa, 67" ylempänä);
pohjaisessa osassa kylmetään enin ohraa, ja paikoittain ei muuta
kuin ohraa; etelä osassa menestyy nisu; kauraa ja tattaria »vil-
jellään enin kaakkois osassa. Vaikka maan parempi tahi huo-
nompi laatu tekee suuren erotuksen ja »vaikka harivassa järjelli-
sellä taivalla maata »viljellään, tcnoettanee laskea keskimäärin, koko
maassa tynnyrin-alalta peltoa saatalvan 5 tynnyriä jywiä ja 6 tyn-
nyriä perunoita. Vuotinen »viljan tulo luetaan tekelvän noin 2 milj.
tynn. rukiita, 1 milj. t. ohria, 900,000 t. kauroja, 18,000 t. ni-
suja, 50,000 t. herneitä ja, ilman sitä, seka-miljaa ja tattaria

') Tässä seuraa teski-lasku wuotteu 1845—1855 jywäntulosta
tussaki läänissä:

Tynnyriä Obria. Kauroja. Nisuja. Tattareja Hernei-rukiita. ja seka-wiljaa. ta,

Oulun lään. 112,000 190,000 7,000
Waasan l. 375,000 255,000 59,000
Turun l. 390,000 122,000 169,000 10,000 23,000
Uudenmaani. 233,000 26,000 84,000 5,000 3,000 7,000
Viipurin l. 244,000 75,000 321,000 500 12,000
Kuopion l. 325,000 222,000 70,000 ?

Miktelin l. 217,000 91,000 127,000 ?

Hämeen l. 199,000 59,000 64,000 1,500 18,000
Summa 1,995,000 1,040,000 901,000
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Jos tästä siemenjywät, noin 750,000 t:riä otetaan pois,
jääpi noin 3,300,000 t:riä jälelle. Suomenmaan »väestön tvuosi-
tarpeen saattaa laskea 4,500,000 tynnyrin paikoille, paitsi mitä
menee eläimille ja mätemäin juotamien malinistamiseen. Tämän
jymänpuutteen siaan miljellään kuitenki muita ruoka-aineita. On
sellaisiaki paikkakuntia, jossa kansa ei syö puhdasta leipää, maikka
ei katotvuosiknan ole, »vaan sekottaa jauhoihin petäjän kuorta,
jauhettuja eli surivottuja olkia ja muita aineita. Perunat omat jy-
mänpuutteen suurin täyte. Niitä miljellään ylehensä, enin lounais
osassa. Niiden tulo on tietämätön (kukaties 3 milj. t:riä), ja 3 tyn-
nyriä perunoita arwellaan wastaawan 1 tynn. jymiä. Viljellään
muitaki ruokakasmuja, niinkuin herneitä (muttei Oulun läänissä),
papuja ja nauriita (enin itä osassa). — Nutuista ollaan huo-
limattomat ja jätetään ylehensä hoidotta; senpä mukaan onki
heinäntulo. Wiimeisinä tvuosina oivat kuitenki talonpojatki, mar-
sinki lounais osassa, mähin rumenneet nuttuja »viljelemään. —

Pellalva, parasta kesti Hämeessä, tulee jo keski Pohjanmaalla
karkeaa; hamppu kaswaa pohjaisempanaki; humalaa kasmatetaan
enin Uudellamaalla; siellä täällä kasivattaa talonpoikainen kansa
tupakkia, tamallisesti tvaau omaksi tarpeeksi. Ilman-ala tosin on
suurena ivastuksena puutarhan-hoidossa; saattaisi se kuitenki olla
paremmalla kannalla kun se on; sillä tuskin muuta kasmatetaan
kun. kyöki-kaslvia, paitsi moniain paikoin etelä osassa. Wiina-
ja kartva-marjat kypsymät Oulun läänissäki; omenat ja kirsikat
eiwät kypsy usein keski Pohjanmaallakaan; kriikunat, puuperu-
nat ja luumut eiwät juuri menesty Uuttamaata pohjaisempana.
Hedelmäpuiden puutteen täyttämät monet marjalajit, enin poh-
jais puolessa, niinkuin muuramet (lakat, hillat) pohjaisimpana,
ja sitten järjestään kaswaa puoloja, mustikoita, mesimarjoja
(maamuuramia) , tvaaramia, mansikoita ja m. — Metsät owat

suuresta arlvosta. Plankkuin ja lautain tvalmistaminen on mo-
nin paikoin talonpoikain tärkeimpiä siivu-elatuskeinoja. Sahoja
on myös paljon rakennettu, suurimmat maan itä puolella.
Moniain paikoin (sisemmässä Pohjanmaata) on terlvanpoltto

Nämät tulot, merrattuina tuloihin 20 »vuotta tätä ennen, osot-
tawat jyiviintulon lisäyneeksi kolmannen osan.
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pää-elatuskeino. Arwoisimmat puu-lajit owat toitvu, kuusi ja
petäjä, joita kaswaa koko Suomessa. Samoten kaswaa myös

kataja, leppä, paju, haapa, tuomi, pihlaja ja halalva; harlvemmassa
niinipnu, »vaahtera, jalawa eli kynneppää (keski Pohjanmaallaki),
pähkinäpuu, orapihlaja, saarni, tammi (enin etelä rannalla),
lehtikuusi (kaakkois osassa). Oikeata metsänhoitoa ci ole »vielä
ollut Suomessa, mutta sen tarpeellisuus rupeaa yhä enemmän
tuntumaan; sillä rantamailla on jo metsän puute 10—20 pe-
nikulman leivyiseltä, ja sisemmissa maan osissa hämitetään yhä
taidottomasti metsiä, jotka owat suuresta armosta ei maan tuo-
tettensa ivuoksi, mutta myös sen tvuoksi että suojeletvat maan
joutumasta kasmamattomaksi. Metsistänsä woipi tosin talon-
poika »valmistaa kaikenlaista kalua, jolla saapi hyivän rahatulo»»,
mutta kun maan sisemmistä osista matkat olvat pitkät ranta-
maan kaupunkeihin, hinta ei juuri nouse päälle tveto-palkan.
— Karjaa pidetään sekä sen annin että maan hoidon tähden
ja on sangen arivoisa elatuskeino. Waikka karjaa yleensä hoi-
detaan huolettomasti ja Harmassa on paremman-laatuisia eläimiä,
on karjan-antia kuitenki ei maan tarpeeksi asti mutta paljo kau-
paksikin. Artvoisin on sanvikarjau hoito. Hewoiset owat pie-
niä, mutta kestäiviä; parhaimmat omat itä-osassa, jossa niitä
parahiten hoidetaan!». Lampaat owat enemmiten wanhaa huo-
noa laatuansa ja karhea-willaisia. Lisäksi mainittakoon »vuohia,
sikoja ja koiria. Lapinmaan artvoisin eläin on poro, joita myös
on metsissä omassa mallassansa, kesuttamattomina (peuroja)

*) (W. 1855) Nauta-
Heivoina. eläimiä. Lampaita. Sikoja, Wuohia. Poroja.

Oulun Illan. 19,000 97.000 88,000 4,000 50 20,000
Waasan l. 53,000 176,000 190,000 28,000 2,000
Turun l. 39,000 157,000 180,000 26,000 6,000
Uudenmaan l. 24,000 81,000 74,000 20,000 1,600
Wiifturin l. 37,000 121,000 80,000 39,000 200
Kuopion l. 37,000 119,000 61,000 33,000 1,000
Mikkelin l. 25,000 115,000 55,000 34,000 1,300
Hameen l. 29,000 99,000 163,000 20,000 6,000

Summa 263,000 965,000 891,000 205,000 18,000 20,000
Näistä laskuista, »verrattuina laskuihin 30 touotta sitä ennen,

hawaitsee heivosten ja eluttain enenneen Z osaa (67—68 pros.), mutta
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Sen erinomaisin ruoka on peuranjäkäla, josta, samotenkun kan-
gasjäkälästäkin, on »viime »vuosina rumettu »valmistamaan ter-

weellistä katowuoden leipää. Aljo-lintuja on yleiseen: kanoja, kyyh-
kyisiä ja hanhia. Mesiäishoito on waan eteläisimmässä osassa
taivallista, jossa myös siltkiäisiä (siltki-inatoja) on saatn menes-
tymään (ilman silkkiäis-puutta). — Kalastaminen on suuresta
arwosta meren, järwein ja jokein rannoilla asuwille, ja paikoin
se on saaristolaisten ainoa elatuskeino. Meriivesissä on silakan
ja pohjaisissa joissa lohen pyyntö erinomaisin. Muita taivalli-
sta kaloja on ahtven, lahna, hauki, kuha, made, muikku, nahki-
ainen, kouri, siika, ankeriais (airokas) j. m. Krapuja ei ole
Pohjanmaan eteläisimpiä wesiä pohjaisempana. — Metsästämi-
nen ei ole hyödytöntä maan pohjaisissa ja sisemmissa osissa.
Metsän elämiä, moniaat arlvoisia nahkansa tähden, mainittakoon
majawa (harivassa), karhu, orawa, hirwi (yhä hartvemmassa),
jänes, kärppä, ahma, naali, ilmes, kettu (repo; mustia on Har-
massa), snsi. Nämät tekemät usein suuria mahingoita karjalle.

Kesuttoinia lintnja mainittakoon kotka, haukka, kurki, teeri, metso,
joutseu, haahka (pohjaisessa) j. m. mesi- ja metsälintuja. Saa-
ristolaiset pyytämät hylkeitä, joka on waiwaloista ja »vaarallista,
mutta toisinaan hytvin hyötyisää. — Wuorityöhön on lviime

lammasten waan z osan (36 pros.). Wuotten 1850 ja 1855 »välillä
hawaitaan poroin luku »vähenneen 10,000; nyt luetaan niitä oleivan
27,700. — Woin-saalis lehmältä ei ole yhtä suuri kaikin paikoin.
Pohjaisessa puolessa Suomea on se noin 5 leiwiskää, mutta keskilu-
mun jälkeen koko Suomessa arwattanee se waan 3:meen leiwiskaau
lehmältä. Ruotsissa luetaan saatawan lehmältä 2 leiwiskää »voita ja
2 leiwiskää juustoa, mutta etelä Tanskassa 5—7 leiwiskää »voita ja
6—9 leiwiskää juustoa.

Meensii luetaan Europatzsa 1 heivoinen 12 ihmistä kohden ja 1
nautll-eläin 3 ihmistä kohden. Kun siis Suomessa sanotaan oleman
1 heivonen 6—7 ihmistä kohden ja 1 nauta-elain 2 ihmistä kohden,
niin ei eläinten luku ole »vahainen tahi riittämätön, kun waan tulo
ei olisi niin huono, johon on syynä eläinten huono,hoito ja siitä seu-
raama huonompi laatu. — Suomessa on 53 lammasta 100 ihmistä
kohden, Ruotsissa 47, Tanskassa 91, Ranskassa 110, Englannissa 177,
Mecklenburgissa 277, ja ilman sitä on willansaanti joka lampaasta
paljon suurempi kun Suomessa.
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»vuosina ryhdytty suuremmalla toimella Kiivikunta on yleensä
köyhää; enin löytyy rautaa, jota saadaan setä wuori-kaiwannoista
(joita on 25 — 30, nseimmat läntisellä Uudellamaalla ja Varsi-
nais Suomen itäisessä osassa) että särmistä ja soista (melkein
ylehensä). Vuosittain tuodaan kuitenki tvielä paljo rauta-mal-
mia Ruotsista. Vaskea (kuparia) kaitvetaan läntisellä Uudella-
maalla ja Karjalassa. Runsaasti on sitä Pitkärannan seuduilla,
Laatokan koillis rannalla, jossa myös löytyy tinaa. Kalliita
metalleja on myös tawattu hiukan; mutta niitä ei ole otettu
walmistaaksensa, knn se ei ole näyttänyt maksaman ivaiivaansa.
Kiivenlaatuja on graniiti niminen (harmaa kiwi) tawallisinta
(monenkarwaista). Marmoria, wajanssi-sawea ja fältspattia ta-
ivettaan enimmiten kaakkois Karjalassa; linska-, tahko- ja myl-
lynkitvia, sawenwalajan samea, punamultaa löytyy monin pai-

") Se antoi 15 ivuotta tätä ennen työtä 4,000:lle hengelle, jotka
oliwat wuoriherran käskyläisiä, ja sen liikkeelle panema rahasumma
laskettiin 3; milj. markkaan. Wuonna 1862 teki metallitehdasten tuote-
arwo 6z milj. markkaa.

Wuonna 1638 oli Suomessa 2 masuuuia ja 2 rautapruukia
(Mustio ja Antstog) 4:llä kankirauta- ja 2 kimppurauta-Masaralla;
mutta wuonua 1748 luettiin 10 hyttyä ja masuunia, 15 rautapruukia
18:lla kankirauta-, 7:llä kimppurauta- ja 1 pelliwasaralla. Wuonna
1809 oli 10 masuunia, 25 kankirauta- ja 14 kimppurautawasaraa; ei
yhtään rautakaitvllntoa silloin tvielä ollut Suomessa; järtvimalmia käy-
tettiin ainoastaan Imuan (Nilsiässä) ja Östermyyran pruukeissa.
Wuonna 1840 oli etuoikeutettuna 18 masuunia (keskimäärin useam-
pana »vuonna tnottiwat ne 18,000 lippuntaa harkkorantaa ja maletuita
kaluja), 23 rautapruukia 26:11 a kankirauta-wasaralla, etuoikeutetut
»valmistamaan 15,000 lippuntaa kankirautaa, sekä 25:11ä naula- ja
kimppurautll-ivasaralla. Wuouna 1860 oli työssä 16 masuunia (nii-
den joukossa 8 ainoastaan tvuorimalmia »varten), jotka tnottiwat
90,000 kipftuntaa harkkorantaa ja Maletuita kaluja, 27 kankirauta-iva-
saraa ja 16 sulatuslaitosta, jotka walmistiwat 56,000 kippuntaa kanki-
rautaa, sekä 27 kimftfturautll- ja 41 naula-wasaraa; 20 rautamalmi-
suonta oli työn alla. — Pruukeissa käytetystä malmista on noin 12
prosenttia suomalmia , 69 pr. järwimalmia, 12 pr. Suomen »vuori-
malmia ja 8 pr. Ruotsin mnorimalmia. — Waskea walmistetaau Fiska-
rissa noin 200 ja Pitkärannassa 1000 kippuntaa. — Tinaa walmistet-
tiin 55 kippuntaa wuonna 1860, mutta 193 kippuntaa wuonna 1862.
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toin, samoin myös kalkkia (erinomattain piltin eteläisen ranta-
maan läntistä osaa).

Talonpoikainen kansa on monin paikoin ahkera toti-teolli-
suudessaan. He walmistawat tvaatteita, kaikenlaisia talontar-
peita, pelto-aseita j. n. e., ei »vaan omaksi tarpeekseen, mutta
myös kaupaksi, niinkuin kudottuja ja neulottuja kankaita, puu-
astioita j. n. e. Turun ja Porin tienoilla kudotaan paljo pum-
puli-kankaita. Käsi-alat owat kuitenki huonommanpuolista, ja
siihen on suurena syynä se että käydään käsin monenlaisiin as-
karoitsemisiin. Suomalaiset, kuin owat yleensä käsistään tekemää
kansaa, pystyisiivät kyllä sekä uusia käsitöitä toimittamaan, joita
siis pitäisi kansalle hankkia, että sietvemmästi ja taidollisemmasti
»valmistamaan tawallista käsialojansa. Käsi-töiden paneminen
paremmalla kannalle on tuiki suuresta arivosta, kun Suomen
talonpojat, talivi-ajan 6:na, 7:nä kuukautena, eiwät ivoi ryhtyä
maanwiljelykseen. Käsi-ammatteja tosin on monenlaisia, mutta
niiden teokset eiwät kaupungeissakaan osota suurta taidollisuuta.
Suurempaa mapautta elatusteinoissa ja liikkeessä ammattikuntain
ja muiden samallaisten estetten siaan olisi toiwottawa. Tässä
kohden on lviimeis muosina muutamia parannuksia tehty, mutta
paljon on mielä teytäivänä. — Tehdasliike on edistymistä päin,
mutta tvielä alhaisella kannalla; sillä ei ole ollnt halua suuriin
hankkeisiin eikä suurin yhdyskunnittain toimittamaan mitä ivähillä
rahoilla ei saada toimitetuksi. Päälliseksi raaka-aineetki owat ul-
komaalta tuotaivat. Useimmat tehtaat owat Mähämäisiä ja kun
owat suositut korkeilla tullitaksoilla, taitamat ne korottaa teostensa
hintaa, eikä ole siis pakotetut parantamaan niitä Sunrin

*) Tehdatzliikteen olewan enenemässä haivaitsee siitä että
Wuonna 1805 oli 53 tehdasta:

" 1843 " 90 " niissä 1,700 työmiestä; teosten arwo
2,200,000 M.

1845 " 103 " " 2,058 " 2,700,000 "

1847 "118 " " 2,234 " 3,100,000 "

" 1849 " 128 " " 2,588 " 3,900,000 "

1851 " 148 " " 3,364 " 5,200,000 "

1855 " 171 " " 3,419 " 4,700,000 "

185? "200 " " 4,996 " 7,500,000 "
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tehdas-laitos on pumpulitehdas Tampereella ja sitä lähiu on
mainittaiva 4 muuta pumpulitehdasta (Turun ja Vaasan sekä
Forssan ja Viksbergin Hämeen läänissä), 2 sokeritehdasta (Toh-
lön lähellä Helsinkiä ja Anran Turussa), 2 »verkatehdasta (Li-
toisissa liki Turkua ja Jokioisissa Hämeen läänissä), 4 tupakki-
tehdasta (2 Helsingissä ja 2 Turussa), 2 paperitehdasta (Tam-
pereella ja Tertvakoskella Hämeen läänissä), 1 lasitehdas (Nuu-
tajärivi Hämeen läänissä), 1 saipua- ja kynttilätehdas (Wiipn-
rissa), 1 wajanssitehdas (Suotniemi Wiipurin läänissä) sekä »vielä
1 kruutitehdas (Ostermyyrassa Ilmajoen pitäjässä Vaasan lääniä)
ja metallein walmistns-laitokset. — Kauppa ja liite maan sisem-
missa osissa on tvähäinen, mutta monet höyry-laimctt kulkemat
kuitenki pitkin koko Suomen rantaa ja höyry-laiman kulku on toi-
meen pantu Saiman mesissä, Päijänteessä ja särmillä Tampereen
seuduilla. Paitsi sitä ou rautateitä rumettu laittamaan. Suo-
men ensimäinen rautatie kulkee Helsiugistä Hämeenlinnaan.
Parhaallaan (w. 1868) rakennetaan rautatietä Riihimäen pysä-
yspaikalta Helsingin ja Hämeenlinnan »väliseltä rautatieltä Pie-
tariin. — Ulkomaan kauppa on melkoinen ja laaja sekä näyttää
tvnosittain enentywcin Erinomaisimmat wienti-tawarat owat
metsäntuotteita, niinkuin plankkuja ja lautoja (Porista ja Vii-
purista), potaskaa, piteä, terivaa (Pohjanmaalta), puu-astioita
joista tässä mainittakoon: (1857)

Pumpulitehtaita 1,900,000 markkaa.
Karwarintehtaita 270,000 "

Wajantzsi-, kaakeli- ja m. t. 80,000
Lasitehtaita 352,000 "

Verkatehtaita 328,000 "

Korttitehtaita 44,000
Kynttilä-, saipua-, soopa- 324,000 "

Kone-pajatztoja 268,000
Öljy-myllyjä 48,000 "

Paperitehtaita 428,000 "

Sokeritehtaita 440,000
TupakkA nuusku-teht. 1,312,000 "

Ajokalu-teht. 96,000
*) 1841 wuoden wieuti teli 9,900,000 m., tuonti 20,000,000 m.

1852 " " 10,100,000 " " 26,800,000 "

1862 " " 35,100,000 " " 57,300,000 "
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(Uudesta- ja Rauman kaupungeista) ja halkoja eteläisiltä ran-
tamailta); tarjan-antimia, niinkuin elämää karjaa, moita, lihaa,
Muotia ja talia; kalaa, hylkeen raswaa, turkki-nahkoja, jywiä
j. n. e. Ulkomailta tuodaan jywiä, kryynejä, suoloja, metallia
ja metalli-teoksia, kalaa, mauksia ja hedelmiä, kahtvia, teetä, so-
keria, »viinejä, paineita, apteekin-aineita, nahkaa, silkki-, pum-
puli- ja tvilla-kankaita j. m. Kauppa-taivnran kuljettamisella
(rahdilla) saadaan kanssa hytvät »voitot. Wientitawaran arivo on
tviimeisinä tvuosina keskimäärin laskettu 30 milj. markaan sekä
tuontitaivaran arwo, ynnä rahtiivoiton ja tuontitullin kanssa,
43 milj. markkaan. Wuonna 1825 kuljettiin ulkomaan kaup-
paa 250:nellä aluksella, jotka yhteensä wetiwät 17,066 lastia, mutta
wuonna 1853 507:llä aluksella, jotka wetiwät 54,400 lastia
ja ilman sitä oli noin 960 maalaisten alusta luteella, jotka
wetiwät 25,000 lastia, sekä oman maan ranta-lvesillä että ly-
hemmillä ulkomaau reisuilla. Höyry-aluksia oli silloin 8. Sota-
tvuosina 1854—1855 »väheni kauppa-laitvasto 291 purje-aluk-
seen, jotka wetiwät 22,000 lastia ja 4 höyry-alukseen; mutta
rauhan saatua on ahkerasti tehty työtä laiwa-warweilla. Wuonna
1864 oli kauppalaitvllstossa 476 isompaa ja tvähempää purje-
alusta lähes 63,000 lastilla, 34 höyry-alusta noin 1,800 he-
wosen-woimalla ja 1,085 maalaisten alusta 42,000 lastilla *).

*) Katsaus tawarain lvaihetukseen muiden maiden kanssa »sottaa
oman maan tarwetlen laadun ja sen elinkeinoahkeruudeu tilan. Wuo-
sina 1860—1862 oli erinomaisimftain wientitawarain keski-arwo seu-
raa»va: puu-tatvara puu-kalut tekiwät 9z milj. markkaa, tertva 3z
milj., »voi 3 milj., metallit 2z milj., halwot 1Z »nilj., kankaat iz
milj., kalat IZ milj., jywat 914 tuhatta, elukat 647 t., liha 240 t.,
j. n. e. Mitä erittäin tulee metsäntuotteisiin, oli palkkeja enimmin
ivietty Oulusta 3,295 kappaletta, Porista 1,701, Viipurista 3,990;
parruja Porista 22,329 kappaletta, Raumalta 22,290, Turusta 10,842,
Ahivenamaalta 49,131, Wiifturista 1,937; terwaa Torniosta 3,600
tynnyria, Oulusta 65,000, Raahesta 4,000, Kokkolasta 22,500, Pie-
tarsaaresta 16,500, Uudesta Kaarlepyystä 11,000, Waasasw 18,000,
Kaskisista 1,000, Ristiinasta 36,000, Porista 3,200, Raumalta 977;
pikeä Oulusta 1,468 t:riä. Uudesta Kaarlepyystä 732; potaskaa Raa-
hesta 6,330 leiwiskää, Kokkolasta 2,650, Waasasta 3,850, Ristiinasta
2,320, Turusta 996; plankkuja, lautoja ja soiroja Oulusta 17,500
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Sähkölennätin on laitettu pitkiu Suomen etelä- ja länsi-rantaa
ja on sekä kaakkois että luoteis rajalla yhdistyksessä muun Eu-
ropan sähkölinjain kanssa. — yksityispankki on myös toimeen
pantu.

Asukkaat. Suurin osa asukkaita on Suomalaisia, jotka ja-
kautuivat kahteen eri pääsukukuntaan: Hämäläisiin ja Karjalai-
siin. Hämäläiset asuwat lounaisessa ja Karjalaiset koillisessa
osassa, ja niiden rajan saattaa laskea Uudenmaan kaakkois kul-
masta Waasan läänin luoteis kulmaan. Niitä Hämäläisiä, jotka
asuwat lounais rantamaalla, kutsuttiin muinan Sumeiksi (»var-
sinaisia Suomalaisia) ja niitä Karjalaisia, jotka siirtyitvät poh-
jaiselle Pohjanmaalle Kainulaisiksi (Kmener). Suomalaisille liki-
sukuisia ja ennen niitä Suomeen asettuneita omat Lappalaiset,
jotka sittemmin ahdistettiin pois maan pohjaisimpiin osiin.
Oikeita peri-juurisia Lappalaisia on nyt enään tuiki mahan.
Ruotsalaisia asuu Ahmenamaalla, Uudenmaan ja etelä Pohjan-
maan (Waasan läänin) rantamailla ja sen edustalla olemilla
saarilla ja paikoin muuallaki (125,000 henkeä). ' Ruotsinkieltä
puhuu moni Suomalainenki ja se on Mieläki maan »virallisena
kielenä. WeNllläisiä on' enin Wiipurin läänissä ja paikoin
muuallaki, enimmiten kauppamiehinä kaupungeissa (7 —8,000

tonttia, Pietarsaaresta 6,400, Uudesta Kaarlepyystä 4,000, Waasasw
6,200, Ristiinasta 19,100,Porista 65,000, Raumalta 102,000 tonttia,
Uudestakaupungista 452,000, Turusta 22,400, Helsingistä 12,300,
Porwoosw 10,600, Lowiisasw 11,800, Haminasta 32,600, Wiipurisw
198,000, Joensuusta 2,400; lehtereita Raumalta 40,000 tonttia,
Uudestakaupungista 16,000, Ristiinasta 1,800; halkoja Turun läänistä
19,000 syltäa, Wiipurin läänistä 39,000. — Tuontiwwaroisw teki

kangasten arwo 6^ milj. markkaa, whwin 5Z milj., sokerin 5 milj.,
metallien ja metalliteosten 4 milj., pumpulin 1Z milj.; wäkewäin juo-
Mllin iz milj., suolan iz milj., tupakin 1^ milj., wiinein 865 tu-
hatta, nahan 756 t., Märi-ainetten 743 t. ; tiivihiilien 662 t., talain
598 t., talin 593 t., kynttiläin 576 t., hedelmäin ja mautzten 575 t.,

köysien 514 t., ftumpulilankain 360 t. j. n. e. Tumallisina muosina
tuodaan maahan Miljaa ja kryyneja 5 miljonan armosta, johon myös
on luettu wenäjän sowlväen ruokatarpeet; mutta tapahtuneen kato-
»vuoden perästä enentyy tietysti sisääntuonti, joka wuonna 1862 las-
kettiin 26 milj. markkaan.
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henkeä). Mustalaiset kuljeskelewat enimmiten maan sisemmissa
osissa (kukaties 1000 henkeä). Muutoin on Saksalaisiaki (enin
Wiipurin läänissä, kukaties 400 henkeä), moniahta Juutalai-
nen, Ranskalainen j. n. e. 1860 wuoden lopulla oli asukasten
luku, jotka tunnustiwat ewankelis-lutherilaista oppia, joka on
waltio -uskonto, 1,705,735 henkeä (828,582 miehen-ja 877,153
»vaimonpuolta). Greekalais-kristinoppia tunnusti 40,161 hen-
keä, useammat niistä Wiipurin läänissä. Paitsi näitä on wähä
Katolilaisia (enin Viipurissa ja Helsingissä, joissa kaupungeissa
heillä onorna kirkkonsa) ja moniaita Reformeratuita ja Juuta-
laisia (siellä-tää.llä). Mustalaisia lienee usiampi kastettu. —

Väkiluku muuttuu ja enentyy siitä että syntyy enemmän kuin
kuolee. (Tänä wuonna 1668 on tämän kesäkuun loppuun asti
sentään enemmän kuollut kuin syntynyt). Wiimeisinä 22 »vuo-
tena on lutherilaisissa seurakunnissa »vuosittain syntynyt 48,000
ja 66,000 hengen »vaiheella, jota »vastaan kuolleitten luku on tvaihe-
tellut 32,000 ja 57,000 hengen wälillä. — Väestön lisäys oli suu-
rin wuonna 1861, jolloin se teki päälle 24,000 henkeä, mutta

wähin wuonna 1857 (wuonna jälkeen 1856 tatolvuoden), jolloin
se teki ainoastaan 437 henkeä, keskimäärin on se ollut 15,000
henkeä Wäkiluku, maassa majotettua wenäjän sotawäkeä lu-
kematta, taitaan nyt laskea 1,790,000 henkeen^). — Paitsi
niitä oikeus- ja wapaus-etuja, jotka tuletvat yleiseen kullekki
Suomen asukkaalle ja jotka kieltäivät ketään, laillisetta tutkin-
notta ja tuomiotta, »vahingoittamasta hengen, kunnian, ruumiin,
talvaran ja oman »vapautensa suhteen, on myös muita erinäisiä
etu-oikeuksia ja niiden mukaan jakautumat Suomen asukkaat
4:ään säätyyn: aatelis-, pappis-, porwari- ja talonpojan-sää-
tyyn. Wiimeksi mainittuun säätyyn kuulumat kaikki kruunun-

*) Mainituin» »vuosina on Mäki lisääntynyt 24 prosentilla. Suu-
rin on lisäys ollut pohjaisissa osissa, joissa se ou tehnyt 38 pros.,
mutta keskisissä ja lounais osissa waan 19 pros. sekä etelä ja kaakkois
osissa 10 pros.

**) Lapsia alle 15 wuoden ikäisiä on noin 600,000 henkeä, »van-
hoja päälle 60 wuoden 190,000 henkeä, ja jää siis 15 ja 60 ikätvuo-
den Malisia noin 1 milj.
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ja wero-taloin omistajat Kukin sääty saapi lähettää edns-

miehiä waltiopäiwille, joita pidetään kun hallitsia tahroo nii-
hin kutsua.

*) Maa on osittain kruunun, osittain taupunkein, osittain yksi-
tyisten oma. Talot jaetaan, etuinsa ja welwollisuuttensa suhteen, kol-
meen luokkaan: rälssi-, krunnun- ja mero-taloihin. Rälssitilat (säteri-
kartanot, raja- ja pyyki-wlot, rälssiwlot) omat ivapaat monista, maata
yleiseen seuraamista rasituksista ja welwollisuuksisw. Kruununtalon
oikea omistaja on kruunu. Maikka se on antanut ne yksityisille hoidet-
wwllksi tahi arennille määrätyiksi »vuosiksi, tahi perintö-oikeudella hoi-
tajan perillisille, kun maan maa hoidetaan ja määrätyt werot makse-
taan. Werotaloihin on omistajalla ja hänen perillisillänsä täysi omisto-
oikeus, kun waan suoritetaan siitä maksettawat werot. Erilaatuisia
kruunun- ja rälssitiloja saapi ostaa perinnöksi, joten ne muuttumat »ve-
rotaloiksi. Wiimeisinä aikoina on noin 600 taloa wuositwin ostettu
perinnöksi Talon suuruuden ja arwon ja siitä seuraawain wero-
maksoin suhteen on niille määrätty oma mantaalinsa. Paitsi tätä on
Wiipurin ja Kuopion lääneissä omia mantaali nimityksiä: cider (—1
mantaali) , fawu eli orawa (— z mänt.) ja arwio-rupla (niitä ei
käy tarkoin määrääminen mantaalin suhteen).

Taloja ja mantaaleja eri lääneissä oli w. 1850 seuraatvalla la-
malla:

Taloja. Mantaalia, nimitt. Kruun, Werot ja Rälssit.
Oulun l. 7,240 1,799 573 1,224 2
Vaasan l. 5,912 2,622 435 2,180 7
Turun l. 9,871 5,280 751 3,892 637
Uudenmaan l. 4,716 2,288 323 1,532 433
Wiipurin l. 7,440 1,559 845 63 651
Kuopion l. 6,718 724 437 281 6
Mikkelin l. 3,857 1,210 584 610 16
Hameen l. 4,453 2,178 518 1,458 202

Summa 50,207 17,660 4,466 11,240 1,954
johon tulee:
Wiipur. l. arwio-rupl. 2,172 1,565 26 581
Kuopion l. " 2,466 1,818 516 132

Summa 4,638 3,383 542 713
Wuositellen rakennetaan Suomessa paljo uudistaloja (nyypykejä),

jotka aikaa woitwin muuttumat »verotaloiksi.
Aatelistoon kuuluu voin 3,000 henkeä, pappissäätyyn 8,000, por-

warisäätyyn 20,000, talonpojan-saätyyn 1,590,000, herras-iväkeä on
15,000 ja muuta kansaa 155,000 henkeä.
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Hallitusmuoto ja Mltiohoito. Suomenmaa on erottama-
ton osa" Venäjänmaata, joitta Keisari on Suomenmaan Suuri-
ruhtinas. Muuten on Suomenmaalla omat lakinsa ja Venäjän
hallituksesta aiman erillään olewa hallitus. Suomen peruslait
owat Ruotsin hallitus-muoto, annettu elok. 3l p. w. 1773 sekä
Yhdistys- ja Wakuutuskirja, annettu helmit. Ll p. ja huhtik.
3 p. lv. 1789, jotka molemmat asetukset Venäjän Keisari on »voi-
mallisiksi ja waikuttawitsi ottanut ja wahwistanut. Ne myön-
nyttätvät hallitsialle ylimmän lali-sääntö-lvallan. Mutta se»n-
moiset asiat, jotka koskemat peruslakien eli säätyin etu-oikeutten
muuttamiseen, uuden lakikirjan säätämiseen, nutten Mervin mää-

räämiseen ja sotamäen ottoo»r, kaikki ns oivat säätyin mietittäwät;
ja säätyin päätöksellä, johon »vaaditaan »vähintään 3:n (moni-
aissa asioissa 4:n) säädyn suostumus, ou lam Moima, kun
hallitsia sen mahmistaa. Sellaiset asiat ja seikat,, jotka ornat

hallitsian itsensä päätettäwät, walmistelee Pietarin kaupunkiin
asetettu, 5 jäseninen, Suomen asiain komitea, ja siellä äsumn
Minister-waltasihteeri esittelee asiat Keisarille.

Hallituksen etnnenässä Suomessa on Kenraal»kuwernööri,
jonka Keisari määrää siniseksensä. Hän on Keisarillisen Senaatin
esimies ja kaiken maassa löytymän sotaiväestön päällikkö. Kun
Kenraalkulvernöörillä on ollut muitaki, ei maan Suomen asioita,
toimitettalvana, on hänelle määrätty apulainen, jolla on ollut
»valta osittaiu toimittaa häneu mirantoimituksia. Kaikki ne asiat,
jotka tosin olisimat hallitsian päätettäwät, mutta joita hän ei ole
»vaatinut omaksi päättämiseksensä, tutkitaan ja päätetään, hänen
nimeensä, keisarillisessa senaatissa. Se on jaettu kahteen Osas-
toon: Oikeus- ja Tlllous-osastoon, joiden jäsenet Keisari joka
kerran määrää 3:kst »vuodeksi. Paitsi niitä asioita, jotka pääte-
tään yhteisesti molemmissa osastoissa (täysikokouksissa) on oikeus-
osastolla oikeuden tvaarinpitäminen erittäin ivelivollisuutena, ta-

lous-osastolla sitä ivastaan sisemmän hallinnon hoitaminen, joka
sen tähden jakautuu useampiin Toimistoihin, jotka owat Kans-
lia-toimisto (yhteistä rauhaa, järjestystä ja tvakuutta »varten),
Waltiowarain-toimisto (jolla on »valtion omaisuuden, raha-asiain,
kaupan ja keinollisuuden hoito), Kamari- ja Luwunteko-toimisto
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(joka kantaa waltion saatawat ja tutkii tilinteot), Sota-asiant
toimisto (sotatväen asioita warten), Kirkkv-llsiain toimisto (kir-
kon ja alteis-opetuslaitosten asioita warten) sekä MllllNlviljelys-
ja yhteis-töiden toimisto. Kussakin näissä toimistoissa on eri-
näinen »vaarinpito jollakulla talous-osaston jäsenellä. Lähellä
yhdistettynä senaatiin on Prokurlllltori, joka pitää »vaaria ettei
lakeja rikota eikä kenenkään oikeuksia sorreta. — Hallinnon
erinäisten haarain tähden on useampia pää-ivirkakuntia, jotka
kaikki kuuluivat senaatin alle.

Maakuntain hallinto ja yhteisen järjestyksen pitäminen
maan eri osissa on annettu 8 kuwernoörille. Heidän »vaikutus-
alansa suhteen on maa jaettu B:aan lääniin: Oulun ja Kajaa-
nin, Waasan, Turun ja Porin, Uudenmaan, Wiipurin, Kuo-
pion, Mikkelin ja Hämeen lääneihin. Kukin lääni on sitten
jaettu kihlakuntiin, joissa kussakin on yksi kruununtvouti, ja kih-
lakunnat nimismiehen-piirikuntiin, jotka usein owat samat kun
pitäjät. Kaupungeissa on ensimäisenä järjestyksen pitäjänä Mais-
traati, jossa kaupungin pormestari ja neuwosmiehet owat jäse-
ninä^). Sekä kaupunkein että maanpaikkain omat hallitusneu-
ivot owat waan awuksi Kruunun palwelioille, mutta sopimatto-
mat herättämään ja tvoimassa pitämään jotain yhteis-mieltä ja
tailvuttamaan kansaa itse-hallitukseen Kihlakuntia on nyt

50, nimismiehen-piirikuntia 250 ja kaupunkeja 33^*). —

Väestönluku maan kaikissa kaupungeissa on nom 118,000 hen-
keä. Tämä kaupunkiiväestön tvähäinen luku, »verrattuna etelä

*) Sorwwalassa ja Maariahaminasfa ei ole pormestaria eikä
maistraatin, waan ainoastaan järjestysmies ja järjestytzoikeutz.

**) On kuitenkin jo monin paikoin kunnallitz-hallituksia toi-
meen pantu.

***) Kussakin kihlakunnassa on Mäkeä, keskilumun jälkeen, 34,000
henkeä, mutta tässä on niin suuri epätasaisuus, että mäti-ritkaimmassa
kihlakunnassa (Ilmajoen kihlakunnassa Waasan lääniä) on noin 60,000
henkeä, mutta mäestä köyhimmässä kihlakunnassa, paitsi Lapinmaata,
on waan noin 15,000 henkeä. Suuri erotus on myös nimismiesten
piirikunnissa, wäkiluwun suhteen: 1,600 ja 13,000 hengen wälillä.
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ja länsi Europan oloihin, osottaa kuiuka »vähän kaupunki-elinkei-
not meidän maassamme omat »vaurastuneet.

Lakia käyttämässä ja oikeutta hoitamassa on Suomessa 3

Holvi-oikeutta: Turussa, Waasassa ja Wiipurissa. Turun hotvi-
oikeuden piiriin kuuluu Turun, Uudenmaan ja Hämeen läänit;

holvi-oikeuden piiriin Waasan ja Oulun läänit, ja Wii-
purin hotvi-oikeuden piiriin Mikkelin, Kuopion ja Wiipurin lää-
nit. Hotvioikeuden esimiestä kutsutaan presidentiksi, jäseniä ho-
mioikeuden neutvoksiksi ja asessoreiksi. Hoivioikeutten alle kuuluu
kaikki ala-oikeudet sekä maalla että kaupungeissa. Alaoikeuksia
»naatta omat laakmannin- ja kihlakunnan-oikeudet, joita laak-
manni ja kihlakunnan tuomari pitäwät, kumpiki 12:den lauta-
miehen kanssa, jotka »valitaan lunki oikeuspiirin talonpojista.
Kaupungeissa käyttäwät lakia ja oikeutta RaastUMN-oikeudet,
joissa pormestari ja neuwokset owat jäseninä. Ne kaupungit
joissa ei ole pormestaria, kuulumat kihlakunnan-oikeuden alle.
B:ssa kaupungissa on myös alempi oikeus, eli Kämnerin-vikeus,
jossa on oma esimiehensä, ja 3:ssa kaupungissa PolisikllMllri,
Polisimestari päämiehenä Erinäisten asiain tähden on Sotll-
oikeuksia ja Maanjako-oikeuksia.

Kirkollinen hallinto, uskonoppi ja seurakunnan hoito on
Turun arkkipispan sekä Porlvoon ja Kuopion pispain hallussa,

) niiden uiiten
Laakmannit, Kihlat. Keräjäk, wäkiluku. Kaupunk. mäkiluku.

Turun howioik. kuuluu 2 19 31 584,000 12 74,000
Waasan " " 2 15 52 462,000 11 24,000
Wiipurin " "2 23 7? 638,000 10 20,000

Summa 6 57 210 1,684,000 33 118,000
Kullakiu kihlakunnan tuomarilla on, keskiluivun jälkeen, neljä ke-

räjäkunwa hoidetwmana, jonka tähden keräjiä (paitsi tväli-keräjiii) pi-
detään maan 2 kertaa muodessa kussakin leräjäkunnassa, maikka niissä
kussakin keskimäärin on 8,300 henkeä mutta yhdessä päälle 25,000 henkeä.

Helsingissä, Turussa ja Wiipurissa on erittäin oikeus- ja erittäin
wallinto-pormeswri kussaki. — Samoissa kaupungeissa on myös polisi-
kamari. — Oulussa, Waasassa, Porissa, Turussa, Helsingissä, Loivii-
sassa, Haminassa ja Wiipurissa on Kämnerin-oikeus kussaki. Laak-
mannin- ja Käinnerin-oikeudet owat armoll. asetuksella päätetyt lakkau-
tetwwiksi 1869 »vuoden alusta.
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kullaki tuomio-kapituli aftuua. Sen mukaan jakautuu maa kol-
meen Hiippakuntaan. Turun arkki-hiippaknntaan kuuluu Turun
lääni, Waasan lääni paitsi Hämeen osaa, Hämeen läänin länti-
set osat ja Uudenmaan lääniä Hämeenselänteesen ja lähelle
Helsinkiä. Portvoon hiippakuntaan kuuluu Wiipurin ja Mikke-
lin läänit sekä itäiset osat Hämeen ja Uudenmaan läänejä. Kuo-
pion hiippakuntaan kuuluu Oulun ja Kuopion läänit. Kukin
hiippakunta on sitten jaettu Prowasti-kuntiin, joissa kussakin lää-
nin-prowasti on päamiehenä. Kuhunki prowastikuntaau kuuluu
enempi eli »vähempi pitäjiä kirkkoherroinensa, joista joku »vali-
taan läänin-prowastiksi. Pitäjä on tahi waan yksi seurakunta
taikka usiampia. Jos pitäjässä on useampia seurakuntia, sano-
taan yhtä emäkirkon seurakunnaksi ja toisia tappeli-seurakunniksi^).
— Greekan uskolaiset kuulumat Pietarin Metropolitan alle.

Muut maltio-laitokset ja niistä seuraamat jaot (esiin. 50
läänin-lääkärikuntaa, 3 tullipiirikuntaa j. v. e.) owat »vähem-
män arwoisia ja jätetään tässä luettelematta.

Opetuslaitokset. Kansan oppi, joka on ollut pappein hoi-
dettaiva, on enimmiten sellainen että osataan lukea kirjaa, ja sev
melkein kaikki osaamat. Kansakouluja on paikoin, mutta kansa
kun asuu hajallansa, on se suurena esteenä tässä asiassa.

*) Papistoa Suomessa on 1 arkkipispa, 2 pispaa, 226 kirkko-
herraa, 483 kappalaista, pitäjan-apulaista, saarnaajaa, j. n. e. ja nousee
heidän lukunsa apupappien kanssa 800 henkeen.

Prowastik. Pitäjiä. Seurakuntia.
luku- wäestö luku- Wäestö Wäestön Kunkin

määrä, keskiluw. määrä, keskiluw. summa. pavin

Turun hiipftak. 18 108 7,630 244 2,990 730,000 1,780
Porwon h. 14 75 8,310 117 5,320 623,000 2,770
Kuopion h. 9 43 9,210 101 3,921 396,000 2,555

Summa 41 226 7,740 462 3,780 1,749,000 2,190

Ruotsissa on 1 pappi 975 henkeä ja Norjassa 2,350 henkeä kohden.
— Kun Suomessa on 1 pappi noin 2,000 henkeä kohden, ei sopisi
sen suhteen juuri moittia kristillisyyden opetusta, jos ei tässä olisi,
Mäkilutvun suhteen, niin suuri epätasaisuus ja jos ei papeilta menisi
niin paljo aikaa muihin toimituksiin, jotka oikeastaan eiwät kuulu pap-
pisivirkaan ja jos ei paljo pappeja olisi waan toistensa apulaisina.
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Kansakouluin hankkeissa on tosin oltu ja ollaan, mutta Suoma-
laiset eiwät »vielä ymmärrä niiden hyötyä, ja sentähden taitaa
ivielä pitkät ajat kulua, ennenkun ne saadaan oikein toimeen,
lvarsinki kun niiden asettaminen oikealle kannalle on »vaikea
asia^ Opetuslaitos eli seminaari kansakoulun-opettajia warten
on kuitenki pantu toimeen IytväskylässH. Paremmalla kannalla
on oppineitten sitvistäminen. Sen edistämiseksi on Aleksanderin
yli-opisto Helsingissä, 1 mallikoulu, 5 gymnaasia (lukiota) ja 1 ly-
ceumi (yksityinen oppilaitos), 3 alkeisopistoa jal4ylä-alkeiskoulua.
yliopistolla on oma hallituksensa, jonka korkeinta päämiestä kutsu-
taan Kansleeriksi (jona Perintöruhtinas nyt on). Gymnaasit, alkeis-
opistot ja ylci-alkeiskoulut owat pispain ja tuomiokapitulein ivaa-

rinpidon alla, samoten myös maan 33 ala-alkeiskoulua, yhteistä
kansallis siwistystä warten, ja 8 naiskoulua. Samoten on yh-
teistä kansallis siwistystä warten 26;ssa kaupungissa sunnuntai-
kouluja. — Erinäisiä ammatti-kouluja on: 4 merikoulua, joissa
merenkulkuun opetetaan, 3 kauppakoulua, joissa kauppamiehiksi
opetetaan, 3 reali-koulua, joissa opetetaan täydellisempiä tietoja
käsi-ammattilaisiksi ja wapriiki-miehiksi aikomille, 1 sotakoulu,
jossa taitamiksi sota-päälliköiksi neulvotaan, 1 metsäopisto, jossa
metsän hoitoa opetetaan, 1 maanmiljelysopisto, jossa maanivil-
jelykseen ja kunnolliseen karjanhoitoon neutvotaan. Käytännölli-
siä maanwiljelyskouluja on nyt 10. Kuuromykkiä warten on 4
ja sokeita warten 1 oppilaitos. Tiedetten, Suomen muinais-tietoin
ja Suomalaisen kirjallisuuden, samoten myös ihanne-taitoin edis-
tämiseksi on seuroja toimessa, joista ihanne-taitoin seura pitää
toimessa kaksi piirustuskoulua

*) Gymnaasit owat kahdenlaisia: yleistä oppimista ja siivili-ivir-
kamiesten oppimista warten. Ensin mainittua lajia on Turussa, Vaa-
sassa, Porivoossll ja Kuopiossa, tviimekfi mainittua lajia Hämeenlin-
nassa; mallikoulu ja lyceumi Helsingissä; alteisopitztoja Iytvätzky-
lätzsä, Wiipurissa ja Oulussa; ylä-alkeiskouluja 2 Turussa ja 1 Po-
rissa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Waasassa, Kokkolassa, Kuopiossa,
Joensuussa, Sawonlinnassa, Heinolassa, Lowiisassa ja Portvoossa.
Ala-alkeiskouluja on joka kaupungissa ja 1 Ahtvenamaalla. Ili-
opistoon kuuluu noin 600 ylioppilaista, gymnaaseissa ja yleim-
missä alkeisoftftilaitotsissll on 1,800 oppilaista ja ala-alkeiskouluissa

Maatiede. 6
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Totawäki. Oman »naan sotawäkoä on Henkiwartia-Tarkk -

ampuja-pataljona Helsingissä ja 9 Ruoti-sotawäen tarkkampuja-
pataljonaa (Turun, Waasan, Oulun, Kuopion, Mikkelin, Hämeen-
linnan, Porin, Uudenmaan ja Wiipurin), 320 miestä pataljo-
nassa

Rllha-warllt. Suomenmaan raha on Markka, jaettuna
100 penniin. Wuotiset waltio-tulot nousewat noin 14 milj.

markkaan, jotka likimmiten riittäwät tarpeellisiin »nenöihin Suo-
men pankin paperi-rahaa on maassa luteella noin 25 milj. markkaa.

1,900. Sunnuntaikouluissa käypi noin 2,000 oppilaista, siis tuskin
puoletkaan kaupunkein kisälleistä ja oppipojista. Helsingin, Turun,
Waasan ja Oulun merikouluissa on 250 oppilaista ; Helsingin, Turun ja
Waasan realikouluitzsa 100 oppilaista; kauppakouluissa, jotka myös
owat Helsingissa, Turussa ja Waasassa, on waan wähä oppilaista;
sotakouluun Haminassa pääsee 120 oppilaista ja Mustialan maanivil-
jelysopistossa Hämeenläänissä on noin 50 oppilaista. Ewon metsä-
opistossa Lammin pitäjässä Hameenläänia ei liene monta oppilaista.
Kansakouluin oppilaisten lukumäärä on tietämätön. Koko Suomen
miehenpuolisesta koulu-ijassä olemasta kansasta, jota on noin 300,000
henkeä, käypi maan noin 12,000, se on 4 sadasta, jossain yhteisessä
opistossa. - Naitzkouluissa Turussa, Helsingissa, Waasassa, Oulussa,
Kuopiossa, Haminassa ja 2 Wiipurissa on noin 600 oppilaista.
Kuuromykkä-kouluissll Turussa, Porwoossa, Kuopiossa ja Pietarsaarella
on 100 oppilaista. Sokeain koulu Helsingissä on ivasta pari tvnotta
ollut toimessaan.

*) Ruoti-sowwäki häwitettiin kuitenki tänä wuonna (1868).

**) Waltio-tulot owat jaetut seuraawiin pää-luokkiin ja laskettiin
wuonna 1868 (täysissä tuhatluwuissa) näin: 1) Maa-werot 2,276,000
markkaa; 2) werot walmistutzlaitoksisw 100,000; 3) Heiikiiverot
1,368,000; 4) epäkohtaisit werot 7,418,000; 5) satunnaiset tulot
1,406,000; 6) suostunwwero 600,000; 7) wiinanpolto-wero 330,000;
8) työhuonerahasto 425,000; 9) sotilaisrahasto 2,647,000; 10) soti-
laishuonerahasto 135)000. — Menot: 1) keisarin käytösrahat 124,000
ja hallituskulua 1,164,000; 2) oikeuswnw 488,000; 3) sotilaiskunw
236,000; 4) siwilikunw 3,448,000; 5) opetuslaitokset 1,725,000;
6) armeliaat laitokset y. m. 1,269,000; 7) satunnaiset menot 1,868,000;
8) maaniviljelys, kauppa ja elinkeinot 1,614,000; 9) yleiset apuwarat
822,000; 10) maksot suostunwrahoisw 458,000; 11) maksot wiinan-
poltowerosw 700,000; 12) wähennyksiä.llo,ooo.
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Waltio-welka tekee noin 26 milj. markkaa, siihen luettuna myös
ajanmukaisia kulkuneuwoja warten otetut lainat.

Suomen Suuriruhtinanmaau Makuna on punaisella, poh-
jalla pystössä-seisowa jalopeura, solmu-ruusuja ympärillä; oike-
assa etukäpäleessä on miekka, kärki ylöspäin, ja »vasemmassa sa-
peli, jonka kärki on alaspäin ja jonka hamara-puolella se taka-
jalwoiu seisoo. Eri maakuunilla, lääneillä, kaupunkeilla, kihla-
kunnilla j. n. e. owat »vaakunansa ja sinettimerkkinsä.

Maan monista jakautumisista on jako lääneihin tärkein. Tässäseuraa kunkin
läänin koto maatiet, n. pcnik. wäestö ja wäestön tibevs.

Oulun 3,012 184,000 60
Waasan 75? 302,000 400
Turun 488 317,000 650
Uudenmaan 234 165,000 705
Wiipurin 779 274,000 350
Kuopion 800 219,000 275
Mikkelin 431 162,000 375
Hämeeu 343 167,000 490

Summa 6,844 1,790,000 260

1. Oulun ja Kajaanin lääni.
VapinMllll on awara (noin 1,250 n. pen.), mutta wähä-

Mäkinen (4 — 5 henkeä v. pen. alalla). Sen läpi juoksee paljo
muoria ja maanselkiä, joiden Malissa on laaksoja, kankaita, ne-
»voja ja korkeita soita. Ilman-ala on kylmää; kuitenkin on
lyhyen kesän aikana usein hyminki lämmin, kun aurinko pitkiin
aikoihin ei laskeu näkymättömiin. Jywiä ja muita maan he-
delmiä siellä ei kän »viljeleminen, ja wilu ne usein panee. Pe-
runoita ja nauriita käypi kyliväminen Utsjokeen asti. Ohraa
kylwetään Iwalojoenki suulla ja joutuu »vähässä ajassa. Ru-
kiin »viljeleminen alkaa Sodankylässä ja Muonioniskassa. Ru-
kiintulo artvataan 500:teen ja ohran 3,ooo:meen tynnyriin »vuo-
sittain. Metsästämisellä, kalastamisella ja karjanhoidolla hankkii
kansa enimmiten elatuksensa, ja peuran-jäkälistä saalvat peurat
ruokansa. Mainioita owat Lapin lukemattomat sääsket ja mä-
kärät, ihmisten ja karjan kiusaajat. Marjoja kaswaa ololta.
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Waiwaiskoiwuja ja katajapensaita kaswaa stellä-täällä wuorten
päiwäpuolella; laaksoissa tapaa mäntyjä, leppiä, haapoja ja tuo-
mia, järwein ja jokien rannoilla pajuja ja etelämpänä kuusia ja
pihlajia. Joltisia metsiä tawataan wielä 68i" leiveydellä. Näi-
den erämaiden tvarsinaiset asukkaat owat lyhy-kastvuista Lappa-
llliskanslla. Monin paikoin on uudis-asukkailsi asettunut peltoa
wiljelewiä Suomalaisia. Lappalaisia on paikoin sekaantunut
näiden joukkoon, joten owat ryhtyneet maanlviljelykseen ja kar-
janhoitoon (enimmiten lampaita, joku lehmäki). Muut Lappa-
laiset jakautuivat kalastaja- ja paimen- taikka tunturi-Lappalai-
siin. Edelliset owat asettuneet kalaisten järwein ja jokien ran-
noille. He eläivät kalastamisella ja lviljeleivät nauriita, mutta
on heillä porojaki. He asuwat pienissä siitvottomissa tulvissa
ja owat ikäänkuin paimentolaisten ja pellonlviljeliäin »välipor-
taalla. Paimen-lappalaisilla ei ole mitään muuta huolena kun
porot. Tawallinen lappalaisperhe tarwitsee elatukseksensa noin
300 poroa; moniailla perheillä on 6 ja 8-ki tuhatta poroa.
He elämät poroin maidolla, juustolla ja lihalla, pukeutumat po-
roin taljoihin (nahkoihin) j. n. e. ja pitämät heitä myös kuorma-
ja meto-juhtana. Paimen-lappalaiset kuljeskelemat toisesta pai-
kasta toiseen ja muuttamat kesäksi Norjan tuntureille, lämmintä pa-
koon, mutta palaamat talmetsi kotiinsa. Heillä ei ole huoneita muuta
kun kodllt, s. o. moniaita riukuja pistetään pystöön maahan
taikka lumeen nojallensa toisiaan masten ja seiniksi leivitetään
niiden ympäri poron taljoja tahi sarkaa. Monet haitalliset
asianhaarat näyttämät aikaa ivoittain peräti häivittätvän sekä
paimenlappalaiset että porot.

Wuoriselänteet täällä owat osia Maanfeliistii (Suolaselästii),
joka lähtee Norjan wuoriselästä Kasewaarassa, ja sen haaroja: Lin-
tuselänne Roggiwaarasta itään päin Wenäjälle ja Ounasselanne
Soiwerswllllrastll etelään päin. Kukkuloita näillä selänteillä taikka
erillänsä mainittakaan wielä Slllwaswllddo (1,760 jalkaa), Pelto-
waddo, Sompiotunturi, Tallunaoiwi, Ounastunturi, Icristunturi
sekä Mutlawllllra, jossa Suomenmaa, Venäjänmaa ja Norja kohtaa-
wat toisiinsa, Peldoiwi Suomen korkein kukkula, Luostlltunturi, So-
dankylän kirkon eteläpuolella. — Wesiä: Rajajoki Slekslemjoli, Inll-
rinjoki ja Tenojoki, johon Utsjoki ja Pulmajoli juoksemat; — Ina-
rinjiirwi, johon juoksee Iwalojoti ja loenjoti Paddajärwestii, joka
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saa lisäksensä Wastojoen lounasta ja Naamasjoen, Muddasjiirweu
läpi, pohjastapäiu. — Wedet Inarinlapin itäisessä osassa ja Kuola-
järwenlapin, Maanselän pää-harjun itäpuolella olewatzfa, osassa juok-
sewat Wenäjälle Jäämereen ja Kantalahteen. — KönköUtii, joka yh-
dyttyänsä, Enontekiäisten kirkolla, Lettllsenoon, nimitetään Mnonion-
joelst, johon lerisjiirwi juoksee; yläpuoli Kemijokea, johon Luirojoli
juoksee, ja yläpuoli Ounasjokea, joka lähellä lähdettänsä juoksee läpi
Pyörisjiirwen, joka on 1,200 jalkaa korkealla meren pinnasta.

Lapinmaa jakautuu 7:ään Lappiin: 1) eteläpuolella Lapintuntu-
reita: Enontekiäisten eli Tornion, Muonionislan, molemmat Muo-
nionjoen rannalla, Kittilän, Ounasjoen rannalla. Sodankylän ja
Kuolajiirwen (idässä), 2) pohjaisftuolella Lapintuntureita Inarin ja
Utsjoen (pohjaisimpllna) Lapit. Utsjokea, Inaria, Kittilää, Sodan-
kylää ja Kuolajärmeä kutsutaan yhteisellä nimellä Kemin-Lllpitsi.

Pohjanmaa ynnä Suomen osa Länsipohjanmaata (se on
Tornionjoen wälillä lännessä sekä Kallinkankaan ja Kakamajoen
(joka laskee mereen länsi puolella Kemijokea) wälillä idässä
oletva maa), on Maanselästä Pohjanlahtea kohden alenema maa-
kunta. Wuoria mainittakoon Uawllsaksa (747 jalk.) Tornion-
joen rannalla, lähellä napapiiriä, jossa Juhannuksen aikana
käydään katsomassa aurinkoa, kun se ei laskeu näkymättömiin.
Sisemmissa osissa kulkemat Maanselän haarat hietakangasten,
louhikkoin ja niin monien järwein ja suo-maiden »välissä, että
koko maakuntaa on tverrattu laajaan suohon. Matalaa ja ta-
saista rantamaata kohden kulkee monta selännettä, pitkiä laak-
son-soikaleita ivälissä, joissa joet juoksetvat, pohjaisimmat etelään,
keskimäiset länteen ja eteläisemmät luoteesenpäin. Maa on ylei-
seen laihaa hieta- ja kangasmaata. s—lo penikulman leivyi-
seltä on rantamaa hyivästi tviljelty ja kansaista, mutta maaem-
pana mähenee miljeleminen ja kansa harmenee. Halla panee
usein kylwöt, eiwätkä tatownodet ole outoja. Nutut kasmatvat
wahwasti heinää, marsinki niillä paikoilla, joiden yli tullvaivesi
kewäisin kulkee. Sisemmissa osissa (Kajaanin läänissä, Kainun-
maassa) on wielä tvahwat metsät; siellä poltetaan huhtaa (evin
Hyrynsalmessa ja Sotkamossa) ja paljon terivaa. Metsästämi-
nen (warsinki linnustaminen) on hyötyisää, ja »netsästäjät hiih-
täwät suksilla. lärwet owat kalaisia; jo'isfa, »varsinki pohjai-
sissa, saadaan paljo lohia ja taimenia. Helmisimpukoita tapaa
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paikoin, mutta ne owat wähän armoista. Kultahietaa on löytty
itäisimmissä osissa ja lähellä Kemijoen suuta, mutta se ei maksa
puhdistus-tvaimaa. luwakaistnMllll Kolarin kylässä Mi-Tornion
pitäjässä on kukaties Suomen suurin rautamalmi-maa, mutta
siitä ei nykyään »valmisteta rautaa, kun malmissa on liiaksi rik-
kikiima. lärmi- ja suomalmia on kyllin ja iviimeisinä tvuosina
on rakennettu useampia sulatuslaitoksia. M- ja Ala-Torniossa
on laaja kalkki-kerros. Suomalainen mäestö on Kainulaisia
ja Karjalaisia, sitkeää ja rohkeaa kansaa, jotka hätäilemättä las-
kemat alas määrällisiä koskia, kuljettaissansa pitkin jokia sisä-
maan kalua rantamaan kaupunkeihin.

Itä osa eliKajaanin lääni on itäinen, Suomenselän pohjais puolella
olema osa Suomen ylänkömaata, jonka rajana alankomaata kohden on Kai-
uunselllnne, joka lähtee Sarwitaipaleesta Maanselältä Saaresmiikeen
Suomenselällä. Sen läpi kulkee Wuolli, joka lähtee Maanselästä,lykkää
luoteesen Imnlllissärkän ja yhtyy Wuoklltti-nimisenä Suomenselkään.
Kajaanin alue jakauu siis kolmeen osaan: Kianto pohjaisessa, Sotkamo
idässä ja Kajaani lännessä. Tähän kuuluu myös etelä osa OunasselilN-
nettll, joka yhtyy KllllintllNtaafen Pohjanlahden rannalla. Läpi alanko-
maan knlkee Kiwlllonselllnue, joka lähtee Pohjanpiiästii Maanselän länsi
haaralla meren rantaa päin, jossa Kiwlllonpenilllt eli Simuniuoret (531
jalk.) kohoamat. Kuusamon pitäjä, itä-puolella Maanselkää, on jylhä-
»vuorinen. Korkeimmat kukkulat siellä owat Nuorunen (1,640 jalk.),
Monumarll (1,486) ja liwaarll (1,430 jalk.), jossa aurinko näh-
dään sydän-yöllä Juhannuksen aikaan ja lumi ivarjopaikoissa Maliin
pysyy koko kesän sulamatta. Hyrynsalmessa mainittakoon Tciriharju
(1,095 jalt.) ja Sotkamossa WuotlltinPöllö (840 jalk.) Karnälän
kosken eteläpuolella. — Wesiä: Tornionjoki, johon Tengeliojoli,
Aatvasalsan pohjaisftuolella, juoksee; Tornionjoen läntinen ja pienempi
suuhaara, Mran, on rajana Ruotsia masteu. — Kalamajoki. —

Kemijoki tulee Sodankylästä ja juoksee lounaista suuntaa, Kemijär-
lven (pitäjän ja larweu), Rowaniemen (jonka kirkon wieressä Ou-
nasjoki Yhtyy Kemijokeen) ja Kemin pitäjäin läpi. — Simojoki,
Simojärwestll, Kemin pitäjän läpi. lijoki, lijiirwestii Kuusamossa,
Pudasjärwen ja lm pitäjäin läpi. Kiannon alangossa (580 jalk.)
on Kiantojärwi ja Wuotkijiirwi, joka Jalokosken kautta juoksee Ka-
jaanin alankoon, jossa Hyrynjärwi ja Mstijiirwi purkawat »vettänsä
Oulunjiirween (390 jalkaa korkealla) ; Sotkamon alangossa (550 jalk.)
Änettijiirwi, Leutiirn, Lentua, On^jojärwi ja sitte Karnälän kos<
kea alas Nullsjärweeu Kajaanin alangossa ja »vihdoin Kajaanin-
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jokea ja Ämmän kanmvaa alas Oulujärween, josta Oulunjoti juoksee
Muhoksen ja Oulun pitäjäin läpi. — Siikajoki, Ifolamujärwestll.
— Pyhäjoki. — Kalajoki, alkaa kahdesta, Isojoen pohjaisesta ja
Wäiiriijocn etel. haarasta. — Kuusamon pitäjän jarwet juoksuttaivat
wetensä Wenäjälle Wienan mereen, nimittäin pohjaisemmat : Posio-
järwi ja Kitlajärwi Kitkajokea myöten ja Paanlljärweu läpi, ete-
läisemmllt: Kuusamojärwi ja Muojärwi Pistojokea pitkin.

Kaupunkia: Länsipohjanmaalla:
Tornio, Swensarsaarella, lähellä Toruioujoen suuta; wä-

häinen kauppa, enimmiten lohilla ja Lapin tawaroilla; turkki-
nahka- ja säämiskä-tehdas ; 760 asuk.

Kaupungin-oikeudet aunetut w. 1621.
Pohjanmaalla :

Oulu, Kempelenlahden ja Oulunjoen wälissä olewalla nie-
mellä, jossa Oulunjoki Merikoskea laskee Oulunlahteen; Suo,nen
suurempia kauppakaupunkeja. Läänihallituksen istuin. Siinä
on waihetns-konttoori, alkeisopisto ja muita kouluja, wajanssi-
ja tupakti-tehdas sekä muita wähempiä tehtaita; 6,840 asuk.

Perustettu w. 1605. — Lähellä kaupunkia. Linnansaarella, oli
muinainen Oulunlinnll, perustettu 1570. — Hailuoto (Karlö), jolti-
nenki saari meressä. — Hirwllstosli eli Timonen, rautapruuki Pudas -

järwellä. — Nyby, lasitehdas lissä. — Koiwiklo, maanwiljelyskoulu.
— Knrimuskoski, masuuni. — Myllyranta, rautapruuki Muhoksella.
— Siikajoki, Rewolllhti ja PuMila, pitkin Siikajokea, mainioita
1808 wuoden sodasta.

Raahe, Salosten pitäjässä, meren rannalla; hytvä satama
ja kauppa; »vähäinen tupakkitehdas; 2,560 asuk.

Kreilvi P. Braahen perustama w. 1649. — Ollijoli, kyllä Sll'
loisissa, mainitwwa sen sominnon tähden, joka Marraskuun 19 p. lo-
petti 1808 wuoden sodan. — Wesilosti, rautapruuki Kärsämäellä. —

loNfllllri, maanwiljelyskoulu Pidisjärivellä.
Kajaani, wähäinen kaupunki Paltamon pitäjässä, Kajaanin-

joen (Koilvukosken) etelä rannalla; wähäinen liike; 670 asuk.
Kreiwi Braahen perustama w. 1650. — Kajaanin linna, saa-

rella koskessa, perustettu w. 1607, hätvitetty 1717. — MllNllNlllNslllo,
saari Oulujärwessä, joka sen kautta jakauu Ärjänseltään, idässä ja
Niskasellaan luoteessa. — Ämmä eli Kianto, Hyrynsalmessa, — Pe-
täjäkoski, Sotkamossa, — Siiresmiili ja Kiwes Paltamossa, rauta-
pruukeja.
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2. Waasan lääni.
Pohjanmaa on alankomaata, Suomen awarin tasamaa,

jossa »vaan on moniaita mataloita mäkimaita ja joku yksinäinen
muori. Jokia on paljo ja niiden juoksun pää-suunta on luo-
detta kohden. Ranta-wedet owat mataloita, joissa on atvara
saaristo, jonka seuduilla saadaan runsaasti silakoita ja hylkeitä.
Eteläinen osa on satviperäistä, tviljatvaa ja hywästi wiljeltyä
maata, warsinki rantamaat Waasan eteläpuolella ja Kyröjoen
rannoilla. (Näillä seuduin kaswaa Waasan mainiot, suuri-jy-
lväiset siimen-rukiit.) Sananlaskussaki mainitaan Kyrön atva-

roita tvainioita, samoten kun Limingan nuttuja Oulun etelä-
puolella. Pohjaisen osan hietaperäinen maa on tosin »vähem-
män miljatvaa, mutta saadaan sielläki jywiä tarpeeksensa, toisi-
naan päällenki. Suowiljelykset, joita suurella innolla on toi-
mitettu ja toimitetaan, tekemät «Maroista suomaista mtljatvia
peltoja ja nuttuja. Muutamin paikoin talonpojat owat rulven-
neet hankkimaan itsellensä parempia maantviljelyZ-aseita ja lait-
telemaan kylivö-niittuja. Monin paikoin ollaan kuitenki wielä
metsä-työn puuhassa (terivaa, hartsia ja tärpättiä tvalmistaissa)
enemmän kun metsät, huonossa tilassaan, sietäisiivätkään. Mo-
nissa paikoin lvalmistetaan salpietaria. Rautaa mnrretaan Wit-
tinglssä Isossakyrössä, kalkkia Spankarikankaastll Lappajärwellä
sekä Kurikan kappelissa Ilmajoen pitäjää, myllynkiwiä LllUkll-
wuorestll Isollajoella. Rantamaan asukkaat owat ruotsalaista
sukuperää. Suomalaiset asukkaat owat Hämäläisiä, jotka kuitenki,
tultuansa yksiin ruotsalaisten kanssa, owat muuttaneet esi-isäinsä
luonnon; he owat rohkeita, äkkinäisiä ja hillitsemättömiä. Lää-
nin .asukkaista puhuu noin 100,000 henkeä ruotsin kieltä. Asuk-
kaat, warsinki pohjaisemmissa pitäjissä (Pietarsaaren ja Kruunu-
kylän) owat maan paraita kirwesmiehiä ja laiivan rakentajia,
joiksi heitä mieluisesti otetaan. Pohjanmaan asukkaat owat ylei-
seen, enemmän luin munt, käsistään tekemää (puu- ja maski-
kaluja, juurilvakkoja, mattoja ja muita kankaita) ja älyämää
kansaa.

Wuoria: Simsiö (750 jalk.) Lapualla. — Pyhäwuori Karijoella
Lapwnärtin pitäjässä. Santllwuori, Ilmajoella, tuttu Nuija-sodasta.
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— Lllulllwuori, se osa Suomenselkää, josta Kyröjoki juoksee pohjaan
päin ja Uronjoki länttä päin. — Wesiä: Raumlljoti, Lestijärwestä,
juoksee Lohtajan läpi. — Wetelinjllli Kokkolan pitäjän läpi. — Ätsii-
wänjoti, Liwon lähteestä, Lappajärwen pitäjän (Alajärwen, Lappa-
jiirwen, Ewijärwen) ja Pietarsaaren pitäjän läpi. — Lapuanjoki,
Kuortaneen, Lapuan ja Uudenkaarlepyyn läpi. — Kyröjoli, Ilmajoen
(Klluhlljoti, Ilmajoki ja sen simujoet Jalasjoki, Seinäjoki), Isonkyrön,
Wähänkyrön, Mustasaaren ja Koiwulahden läpi. — Wähempiä jokia
on Laihian, Maalayden, Närpiön, Teuwan ja Uronjoet.

Waasan lääniin kuululvaiset Satakunnan ja Hämeen osat,
jotka Suomenselkä erottaa Pohjanmaasta ja Hämeenselänteen
pohjainen osa toisistansa, owat epätasaista, ivilunartaa ja maan-
»viljelykseen sopimatonta maata, kun siinä on paljo selänteitä,
kankaita, järwiä ja soita. Paikoin on huhtaiveljelystä. lär-
tvissä ja soissa on rauta-malmia. Sen atvaroissa metsissä
asuskelee karhuja ja Kiriviä. Näistä kaukaisista metsistä saatvat
rantamaan kaupungit laiwanrakennus-aineensa.

Wuorista mainittakoon Ronninmiiti (787 jalk.) ja Laajawuori
(760 jalk.), molemmat lähellä Ihlväskylää, korkeimmat tässä läänissä.
— Wesiä: Satakunnan osan läpi juoksee lounaisen wesitztön pohjainen
haara, joka tulee äsken mainitusta Liwonlähtcestä eteläänpäin Ätsii-
rinseliin (512 jalkaa korkealla) ja Toiweden (Wirtaan kirkolla) läpi ja
sitten itäänpäin Wisuweden (Turun läänin rajalla) ja Tarjanteen
läpi, johon Pihllljllwesi juoksee. Sitte kääntyy mesi etelää kohden
ja saa lisäksensä KeurunfelllN (iO5), josta mesi juoksee Mäntän, 21
jalkaa korkeaa, koskea alas (Hämeen läänin rajalla). — Hameen osassa
juoksemat Päijänteen »vesistön pohjaiset lisäwedet, jotka Viitasaaren
pitäjässä Kolimlljiirweu, Kiwijiirwen ja Wuosjiirwen lautta kokoon-
tuivat läänin suurimpaan järiveen, tuohon 326 jalkaa korkeaan, 6
penikulmaa pitkään Keiteleesen (77). Tästä Kuhnamoon (71) juok-
sema wesi saapi lisäwesia Naaralosten kautta,- joka juoksuttaa Saari-
järweu wesiä ja laskee Kuusankosken Samweteen, Laukaan kirkolla.
Siihen tulee, Tarwlllllnkoskea, suuri lisätvesi Kuopion läänistä ja sit-
ten juoksetvat yhtyneet medet Kuhankosken, Leppäveden (70) ja
Haapakosken kautta 262 jalkaa korkeaan Päijänteesen, jonka pohjaisin
osa kuuluu tähän lääniin.

Pohjanmaalla:
Kokkola, merenlahden rannalla, melkoinen kauppa, ylä-al-

keiskoulu, tupcMtehdas; 1,790 asuk.
Perustettu w. 1610. — Korpisaari, Kruunukylätzsä, w. 1631

rakennettu, mutta nyt häwitetty mieliwikaisten sairashuone.
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Pietarsaari, lähellä merta, Pietarsaaren pitäjässä, melkoi-
nen kauppa, luujaubo- ja tupakkitehdas, kuuromykkäin koulu,
1,870 asuk.

Kreimin lesti Ebba de la Gardie, omaa sukua Braahe, perusti
tämän kaupungin m. 1653, entisen, Pinnonätz nimisen, kuninkaankar-
tanon tiluksille.

Uusi-Kaarlcpyy eli Joensuun kaupunki, Lapuanjoen suulla,
wähäinen kauppa; 1,050 asuk.

Perustettu w. 1617. Oli iuähemmäu aikaa (wuodetzw 1648)
Pohjanmaan maaherran asuntopaikka. — Uufikartllno, tupakkitehdas,
— Kcppo, öljymylly, — Sandnäs, lasitehdas, — luutlls, sotatanner
syyskuun 13 p. 1808, Uudenkaarleftyyn pitäjässä. — Kimo, rautapruuki
Wöyrin pitäjässä. — tässä oli 1808
syyskuun 14 p. kowll tappelu. Masuuni- (raudansulatus-)laitos.

Waasa, Mustasaaren pitäjässä, palatsen matkaa merenlah-
desta. Siinä on holvioikeus ja kuwernööri, waihetuskonttoori,
gymnaasi, ylä-alkeiskoulu ja monta muuta koulua, pumpulitehdas
ja muita tehtaita; melkoinen kauppa; 4,060 asuk.

Perustettu 1606. Paloi kokonaan elokuun 3p. 1852 ja siirret-
tiin Nikolaiulaupungin nimellä Klemettisaaren niemelle, 7 »virstaa en-
tisestä paitastaan ja lähimmäksi Vriindön laima-satamaa. — Kors-
holMll, Waasan »vieressä, entinen kuninkaan karjakartano linnanensa.
Pohjanmaan maaherran asuntopaikka (w. 1674—1773), maanwiljelys-
koulu. — Koltli, wähäinen werka-tehdas Wahässäkyrössä. — Grön-
Wil, lasitehdas, Mustasaaressa. — Vergll, lasitehdas Pirttilässä. —

OrisMllla, rautapruuki Isossakyrössä. — Nllpuentylä, samassa pitäjässä,
fotatappelu w. 1714. — Östermyyra, Seinäjoen rannalla Ilmajoella,
kruuti- ja rautapruuki. — LllpUllN Isokylä (Lapualla), RuonllN siltll,
SlllMi, AlllUMUs (Kuortaneella) owat mainioita 1808 wuoden sodasta.

Kaskinen, meren saarella, Närpiön pitäjässä; oimallinen
satama, paras Pohjanmaalla; wähäinen kanppa; silakanpyyntö
on pää-elgtuskeino ; 690 asuk.

Perustettu w. 1785 ja aitvottu yhteiseksi merisatamaksi eteläiselle
Pohjanmaalle. — Venwik, lähellä kaupunkia, wajantzsi-tehdas, —

Granfors, paperi- ja tvajanssi-tehdas, Närpiön pitäjässä.
Ristiinan kaupunki, meren niemellä Laptväärtin pitäjässä;

sopiwa satama; etelvimpiä kauppakaupunkeja Suomessa; puiupuli-
tehdas; 3,040 asuk.

Kreiwi Braahen perustama iv. 1649. — Mariefors, uahka-tehdas
Lapwaärtin pitäjässä. — Myllykoski, Isollajoella, kaakelitehdas.
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Hämeessä :

Iylväskylä, Laittaan pitäjässä Päijänteen pohjaisella ran-
nalla; alkeisopisto, kansakoulun-seminaari, öljymylly; 1,140 asuk.

Sai kaupungin-oikeudet m. 1837. — Tlllwlllll, maanwiljelys-
koulu, Kiminli, rautapruuki Saarijärwellä. — Karstula ja Lintu-
lahti, Saarijärmellä, joissa kiiwaiw sowwppeluiw pidettiin 1808 wuo-
den sodassa. — Sllllnilosli, rautapruuki Viitasaarella. — Kosken-
fllllN ja Pengentllsli, rauwpruukeja Kuiwasmäellä.

Satakunnassa : Inhll, rautapruuki Ruotvedcn pitäjässä (Ätsarissä).

3. Turun ja Porin lääni Ahmenamaan kanssa
koskee Itämereen ja Pohjanlahteen (Rauman mereen).
Warsinais -Suomi on Suomenmaan lounainen osa, josta

Wllrkniemi pistää luodetta kohden ulos mereen. Sen läpi kul-
kee monta, lounaan päin loitvenetvaa selännettä. Sisemmät osat
owat tasaisempia kuu rantamaa, joka samoten kuin pohjainenki
osa, on Muorista ja kallioista. Rantamaa ja sen kallioperäinen
saaristo omat Suomen wiljawimpia, parahin miljeltnjä ja kan-
sakkaimpia osia, Maikka lviljelys-alat oivat pieniä ja maa enem-
män kotvanlaatuista. Lempiä ilman-ala jouduttaa nisuu ja
kaslvattaa tcunmeja ja »nuita, maassa harwakselta kaswawia puu-
lajeja. Uudenkartanon rusthollissa Mäneen kappelissa, Pöytyän
pitäjää on maamme suurin, yksinäisen miehen tekemä puutarha-
laitos. Lähellä Turkua elätetään mesiäisiä eli kimalaisia ja silk-
kimatoin hoitoa on menestyksellä koetettu. Amaran saariston
ympäristöillä omat hymät kalalvedet. Turun seuduilla on harmaa
(graniiti')kiwi tiimiä ja saadaan silittämällä eli laahaamalla
kauniisti kiiltämään. Pitkin eteläistä rantaa, Turusta Uuteen-
maahan päin, on paljo kalkkimaata; Pamsten (Alön saarella)
ja Kemiön pitäjissä poltetaan paljo kalkkia. Rauta-kitveä löytyy
monin paikoin (esim. Charlottebergissä, Baggbölessa ja Wihi-
niemessll Perniön pitäjässä, Runholmassa Parasten pitäjässä,
Hwäsbyyssä Korpon pitäjässä, Hamnholmassa ja Strömman rust-
hollin tiluksilla Kemiön saarella, joka on suuriu saaristossa).
Turuu seuduilla on kotiteollisuus hymällä kanualla (liiua- ja
pumpuli-ivaatteeu kutominen). Näillä tienoin rupesi Kristin-
usko ja simistys ensin juurtumaan Suomessa (m. 1157). Sen
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puoliset Suomalaiset, Suumit, owat, oltuansa pitkät ajat Ruot
salaisten parissa, wilppaampi- ja wirkumpi-luontoisia, toimelli
sempia ja kätetvämpiä kun ylimaan Hämäläiset.

Pohjaisen osan läpi, paikoin pitkin Satakunnan rajaa, kulkee pa-
lanen Salpausselännettä ja siitä, Orihpään kirkon kohdalla, eriätvä
haara, joka enimmiten on rapakiweii. — Wesiä: Hinnerjoti. — Uu-
denlirtonjoki, laskee mereen Uudenkaupungin pohjaisftuolella. — My-
Nlljoti eli Alasjoli Mynämäen pitäjän läpi Saaren lahteen. — Aura-
joki Orihpään kappelista, Pöytyän, Liedon ja Nummen pitäjäin sekä
Turun kaupungin läpi Linnan-aukkoon. — Paimionjoki Someron
pitäjästä Hämeessä, Marttilan ja Paimion pitäjäin läpi Paimionlah-
teen. — Salonjoki Someron pitäjästä, Kiikalan ja Uskelan läpi Ha-
likon syroälln ja kuituiseen lahteen. — Perniönjokl, Kiskosta, osittain
rajana Uuttamaata roasten.

Satakunnan osa on enimmiten aatvaa maata. Läntisen
osan läpi juoksee monta rantamaan jokea ja itäisessä osassa
(Satakunnanselänteen itäpuolella) leiveneivät Kokemäen ivesikun-
nan läntiseen osaan kuulumat wedet, kulkien luonnon ihaniin-
pain seutuin läpi. Läntiset ja eteläiset osat owat wiljawampia
ja kansakkaampia kun pohjaiset ja itäiset, joissa on paljo jär-
wiä, soita ja kankaita (Hämeenkangas). Laidunmaat owat hy-
wiä. Punkalaitumen juustot owat kuuluisat. Metsää on wielä
kyllin, paitsi tasamaalla Kokemäenjoen ympärillä. Laaja liuska-
kiwi-suoni käy poikki maankunnan. Säkylässä on runsaasti myl-
lynkiwi-wuorta. Huittisten ja Ikaalisten pitäjissä on punamultaa;
Räpsöössä (Kokemäenjoen suulla) mustaa marmoria. HalvMssa,
Hämeenkyrössä, on uudestaan rumettu rautaa kiskomaan. Wuonna
1855 löyttiin laaja rauta-suoni Suudennläessä Wampulassa
(Huittisten pitäjässä). Porin tienoilla kudotaan paljo pumpuli-
kankaita. Etelä osassa sekä warsinais-Suomen pohjaisessa osassa
tehdään paljon puu-astioita.

Wuoria: Pohjasta etelään Suomenselän ja Salpausselänteen
wälillä kulkee Satakunnanselänne. Sen pohjainen osa Kankaanpään
ja Ikaalisten pitäjissä leroenee kuuluisaksi Pohjankankaaksi ja Hiimeen-
tankaaksi. Siitä itäänpäin lähtewa Hatarafeliinne ylenee ja kapenee
Hämeenkyrössä ja kulkee eri nimillä (Watulanharju, jonka Kyröskoski
katkaisee, Harjunharju j. n. e.) Tamperetta kohden. — Vedenjakajana
Ikaalisten ja Ruoiveden Mesien Malilla on 500 jalkaa korkea kangas-
maa, luhoinmiiti. — Wesiä: Karwianjoti, SäMjärwestii Kauhajoen
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kappelista Waasan läänistä, läpi Kankaanpään ja Meritarwian, jossa
se laajenee Ifojiirwelsi. — Normarlunjoki eli Ahlaisten-joti, mai-
niosta Kuninkaanlähteestä Satakunnanselänteellä , Mouhijärwen ja
Ulwilan pitäjäin läpi. — Lllmminjoti yhdistää Karmian- ja Normar-
kun-joet. — Kokemäen Mesistöön kuulumia wesiä on tässä läänissä
pitkin koillis ja itä rajaa Waasan ja Hämeen lääniä ivastaan monta
järmeä : Wisnwesi, Tarjannes, Sottanselkä, Ruowesi, Muroleenkosli
Ruoweden pitäjässä, Wllntowefi, Ruolveden ja Messukylän wälillä,
Näsijiirwi Pirkkalan ja Messukylän wälillä, ja Tampereen kosti sekä
Pyhiijiirwi Pirkkalassa, SorwllNseltii ja muita Wesilahden järwiä.
Kaikkein näiden järwein, Pyhäjärwessä yhtyneet, wedet jnoksewat
Notianwirtllll Pirkalassa, Kuloweteen, Karkun pitäjässä, josta ne,
saatuansa, Sinruloslen kautta, pohjaista lisawesiä Kyrön 280 jalkaa
korkeasta, 9 penikulmaa pitkästä, Ikaalisten ja Hämeenkyrön pitäjäin
läpi juoksemasta wesijaksosw, juoksemat Rllutllweteen, Tyrmään pitä-
jässä, ja siitä Wammllsloslea Lietoweteen, josta Kokemäenjoki saapi
alkunsa. luostetzsansll kaarenmoisena Huittisten, Kokemäen ja Ulwi-
lan Pitäjän läpi saapi Kokemäenjoki eteläpuolelta lisäksensä 12 penik.
pitkän Loimijoen, joka tulee Tammelan pitäjästä Hämeen läänissä
ja juoksee Loimaan ja Huittisten pitäjäin läpi. Siihen yhtyy Punlll-
lllitumenjoti, lähellä Huittisten kirkkoa. Alangossa etelä puolella Sal-
pausselllnnettä juoksee Eurajoki puhdatzsantapohjaisesta Pyh iijiirw estä
Euran ja Eurajoen pitäjäin läpi; siihen juoksee pohjais puolelta haara
Koyliönjärwestii Köyliön pitäjässä.

AhlvenamaalM kuuluu yksi suuri saari, Ahlvenamaan
mantere, ja paljon (noin 80) saaria ja kareja. Sen eteläpuo-
lella on Itämeri, länsip. (s:den Suomen penik. lewyinen) Ah-
wenameri, pohjaisp. Pohjanlahti (Raumanmeri) ja itäp. "Skif-
tet" niminen, 2:den penik. lewyinen aukko, joka erottaa Ahtve-
namaan saariston (Brändön) Suomen saaristosta (Warissalosta).
Maa on epätasaista; kitvilajia on tummanpunainen, isosyinen
harmaa-kiivi (graniiti) tawallisiu. Ilmat owat lauhat; Ahtvena-
meri ei jäädy kaikkina talwina. Jywiä ei saada tarpeeksensa.
Nutut owat heinäiviä, ja Ahtvenamaan (Föglön pitäjän) juus-
tot owat kuuluisat. Kalkki- ja rautamalmi-suonia löytyy; rau-
dan kiskominen Sodön saarella, Föglössä, on kuitenki nyt laan-
nut. Paratta elatuskeinoja on kalastaminen ja metsästäminen
(tvesilintuin ja hylkeitten pyytäminen). Kauppa ja lailvain kul-
keminen »vuorolla on parahin rahantulo. Asukkaat, jotka owat

ruotsalaista sukua, owat siistejä, ahkeroita ja rohkeita.
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Mainitwwimmat ja leweimmät.cmtot Ahwenamaan saaristossa
owat: Lllppwesi (2z penik.), Brändön ja Kumlingin wälillä, Delet
(2z penik.), Kumlingin ja Wargawn wälillä WordööZsä,Bomarsimdin
aukko (1 penik.), Wordöön ja Ahwenamaan mantereen wälillä, ja
Signilstärin aukko (iz penik.), Ahwenamaan mantereen ja uloimpien,
Signilsliir nimisten karein wälillä, wäylällä Ruotsiin (Grislehamn).
Ahwenamaan mantereen itäiselle rannalle tunkeupi Lumparen niminen
merenlahti. — Nuoria on Ordllllsllint korkein ja muuten mainitta-
mia omat Kenllerg, Sundin pitäjässä, Gethllberg, Finströmin ja
Sllltwitsborg, Slllttvikin pitäjässä. Suku-kumpuja (ättehögar) on
monin paikoin, suurimmat Godbyyssä, Finströmin pitäjässä.

Satakunnassa :

Pori, Kokemäenjoen etelä rannalla, 3 penik. sen suusta,
Ulivilan pitäjässä. Suomen suurempia kauppakaupunkeja. Täällä
on ylä-alkeiskoulu, maihetuskonttoori, suurempi tulitikkutehdas,
konepaja ja muutamia muita tehtaita; 7,280 asuk. Kaupungin
satama on Räpsöössll.

Jo w. 1365 sai UlmilllNtylä kaupungin oikeudet; kaupunki muu»
tettiin w. 1558 nykyiselle paikalleen, Bärnesten kuninkaan kaartanen
tiluksille/ — Kuwllskanglls ja KllNsslls, lasitehtaita Merikarivialla. —

LllNltosli, paperi-, wajanssi- ja sawipiippu-tehdas, alapuolella Meri-
karwianjoen alkua Isojärwestä. — Sola (Fredriksberg), — Normarllu,
— Leineperi (Fredriksfors), rautapruukeja, — Willswesi, kartwtehdas,
— Tuorsniemi, lasitehdas, — Sahakosli, öljymylly, Ulwilassa. —

Kokemäen pitäjässä, 4 penik, ylöspäin Porista, on »vanha ulkohuone,
jossa kristinuskon ensimäinen julistaja Suomessa, pispa Henrik, sano-
taan saarnanneen. Sen säilyttämiseksi hätviämästä on sen ympärille
rakennettu limestä kehä (M. 1857).

Rauma, tvanha kaupunki meren rannalla; melkoinen kauppa,
enimmiten lehtereillä ja puu-astioilla; kuuluisa pitsin kutomises-
tansa; 3,050 asuk.

Sai kaupungin oikeudet w. 1441 ja alkunsa siellä oletvasta luos-
tarista. Kesti-llikakauden lopulla oli siellä mainio koulu (Oolle^iuin
kÄninenkls). — KauttUll, rautapruuki, lähellä Eurajoen alkua Pyhä-
järwestä, — Pllnelill, kartwtehdas, Eurassa. — Lähellä olemalla Köy-
liönjärwellll sanotaan Lalli niminen talonpoika murhanneen edellä
mainitun Henrik nimisen pisftan.

Tampere, Messukylän pitäjässä ihanalla paikalla, jossa Nä-
sijärwi ja Pyhäjärmi yhtymät toisiinsa; maan suurin tehdas-kau-
punki (pumpuli- ja paperitehdas, kartvaustehtaita, werka- ja lii-
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natehdas, konepaja, »nasuuni y. m.), ylä-alkeiskoulu, puutarha
Englantilaisten tawoin; 5,860 asuk.

Perustettu m. 1779; sai ivapaa-kaupungin oikeudet 1821 —

Erkkilä, rautapruuki Messukylässä. - Kyröskoski, pumpulitehdas
Hämeenkyrössä. — Laukko, Kurki-sumun perintökartano. — Ikaalis-
ten kauppala (1858). — Kuru (Nygård), rautapruuki Kurun kappe-
lissa RuowedeUä.

Warsincus-Suomessa:
Uusikaupunki, meren rannalla; hymä satama, melkoinen

kauppa lehtereillä ja puu-astioilla; nahka- ja tupakkitehdas;
3,090 asuk.

Perustettu w. 1617. Rauhanteko M. 1721.
Naantali, »vanha, nykyjään wähäinen kaupuuki meren ran-

nalla. Täällä lvalmistetaan paljon pellatva-, pumpuli- ja Milla-
kankaita sekä jalkineita; wähäinen kaupanliike; ruoppakylpylaitos;
455 asuk.

Täällä olleesta Brigitwlaisesw luostarista on kaupunki saanut
alkunsa (kaupungin oikeudet m. 1443). — Pirilä, maanwiljelyskoulu
Raisiossa.

Turku, Suomen tvanhin ja Merkillisin kaupunki, sen sitvis-
tyksen emä, entinen pääkaupunki, mieläki kauppansa ja keinolli-
suutensa suhteen suuri-arwoisin. Täällä on howioikeus, Suo-
men arkki-pispan ja läänin kutvernöörin asunto, tvaihetuskont-
toori, gymnaasi, monet koulut, kuuromykkäin oppilaitos, pääpip-
liascura, eivanteliumiseura, talousseura, 2 ojennuslaitosta, mo-
net tehtaat (pumpulin kehräyslaitos, sokeritehdas, usioita tupak-
kitehtaita. 2 konepajaa, werkatehtaita y. m.); 16,670 asuk.
Kaupungin läpi juoksee Aurajoki, jonka suulla on Turun linna,
»vanhin linna Suomessa.

Kaupungin alku luetaan »vähää jälempää kun Ruotsalaiset ja
kristinusko asettuitvat Suomeen (iv. 1157). Jälkeen suuren palon,
joka syyskuun 4:nä ja s:nä p. w. 1827 häivitti melkeen koko kaupun-
gin, on se rakettu sopiwammalla wwalla. Rauhanteko M. 1743. —

Kupittaalla, lähellä kaupunkia, on pyh. Henrikin jo »vanhaan aikaan
kuuluisa terweyden-lähde, jonka wedellä ensimäistä Suomen kristityttä
sanotaan kastetun. Nyt siinä on kylmän meden paranne-laitos ja entisen
suomalaisen puuwrhankaswatusfeuran puutarha. Ruissalo, ihana, tam-
mia ja pähkinä-pnitll kaswawa saari, muinan kuninkaan kartano, nyt
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kuuluma kaupunkiin; siellä on paljo kaupunkilaisten humi-asuntoja ja
puistoja. — Lemun-niemi, kaakossa Turusta, sowwppelu w. 1808. —

Qwidjll, Parllsilla, muinan tuon mainion Fleming-suwun kartano. —

Kantanen Maskussa, muinan Horni-urosten kartano. — Louhisaari
(Willnäs) ja Saari, Lemun pitäjässä, myöski wanhoja herrankarw-
noita. — Vitosten suuri »verkatehdas, Liedon pitäjässä. — Hälisten
maali- ja kliitu-mylly Nummen pitäjässä. — Tourula, lasitehdas
Itäneen kappelissa. — Kärsämäki, porteritehdas Maarian pitäjässä. —

Latokartano (Kuusto, Näfegard), rautapruuki, — Teijo, masuuni,
— Kosli, masuuni ja Masken sulatuspaja, Perniössä. — Salon
kauppala (oikeudet 1860), — Mathildedlll ja Kirjallala, rauw-
pruukeja, — luumnlosti, paperitehdas, — Inkeri ja Iloniemi,
lasitehtaita, Uskelassa. — Björttwdll ja SunNllNll, rautapruukeja, —

Tahli, masuuni ja rautapruuki, — Westankiirri, tunnettu 1808 wuo-
den sotahistoriasta, Kemiön saarella, jonka lähellä löytyy 1808 wuoden
sotahistoriassa mainitut Sandöström ja lungfrufund. — Kuusluo-
dossll, Piikkiön pitäjässä, on wielä jäännöksiä Suomen paawilaisten
pispain linnasta, jonka Guswa Imen hämitytti (M. 1528). — Seili
(Skjälö), saari Natvon pitäjässä, heikkomielisten hospitaali tahi paran-
nuslaitos (asetettu w. 1619), jossa tähän aikaan waan parantumatto-
miksi hawatuiw heikkomielisiä holhotaan. — Fortuna, wähäinen wa-
jansfi- ja fawipiippu-tehdas Kettingin säterissä Nawon pitäjässä. —

Terttilll, paperitehdas Somerolla. — lohannislund, lasitehdas Kii-
kalassa.

Ahivenamaalla:
Maariahamina, Swiby-lahden etelä rannalla, Jomalan pi-

täjässä, maan nuorin kaupunki; 170 asuk.
Perustettu w. 1859; sai kaupungin oikeudet helmik. 20 p. 1861

— Skarpans, w. 1854 hawitetty linna-rakennus Bomarsundissa ,

Sundin pitäjässä. — Kastelholma, kuninkaan kartano, jossa ennen
on ollut linna ja mielllki on sen jäännöksiä, Sundin pitäjässä. —

Degerby, Föglön pitäjässä, tullikamari. — Ellerö, Hammarlandin
pitäjässä, tullikamari ja raja-postikonttoori. — Godby, Finströmin
pitäjässä, lasareeti ja koululaitoksia.

4. Uudenmaan lääni
on 25:den penik. pituinen ja 4—B penik. lewyinen rantamaa,
Salpausselänteen alapuolella, pitkin Suomenlahden rantaa Ky-
mijokeen ja sen läntiseen sull-haaraan asti, lähellä Ahtvenkoskea.
Tässä läänissä on jotensaki kukkuloita ja harjuja, joiden wä-
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lissä on wähäisempiä tasa»naita. Rantamaasta pistää mereen,
lahtien Malissa, paljo niemiä ja muorenneniä (esim. (Hankoniemi,
Porkkala) ja sen edustalla on kareja ja kauniita saaria.
Waikka länsipuolessa on moniaita hietakankaita ja itäpuolessa
paljo suuria irtanaisia kiwi-möhkäleitä, on maanlaatu enemmi-
teu »viljawaa saawimaata. Maata miljellään taidollisemlnasti
kuin useimmissa muissa Suomen maakunnissa, johon monet suu-
remmat herras-kartanot omat olleet esimerkkinä. Ilman-ala on
lauhaa; nisu menestyy, mutta sitä miljellään wähän. Tammia
tapaa paikoin, mutta ne näyttätvät ylehensä Suomessa oletvan
hätviämään päin. Wahteria, niinipuita, saarnia ja muita parem-
man laatuisia puita kaswaa itsestänsä metsissä. Hedelmäpuut,
joita kastvatetaau ylehensä, menestyivät hytvästi kosteassa meri-
ilmassa. Ingon pitäjä on kuuluisa humalan Miljelemisestänsä.
Kalastaminen on hyötyisää; Tammisaaren kilohailit (ivaspuukit)
oivat kuuluisia; Kymijoesta saadaan lohia. Kalkkiivuori-suoni
kulkee pitkin rantamaata Warsinais-Suomesta melkeen Helsinkiin
asti; Karjan pitäjässä poltetaan paljon kalkkia. Länsipuolessa
on runsaasti rautakitveä (malmia); hyivin rautatuen rautakilven-
suoni kulkee Perniöstä, Turun läänissä, Tenholan läpi Pohjan
pitäjään päin. Raudan kiskomisesta erinomaisempia paikkoja
mainittakoon: Ojamo, Lohjan pitäjässä, Tuomen »vanhin malmi-
kllitvanto, jonka aikanansa mahtatva, kuuluisa talonpoikain kiu-
saaja, Erik Fleming, pani lv. 1542 toimeen; Rautlliemi, samo-
ten Lohjan pitäjässä; lussaari Pohjan pitäjässä; Tuorila eli
Kuolonsuomäki, Wihdin pitäjässä; Mankans, Espossa; Tillböle,
Tawllstby, Munksnäs ja Stanswik Helsingin pitäjässä. Kupa-
ria tawataan ja otetaan parissa paikkaa, Orijärwellä Kiskossa
ja Paawolllssa Lohjalla. Ingon pitäjässä on loytty piykakilveä
(bernsten). Täällä ja Warsinais-Suomessa on enin pruukilai-
toksia. Asukkaat, Ruotsalaisia ja Hämäläisiä, omat kunnollisia
maaniviljeliöitä ja merimiehiä, mutta typeränlaisia käsistänsä.

Wuoria: Hämeestä tulee Lohjan selänne, josta pian (lähellä
Hyminkiä NurmijäNvellä) haara lähtee eteläänpäin Tmisulnn ja Hel-
singin pitäjäin läpi, mutta joka itse kulkee Wihdin, Lohjan, Karjan (Ka>>
juu kenttä) ja Pohjan pitäjäin läpi. Tammisaaren siwu, Hankoniemeen.
Koillis kulman (litin pitäjän) läpi kulkee Salpausselänteen osia.

Macitiede. 7
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Korkein kukkula tässä läänissä on Ketunmiili (386 jalt.) koilliseen
Päin Elimäen kirkolta. — Wesiä: Karjllnjoli, Wihdin ja Lohjan jär-
wista, juoksee Karjan ja Pohjan pitäjäin läpi Pohjan pitäjän pitkään
ja kaltaiseen lahteen. — Siuntionjoli, Pitkälän lahteen. WllNtlljoli,
Lopen pitäjästä, Nurmijärmen ja Helsingin pitäjäin läpi, laskee puoli
penik. Helsingin kaupungista Sörnääsin lahteen. — Sivonjoli, Mänt-
sälän, Tuusulan ja Sipon pitäjäin läpi. — Mäntsälänjoti; sen suu
on Pormoon pitäjässä. — Pernajanjoli eli Koslcnlyliinjoti (Forsby-ä)
Lafttreskin ja Pernajan pitäjäin läpi Pernajanlahteen. — Kymijoki
tulee Mikkelin läänistä, katkaisee pohjaisen salppaselänteen ja juoksee,
eteläänpäin selkäwiin kaaren muotoisena, litin pitäjän läpi, mutta
saatuansa lisätuetta Wuohijärwrstii (92), joka myös on katkaissut
pohjaisen selänteen, kääntyy se etelää kohden, alas Salftausfelännettä
(Keltisten koskea), ja juoksee sitten pitkin Wiipurin läänin rajaa me-
reen (Anjala, Ahwentosli).

Uudellamaalla:
Tammisaari, lvanhempia kaupunkeja, meren niemellä, Poh-

jan pitäjässä; kauppa melkoinen; Tammisaaren nahka-sormikkaat
owat kuuluisat; »villan kehruu-laitos; 1,310 asuk.

Mainitaan kaupunkina ro. 1515. — Gustllfswiirn, wähäinen
linna Hankoniemellä Tenholassa, perustettu lv. 1789, hälvitetty w.
1854. Merisowwftpelu 1714. — Skogby, Koski ja Trollshöfda,
masuuneja Tenholassa. — Fislari, Pohjan pitäjässä, waski- ja rau-
tapruuki, konepaja ja pienempäin teräskaluin tehdas. — Antstog, mas-
ken huuhtolaitos, werta- ja tarttuuni-tehdas, — Pinjllsten (Billnäs)
rautapruuki, Karjanjoen rannalla. Pohjan pitäjässä. — Kiirlelii, was-
ken sulatuspaja Karjalohjalla. — Mustio (Swartä), Karjanjoen ran-
nalla. Suomen »vanhin rautapruuki. Karjan pitäjässä. — Rasepori,
Karjan pitäjässä, muinan kuninkaan kartano, jossa on linnan jään-
nöksiä, jonka se mainion rikas Bo Jonsson Grip sanotaan rakennutta-
neen (w. 1372). Wllllleri (Fagerwik), rautapruuki ja masuuni In-
gon pitäjässä. — Ojakkala, lasitehdas. — Karllila (Högfors), mas-
uuni ja konepaja, Wihdin pitäjässä.

Helsinki, meren niemellä, Suomen pääkaupunki. Täällä
on Kenraalkutvernööri, Keisarillinen Senaati (»vuodesta 1819)
ja kaikki Suomen hallituksen tähden asetetut pää-wirkakunnat,
Aleksanderin yliopisto (tvuodesta 1828) ja kaikki sen yhteyteen

kuulutvaiset laitokset, moniaita seuroja tiedetten ja taidetten
edistämiseksi (tiede-, lääkäri-, Suomalaiseu kirjallisuuden-, Suo-
men eläin- ja kaswitieteen-seura ja Suomen taide-yhteys)
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ja lääninhallitus. On myös mallikoulu ja naiskoulu sekä
monta muuta koululaitosta, moniaita tehtaita. Kauppaliike
on, »vuotisen rahaliikkeen puolesta, suurin Suomessa (päälle 6
milj. markkaa, mutta tästä tulee wientitawarain osalle waan

osa). 2 oitvallista satamaa; Suomen sotalailvain olopaikka.
Komeita rakennuksia; 25,470 asuk.

Perustettu w. 1550 Wanwjoen suulle (Wanha kaupunki); siir-
retty M. 1642 nykyiselle paikallensa Estnääsin niemelle. Täällä (Kam-
pilla) päätettiin 1741—1743 muotten sow. — Lllppwiili, heikkomie-
listen parannuslaitos, lähellä kaupunkia, niinkuin Ulriitllpori, jossa
on yli-opiston tahti-torni, kuuluisa ja hywästi rakennettu terweyswe-
den juontipaikka ja kylpylaitos, ja monta komeaa kaupunkilaisten huivi-
kartanoa. — Thölö, sokeritehdas, HllgNlls, konepaja, lähellä kaupunkia.
— Wllnhakaupunli, wärimylly ja suktatehdas, — Wantll, masuuni
Helsingin pitäjässä. — Swedjll, Siuntiolla, Fleming-suwun perintö-
kartano ; Swedjan Klaus on tunnettu nuijasodan historiasta. — Kello-
koski (Mariefors), rautapruuki Tuusulan pitäjässä. — Söderkulla,
Sipossa, maanwiljelyskoulu.

Willpori, luja linna, puoli penikulmaa Helsingistä, raken-
nettu 7:lle saarelle, jotka owat: Vargö, päälinna, Iso ja Pikku
Itä-Swartö, Länsi-Twartö, Gustafsswärd, Longöru ja 3öwen.
Täällä oleskelee osa Wenäjän sotalaitvastoa.

Täta ruwettiin rakentamaan w. 1749, kreiwi A. Ehrnswärdin
johdatuksella, jonka hauta on linnanhaltian talon kartanolla, Wargössä.

Porwoo, wanha kaupunki, lähellä Porivonjoen laskua me-
renlahteen. Pispan asunto, gymnaasi, ylä-alkeiskoulu, kuuromyk-
käin koulu, moniaita wähempiä tehtaita, kauppa melkoinen;
3,390 asuk.

Mainitaan kaupunkina jo w. 1424. Täällä pidettiin Suomen
säätyin kokous (waltiopäiwat) w. 1809, jolloin Suomen nykyinen
hallitus-muoto perustettiin. — Tjusterby, maanwiljelystaluin tehdas,
Porwoon pitäjässä. Mainitussa pitäjässä on syntynyt monta Suomen
mainiota sotaherraa, niinkuin tuo 30-wuotisesw sodasta tuttu Torsten
Stälhandsie Hummelsundissa ja 1803 wuoden sodassa mainio K. I.
Adlercreutz Kialatzfa. — Sellinge, lasitehdas Mäntsälässä.

Zowiisa, merenlahden rannalla; melkoinen kauppaliike;
ylä-alkeiskoulu; 2,470 asuk.

Kaupunki perustettiin w. 1745 ja nimitettiin Degerby; sai w.
1752 Loiviisan nimen senaikuisen kuningattaren Lowiifa Ulrikan nimestä.
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Oli jonkun aikaa (iv. 1743—1778) Kymen läänin maaherran asun-
tona. Lähellä kaupunkia, meren puolella, on SwartholMllN häwitetty
linna. — ThorsbyN kylässä, Pernajan pitäjässä syntyi (lv. 1512?)
kalastajan poika, sittemmin pispa Milllel Agrikolll. — Lähellä Kos-
kenkylän (Forsby) pysähtynyttä rautapruukia Pernajan pitäjässä lai-
mettiin jonkun aikaa hopeata 16:ssa kaiwos-kuopassa. — Strömfors,
rautapruuki Kymijoen rannalla. — Wiirrölii, kylä Elimäellä, rauhan-
teko tv. 1790. — Anjlllll, fäteriwrwno Elimäellä; kuningas Kaarle
IX:s lahjotti sen Liimiläiselle Henrik Wredelle; nyt on se ruhtinas
Menschikolvin. Anjalan liitto w. 1788.

Hämeessä: Perheniemi, litin pitäjässä. Täällä olemasta kaltti-
wuoresw sanotaan Birger Jaarli tuottaneen kalkkia rakennuttaissansa
Hämeenlinnan linnaa.

5. Wiipurin lääui.
Tähän lääniin kuuluu enin osa »vanhaa Suomea Ete-

läpuolella on Suomenlahti ja kaakkoispuolella Laatokka. Maa on
ylehensä epätasaista ja tasamaita on harlvassa ja ne owat pie-
uiä. Laaksoissa, joista wesi ei Pääse juoksemaan pois, on rä-
meitä, kelpaamattomia soita ja hyllyjä. Maanlaatu Suomenlah-
den, Laatokan ja Wuoksenjoen rannoilla ei ole juuri huonoa
satvimaata, mutta muuten on maa, metsättömäin muorien ja

kimilouhikkoin malissa, enimmiten someroista, josta on »vaikea
saada Miljaa. Kun täällä on paljo huhtaa poltettu ja huhdat
sitten owat monet »vuodet paljaina, on maa monin paikoin syn-
kän ja kolkon näköistä. On kuitenki paikoin ihaniaki seutuja,
niinkuin Laatokan rantamaa, josta jyrkkiä ja teräiviä tvuoreu-

neniä pistää ulos »veteen. Maanlviljelys ja käsityöt owat huo-
nolla kannalla ja kun asnkkaat owat hidasluontoisia ja tekemät
alakuloisina ja »vastahakoisina päiwätöitänsä siellä olewiZsa mo-
nissa lahjotus-kartanoissa, täytyy Venäjältä tuoda suuria tvil-
jalvaroja ja kaikenlaisia käsiteoksia. Tattaria »viljellään siellä
enemmän kun muualla Suomessa, »vaau ei kuitenkaan erittäin
paljon; ja maikka sitä kylmetään tuiki laihaan maahan, saadaan

*) Wanhaksi Suomeksi mainitaan sitä osaa maata, joka on Kymi-
joen itäpnolella ja Sawonlinnan eteläpuolella, s. o. Wiipurin lääni ja
etelä osa Mikkelin lääniä; se osa maata, joka ennen »vuotta 1809 kuu-
lui Venäjälle.
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siitä toisinaan 30:mas jyivä tuloa. Asukasten paras rahantulo
on palkkakuormain kuljettaminen, joita wedättäwät kaukaisilleki
seuduille: tämä rahantulo on »viime »vuosina »vähennyt, mutta
maanwiljelys sen siaan parannut. Tämän maakunnan ollessa
kauwan rajamaana, oli siellä »vihollinen muinais-aikoina yhä
peljättäivänä, ja se lienee osaksi syynä että siellä imeläkin yle-
hensä eletään huomisesta paljon huolimatta. Lohen saalis
Kymijoessa ja lohen ja siian saalis Wuoksenjoessa on runsas;
Saima ja Laatokka owat myös kalaisia. Näissä »vesissä on
mustia hylkeitä. Itäisissä pitäjissä on suuri sahanliike. Kiivi-
kunta on runsas: järivistä ja soista saadaan hölinää; löytyy
myös marmoria ja kalkkia (monin paikoin, erinomattain Rnskea-
lassa, Laatokan pohjaispuolella), fältspatia (Impilahdessa, josta
tvuosittain tvedätetään posliinitehtaasen Pietarissa isot joukot),
tvaskea (runsaasti Pitkärannan kylässä Impilahdessa Koirinojan
warrella), tinaa (samoten Pitkärannan kylässä), wajanssi-sawea
(Parikkalan pitäjässä), lyijyskiiveä ja porfyria (Suurisaarella).
Suurin osa näitä kaluja wiedään Wenäjälle, johon myös mie-
luisesti ostetaan sekä rauta- ja lasitehdasten ivalmistamaa kalua
että graniiti-ivuoresta lohkaistuja kiwiä (joita erinomattain saa-
daan Pyterlahdesta Virolahden pitäjässä, josta Pietarissa oleiva
Aleksanderin, 98 jalan korkuinen ja 22 jalan paksuinen muis-
topatsaskin on otettu). Mainittaiva on pajun kuorten myymi-
nen Pietariin. Maantiet owat hytviä, kuin siellä on ololta
rapakitveä, joka maan sisässä pysyy koossa mutta ilmassa mure-
nee someroksi. Enin kansa on Suomalaisia, Karjalaisten sukua,
mutta owat, oltuansa kauwan Venäläisten parissa, luonnostu-
neet heidän mukaansa. Enin osa tunnustaa Lutherin oppia;
mutta Suojärtven, Salmen ja Suistamon pitäjäläiset ja Kite-
län kappelilaiset Impilahdessa owat greekan uskolaisia, joita myös
on siellätäällä ympäri koko lääniä (32,000). Pyheiristin ja
Kiivennatvan pitäjiin on enin Venäläisiä asettunut.

Wuoria: Pää-selänne on Slllpausfelllnne, joka koillisessa Kar-
jalassa tulee Kuopion läänistä ja menee Suojärwen pitäjän läpi ete-
lää kohden Tolwlljiirwen muorille, jossa se kääntyy luoteesen ja kap-
paleen matkan päästä, Korpiselän kappelin kirkolla, palaa takasin Kuo-
pion lääniin, josta se taas lännempää tulee eteläistä fuuutaa, Nuku-
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niemen pitäjän läpi Laatokan luoteista rantaa kohti, josta se kulkee
lounaista ja läntistä suuntaa Wuoksenjökeen (Imatraan) päin ja Sai-
man eteläpuolta Kymijokea (Keltistä) kohden. Samaa suuntaa, kun
se, mutta pohjaisempllna juoksee Saiman eteläisen selän katkaisema falp-
pafelanne. Tähän kuuluu wielä: a) Aunulfenseliinteen pohjainen
osa, joka lähtee Tolmajärtven »vuorilta Wenäjälle ja laajenee hieta-
kankaaksi itäpuolella Laatokkaa; b) enin osa Ayräpllllnselännettä, Pitkin
Wuokfen länsi rantaa Inkerinmaalle; c) Salpautzselänteen siwu-haara,
etelää kohden. Uudenmaan (Wehkalahden) ja Karjalan (Virolahden)
wälisfä. Suomenlahteen, josfä se loppuu Miintylllhden ivuoren-solaan
(mainio wuotten 1741—43 sodasta), ja d) Saiman länsipuolella,
Sllwonselänteen eteläisin osa, Mikkelin läänistä. — Wesiä: Kymi-
joki wiisin fuineen: Ahwenloslt (Abborfors), Pyhtää, Suttila,Kymi
ja Korkeakoski. — Laakfotzsa Salpausselänteen ja sen samasuuntaisen
pohjaifemman selänteen wälisfä juokseivat Wlllkialan wedet Kymijokeen.
— luustilanjoli, Lappweden pitäjästä, kolmin suin Suomenweden-
Pohjaan (Wiipurinlahden pohjaisin Perä). — Rajajoki on rajana
kollista kohden (Raudun ja Kiwennawan Pitäjät). — Suwanto, järwi
Sllttolassa lähellä Laatokkaa. — Wnokfenjoli, Saimasta, juoksee Sai-
man rantaharjun läpi Imatran pudoketta Ruokolahden pitäjässä ja
sitten taarenmoifena, letveten paikoin järwiksi, Jääsken, Antrein kirkon,
Pyhäristin, Walkijärwen, Räisälän ja Käkisalmen pitäjäin läpi. Ka-
nawan laimettua (wuonna 1857) poikki> Kiwiniemen, 375 kyynärää
letveän, kannaksen, Wuokfen ja Smvannon wälisfä, joka lähellä Tai-
paletta juoksee Laatokkaan, pääsee Wuokfen »vesi fuorempaa tietä Laatok-
kaan. — Leskeliinjoti eli liinisjoli juoksee länisjiirwen läpi Laatok-
kaan. — Tulimajoti, Loimalanjärwen läpi, Laatokkaan. — Suojiirwi
y. m. itäisetwedet juoksemat Onegaan. — Tolwajärnn MelasellaanKuop-
pion läänissä. — Wiinajoli, Aunuksenmaan rajana, Laatokkaan, jonka
luoteinen puoli kuuluu Suomenmaahan. — Tähän lääniin kuuluu myös
fen faarifen Saiman eteläinen osa, josta Saiman lanawa, joka alkaa
Lauritsalasta, 5 wirswa itäpuolella Lappeenrantaa, kulkee Saiman ran-
taharjun, Nuijamaajärroen, Soskuenjoen, luustilanjoen, luustilanjär-
»uen ja Lawolanslllmen (28:satz ja wiimeinen sulku) läpi ja laskee, juos-
tuansa 5 penik., Wiipurinlahteen, kaupungin ja linnan wälisfä.

Uudellamaalla:
Hamina, merenniemellä Wehkalahden pitäjässä, linnotettu;

sotakoulu, naiskoulu; melkoinen kauppa; 3,080 asuk., paitsi sota-
koulun seurakuntaa (350 henkeä).

Mainitaan m. 1656Wehkalahden nimisenä; saanut nykyisen ruotsa-
laisen nimensä Fredrikshamn w. 1723 kuningas Fredrikistä, joka, »vuotta
ennen, rupesi sitä linnotwmaan. Rauhanteko w. 1809. Siinä on kolme
esikaupunkia: Wiipurin esitaup., Hietaniemi (Sandby) ja Sawi-



103

niemi. — Kymi, pikkuinen linna Kymijoen itäisen haaran suulla.
Ruotsinsalmi (Sivensifund), Kymijoen itäisellä suulla, aiwottu lin-
«otetuksi satamaksi sotalaitvoille, jonka tähden lähellä olemalle Kotkan
saarelle rakennettiin tarpeellisia huoneita. Merisota-tappelu w. 1789
ja 1790. Suurisaari (Högland), Suomenlahdessa. (Siinä on Mä-
lipäällys niminen, 433 jalk. korkea wuoren kukkula.) Merisota-tapftelu
1788. On, niinkuin muutkin ulkosaaret siellä, kallioinen, hietainen ja
hedelmätön; elatuskeinona on kalastaminen, hylkeen pyytäminen ja
tuimain johdattaminen (luusaaminen).

Karjalassa:
Viipuri, wanha, hylvästi linnotettu, Viipurinlahden ran-

nalla. Täällä on hoivioikeus ja läänin kuwernööri, maihetus-
tonttoori, ylä-alkeiskoulu, 2 naiskoulua, suomalaisen kirjallisuu-
den seura, oijennuslaitos ja siihen yhdistetty turwattomain las-
ten hoitolaitos (Nygärdin maalla Viipurin pitäjässä), 6 kirk-
koa, moniaita tehtaita. Wiipurista tviedään enemmän kun mis-
tään muusta Suomen kaupungista ulkomaalle kauppakatua, joka
on Kuopion läänin sahoista tuotuja plankkuja ja lautoja.
Mutta kauppaliike ou euimmiten ollut ulkomaalaisten käsissä.
Wiipurin krinkilät owat kuuluisat. 6,222 asuk.

Wuonna 1293 perusti Torkel Knuutinpoika Wiipurin linnan,
kaupunkia lähellä olewalle saarelle. Se sai kaupungin oikeudet w.
1403 ja »varustettiin, Erik Akselinpoika Tottin toimella, muureilla
(1477 w. paikoilla). Wiipurin pamaus w. 1495 ja Wiipurin katu-
lyöpy (merisota tappelu) w. 1790. Esikaupunkein nimet owat: PllNt-
sarlahti, Pietarin esilaup. ja Wiipurin esitaup. (Neitsyniemi). Wanha
Wiipuri (Monreftos, jossa kaupungin arwellaan muinan olleen), lä-
hellä kaupunkia, komea puutarha, jossa on Wäiniimöisen warwlo-ku°
ronki. — Harjus, nahkatehdas, Virolahdella. — Mspiiii, nahkatehdas,
— Kirjola, kynttilä- ja fmpuatehdas, — Terwajoki, saipuatehdas,
— Nokkala, peilitehdas, — Herttuala, köysi- ja sikuri-tehdas, —

Kinteri, öljymylly, — Maastola, maanwiljelyskoulu, kaikki Wiipurin
pitäjässä. — Peippola, rautakalutehdlls, — Talisalo, paperitehdas, —

Leistilii, lasitehdas, Uudellakirkolla. — Kyyrölll, hajuweden tehdas,
Pyhäritztin pitäjässä. — Sumpulll, masuuni Raudun pitäjässä. —

Systerbiilki, Wenäjän kiwääritehdas ja siihen kuuluma Raiwolan
masuuni Kiwennllwan pitäjässä.

Käkisalmi, Wuokfen suu-haarain Malissa olemalla saarella,
linnotettu, käypi Pietarissa kauppaa Karjalan kaluilla, jotka omat
enimmiten lautoja, pajun kuoria, »voita, kalaa, metscinotuksia ja
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turMnahkoja. Tätä kauppaa kulkemat Wenäjän höyrylaimatki;
1,025 asuk.

Lähellä kaupuukia oli ivanhuudesta linna, jonka Sigge Lake Mah-
wisti' (m. 1295). Wuonna 1310 rakettiin linna uudestaan nykyiselle
paikalleen. Siinä lähellä uleiva kaupuuki sai kaupungin oikeudet iv.
1617. Erinomaisin kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Konon-
fllari (Koneivits), faari Laatokassa, Pyhäjärwen pitäjässä; siinä on
greeklllainen luostari, perustettu w. 1393. — Kurkijoki (Slobodeu),
Kurkijoen pitäjän kirkonkylä, »vähäuen kauppala Kurenojan suulla Laa-
tokan rannalla, Pietariin menewäin kanppalaluin warastopaitka. —

SuotNiemi, wajanssitehdas Räisälätzsä.
Sortawllla, Laatokan pohjaisella rannalla; kartwtehdas;

käypi kauppaa Pietarissa; 750 asuk.
Kaupunki on perustettu luulwwatzti mahaa jälkeen m. 1617, ja

sai kaupungin oikeudet w. 1629. — Wlllamo, saari Laatokassa, Sorta-
walau pitäjässä; siinä on greeklllainen luostari ensi luokasta, perus-
tettu iv. 992. — Pitkäranta, waski- ja tiuatehdas Pitkärannan ky-
lässä Impilahden pitäjässä. — Suojärwi (S:t Anne), rautapruuki ja
masuuni, Suojärtvellä.

Saivossa :

Bappeenranta, Lappweden etelä rannalla, Lappeen pitäjässä;
öljymylly; 1,300 asuk. Lähellä olemalla Saiman niemellä on
entinen linna, nykyjään kasarmi ja »vaimonpuolien oijennus-laitos
(235 henkeä).

Mainitaan kaupunkina w. 1656; saanut kaupungin oikeudet lv.
1727 ja 1816. Kaupuuki oli ennen lähempänä linnaa. Sowwppelu
w. 1741. — Lawola, wajanssitehdas. Lappeen pitäjässä. — Taawetti,
(Dawidsstad) Luumäen pitäjässä, aiivottu rajalinnaksi w. 1793, mutta
jäänyt sillensä. — Kärnätosti, wuorensola Sawiwipaleella; sowwp-
pelu w. 1788. — Lauritsala, lastauspaikka Saiman kanawan pohjais
päässä.

Hämeessä: Wllltealll, tuttu siitä lomasta sowwpftelusw, joka
huhtikuun 29 p. m, 1790 pidettiin lähellä pitäjän kirkkoa.

6. Kuopiou lääni.
Maa on ylehensä epätasaista (kaltaisia laaksoja jyrkkäin,

metsättömäin ja terämä-kulmaisten selännetten tvälissä) ja poh-
jaispnolinen osa wuorisempaa kun eteläinen. Karjalan »vuoret
oivat korkeampia, »uutta loiivempia, kuin Sawon, ja niissä on
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enempi penkereitä. Monet niistä oivat ylehensä peitetyt mul-
lalla ja metsäiset, sekä paikoin »viljeltyjä ja asuttuja. Täällä on
paljo ja suuria »vesiä, jotka kuuluwat osittain Saiman osittain
Päijänteen »vesikuntiin, samoten rämeitä, soita ja nelvoja, jotka
moniaat owat niin ivetelöitä, ettei niitä pääse kulkemaa»», muu-
ten kun portaita myöten; usein taimellakin pääsee niitä ainoas-
taan suksilla kulkemaan. Maan luonto on ylehensä kiivistä,
hietaista ja liejusaivista, joka tvaatii paljon työtä. Paikoin on
wiljawampaaki musta-multaista maata, mutta sekin on usein
liian kimistä. Huhtain ja soiden »viljelemisellä saadaan suu-
rimmat jytvä-Marat, jotka tatuallisina tvuosina täyttämät tarpeen;
mutta syödään silloinki paikottain surwoleipää. Perunoita ei
»viljellä niin paljon kuin muissa osissa maata. Karjanhoito on
sangen hyödyttätvää ja täältä »viedään paljo woita Wiipurin
lääniin ja Wenäjälle, johon nyt on liiempi ja sopitvampi itäi-
sestä Suomesta kuljettaa kauppakalua, kun ennen oli länsi-ran-
nan kaupunkeihin. Hetvoset hoidetaan hylvästi ja owatki hywiä.
Enin osa heiniä saadaan »viljellyistä soista ja sara-niituista.
Huhtana ollehilla palo-mailla on laiduu oiwallinen; mutta niitä
ei käy niittäminen kun owat kiivistä. Metsänwiljaa on jotensaki.
Taivutaan joskus hirlviäki, toisinaan eksyneitä peurojaki. Met-
sänwiljaa ja metsän-eläinten nahkoja ulottuu kaupaksi. Suu-
rimmasta armosta nyky-aikoina owat ijän-ikuiset metsät, joissa
sahat lvalmistcnvat paljon plankkuja ja lautoja, joita, kostein
perattua ja sulku-laitosten rakennettua, käypi wesiä myöten kul-
jettaa Nupuriin. Kitvikunnan aineista löytyy tvaskea Ilomant-
sissa (MäntylvaaraZsll armeliaan löytymän runsaasti) ja Pielis-
järwellä, rautaa (pitkässä RllhosenmäeZsll Nilsiässä, usioissa kai-
tvoksissa Ilomantsissa sekä särmissä ja soissa), kalkkia, ivuolu-
kiweä (josta patojaki tehdään), tahko- ja mylly-kiwiä. Suoma-
laiset asukkaat owat Karjalais-sukukuntaa, joka, taipumampi kun
Hämäläis-sukukunta wieraisiin tapoihin, on mukautuuut itäisten
naapuriensa mukaan. Uskonoppinsa suhteen on enin osa Luthe-
rilaisia; greekan uskonopin tunnustajia (7,370) on enimmiten
tähän kuulumassa osassa Suojärweä, sekä Ilomantsissa ja Li-
perissä.
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Wuori-jonoja: 1) osa Suomenselkää, Pitkin Pohjanmaan rajaa ;
2) Sllwonfelänteen pohjainen osa, länsi Sawon läpitse; 3) Karjalan-
selänteen pohjainen osa, koillis Sllwon jll kesti Karjalan läpitse; 4)
osa Salpausfelännettii, joka juoksee Wiipurin läänistä Ilomantsin
läpi, ja yhdyttyänsä Karjalanselllnteesen Selkiksessä etelää kohden
Tohmlljärroen ja Kiteen läpi takasin Wiipurin lääniin; 5) Koli, pit-
kin Pielisjarlven luoteis rantaa. Iksinäisiä wuoria mainittakoon:
PöllöMiM, lisalmessa (839 jal. kork.), Kulwenmiiti (765 j. k.) ja
Sallisenmiili (749 j. k.); Weftmäli (725 j. k.) Rautalammilla, ja
Ohimäli (713 j. k.); Honkamäki (797 j. l.) Kuopion pitäjässä ja
PujoMllli, lähellä Kuopion kaupunkia; Nilsiässä, Sawon ja Karjalan
rajalla, Pisllwuori (600 j. l.), jossa on mainio luola ja muori-
kristalleja, muinan rajamerkki Wenäjän ja Ruotsin wälillä; Liperissä
Pyytinwaara, korkein niillä tienoin Karjalaa, Martowaara ja Timo-
umara, jotka näkymät 2:n 3:n penikulman päähän; ja monta kukkulaa
pitkin Pielisjarlven pohjaista ja läntistä rantaa. — Wesiä: a) Päi-
jänteen wesiluuwan kuuluivat, yksihin juoksewaiset, Pielawesi, NilllNll-
wesi (82), liswesi, Konnewesi (86) ja Kynsiwesi, joista wesi juok-
see Waasan läänin jarwiin. — b) Saiman wesikunnan läntiset lisa-
»vedet alkamat monista lähteistä juoksemista Mesistä, jotka, pohjaisesta
Koljonwirran ja lisalmen kautta, idästä Paloisten kosken ja län-
nestä Kihlosalmen kautta, kokouwat Poroweteen lisalmen pitäjässä,
josta wesi Peltosalmen ja NerNosalmen kautta juoksee Ontiweteen
(54), ja siitä Wiannonlostea (sulku-laitos) Maanintaweteen ja siitä
Ruotowirtaa (nykyjään »valmistettua lanawaa) 275 jalan korkoiseen
Kallllwtteen. Tämä suuri järmi, jonka molemmat selät yhtymät toi-
siinsa Kelloniemen ja Toiwalan wälillä olewassa salmessa, saapi liin-
newirrllN lautta lisä-wettä Sotkamon rajalla olewisw lvesistä, jotka
juolsewat lisalmen ja Nilsiän läpitse ja owat: Sywiiri (57), Wuot-
järwi, lultllstosti, Muuruewest ja luuruswesi (59). Kallawedestä
juoksee wesi etelää kohden Leppawirran pitäjään Puutossalmen lautta
Koirusweteen ja siitä Konnuslostea Unnutlaweteen ja siitä Warla-
utsen kautta Äimiswetem (42), Mikkelin läänissä. Kallalueden lisä-
wesiä, paitsi äsken nimitettyjä, mainittakoon Wehmassalmi Suwas-
wedestii (60), josw wesi juoksee laakloali kohden Kaawiweteen ja
Inojärween (61) ja siitä Palolinkoslea, lounaa kohden, Heiniiweteen
Mikkelin läänissä. — c) Saiman wesikunnan itäinen päähaara juoksee
Wenäjänmaasw Ruunajiirween, siitä Panlajiirween, johon lonlerin-
järwi. Karjalan koillis kulmasta, laskee wetensä, ja sitten Lieksanjokea
suureen Pielisjärvieen. Siitä juoksee Pielisjoki, johon Koitajoli
juoksuttaa »vettä Koitereesta (49), Melaselästä, Nuorajärwestä, ja
muista Ilomantsin sydänmaan mesistä, ja sitten laskee Pielisjoki Py-
häselkään Liperissä, josw wesi Räätkylänniemen ympäri juoksee Ori-
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wtteen Mikkelin läänin rajalla. Wiimeksi mainittuun laskee pohjai-
sesta Komperonjoti Wiinijärwestä Liperissä, joka ennen waswanotti
Höytiäisen lveden, joka nyt laimettua kanaivaa suoraan juoksee Pyhä-
felkään, ja kaakosta Puhoistenwirta Pyhlljärwestä Kesälahdessä Wii-
purin läänin rajalla. — Metrijärwi, läänin itäisimmässä nurkassa,
kuuluu Onegan Mesiin.

Sawossa:
Kuopio, kauniilla paikalla, Kallalveden molempain selkäin

»välissä olewalla niemellä, läänin- ja hiippakunnan-hallitutsen
istuin. Siinä on waihetuskonttoori, gymnaasi, ylä-alkeis- ja
naiskoulu sekä kuuromykkäkoulu, nahkatehdas; 4,970 asuk.

Perustettu tv. 1776; saanut meri-laupungin oikeudet w. 1858.
— Lewäsen maanwiljelyskoulu liki kaupunkia. — lultllsten eli lu-
wan (Strömsdal) ruuwpruuki, — Palonurmi, rautapruuki, — Uri-
Mlllllhti, Suomenmaan wanhin jo lakautettu rautapruuki Nilsiän pi-
täjässä, — lisalmi, kauppala (1860) Hauliniemellä. — Jyrkkäkoski,
rautapruuki ja masuuni, — Salahmi, rautapruuki ynnä Nissilän ja
Ostolllslen masuunit, lisalmessa. — Wartaus, rautapruuki ja wä-
häinen konepaja, — Patala, karlvaus-laitos, Leppämirroilla. — Kor-
keakoski, rautapruuki Pielatvedellä. — Tuiwalll, Kuopion kohdalla, ja
Wirta-filtll lisalmessa, mainiot 1808 wuoden sodasta.

Karjalassa :

Joensuu, Pielisjoen suulla, Liperin pitäjässä; 890 asuk.
Perustettu w. 1848; sai merikaupungin oikeudet 1860. — Pan-

latosti, rautapruuki, Pielitzjärroellä. — Herajoki, lakautettu waski-
pruuki Ilomantsissa, Pielisjarlven rannalla. — Kiienlosli, rautapruuki,
— Möhlö, masuuni, Ilomantsissa. — Wiirtsilä, masuuni ja rauta-
pruuki, — Kattilanlllsli, rautapruuki, — louhtola, maanwiljelys-
koulu, Tohmajärwellä. — Anttola, mertatehdas Liperissä. — lulajoli,
rautapruuki Kontiolahdella.

7. Mikkelin lääni
on niin täynnä järwiä, ettei sellaista ole monta paikkaa maail-
massa. Kun siinä yhä on, toinen toisensa wieressä, järlven
selkiä, lahtia, salmia, niemiä, saaria, kukkuloita ja metsäisiä ran-
toja, on se maakunta monin paikoin, niinkuin monet muutti
seudut kesti Suomessa, ihanimpia ja kauniimpia maan päällä.
lärwien »välissä, jotka kuuluivat Päijänteen, toiset Sai-
man ivesikuntaan, on ivnorottain soita, rämeitä ja kiivistä hieta-
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maata, joka monin paikoin ylenee etelää ja taattoa kohden juot-
selviksi harjuiksi. Laaksot omat täällä (ala-Salvossa) leweämmät
ja atvonaiseinmat kun pohjaisessa Salvossa. Kun maanlaatu
on laihaa ja nuttuja on wähän, täytyy täälläki suon ja huh-
dan »viljelemisellä hankkia eloa. Moniaan wuoden »viljeltyä jä-
tetään huhtamaa (halme) kasmamaan ruohoa, joka ensi tvuosina
kaslvaaki hyMästi ja tväkelvää, mutta näin tatvoin laihtuuut
»naa seisoo sitten monet »vuodet paljasna ja hyödytönnä, en-
nenkun se taaski rupeaa metsää kasmamaan. Pohjais-, itä- ja
keski-osissa wiljellään tattaria. Hamppuja wiljellään joksiki. Kar-
janhoito on suuresta artvosta. Karjalan, Sawon ja Hämeen
hewoiset owat mieluisia ei waan omassa maassa, mutta Wenä-
jälläki; ne hoidetaan bywin hywästi ja jäätvät harwoin elosta
osattomiksi, Maikka sitä Mahakin olisi. lärwet owat kalaisia
(enin saadaan muikkuja ja kuhia); Saimassa asuskelee lohiaki
ja hylkeitä. Sabat owat suuresta armosta. Kimikunta näyttää
oleman köyhää; järivi- ja suomalmia löytyy kuitenki, kuin myös
kalkkia. Wiime tvuotten kosken-perkauksista on ollut suuri hyöty
ja aikaa ivoittain on Saiman kanawa hankkitva uusia keinoja
»varallisuuteen itä Suomelle, jonka asukkailla ei ole ollut juuri
suurta kehotusta laajentamaan maanlviljelystänsä ja muuta tei-
nollisuuttansa, kuin on täytynyt kulkea pitkät ja »vaimaloiset
matkat kaluansa kaupitelluksensa. Satvolaiset omat, niinkuin
muutti Suomalaiset, huolettomia; mutta, kerran asiaan tartuttua,
omat he uutterat ja mäsymättömät.

SllwllNseliinteen eteläinen osa on päii-Muorenjono. Se tulee
Kuopion läänistä ja juoksee leskeä läänin (Pieksämäen, Mikkelin ja
Kristiinan pitäjäin läpitse) Wiipurin lääniin. Paitsi tätä mainitta-
koon: a) kaakkois osassa tuo kaunis Punkaharju, mähäisellä, jyrkläran-
taisellll saarella Pihlajaweden ja Puruweden wälillä, Kerimäen pitäjäs-
sä; siitä on aivara ja erinomaisen kaunis nälö-ala; b) lounasfa poh-
jaisen salppaselänteen osa; c) yksinäisiä muoria, niinkuin Kempinmiiki
(807 j. k.) Joutsan kappelissa, Päijänteen rannalla ; — Wllllterwuori,
pohjaisempana Korpilahden kappelissa (758 j. l.), — Rllyslinumori,
Rantasalmessa, niin nimitetty eräästä rosmosta, jonka sanotaan siellä
oleskelleen snuressa luolassa; — Kirjalallio, Kristiinan pitäjässä,
järroen rannalla, johon meritse matknswwaiset ennen aikaan wwalli-
festi hakkasiwat nimensä, — tuo järwen puolelta jyrkkä Linnawuuri,
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Sulwwassa, jonka tasaiselle kukkulalle sanotaan linnaa ruwetun raken-
tamaan, mutta »uuorenhaltia oli muka yöllä Myörittänyt alas sinne
päilvällll kuljetetut limet. — Wesiä: 1) länsipuolella Saivonfelännettä:
a) Päijänteen itäiset lisämedet, jotka juoksemat Pieksämäen, Kangasnie-
men, Mikkelin, Hartolan ja Sysmän pitäjäin läpi, ja joissa lamataan
Kyywesi (89), Kyytosti, Punlawest (90), Kalakoski, Suontiejiirwi,
Wihurinlosti, Rautatuesi, lääsjiirwi, josta Koskipää ja Tainionwirta
lähtewät juoksemaan. Puulawedestä juoksee myös Mesi, etelää kohden,Kis-
sankoslen kanaman kautta Mäntyharjuun, ja Mäntyharjussa laskee Juo-
taviesi (91) Woilosten kautta Wuohijiirween (Uudenmaan läänissä) ja
Kymijokeen. — 2)Samonselänteen itäpuolella: Kuopion läänistä juoksee :

a) Kllllllweden wesi, länsipuolella suurta Soisalon saarta, Warkauksen
kosken kautta Enonweteen eli luoteiseen Saimaan, johon kuuluu
Äimiswesi, loroistensellll, loutfenwest, Haapawesi Rantasalmessa
ja Hlluliwesi; b) Kaawin wesi, Soisalon itäpuolella, Heinäweden
(62) ja Kermllloslen kautta loutsenweteen; c) Oriwirta, joka juok-
suttaa Saiman koillisia wesiä Enonweteen, jonka eteläisestä osasta, eli
Haukimedestä, mesi laskee Haapasalmen ja Kyyröwirmn kautta, Sa-
molinnan ohitse, Pihllljaweteen, johon myös Puruweden kirkas wesi,
Punkaharjun ohitse kulkeivan Puntaslllmen kautta juoksee, ja joka sitten
Hllllpllweden Puumalassa ja PuumalllNflllmen kautta laskee eteläiseen
SlliMllllN, joka monin saarineen ja niemineen muodostuu moniin sel-
kiin, niinkuin Luonteriwefi pohjaista kohden, luwan pitäjässä. Kuo-
pion läänin rajalla oletva Oriivesi on Rlliluslllslen kautta etelän puo-
leltaki yhteydessä Puruweden eli keski Saiman kanssa.

Wanhaan aikaan erotettiin Sawo Isoon- ja WähääN-Sllwoon.
Wähään-Sawoon kuului Sawonmaan koillinen puoli eli nykyiset lisal-
men, Nilsiän, Kuopion, Pielaweden, Leppämirran, Joroisten, Ranta-
salmen, Kerimäen ja Säämingin pitäjät. Loppu kuului Isoon Sa-
tvoon, johon myös Rautalammin pitäjäki luettiin.

Salvossa:
Sawonlinna, Haukimeden ja Pihlajatveden yhdistys-pai-

koilla olemalla saarella, Säämingin pitäjässä, ylä-alkeiskoulu;
980 asuk.

Lähellä kaupuukia, toisella saarella Haapasalmessa, on linna,
jonka Erik Akselinpoika Tott perusti M. 1475 ja nimitti Olofsborg
(s. o. Ollinlinna). Kaupunki fai kaupungin oikeudet M. 1816. —

Haapaniemi, Haapaweden rannalla Rantasalmella; tänne perustettiin
tv. 1781 sotakoulu, joka oli toimessa muoteen 1818, jolloin tulipalo
hätvitti huoneet, ja koulu siirettiin Haminan kaupunkiin. — Parlu-
miili. Rantasalmella, sowwppelu w. 1789. — Puntllhllrju, kruunun
puu-wrhll, — Enoutosti, mesisaha, — Kangasfaari, putelitehdas,
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Kerimäellä. — Puumalan salmi, »valtakuntain raja wuodesw 1743
»vuoteen 1809; meri-sowwppelu 1789. — Huutotosti, rautapruuki ja
masuuni, Joroisissa.

Mikkeli, Saiman luoteisen lahden rannalla; lääninhalli-
tuksen istuin; 830 asuk.

Mikkelin kirkonkylä sai kaupungin oikeudet iv. 1838. Määrättiin
w. 1843 lääninhallituksen istuimeksi. — Porrassalmi, ahdas lvuoren-
fola, kaakkoon päin kaupungista; sowwppelu w. 1789. — Otllwll,
maanwiljelyskoulu, — Saksala, nahkatehdas, Mikkelin pitäjässä. —

VraahenliNNll, Kristiman pitäjässä, muinan kuninkaan kartano; täällä
on wielä jäännöksiä kreimi Braahen (tv. 1640) alkamasta, maan kes-
keyneesta linnanrakennuksesw. Tässä pitäjässä oli Saiman sowlai-
waston toisella osalla 010-paikkaansa; toisella was Warkauksessa tahi
Laiwanlinnassll Kuopion läänissä. — Wenäläiset kaiwattiiuat 4 lana-
waa, Kutwelenwipcileen, Käyhlän, Kulonwipaleen ja Telawipaleen,
saattaaksensa wieraille mesille menemättä, kuljettaa Saiman sowlaiwas-
tonsa Lappeenrannasta Samonlinnaan; mutta ci niistä enää ole juuri
mitään hyötyä. — Porsastoski, rautapruuki, — Haapakoski, rauta-
pruuki ja masuuni Pieksämäellä.

Hämeessä:
Heinola, Iyrängön kosken rannalla; ylä-alkeiskoulu;

1,008 asuk.
Kaupunki on Tommolan rusthollin tiluksilla ja sai kaupungin

oikeudet w. 1839. Oli Kymen läänin maaherran asunpaikkana tv.
1778—1831, ja sitten (ivuoteen 1843) Mikkelin läänin maaherran.

8. Hämeen lääni.

Läntisellä rajalla on Näsijärivi ja muita wesiä ja itäisellä
Päijänne, jonka itäpuolella on waan wähäinen osa lääniä. Me-
sistä ei ole puutetta, kun, paitsi mainittuja rajatvesiä, lounaisen
wesikunnan itäinen päähaara ja sen lisä-tvedet täällä lewiäwät,
juosten ihanain seutuin wälisfä. Pohjainen osa ja Päijänteen

ranta owat täynnä korkeita ja jyrkkiä wuoria ja hietaharjuja,
jotka juoksewat pohjaista ja etelää kohden ja joiden wälisfä on
hieta-aukkoja ja wesiä. Eteläisessä osassa ei ole niin suuria
eikä niin paljo wuoria, ja se on »nuuten parahin »viljelty ja

wäki-rikkahin osa lääniä^ josta eloa tawallisesti riittää kaupak-
siki. Pellalvan »viljelemiseen on maanlaatu sopimaa. Länget-
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mäki, Orihwesi ja myös Lammin pitäjä owat mainioimpia pel-
laivamaita Suomessa. Karjanhoito on- suuresta arlvosta ja
muutamin paikoin ainoa rahansaaliin lähde. Laidunmaat owat
hywät, mutta taimella pidetään karja ylehensä huonossa hoidossa.
Läänin eteläisessä osassa kaswaa metsissä tvahtera-, saarni- ja
pähkinä-puita. Metsät owat yleiseen laajat, ja sydänmaissa
asuskelee karhuja, susia ja muita metsänelälviä. Hirlvet yhä wä-
henetvät; ja »vaikka niitä ei ole lupa ampua, laitaan niitä kui-
tenki wnositellen joku tappaa. Kitvikunnan taivaroita ei ole
paljon haettu; mutta kun Someron pitäjään rakennetussa lasi-
tehtaassa tarwitaan ukonkiweä, on sen lähi-tienoilla ryhdytty
maan-kaiwamisiin, ja Tammelan pitäjä (warsinki TvrrvN seudut)
ou hawaittu olewan, kitvikunnan suhteen, rikkaimpia paikkoja
Suomessa. Muutamin paikoin Lopen pitäjän ja Padasjoen
järtvissä ja newoissa, on hytvin rautaista hölmää (rauta-mul-
taa), josta wiime wuosina on ruwettu rautaa ivalmistamaan ;

kalkkia (huonommanpuolista) on paikottain. Pohjaisessa osassa
saadaan lohkomalla tulen kestätviä arina-kiwiä uuneihin. Pai-
koin »valmistetaan tahkoja; liuskakiwen suoni kulkee, tullen
Turun läänistä, tämän läänin länsipuolen läpi. Pellalvan keh-
ruu on Pettäneen ja Sahalahden pitäjissä joltinenki. Suoma-
laiset asukkaat owat Hämäläisiä, jotka täällä enemmän kun muu-
alla owat, mielenlaatunsa ja tapainsa suhteen, pysyneet entisel-
lään, tvaikkll 600 ivuotta owat olleet Ruotsin tvallan alla. He
owat hitaat ajatuksissaan, tuiki taipumattomat »vieraisiin tapoi-
hin, jonka tähden olvatki maanlviljelyksessä ja käsitöissä jääneet
jälkeen kansalaisistansa rantamailla. Kesä-aikana, jolloin wuo-
oenwarat owat kokoiltatvat, owat Suomalaiset uutterat, niin
että lepo-aikaa on waan muutama hetki »vuorokaudessa, mutta
talwet oleskelewat 'liian jouten, warsinki itselliset eli loislväki,
jotka eiwät paljo huoli huomisesta ja joita walitettawasti on
paljo tässäli maakunnassa. Pirtit owat sisä-maassa taivalliset
asunhuoneet, mutta jota lähemmä sitvistyneempiä seutuja tulee,
sitä harlvemmassa on tällaisia salvuhuoneita, joista sawu menee
ulos lakeisen (räppänän) ja seiniin hakattuin aukeinten kautta,
ja niiden siaan tapaa asunhuoneissa tawallisia takkoja sawu-tor-
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wineen ja lasi-akkunoita, ja eläimet owat omissa huoneissansa,
eitä samassa ku»» ihmiset.

Wuoria: 1) Hiimernsclänue tulee Waasan läänistä ja kulkee
pitkin Päijänteen läntistä rantaa (Jämsän, Längelmäen, Padasjoen
ja Hollolan pitäjäin läpi) ja yhtyy sitten Päijänteen laakson lounais
loukossa Salpausselänteesen. — 2) Slllpllltsfeliinne tulee kaakosta
päin Uudenmaan läänistä ja juoksee länttä kohden Hollolan, Hausjär-
men, Lopen, Tammelan ja Someron pitäjäin läpi Turun lääniin. —

3) Siitä lähtee haara luodetta kohden (Janakkalan, Wanajan ja Hat-
tulan pitäjäin läpi) ja menee Hämeenlinnan siivu, jonka eteläpuolella
sitä sanotaan HllttelMllllN hllrjutsi. — 4) Turun läänistä (läheellä
Tamperetta) tulee Hataraselänne eli Kangasalan harju, korkea ja
kaiwinen, ja menee Kangasalan ja Pettäneen läpi Hauhon pitäjään.
— 5) Luoteisessa osassa kulkee kolkko hietaharju Orihmeden ja Ruoive-
den läpi, katkenneena Ruuweden ja Wisuweden järwillä, ja menee
Waasan lääniin (Kankaanpää Wirwalla). — 6) Päijänteen eteläpuo-
lella juoksee, Asikkala»» läpi, läntinen osa Salpausselänteen pohjaisesta
samasuunwisesw haarasta, jonka Wääksenjoki katkaisee lähellä Anian-
peltoa. Korkeimmat kukkulat tässä läänissä owat Rllppuwuori (697
j. k.) Jämsässä, Kylmiilllnglls (670 j. k.) Padasjoella, molemmat
Päijänteen rannalla; Rasinmäki (621 j. t.) Wirmalan saarella Päi-
jänteessä, ja TiirisMllll (745 j. k.) Hollolassa. Päijänteen korkeilta
rannoilta, Hattelmaan ja Kangasalan harjuilta sekä Wermaswuoreltll
(pari penikulmaa pohjaan päin Hämeenlinnasta) ja monilta muilta
paikoilta on kaunis katsella luonnon ihanuutta. —Wesiä: a) Lounainen
wesikunw: 1) Kuorehwesi (106) Längelmäeltä, johon Mänttä Keurun-
selästä Waasan läänistä laskee, juoksee Melasen ja WilPVulllN kostein
kautta läntisiin rajawesiin, jotka owat: Sottllnseltll, Ruowesi, Murolc,
NäMrwi (314 jalkaa korkealla), Tampereenlosli (61 jalk.) ja Py-
häjärwi; 2) Längelmäwesi (107), 277 jalkaa korkealla, Längelmäeltä
Kangasalle ja Sahalahdelle; saatuansa Wiiiitsyll myöten lisätuetta
Wesijiirwestii (108) Kangasalla, juoksee se Kaivmnnon kautta Roinee-
fen ja sitten Painoslllmen kautta Mallasweteen, johon Kostionwirta
laskee Pelläneeuwedestii, johon Längelmäwesi muiuau juoksi nyt
kuimanneen Ihllrinlosten kautta. 3) Lummene (48), 384 jalk., ja
Wesijllto (117), 350 jalk., Padasjoella laskemat iuetensä länteenpäin
Lammin ja Hauhon pitäjäin läpi, josta IlmolllNseltii, Kyllintosli ja
PenttilllNslllmi sitten juoksuttamat meden Mallasweteen, josw was
wesi juoksee Apianloslea ja (9 jalkaa korkeata) Walliatostea Rau-
tunseltiiän, Sääksmäen jll Alaan pitäjäin wälillä. 4) Plläjcirwestä,
Lammin pitäjässä, ja 34? jalkaa korkeasta Lopenjiirwestii yhtymät
»vedet Janakkalassa, josw ne juoksemat Wanajan läpi, Hämeenlinnan
ohitse, Hattulaan, jossa ne Mierolan ja Lepllan (Stjernsund) salmien
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lautta laskemat Wllnajawtteen (113) eli juureen Säiilsmäenjiir-
ween, ja sitten Rautunselkään. Siitä juoksee wesi, saatuansa etelästä-
pain, Alaan ja Urjalan pitäjistä, lisätvesiä, Kuokkalan (9 jalkaa kor-
keata) koskea Lempäälän ja Wesilahden läpi (Sorwansellii) Pyhäjär-
roeen Pirkkalassa Turun lääniä. 5) Lohjan pitäjästä Uudenmaan lää-
nistä Tammelan (Pyhäjiirwen) läpi juoksee Loimijoki Turun lää-
niin. — b) Päijänteen lisäwesia on tässä läänissä: 1) läntiset lisa-
wedet lämsiinjiirwi, Lummene, Wesijato, josta Arralosli lähtee, ja
2) eteläiset, Wesijiirwi Wääksenjoteneen. Päijänteen kaakkois osasta
juoksee Kallisten kosti Asikkalassa Ruotsalaiseen, Mikkelin läänissä.

Hämeessä :

Hämeenlinna, ainoa kaupunki tässä läänissä ja lääninhal-
lituksen istuin, kauniilla paikalla, lähellä Mettä, Hattelmaahar-
jun juurella olewassa laaksossa; gymnaasi, ylä-alkeiskoulu ; 3,170
asuk. Lähellä kaupunkia on muinan mainio Hämeen linna
(Kruununlinna), nykyään oijennuslaitos miehenpuolille.

Linna, ijältänfä wanhimmasw lähin Suomessa, on Birger
Jaarlin perustama (w. 1249). Lähelle sitä perustettiin kaupunki
(wanha kaupunki) iv. 1650 ja siirettiin tv. 1778 nykyiselle paikal-
lensa, Saaren puustellin tiluksille. — Nuutlljiirwi, suuri lasitehdas
Urjalassa. — Jokioisten aateliskartano, iverkatehdas, rautapruuki ja
wähäinen kone-paja, — Forssa, pumpulilankatehdas, — Wilsberg
(Kitkerä), kutoustehdas, — Mustiala, entinen kuninkaankartano, ny-
kyjältllän maanwiljelysopisto, Tammelassa. — Rautakoski, rautapruuki
ja öljymylly. Lopen pitäjässä. — Terwlltosti, paperitehdas, Janalla-
lassa. — Anianpelto, kylä ja markkinapaikka Asikkalassa, Päijänteen
ja Wesijärwen wälisfä olewalla kannaksella, Päijänteen höyrylaiwain
satarna. — Nystelän ja MätclllN lylät, merkilliset nuija-sodatzw (w.
1597), — Wieru, rautapruuki, — ja Myllyoja, öljymylly, Padasjo-
ella. — luttila, wähäinen »verkatehdas Hauholla. — Ewo, metsä-
opisto, — Kosten werkatehdas, Lammin pitäjässä. — Miilllilii, Pel-
käneellä, sowtappelu w. 1713. — Koslensaari, rautapruuki, Jämsässä.

Satakunnassa: Liuksiala, muinan kuninkaankartano, Kangas-
alla ; oli jonkun ajan (wuodesw 1581) kuningas Eerikin XlVmen les-
ken Katarina Maunutwren, joka kuoli siinä w. 1612. — HatllNpiill,
Messukylässä, isomainen kartano, soweliaalla paikkaa, watzwpäätä Tam-
peretta. Sen maalla on nseat Tampereen tehtaat rakennetut.

Maatiede. 8
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Katsaus Suomenmaan historiaan.
Sadan wuoden paikoilla Kristuksen syntymästä mainitaan ensi-

kerran historiassa Suomalaisia. Wasw kristinoppi, joka tuotiin
Suomeen tv. 1157, saattoi tämän maan Europan muiden maiden
yhteyteen. Maan wanhimmiffi nsujaimiksi mainitaan luutejll,
Jättejä, Jättiläisiä, Hiidentansaa, joidenka nimet katoamat Suo-
malaisten tunkeutuessa maahan. Ainoa muisto, joka on heistä
maahan jäänyt, owat hiiden kiukaat ja jättiläisten haudat. Sa-
nalla hiisi Suomalaiset wieläki merkitsemät pahuuden olentoa.

E n simainen aikakausi lvuo te en 1157 j. K. s.
Kesti-Aasian muori-tienoot pidetään Suomalaisen kansakunnan

kotimaana, josw se on hajannut pohjais Aasian ja Europan alanko-
maihin. Samaa sukua oliwat nuot kaupastansa ja rikkaudestansa
kuuluisat Permalaiset, Wienan meren rannoilla. Heidän nimensä
katoaa m. 1342 j. K. s., tultuansa silloin Wenäjän Mallan alle.
Suomessa asumia suomalaisen sukukunnan lahkoja omat Lappalai-
set, jotka sitä myöten kun maanwiljelys leweni, pakotettiin poroi-
llensa pohjan perille. Karjalaiset, pohjais- ja itä-puolessa. Hä-
mäläiset etelä- ja länsi-puolessa. Suomalaiset lounais kulmassa
ja Kainulaiset Pohjanmaan pohjais puolessa. Keskenänsä eiwät
olleet liitossa, maan usein riidassa toinen toisensa sekä naapuremsa

Ruotsalaisten ja Wenäläisteu kanssa. Tieto heidän ikiwanhoitzw
oloistansa, jonka runot paraiten owat meille jättäneet, ei ole suuri,
mutta osottaa kuitenkin etteimät olleet »vaipuneena eläin-wftaiseen
raakuuteen tahi törkiäin lihallisten himojen orjiksi, Maan etta heillä
oli sekä halv yleiuempiin pyrintöihin kun myös kyky korkeempaan
simistykseen. Jumaluus oppinsa oli luonnon woimain (haltiain)
palwelusw, jonkatähden monelle »viisautensa tähden merkillisille
miehille, jotka johdattimat Suomen kansaa ottamaan omin »voimin
ensimäistä askeleita raatuus-elämästä siwistylsen tielle, osotettiin
jumalallinen lunnia.

Toinen aikakausi iv. 1157—1323.

Kristinoppi perustetaan Suomessa ja kansallinen järjestys
saa alkunsa.
Ruotsin kuningas Eerilti 9:s, Pyhätsi kutsuttu, lähti m.

115? sotaretkelle Suomeen kääntämään Suomalaisia pakanoita kris-
tin-uskoon. Häntä seurasi Upsalan pispa Henrikki, joka tuli ensi-
mäiseksi kristinopin julistajaksi Suomessa. Hän nousi maalle lou-
nais osassa. Suomalaisten maassa. Nämät yrittitviit häntä lvas-
tustamaan, mutta »voitettiin ja heidän täytyi antaa kastaa itsensä.
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Niin Suomen lounaisin osa tuli Ruotsalaisten Maltaan, jotka pe-
rustitvat Turun linnan. Oman maan ranhattomnudet estimät
jonkun ajan Ruotsin kuninkaita jatkamasta taäntämys-toiuw Suo-
messa sekä sen wallotwmisw. Tämä mähäiuen kristillinen seura-
kunta oli hllMiämäisillään oman maanmicstensä wainoomisisw, jotka
whtoiwat warjella ja puolustaa uskoansa, mapauttanfa ja isänmaa-
tansa. Silloin nousi pispa Tuomas (w, 1209) kristillisen seura-
kunnan edusmieheffi Suomessa ja hän taisi hurskaalla innollansa
ja Maikutuksellausa ei ainoastaan ylläpitää seurakuntaa, »vaan myös
santaa sille monta uskolaisw. — Toisen sotaretken Ruotsista Suo-
meen (tv. 1249) teki tuo mahwwa ja »voimakas jaarli Birgeri
Maununpoika, Bjälbon herra, jonka wwallinen nimi oli Birgeri
Jaarli. Nyt Hämäläiset »voitettiin ja kastettiin ja samassa fterus-
tetmn Hämeenlinna. Näinä aikoina lienee Ruotsalaisia siirtolaisia
asettunut pitkin Suomen lahden rantamaita (Uudellamaalla). —

Kolmanen sotaretken Ruotsista johdatti »valtiomarski Torlel Knun-
tinpoita (m. 1293), jonka kautta kristin-oppi ja Ruotsin malta
majotettiin Karjalaisten maahan, johon Wiipurin linna rakennet-
tiin. — Wähitellen ja rauhallisemmalla tiellä leweni Ruotsin walw
ja sen ohessa myös kristin-usko sydänmaihin ja pohjaisempiin paik-
kakuntiin. Ruotsalaisia siirtolaisia asettui etelä Pohjanmaan ranta-
maille, johon KorsholMlllt linna perustettiin. — Kristin-oppi ja
Ruotsin »valta teki Suomenmaan eri sukukunnat yhdeksi kansaksi.

Karjalaisten tultua Ruotsin mallan alle, syttyi heti kohta riita
Ruotsin ja Wenäjän »välillä, jota yhä kesti tvaihettelewalla onnella
ja keskinäisillä ryöstöretkillä monet »vuodet, siksi kun »viimein tet>
tim ranha Pählinäsaaressa (w. 1323), jossa Karjala jaettiin Ruot-
sin ja Wenäjän kesken. Näiden »valtakuntain raja eli'Käkisalmen
ja Wiipurin läänien raja pantiin käymään pilkin Rajajokea ja siitä
Jäämerta kohti.

Kolmas aikakausi tv. 1323—1528.^

Kansallinen yhteys ja sisällinen hallitus järjestyy ja »vau-
rastuu, mutta monta maan ja kansan edistymiselle ivahingol-
lisw wastusw seuraa niistä häivityksistä, joita keskinäiset rau-
hattomuudet ja ulkonaiset sodat lvailutwwat.
Pakanallisilla esi-isillämme ei näy olleen warsinaisw paällys-

miestä. Suwun-wanhinten ja perhecn-isäntien mallan-alaisina
oliwat he yhdistyneet pienempiin yhdyskuutiin: kyläkuntiin, Pitä-
jiin ja kihlakuntiin, joiden yhteiset asiat ajettiin leriijissä (kansan-
kokouksissa). lowki warsinaisw lakia ei myöskään ollut. Sentäh-
den tuotiin nyt Ruotsin laki ja se kansallinen järjestys, joka jo oli
Ruotsissa ja siellä yhä enemmän mahivistui. Suomen ivallotettu
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kansa pääsi »vähittäin nauttimaan niitä etuja ja oikeuksia, joita
woitolle päässyt Ruotsin kansa jo ennen nautti, ja joiden turmissa
jokainen sai olla ahdistamatta henkensä, kunniansa, »vapautensa ja
omaisuutensa puolesta. Jo Birgeri Jaarli wahwisti nwanrauhan,
neljän rauhll-lain säätämällä (koto-, nais-, kirkko- ja kerajii-
rauhan) ja joka tämän lam rikkoi (rauhawalan rikos), hänellä ei
ollut koko wlllwkunnassll lain turwaa. W. 1293 mainitaan eräs
luostari Turussa. W. 1300 muutti Suomen pispa Rantamäeltä
(Maariasta) Turkuun, jonka kirkko silloin oli lvalmisna. W. 1324
määrättiin laakmanni Suomeen. W. 1335 säädettiin, ettei ken-
kään saanut olla orjana ei nimeksikään. W. 1347 rupee yhteinen
laki pääsemään woimaansa. W. 1355 on Turun koulussa, jossa
opettajana ennen oli ollut seurakunnan kirkkoherra, oma kouluttaja.
W. 1362 myönnettiin Suomen laakmannille, papistolle ja 12:lle
talonpoikaiselle miehelle oikeus olla kuningasta walitsemassa, josta
sitte seurasi oikeus lähettää edusmiehiä Ruotsin waltiopäiwille. W.
1407 asetettiin ylimmäinen oikeus, pitämään kuninkaan tuomiota,
nimeltä maanoileus, jonka joka ivuosi, Juhannuksen aikana, piti
lolouman Turussa; mutta tämä laitos häwisi waan kyllin pian.
W. 1435 jaettiin Suomenmaa kahteen lakikunwan: pohjais Suo-
men (luoteis osan) ja etelä Suomen (kaakkois osan) lakikunwan.
Samaan aikaan hawaiwan myös maa tarkemmin jaetuksi kihlakun-
tiin. Alussa maksoiwat Suomalaiset »veronsa metsän eläinten na-
hoilla, sittemmin maan ja karjan annilla, mutta mainittuna nilana
tehdään se muutos että »vissi hinta määrätään tvero-lappaleille ja
maksetaan rahassa. Samalla wahwistettiin »verojen määrä ja kaikki
laittomat roeron kiskomiset kiellettiin woudeilw; mutta alinomai-
set »valitukset roeron kiskomisesta ja uudistetut kiellot sitä watzwan
osotwwat, kuinka wähän näitä sääntöjä noudatettiin.

Samassa kun sisällinen järjestys wahwistuu ja aukaisee tien
korkeampaan siwistykseen, rasittaa maata usein sota, joka oli enem-
män whi wähemmän hawittäwäistä, mutta kuitenkin esteenä »va-
rallisuuden ja siwistyksen tointumiselle ja lewenemiselle. W. 1285
asetettiin aatelinen ratsupalwelus eli maallinen rälssi. Siitä altain
rupesi wanha Ruotsalainen kansakunnallinen asetus, jota perusti
kansalle yhteisen wapauden ja kaikille kansalaisille yhtäläiset oikeudet,
myöntämään suurempaa maltaa muutamille erityisille perhekunnille.
Näiden keskinäinen eripuraisuus synnytti monta sisällistä riitaa ja
saattoi ulkomaan ruhtinaita kutsuttamaan maahan. Kun Margareta,
joka oli Tanskan ja Norjan hallitsia, myös pääsi Ruotsin kuningatta-
reksi (w. 1386), paatti hän yhdistää kaikki nämät kolme »valtakun-
taa ja sai sen myös toimeen waltiopäiwillä Kalmarissa (w. 1397),
jonlatiihden sitä kutsuttiin Kalmarin yhdistykseksi eli unioniksi. Täta
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yhteyttä eiwät kuitenkaan unioni-kuninkaat ymmärtäneet oikeudella
ja kohtuudella wahwiswa, josta sentähden syntyi tytymättömyyttii
heidän hallitukseensa, joka oli omawalwinen ja tarkotti ainoastaan
Tanskan etua. Syystä Ruotsalaiset sentähden lokiwat rikkoa yhte-
yden, josta taas syttyi sota Ruotsalaisten ja Tanskalaisten wälillä.
Tanskalaiset puoleltansa yllyttilvät myös Venäläisiä ryntäymaan
Suomeen. Näin nousi (w. 1473) suuri Weniiliiis sota, joka
railvosi »vuoteen 1504 ja uhkasi tehdä Suomen aiwan autiomaaksi.
Merkillinen tapaus tämän sodan aitana on Wiipurin pamaus
(lv. 1495). Wenäläiset oliwat piirittäneet Wiipurin ja wntiryn-
Nlltöllä aikoneet hyökätä linnaan, jossa Posse oli päällysmiehenä,
muttn samalla lensi suuri joukko Wenäläisia hirmuisella pamauk-
sella ilmaan. Nauhan päätettyä Wenäjän kanssa rupesiwat Tans-
kalaiset itse puoleltaan tekemään häwitys- ja ryöstö-retkiä Suomen
rantamaille. Tanskaa watztusti Ruotsin puolesta Stuuren suku,
joka luotwusi talonftoikiin, mutta korkensuluiset tans suosiwnt tuota
ulkomaalaista hallitusta, luullen sillä wwoin wiwwanfa suurentaa
wlllwansll setä tehdä talonpoikia orjiksensa. Tanskan kuningas
Kristian 2:nen päästyään myös Ruotsin kuninkaaksi (w. 1520),
päätti ijäksi päimäksi masentaa wastuswjansa Ruotsissa ja mesta-
utti sentähden suuren joukon ylhäisempiä Ruotsalaisia ja Suoma-
laisia. Nämät hirmutyöt waikuttiwat siihen, että nuori Gustllll
Waasa onnistui wapautwaman ensin Ruotsin maan ja sitte Suo-
menmaan Tanskalaisten rasituksista (w. 1523). Tuo walwlunwin
yhteys hajosi myös siihen.

Ruotsin walw Suomessa tosin mntkaansaattoi, ettei Suomalais-
ten siwistys perustunut omituiselle kannalle, waan kaikki muodos-
tui muukalaisten mukaan; muttn tämä siwistyneemmän kansan yh-
teys antaisi »valistuksen tietä maamme kaukaisiin osiin, ja ne uudet
seurakunnalliset, »valtiolliset ja yhteis-elämaä koskemaiset laitokset
tuliwat Suomalaisille rakkaiksi ja kalliiksi. Maikka alinomaiset so-
dat yhä häiritsiwät, nhkeroittiin kuitenki paljo maan ja kansan pa-
rantamiseksi ja siwistämiseksi. Maan sisemmät osat oliwat sentään
wielä juuri kun erämaita; metsästäminen ja talanpyyntö oliwat
parnhimmnt elntuskeinot, taupungeita oli harwalw (Turku, Naan-
tali, Rauma, Ulwila, Tammisaari, Porwoo, Wiipuri); kaupanteko
oli enimmästi Saksalaisten Hansakaupunkein wallnssa. Kansaa oli
wiihä; se nsui hajalla, ja kun ei teitä ollut, esti se kansan keski-
näistä yhteyttä, joka taas »vaikeutti opin ja »valistuksen lewene-
mitztä. Huolta pitäen siitä on montn miestä, jotln istuiwat vis-
pan istumelln Turussa, ansainneet itsellensä kiitollisen muistom
Oppilaitoksia oli Turussa, Raumalla ja Wiipurissa, ja moni kor-
keampaa oppia haluawllinen nuorukainen läwi ulkomaan opistoissa
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oppimassa; Roomin paawi ja sen-aikuinen katollinen kirkko, jonka
paltvelioinll oppilaitokset oliwat, eiwät toki olleet kansan »valistuksen
ystämiä. Lutherin puhdistama uskonoppi, jota hän alkoi saarnata
Saksanmaalla muutamia tuuosia ennen kun Suomen »viimeinen
paatvilainen pispa hukkui mereu aaltoihin, ja jota lvähä jälkeenpäin
(w. 1525) Pietari Särkilahti julisti Suomessa, »valmisti Suo-
menki kansalle uuden tien siivistyksen edistymiselle.

Neljäs aikakausi tv. 1528— 1700.
Uskon-opin puhdistus aljewan ja saadaan toimeen ja ival-

tiollinen tila tulee paremmalle kannalle, josw seuraa uusi aika
hallinnolle, lain-käytännölle, elin-keinoille ja opetus-toimelle j.
n. e. Suomen kieli ylenee kirja- ja luku-kieleksi.
Gustaa 1. Hänen ensimäinen ja tärkein hallitus toimensa oli

tuottaa Lutherin puhdistamaa uskonoppia »valtakuntaan. Monet
wastukset kohwsiwat häntä, mutta innollansa ja »viisaudellansa »voitti
hän ne. Martti Slytte pääsi Suomen ensimäiseksi lntherilaiseffi
pisftaffi (m. 1528). Kirkonmenoa toimitettiin ja Jumalan sanaa
saarnattiin kansan omalla kielellä, eikä enää maan latinan kielellä.
Mikael Agrikolll rupesi kirjottamaan ja painattamaan suomenkieli-
siä kirjoja, joiden seassa myös oli uuden testamentin suomennos
(m. 1548). Hänen jälkiä astuilvat myös muut, niinkuin Pllllwllli
luvsten ja Jaako Pietarinpoita Suomalainen, ja niin ensimäi-
nen suomalainen kirjallisuus sai alkunsa. — Kuningas Gustaa har-
rasti maanwiljelyksen edistämistä sekä teollisuutta ja kaupankäyntiä,
josta syntyiki »vireämpi miljelyksen ja elinkeinoin toimi Suomen-
maan kcmkllisemmissaki osissa. Senaikaiset typerämieliset kauppa-
toimet ulimat tuki sellaisia, että sulkitvat maalaisten kaupan mää-
rättyihin kaupunkeihin ja cstimät kaupunkilaisia käymästä kauppaa
muualla kuu Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa; kaikki tämä esti
maan hyötymistä. Turku oli ainoa Suomen kaupunki, joka sai
käydä kauppaa ulkomailla. — Hallituksensa loppupuolella joutui
Guswa Waasa sotaan Wenäjän kanssa. Paitsi niitä onnettomuuk-
sia, joita sota tuotti, tuli nälkä- ja kato-ivuodet, niin että maa
Guswan kuollessa (m. 1560) oli huonossa tilassa. Ilman sitä
oli tytymättömyys noussut siitä kun oltiin hankkeissa peräti hawit-
tää Suomen kieli ja asettaa Ruotsin kieli sen siaan.

Ruotsin ja Suomeu kruunu oli julistettu perimöiseksi Waasan
suwulle. Gnöwll Waasa jätti jälkeensä monta lasta, mutta sopu
ei säilynyt niideu seassa. Poikansa Eerikki 14:ncn ja Juha 3:ncn
sekä poikansa pojan SigisMUNdin hallitukset tuskin oliwat foweliaat
auttamaan maamme tilaa; ne waan saatloiwat sille enemmän mur-
hetta ja lisäsimät sen waiwoja. — Guswan kuoltua pääsi »vanhin
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poikansa Eerikki kuninkaaksi, mutta toinen poikansa Juha oli saanut
yhden osan Suomen maata hallituksensa. Juha asettui Turun lin-
naan, ja näyttää kun hänellä olisi aikomus ollut tehdä Suomenmaa
itsenäiseksi »valtakunnaksi. Mutta Turun linna sitte piiritettiin ja
Juha otettiin »vangitsi (w. 1563). Muutamia wuosw oltuausa

»vankeudessa päästettiin hän irti ja onnistui saamaan »veljensä Ee-
rikin lvllltll-istuimeltll syöstetyksi pois (w. 1568). — Päästyänsä
kuninkaaksi koetti Juha takasin tuottaa maahan paawilaisw uskon-
oppia, joten hän saattoi monet hämmennykset waltakunwansa. Tu-
run pispa Eerikki Eerikinpoika, joka muuten oli kunnollinen ja
Suomen kansan »valistusta harraswwa mies, oli kuninkaalle siinä
apulaisena. Tätä muutosta rumettiin suuresti »vastustamaan, ja
aikomus ei menestynyt, eritoten kun Juhan nuorin, tehokas weli,
Kaarle herttua, nousi Lutherm opin puolustajaksi. — Juhan kuol-
tua (w. 1592) tuli hallitus häneu pojallensa SigisMUNdille, joka
oli mieltynyt paatvin oppiin ja myös tvalittu Puolan kuninkaaksi.
Kaarle herttua lasketti sentähden kokouksen Upsalaan (iv. 1593),
jossa Lutherm oppi wahwistettiin walwkunnan oikeaksi uskonopiksi.
Sigismundin ollessa Puolanmaalla pääsi Kaarle herttua »valtakun-
nan hoitajaksi. Hän kohteli ankaran koivasti korkeasukuisia , jotka
oliwat toimittaneet Sigismundin kuninkaaksi Puolaan, saaduksensa,
hänen pois ollessa, suurempaa woimaa ja walwa talonpoikain ylitse,
jotka nyt liittäysiwät Kaarle herttuaan ja pititvät häntä itsensä ja
uskonoppinsll puolustajana. Kaarle onnistui päästä pian tvoitolle
Ruotsissa, mutta ei Suomessa, johon mahwwa Klaus Fleming
oli määrätty ylimmäiseksi käskynhaltiaksi ja täällä oli wastutzwja-
puoluslunnan päamiehenä. Flemingin kotvuus talonpoikia kohtaan
nosti kapinan Pohjanmaalla, joka nuijasodan nimellä raitvosi siellä
(w. 1596) ja leivesi muihinki maakuntiin. Talonpojat »voitettiin
ja rangaistiin kotvasti. Fleming kuoli w. 1598 ja hänen siaansa
määrättiin Arwid Stlllllrm. Kaiken tämän aikana osotti Sigis-
mundi yhä enemmän kelwottomuutwnsa, ja Ruotsin säädyt panituat
hänen hallitus-wiralw pois (iv. 1599). Ennen saman wuoden
loppua »voitti Kaarle Stalarmin, ja samassa myös Sigismundin
ivalta Suomessa raukesi.

Kaarle 9:s Pääsi nyt kuninkaaksi. Koivasti hän kohteli kaik-
kia wastuswjiansa, mutta ymmärsi parantaa maan sywiä haawoja.
Kaikki yhteiskunnan siteet oliwat katkeamaisillaan; laki ja oikeus
oliwat ivoimllttomina. Talonpoikainen kansa oli »vajonnut surkeaan
kurjuuteen, sowwäti oli menetellyt mieliwalwisesti; aatelisto oli
ivllllannnt itselleen suuret tvapaudet ja tahtoi pitää talonpoikia or-
jinansa. Kaarle järjesti kaikki entiseen kuntoon ja toimitti monta
hyödyllistä asiaa lyhyllä hallitus-ajallansa (5 1611).
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Samoin kuiu Guswa Vaasa saattoi toimeen uskonopin puhdis-
tuksen seurakunnassa, niin tekitvät poikansa Kaarle ja hänen poikansa
jalo Gustaa 2 nen Adolf monta parannusta maan muissa kohdissa.
PorwlliisMy rupesi nousemaan arlvoon. Monta kaupunkia, erito-
ten Pohjanmaan rannoilla, rakennettiin, wciikka niiltäti kiellettiin
merikaupunkien oikeudet eli »vapaus käydä kauppaa ulkomailla. W.
1619 annettiin asetus kaupunkien sisällisestä hallinnosta. 1617
wuoden waltioftäiwä-järjestys luettelee felwästi 4 walw-saätyä:
aatelis-/ pappis-, porwaii- ja talonpoikais säädyn. Oikeuden pa-
rempaa hoitoa warten asetettiin Turun howi-oikeus (w. 1623).
Ihteisestä opetuksesta pidettiin totista ja taitaman huolta ja w.
1630 asetettiin Turun gymnaasi. Näissä »valtakunnan sifällifissä
asioissa oli Gustaalle apumiehenä uskollinen ystäwänfä Aksel Ok-
senftjerna. Gustaa oli myös mainio sotaherra ja sotasankariensa
joukossa oli monta suomalaista, niinkuin Hörni ja Stålhandske.
Sodat weiwät Guswalw paljon nilaa. Venäjän kanssa lopetti
hän sodan Stolboivan rauhassa (iv. 1617), jossa Ruotsi sai Käki-
salmen, läänin ja Inkerinmaan. W. 1630 meni Gustaa Saksan
30-tvuotiseen sotaan auttamaan protestantteja ja puolustamaan hei-
dän uskonsa wapautw ja woitti monesti, siksi kun hän menetti
henkensä Lutzenin tappelussa (w. 1632).

Tyttärensä Kristiina, joka neronsa ja oppinsa puolesta oli erin-
omainen, tuli hänen jälestä hallitukseen. Suomenmaan hallitus
oli w. 1637—1640 ja w. 1648—1650 uskottu lreiwille Pietari
Braahelle, joka palawalla rakkaudellansa ja iväsymattömällä toi-
mellansa maan hyötyä edistaissä on ansainnut armollisen nimen ja
ikuisen muiston. Hänen töidensä erinomaisin kaunistus oli Turun
akatemian rakennus (m. 1640) ja koulujen asettaminen moneen
kaupunkiin. Ahkerana apumiehenä mainituissa töissä oli Turun
pispn lisak Ruthowius. Näiden miesten toimella tuli myös koko
raamattu suomenkielisenä painosta (m. 1642). — Salsan sota kesti
wieläli ja läyttiin kunnialla siksi kun Vestfalin rauha (w. 1648)
päätti sen, mutta maakunnalle, joka lähetti sinne paljo »väkeä ja
rahaa, oli tama »voitettu kunnia kallis ja rasitwwa. Hallituksen
täytyi hanNillksenfll rahaa, panna kruunun tiloja pantiksi rikkaille
ja korkeasukuisille ,

jotka taas whtoiwat käyttää tätä sopiwan tilaa
päästäksensä yksinään kaikkein maatilusten omistajiksi ja tuskin sal-
lia talonpoikia wapaina tilusten tuuoroojinn. Ilman sitä lahjotteli
Kristiina kolo pitäjiä kreiwitunnikst ja wnpnnherrnkunniksi erinäisille
ansiollisille miehille. Valtakunnan weronkanwjat ja muut wirka-
miehet nyltiivät kansalta laittomia maksoja, ja tuomarit möiwät
tuomio-istuimessa oikeuden sille, jota lupasi enemmän maksaa.
Ormeton oli se, joka uskalsi »valittaa tällaista »vääryyttä, laki oli
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»voimaton häntä suojelemaan, eikä esitvallau omat lähettämät mie-
hettaän »voineet olla turwassa näiden mahwwain herrain wätiwal-
lasw. Alhaisemmat säädyt, joiden walwfääty-oikeus oli mitättö-
miin menemäisillään, walittiwat kowasti waltiopäiwillä, sekä Kris-
tiinan hallituksen aikana, että myös hänen hallituksesta luowuttuaan
(w. 1654), kun orpanansa Kaarle 10:nes Gustaa tuli kunin-
kaaksi. — Hänen lyhy hllllitusaika (w. 1654—1660) kului »voi-
tollisia sotia täydessä, jonka muoksi ei hänellä ollut aikan sisällisen
hallituksen huolenpitoon. Alhaisemmat säädyt yhä waatiwat lahjaksi
annettuja maatiluksia takasin, muttn siitä ei tullut mitään. Tämän
asian kiiwaimpia puolustajia oli myös professori, sittemmin Turun
pispa, Juha Terferus, joka »vaikutti paljon hywää Suomen kansan
»valistukseksi. Oman »voiton pyytätväiset »valtaherrat eliwiit omin
»valloin Kaarle Il:nen ollessa alaikäisenä (w:teen 1672), jolloin
he, tydyttääksensä raha- ja loisto-himojansa, myös altiikst nntoiwat
walwkunnan kunnian jn artvon.

Kun Kaarle 11s itse oli ottanut hallituksen ohjat käsiinsä,
päätti hän täydellä todella parantaa walwkunnan monet puutteet.
Lnhjotettuin maiden takasin ottaminen, jota oli malttamattomasti
tarpeellinen, päätettiin waltiopäiwillä (lv. 1680) ja pantiin toimeen
säälimättä, toisinaan ehkä liikanaisella kowuudellaki. Tästä lisään-
tyiwät walwkunnan tulot, jotka Kaarle käytti sen hyödyksi. Monta
muuta asian asetti hän paremmalle kannalle, joista mainittakoon
sowwäen ruotujako-lllitos (w. 1682), joln meillä on perustuksena
ruotu-sowwäen asettamiseen. Meidän aikuinen, wieläti woimassn
olewa kirkkolaki, »virsikirja ja katekismin selitykset toimitettiin näinä
aikoina. Kauppaa ja elatuskeinojn autettiin monella esiwallan sään-
nöllä, mutta senllikuiset roapaan kaupan jn liikkeen mietteet oliwat
wieläki niin typerät, että nämät tuskin mitataan wailuttiwnt.
Muutamia laupungeita päätettiin myös häwitettäwälsi, jotta saa-
taisiin toisia parempaan kuntoon. Tämä päätös ei kuitenkaan tullut
toimeen. — Kaarle limen wiimeiset hallitus-tvuudet, 1695, 96 ja
97 oliwat kauheat nälkä- ja kuolin-wuodet, jotka wppoiwat suuren
usan Suomen wäestöä. — Knnrle tuoli w. 1697 ja kuninkaaksi
tuli poikansa Kaarle 12:s.

Aateliston ja walwherrain wiha Terserustn waswan saattoi hä-
nen pispan wiralw pois (w. 1664), ja Turun pispalsi »valittiin
Gezelius, wanhempi, ja hänen perästä poikansa Gezelius, nuo-
rempi. Nämät miehet pitiwät huolta hyödyllisten tietöin ja »va-
listuksen lewittämisestn, jotta tämä aikakausi Suomen historiassa
lutsuwllnki Gezelien aikakaudeksi. Lukutaito, joka oli ollut eri-
tyisten ja ylhäisten ahteroittnwann, rupesi lewiämään alhaisempiin
säätyihin. Kansassa heräsi luwun halu, ja Gezelien toimella fan-
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tiin oppikirjoja. Nämät oliwat sangen tarpeellisia, sillä pimeys ja
wika-usko oliwat suuresti »vallassa. Meisesti harjotettiin noitu-
mista ja wiwusw, ja epäluulo näistä synnytti wainoomisw ja
kärsimistä, mieläpä kuoleman rangaistustaki monelle, jota luultiin
lumojaksi ju noidaksi. Mutta ajatusten wapautw koettimat nämätki
simistyksen puolustajat sentään kytkeä liian ahtaalle.

Viides aikakausi, m. 1700—1809.
Kuningas Kaarle 12:nen koko hallituksen aikana on sotua: Suo-

messa on sen nimi iso wiha> Sodalla ahdisti yhtä aikaa Tanska,
Puola ja Wenäja (m. 1700), mutta Kaarle pakotti pian Tanskan
rauhaan ja moitti samana »vuonna Wenäläiset sow-wppelussa Nan-
nan seuduilla (tv. 1700). Sitten Kaarle kääntyi Puolaa kohti ja
tahtoi syöstä sen kuulukaan Malw-iZtuimelw. Siinä tuumassa
ykfipinwisesti kiimastellen onnistui hän »viimein (M. 1706) päästä
sen perille, mutta jätti Maarallisimman »vastustajansa tsaari Pieta-
rin, sill'llikaa oleskelemaan omin päinsä, joka ei toimetonna ollut-
kaan. Pietari tvallotti sillä aikaa Inkerinmaan, rupesi perustamaan
uutta pääkaupunkia Wenäjälle (Pietarin kaupunki) ja teti sotaretkiä
Suomeenki. Puolanmaasw lähti Kaarle wihdoin häntä »vastaan,
mutta »voitettiin Pulwwan tappelussa (iv. 1709). Sitten Venä-
läiset käwiwät täydellä todella Suomen kimppuun, ja tappelu pi-
dettiin Nllpuen kylässä Isonkyrön pitäjässä (tv. 1714) ja meritap-
pelu Hankoniemen edustalla, joiden jäleslä Venäläiset »valtasiivut
koko Suomenmaan, ja pitiwät sen myös »vallassansa, siksi kun »vii-
mein ruuha tehtiin Uudessakaupungissa (tv. 1721), joka päätti tän
pitkällisen »vihan. Paitsi muita maita menetti Ruotsi kaakkois osan
Suomenmaata ja sen kaupungit: Wiipurin, Käkisalmen ja Sorta-
tvalan. Kaarle 12:sei enää elänyt; hän ammuttiin tv. 1718 pii-
rittäissänsä Fredrikshallin kaupunkia Norjassa, ja hallitus annettiin
hänen sisarellensa Mrita Eleonoralle, joka w. 1720 jätti sen puo-
lisollensa Fredrik 1:felle.

Suomenmaa oli furkeassa tilatsa, koko yhteiskunnallinen järjes-
tys oli hajonnut. Kokonaisen ihmis-ijän oli se ollut onnettomuu-
den »vallassa, ja nyt kusivaiva sukupolmi sai tepastella hankkiaksensa
itsellensä keinoja tullaksensa toimeen ja aikaan. Työ oli loiva,
mutta onnistui kuitenki. — Aikaa Kaarle 12:nen kuolemasta iv.
1718 wuoteen 1772 asti kutsutaan wllpaus-aikalaudelsi, sentähden
että kuninkaan ivalta, joka ennen oli rajaton ja saattoi kansalle ty-
tymättömyyttä, nyt monin puolin kytkettynä, muuttui tyhjäksi ni-
meksi ja warjon werwiseksi. Tämä aikakausi, jona kuninkaat Fred-
rik 1:n (iv. 1720-1751) ja Adolf Fredrik (w. 1751—1771) pi-
tiwät hallitusta, on merkillinen siitä, että todella ahkeroittiin sisälli-
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sen tilan parantamista maan wiljelemisellu, teollisuudella ja kau-
palla, ivailla mietteet, miten se paraiten saataisiin toimeen, oliwat
erilaatuisia. Hyödyllisiä kusiveju ruwettiin kuswatwmaan, uusia
tehtaita rakennettiin, kaupankäyntiä kehotettiin laajemmilla ivapauk-
silla, joten myös monille kaupungeille suotiin merikaupungin-oikeus
(w. 1765). Meidän wielä tvoimatzsa olema leskuus- ja rikos-la-
kikirja toimitettiin myös näinä aikoina (M. 1734). Maalle ja kan-
salle mahingollinen oli kuitenki se eripuraisuus, joka erotti ivalta-
miehet lahteen eriseuraan, nimeltä hatut ja lakit, jotka ainoastaan
kuninkaan mallan »vähentämisessä wetiwät yhtä köyttä. Maliin oli
heistä toinen »vallan päällä, tväliin toinen. Hattujen lahkokunta
yritti muiden »valtakuntain kanssa tehdyillä liitoilla wastuswa We-
näjän kllswuwaa walwa ju niin suawutwa »valtakunnalle entistä
armoansa. Lakkien lahkokunta jätti sillensä kaikki tuumat ulkonai-
sesta loisteesta ja tahtoi, wahiviswaksensa rauhaa, ruiveta liittoon
Wenäjän kanssa ju niin tuivoin rauhassa auttaa maan sisällistä
edistymistä. Kun hattujen lahkokunta oli tvoitou päällä, päätti se
rumeta sotaan Wenäjää ivastaan (iv. 1741). Tätä sotaa on kut-
suttu Lappeenrannan sodaksi, sen wuolst että ensimäinen tappelu
tapahtui Lappeenrannalla, jossa Wenäläiset woittiwat. Ruotsalais-
ten sotajoukko ei todella yrittänyt »vastustamaan, waan pakeni yh-
destä paikasta toiseen ja sen täytyi wihdoin Helsingissä antautuu
»vihollisille ju jättää koko Suomenmaa Venäläisten waltaan (tv.
1742). Venäläiset aikoimat siitä tehdä omawalwisen walwkunnan,
mutta tehdyssä rauhassa (w. 1743) sai Ruotsi takasin melkein kai-
ken maan, paitsi sitä osaa, joka on Kymijoen itäpuolella, joka yh-
distettiin Venäjän kanssa (wanha Suomi). Tämän ajan perästä
pidettiin suurempaa huolta säilyneitten maiden »vaurastumisesta ju
»viljelemisestä, sillä ikäänkun takasin woitwaksensa menetetyn osan
maata, mutta oltiin yhä niin erimieliset neuwoisw, joilla se saa-
taisiin menestymään , että mitä edellisillä waltiopäiwillä 'päätettiin,
se kumottiin sen jälkeisillä, josta tuli mouw haittaa. — Sill'aikaa
oli aatelisto peräti riitaunut toisten säätyin kanssa, joten muutos
hallitus muodossa tuli mahdolliseksi ja lahkokuntain eripuraisuudet
lopetettllivlltsi, jotka muutoin olisitvat saattaneet walwkunnan peri-
katoon.

Adolf Fredrikin kuoleman jälkeen tuli hänen poikansa Gustaa
3:s kuninkaaksi. Kapinan nostamalla kumosi hän (»v. 1772) enti-
sen hallitusmuodon. Uusi hallitus-muoto tehtiin elokuun 21 päi-
»vcinä, joka samoin kuin yhdistys- ja »vakuutuskirja, joka säättiiu
helmit. 21 p. ja huhtik. 3 p. w. 1789 ja joka wielä enemmän
enenti kuninkaan walwa, wieläki oivat Suomenmaan peruslakina.
Guswan ensimäiset hallitusivuodet oliwat sangen hyödylliset. Ho-
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Mioikeus toimitettiin Vaasaan ja Suomenmaa jaettiin 6:teen lää-
niin (iv. 1775). Uusin lllkiluntia, tuomariluntia ja pitäjiä syntyi
wanhain jakamalla. Tunnustus-kidutus oikeuksista heitettiin pois.
Uusin tmipuntia perustettiin ja taupuntein porwarit saiwat waluu-
tuksen ettei mitään kauppaa ja elatuskeinoa annettaisi kenellenkään
yksinomaiseksi etuoikeudeksi, waan että kaikilla näissä hankkeissa pi-
täisi olla samat edut. Tästä kauppa ja elinkeinot pian woimistui-
wat. Näinä aikoina wiinanpoltto-asetukfet jo rupesitvat turmiota
tuottamaan. Kuningas Gustaa rakasti ja edistytti tieteitä ja ihan-
ne taiteita ja niiden harjotwjia, jonkatähden hänen hallituksensa ai-
kana alkoi uusi aikakausi Ruotsin kirjallisuuden historiassa, jossa
moni suomalainenli sai ansaitun siansa, niinkuin lreiwi Creutz,
Choraeus. — Wenäjän sotiessa Turkkia ivastaan, nrweli Gustnn
tilan soiveliaaksi ottaaksensa takasin menetetyt maakunnat ja julisti
sodan Venäjää »vastaan (w. 1788). Onni alussa näytti olewan
Guswan puolella, muttn muutamat aatelis-upseerit, jotka wihasi-
wat Guswaw sentähden että hän oli katkaissut lahkokuntain wahin-
gollisen tvallan, tekiwät keskenänsä liiton häntä ivastaan ja yllytti-
wat sotllmiehiäti tottelemattomuuteen. Sitä kutfuwan Anjalan
liitoksi. Se esti Guswaw ryntäymästn Venäjän päälle. Sotaa
testi wielä taksi »vuotta waihettelewaisella onnella, ja monw kowna
tappelun tapahtui. Rauha tehtiin Wärrölässä (w. 1790), jossa
rajat määrättiin entiselleen. Kaksi wuotw sittemmin joutui Gustan
tllwalan pitztuoli-ampumlln uhriksi (w. 1792), johon ylimysten
wihll oli syynä. Kuninkaaksi tuli hänen poikansa Gustaa 4:s
Adolfi. Suomenmaa yhä waurastui maallisessa jn hengellisessä
edistymisessä. — Kun apu oli ollut tarpeessa maalle ja kansalle,
jotka ison »vihan aikana oliwat joutuneet hunningoille, niin ruivet-
tiin tarkkaamaan maan omituista laatua ja sen luonnollisia ivarojn
tuin myös harjotwmllnn luonnon tutkintoa ja kaniallis-taloutln.
Yliopiston opettajat Pietari Kalm, Gadd^ Samuel Chydenius,
Browallius, Mennllnder ja Gadolin setä kirkkoherra Andreas
Chydenius oliwat näiden isänmaan-mielisten hnnletten edusmie-
hinä. Suomenmaan historian ruroettiin myös tutkimaan, jonka
puolesta professorit Scarin, Billmari ja Porthan owat mainittn-
wat. Calonius, Franzen ja Tengftröm oliwnt myös samaan ai-
kaan Suomenmaalle kunniaksi ja iloksi.

Gustaa Adolfin kiinteä wiha Ranskan keisariin Napoleoniin,
jota omin päinsä tahtoi asettaa lakeja koko Europnlle, saattoi hänen
sotaan Wenäjän keisarin Aleksanderi I:sen kanssa, joka silloin oli
Napoleonin kanssa liitossa. Wennlniset tuliwat kaakkois rajan yli
(helmit. 21 ft. w. 1808), kreiroi Buxhölvden paällysmiehenä.
Suomen sowwnli loloonwi Hämeenlinnaan, jossa tämän sotajoukon
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wanha päällysmies Klercker aitoi tappeluun ruwew, estäalsensii wi-
hollisw tuntemasta edemmäksi mnnhnn, mutta ylimmäiseksi päälli-
köksi määrätty treiwi Klingspor tuli juuri silloin sinne, eikä tahto-
nut sotin, waan wetnysi takasin Pohjanmaalle, ninn Ouluun asti.
Venäläiset rupesiwat sill'aikna piirittämään Swartholman jn Via-
porin linnoja, jotta joutuiwat heidän käsiinsä (maulist. 18 p. ja
toukok. 3 p.). Pohjaisella Pohjanmaalla Suomen sowwäki wihdoin
rupesi Venäläisiä wnstustnmnnn ja woitti heidät monessa tappe-
lussa. Siikajoella (huhtik. 18 p.), Adlercreutz päällysmiehenä;
Rewolahdella (huhtik. 27 p.), Adlercreutz ja kreiivi Cronstedt
päällysmiehenä, jn Pulllilassll (toukok. 2 p.), Sandels päällys-
miehenä. Venäläisten täytyi pueta. Ruotsalaiset koettitvat nousta
maalle monesta paikasta rantaa, muttn yrityksensä ei menestynyt,
samoin meriwppelut, jotta kesänä oliwat lounais rannalla, eitvnt
wllikutwneet tähän sotaan yleisesti mitataan. Tärkeämpi oli se
tappelu, jonka Adlercreutz woitti Lapuan Isossa kylässä (heinäk.
14 p.), jn jonka jälestn Venäläiset wetäysiwät Alawuudelle, jossa
he taas woitettiin (elot. 17 p.) ja sitten ahdistettiin Tampereelle.
Mutta Wlustow woitti Karstulassa (elot. 21 p.) Fieandtin joh-
dattaman irähäifen joukon Suomen sowwäkeä, ja sentähden täytyi
päll-sowjoukonti wetäytyä takasin. Venäläisten pää-tvoimn, joka
oli saanut Kamenskin päallysmiehelsensä, ajoi taknu ja Ruonan
sillalla Kuortnneella nousi werinen tappelu (syysk. 1 p.) Voitta-
mattomana wetäysi Adlercreutz Salmeen, jossa Suomalaiset tosin
moittimat Venäläiset (syysk. 2 p.), mutta kuitenki täytyi heidän
pnetn. Sentähden täytyi myös sen osan Suomen sowwäkeä, joka
oli taistellut ja woitwnut »vihollisen eteläisessä osassa Pohjanmaata,
wetäytn pohjaiseen päin. Syysk. 14 p. tapahtui Orawaisisfll kotva
14 tunnin tappelu, jossa Venäläiset wihdoin woittiwat. Wielä
nousi werinen tappelu Wirtasillallll lisalmessa (lokak. 27 p.), jossa
se nerokas Sandels, jokn koko kesän oli tvastustellut Venäläisiä
Kuopion seuduilla, woitti Tutschkuffin, mutta kuitenkin täytyi we-
täytyä takasin. Tlllwi tuli ja samassa päättyi sotn. Välirauha
tehtiin (marrask. 19 p.) Ollijoen kylässä, joten Suomen sowwäen
täytyi lähteä pois Suomenmaasta jn jättää sen Venäläisten wnlwnn.
Venäläiset tunkeusitvnt sitten Ahwenamnnlle, jossa se uljas Döbeli
kauan teti wnstarinwn, ja sen anastettua, towan wlwen awulla,
Kulneffin johdattamalla Ahwenameren yli Ruotsinmaahan. Sa-
maan nilaan tulli toinen joukko Venäläisiä, Barclay de Tolly
päällysmiehenä, jäätä myöten Merenkurkun yli Ruotsiin, ja yht-
aikaa pakotti Schuwnloff Gripenbergin, jokn oli Suomen fowwnen
päamiehenä Torniossa, nntaumnan Knlix-joen seudulla (mnnlist.
25 p. w. 1809). Sotaa pitkitettiin kaiken kesän, mitään erino-
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maista toimeen saamatta, ja Ruotsin täytyi Haminan kaupungissa
tehdyssä rauhassa (syysk. 1? p. »v. 1809) antaa koko Suomenmaa
Wenäjälle.

Kuudes aikakausi, w. 1809 jälestä.

Suomenmaa Wenäjän wallan alla.
Keisari Aleksanderi 1, Suomenmaan uusi hallitsia, kutsui Suo-

meu säädyt ivaltiopäiiville Porivoohon (maalisk. 25 pistä heinäk.
19 p:ciän »n. 1809). Näillä waltiopäiwillä wahwisti keisari maan
uskonopin ja peruslait. Säädyt keskusteliivat asioita, jotka tämän
uuden tilan suhteen oliwat Suomenmaalle malttamattomat ja saa-
tuansa esityksensä »valmiiksi wahwistettiin ne ja pantiin »vähittäin
toimeen. Aleksanderi I:sen (5 m. 1825) ja Nikolain (-j- m. 1855)
sekä Aleksanderi 2:sen hallituksen aikana on monta hyödyttäwäistä
tointa pidetty maan nykyisissä tarpeissa, joista myös säädyt suimat
keskustella waltiopäiwillä tv. 1863 ja 1867.

Nuijasodan jälkeen koetti Ruotsin hallitus yhä enemmän ruot-

sintaa Suomenmaata ja sen asukkaita ja eritoten Turun Akatemian
rakentamisen jälkeen alkoi kaikki muuttua ruotsalaiselle kannalle.
Jokaisen Suomalaisen täytyi, luopuen äitinsä kielestä, oppia ruotsin
kieltä, jos mieli päästäksensä korkeampiin Mirkoihin tahi sanoaksensa
jonkunlaista suurempaa oppia. Ruotsin kieli oli myös tullut »vi-

ralliseksi kieleksi, ja sillä kielellä tuomittiin asioita, jotka koskiivat
Suomalaisten henkeä, kunniaa, wapautw ja omaisuutta. Kuitenki
säilyi suomen kieli talonpoikaisessa kansassa ja kaikki hankkeet sen
tukllhuttllmiseksi raukeniivllt. Vähitellen rupesi tämä kieli nouse-
maan piilostansa. Uusi ala sen käyttämiseen ja tviljelemiseen il-
maantui sillä taivalla, että suomeksi käännettiin nykyinen ivoimassa
olema lakikirja, waltiopäiwä-päätökset ja esiivallan asetukset. Moni
rupesi myös tutkimaan Suomen kieltä ja Suomalaisten muinais-
ailuisia lauluja, ja tviimein Porthan herätti kansallisuuden tunteet
ja saattoi myös halun pitämään niistä huolta. Kun ne siteet, jotka
»vuosisatoina oliwat yhdistäneet Suomen, Ruotsiin, katkaistiin on
Suomalaisten into ja harrastus yhä enemmän kääntynyt Suomen
kieleen, kansan muinaisajoihin ja sen tulewaiseen kansallisuuteen,
eikä nämät ahkeroimiset ole turhaan menneet.

Skandmawian Niemimaa.
Tämä niemimaa, jonka ympärillä on pohjaisessa Jäämeri,

lännessä Pohjanmeri, lounassa Skagerrack, Kattegat ja Juutin-
rauma, idässä Itämeri, Atvenameri ja Pohjanlahti, yhtyy koil-
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lisessa Venäjänmaahan. — Siinä on taksi yhteisen kuninkaan
hallittaivaa, mutta muuten eri kuningaskuntaa: Ruotsi, itäinen,
ja Norja, läntinen osa.

Ruotsin ja Norjan, samoin kuin Tanskanli wanhimmat tarinat
alkaivat Oden nimisestä miehestä, joka Asarineen sanotaan noin
100 tv. ennen Krist, asettuneen Ruotsiin, Mälarin pohjaiselle ran-
nalle. Se jumaluusoppi, jonka Oden saattoi »voimaansa, kiihotti
kansaa kaiken elämänsä unwumaan sotiin ja taisteluksiin , sillä ai-
noastansa sodassa kaatuneet päästivät Walhallaan Odenin asuntoihin.
Wuosisatoja kului ennenkun etelä Europatzsa mitään tiettiin asuk-
kaista pohjaisissa maissa, joissa monta pikku-kuningasw hallitsi ja
usein oliwat keskinäisissä riidoissa. Noin iv. 800 j. Kr. alkoi yksi
heistä wallotwa toisten muita, jotka tätä paheksuen patenitvat etsi-
mään uusia llsunto-paikkoja. Tästä alkoi nuot etelä ja länsi Eu-
röftassll suuresti peljatyt wiitinki-retket, joilla kaupunkeja poltettiin
ja wiljamaiw häwitettiin. Saadakseen perin»juurin rauhaa näistä
retkeiliäin käynnistä, päätettiin rutveta kääntämään pohjuis-maiden
asukkaita kristin-oppiin. Kristin-uskon ensimäinen apostoli Ruot-
sissa oli Ansgarius (w. 829) ja hänen jälkeensä tuli sitte toisia
lähetyssaarnaajia. Pakanat tetitvät pitkällistä ja kestäwää wastusw.

Ruotsissa oli Olawi Sylituningas ensimäinen, joka (w. 1000)
antoi kastaa itsensä kristin-uskoon; mutta riita pakanain ja kris-
tin-opin tunnuswjain wälillä kesti wielä kauwan aikaa. Tähän rii-
taan tuli wielä toinenki. Ruotsissa oli, näet, talsi ftäätansau:
Swealaiset testi osassa ja Guotiläiset etelässä, jotta keskenänsä
wisteliwat etuisuudesta, joka taistelu päättyi molempain sukukuntain
ystälvällisella yhdistymisellä Birger Jaarlin suwusw lähtewäin
Folkunga kuningasten hallitessa (1250 wuoden jälkeen).

Ruotsi tuli nyt likempään yhteyteen ulkomaan kanssa, mutta se
lvailutti taas, että wanha kansakunwis-asetutz, joka omisti kansalle
itsenäisen hallinnon, rupesi myöntämään erityisille perheille suurem-
paa walwa. Naiden perhekuntain »välille nosti kateus keskinäisiä
riitoja, jolla aikaa Margareta, joka silloin Tanskaa ja Norjaa hal-
litsi, kutsuttu» myöskin hallitilaksi Ruotsiin. Hän päätti yhdistää
nämät kolme heimo-kansllll ja pani päätöksensä toimeen waltiopäi-
willä Kulmarin kaupungissa (1397), josw tämä yhdistys sanotaan
Kalmarin yhdistylselsi (unioniksi). Jälkeiset unionikuninlaat
eiwät kuitenkaan ymmärtäneet oikeudella ja kohtuudella näitä kol-
mea kansaa kohden wahwiswa tätä yhteyttä , waan whtoiwat pitää
Tanskalaisia ivallitseivana kansana. Ruotsin kansan oikeuden puo-
lustajatta mainittakoon Engelbrekt Engelbrettinpoita ja Sturen
suku. Kun wihdoin kuningas Kristian 2:nen hirmutöillä ja we-
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rituomioilla (Tukholman werilöyly 1520) koki iluifesti murtaa
Ruotsalaisten wastusw, niin nousi Gustaa Waasa häntä ivastaan
ja onnistui wupnutwa Ruotsinmaan. Ihdistys hajosi; Ruotsalaiset
ottiwat wapauttajansa Guswn Wnasan kuninkaaksensa ja tekiwät
wlllw-istuimen hänen suwullensa perimöiseksi.

Gustllll 1 oli »voimallinen kuningas, ja semmoisen turwitsiki
Ruotsin sen-nikainen tila. Hänen etewin toimensa oli Lutherin
puhdistaman uskon-opin tuottaminen »valtakuntaan. Hänen poi-
lainsa keskinäinen epä-foftu uhkasi estää kansallisen woiman edisty-
mistä ja wielä takasin tuoda paawin opin, mutta Guswan nuorin
poika Kaarle 9:siis asetti jälleen keskinäisen järjestyksen. Hänen
poikansa ja jälkeisensä, tuon suuren Gustllll 2 Adolfin aitana
(1611—1632) menilvät Ruotsalaiset protestanttilaitzten puolustajiksi
Saksaan, jossa Gustaa, suuria uro-töitä tehtyään, sai kuolemansa
Liitzenin sotatantereella (1632). Hänen jalomielisiä tekojansa jat-
toitvllt hänen koulussa harjaantuneet miehet, ja Ruotsi tuli etewim-
päin Europan »valtakuntain joukkoon. Tämän kunnian saawutw-
minen oli suuresti hiuduttanut maata ja kansaa, mutta-ivoimin
saatiin taaskin kuningas Kaarle 11:nen aikana. Hänen jälkeisensä
Kaarle 12:sei ollut oikein älykäs urhollisuudessaan ja siitä seurasi
Wenäjän »voitto Pulwwasfa (1709) Ruotsin häiviötsi. Hänen
itsepäinen menettelemisensä walwkunnan asioissa osotti, kuinka »vaa-
rallinen kuninkaan rajaton »valta oli, jonkatähden se lopetettiin ja
niin kutsuttu wllpaus aikakausi alkoi (1718—1772), jonn kuitenki
walwherrain wälillä oli keskinäisiä riitoja. Tämä aikakausi on kui-
tenki muistettllwu siitä että silloin todella ahkeroittiin teinollisuuden
ja sisällisen tilan parantamista. Gustaa 3:mas (1771—1792)
lopetti wapllutz-ujan ja sen ohessa sen sisällisen tilan, jokn uhkasi
häwittäll walwkunnan itsenäisyyttä. Gustaa 3:nen hallitus oli
myöskin hyivä taidetten ja tiedetten edistämiseksi. Hänen poikansa
Gustaa 4:s Adolf saattoi ykfipintaisuutenfa tähden Ruotsinmaan
häiviönsä partaalle ja häneltä otettiin hallitus pois (1809). Wuon^
na 1819 kuoli Vaasan suku ja walw-istuimelle otettiin ranskalai-
nen kenraali Bernadotte, jokn kuninkaana nimitettiin Kaarle 14:s
Juha. Siitä nsti on Ruotsi pitkällisellä rauhalla suuresti edistynyt
Mllisissn lvoimissaan.

Norjassa yhdisti Harald Kaunotutta (w. 829) ne monet, laak-
soissa olewat, pienet »valtakunnat. Kowain sotain perästä onnistui
Olawi Trygwenpoila jn Olawi pyhä wnhwiswn kristin opin
wnlwkuntnlln (1030). Siitä seurasi heti säweämmät wwnt. Ve-
risin keskinäisiä taisteluja hallituksesta testi kuitenkin, jotka estiwät
sisallista wnurnstumitzw. Wnnhan, Odenistn alkuperäisen lunin-
gatz-suwun kuoltua pääsi Tanskan prinsessa Margareta hnllitsinksi
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ju hän koki yhdistää pohjaisia maiw Kalmariu yhdistyksen kautta.
Sen hajottua, pysyi Norja yhdistettynä Tanskanmaan kanssa ja
joutui pian kyllä Tanskan ala-waltakunnaksi 1814 lvuoteen asti,
jolloin Norja yhdistettiin Ruotsinmaan kanssa itsenäiseksi »valtakun-
naksi. Sittemmin on se kansallis- siwistyksessä ja sisällisissä tvoi-
missuun edistynyt.

a) Ruotsin kuningaskunta.
8,002 n. pen.; 4,020,000 asuk., 502 v. pen. alalla.

On ylehensä muorista maata. Köli kulkee pitkin Norjan
rajaa ja lykkää monta simuhaaraa tänne. Suurempia tasankoja
on Harmassa. Wirtoja on paljo, jotka juoksemat poikki maan,
warsinki pohjaisesta osasta Pohjanlahteen. Kaiwetuista lveden-
juoksuista mainittakoon GööttN-kanawa, joka Slätbllken-nimisestä
Itämeren lahdesta (lähellä Söderlopingin kaupunkia) kulkee
Wetterin pitkänsoikeaan järiveen ja siitä Wenerin isoon järtveen,
josta Göötin joki juoksee Kattegatiin. Ilman-ala on taivallisesti
kylmä, ilma puhdas ja raitis. Maanlaatu on enimmiten rau-
tasekaista ja kiivistä hietamaata. Wiljawaa maata on waan
paikoin. Maanlviljelys (ruis, ohra, kaura, nisu) on pää-ela-
tuskeino ja sato on isompi kuiu lvuotiset tarpeet. Wiljawimmat
maat owat Upsalan, Itägöötin ja Skanen-tasangot. Metalleista
on raudan saalis runsahin, sitä lähin »vasken, jll niiden kaitva-
minen on toinen elatus-keino. Metsän-tuotetten walmistaminen,
karjanhoito ja kalastammen (lohi, silakka) owat muutamin pai-
koin aitvan tärkeät elatus-keinot, enimmiten pohjais puolessa,
jossa myöski (Helsinglannissa ja Angermanlannissa) pellaivan
wiljeleminen ja liinan kutominen owat suuresta arwosta. Slväl-
tor-nimisessä hedelmättömässä seudussa, Wenerin etelä puo-
lella kudotaan paljon kankaita, mutta muut kansan elatuskeinot
owat tvähemmästä arwosta. Tehtaista owat rauta- ja »verka-
tehtaat eteivimmät. Kotimaan ja ulkomaan kauppa on tvireä;
höyrylaiivasto on sangen artvoisa ja usioita rautateitä on ru-
wettu tekemään. Rauta ja puukalut olvat etewimmät tvientita-
warat. Kansan yhteisestä siwistämisestä ja oppineittenki tieteel-
lisestä siwistämisestä pidetään suurta huolta. Uskonoppi on
ewankelis-lutherilainen. Hallitusmuoto on peruslaillinen yksi-

Maatiede 9
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waltaineu, kahdella waltiopäimä-huoneella. Valtakuuta jakaupi
kolmeen »uaakuutaan: 1) TwcallMaa, keslimäinen osa, hywiu
metsäwää, ja jossa owat waltakuunan parahiminat muorikaiwan-
uot, 2) Göötinmaa, etelä-osa, lauhkeammalla ilmanalalla ja toi-
sia osia wiljawampi, 3) Nonlallti, pohjainen osa, laaja, kylmä
ja hedelmätön, täynnä metsiä, wuoria, kaulalta, soita ja järwiä;
mutta hallituksen suhteen on maa jaettu ,25:teeu maaherran
lääniin.

Siveäninaa. Tukholma, ihanalla paikalla Mälari-järiven juok-
sulla Itämereen, walwkunnan pääkaupunki, kuninkaan ju pää-hallinto-
kunwin asunto, huivi oikeus, monet akatemiat ja muiw tieteen ja tai-
teen oppilaitoksia; sunri tehdas- ja kaupanliike; 125 t. — Upsala, ta-

saisella paikalla Fyris-joen »varrella, yliopisto, »valtakunnan arkkipispa,
9 t. — Westerns, Mälarin rannalla, käypi kauppaa Tukholmassa, sa-
moin kun muutti Mälarin rannalla olemat kaupungit, 5 t. — Sala,
hedelmällisellä tasangolla, 4 t. Lähellä on walwkunuan suurin hopia-
kaimanto. — Geflr, Pohjanlahden rannalla, monta tehdasta, melkoinen
puulalun kauppa, 12 t. — Falun, lähellä Dal-jokea, 5 t. Lähellä
on walwkunnan suurin wasNkaiwanw. — Örebro, Hjelmari-järwen
itäisellä kulmalla, »vireä liike, 8 t. — Karlstad, Kwr-joen suulla Wc-
ncriin, käypi kuuppaa (enimmiten Göoteporissa) Wermlannin randalla
ja puukaluilla, 5 t. — EstilstltNll, Mälarin eteläisellä ruunalla, kuu-
luisia rautatehtaita, 5 t.

Göötinmaa. Norrköping, Motala-joen suulla Brä-lahteen,
walwkunnan suurimpia kaupunkeja, monta suurta tehdas-laitosta (»ve-
ran, pumpulikankaan) , latveu kauppa, 22 t. — Jönköping, Wetterin
eteläpäässä, howioikeus, melkoinen tulitikun kauppa, 9 t. — Kalmar,
Kalmarin salmen rannalla, puukalun kauppa, 9 t. — Karlskrona, I-
tämeren rannalla, linnotettu, sowlaiwaston asento, hymä kauppa, 16 t.
— Istad, Itämeren rannalla, ylitfekulku Saksanmaalle, jymäkauppa,
6 t. — 3und, ivunha kaupunki, Skunen tasangolla, yliopisto, 9 t. —

Göötepori, Göötinjoeu suulla, walwkunnan toinen kaupunki, isoja teh-
taita, lawea kauppa, 42 t. — Marstrand, wähäinen kaupunki saarella
Kattegatissa, ynnä Karlstenin luju liuna. — Wenersliorg, Göötinjoen
niskalla Weneristä (Trollhäwu pudoke ja kanawa), käypi kuusipuu
Göoteporissa ju Wermlannissa, 4 f. — Boras, Swältor (nälkä-
seudut) nimisessä hedelmättömässä paikkakunnassa, jonka asukkaat har-
jotwwat melkoista kudontaa ja saamat koko »valtakunnassa käydä talosta
taloon kauppaamassa käsi-alojaan, 3 t. — Itämeren saaret: Ölanti
ju Gottlllnti, kaMi-rikkaat. — Wisby Gottlannissa, ivanha kaupunki
kauniilla muinais-jäännöksillä, pitää mielä hyivää kauppaa, 6 t.
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Norrlunti. Hernösand, saarella Angermaujoen suulla, hymä
vuukalun kauppa, 3 t. Näillä tienoilla miljellään runsaasti pellawaa,
harjotewun kehruuta ju kudontaa. — Sundswllll, ivircä liike, 5 t. —

ttuiuo, samannimisen joen suulla, käypi kauppaa enimmiten Tukhol-
massa, niinkuin pohjaisemmatki kaupungit, lohella, karjan- ja metsän-
tuotteilla, 2 t.

Amerikassa Läusi-Indiun saaristossa on Ruotsilla Vllrthelemi-
niminen pieni saari <§ n. pen., 3 t. asuk.), jossa saadaan hymää
pnmpulill.

b) Norjan kuningaskunta,
5,799 n. pen., iz milj. asuk, 259 n. pen. alalla.

Pitkänsoitea wuonmaa pitkin Jäämeren ja Pohjanmeren
rantaa Skager-Nackiin asti. Pohjaisimmasta NordkyN niemestä
kulkee muorenselänne Köli-, TwMe- ja Lange-fjeld nimisenä ete-
läisimpääu Llltdesnäs-niemeen. Pitkin läntistä ja pohjaista
rantaa on lawea saaristo, ja merenlahdet (lvuouot) pistämät
sywälle maihin. Ilman-ala on sisemmissa osissa kylmä, ranta-

maissa sangen lauhkea. Maa on kiivistä, jonka ivuoksi maan-
miljelys on maikeaa; siispä ei saada eloakaan tarpeeksi. Kalas-
taminen (turska, silli, sei, y. m.) on pää-elatuskeinona, sitä lä-
hin metsänwiljelys ja Muorityö (rauta, Maski, hopea). Pohjai-
sessa osassa on karjanhoito ja metsästäminen (haahka) erino-
maisin elatuskeino, muita muut kansan elatuskeinot omat »vähäi-
set. Tehdasliike ja mun teollisuus alkamaisillaan, kauppa sitä
ivastaan suuresta arwosta (kala erinomaisinta wientitawaraa).
Uskonoppi on lutherilainen. Kansan simistymistä edistetään
uutterasti. Hallitusmuoto on yksimaltainen, mutta iso-taräjillä
(storting) rajotettuna. Hallitusta pitää, kuninkaan poissa olles-
sa, tvara-kuningas tahi ivaltion »vallanpitäjä tvaltaneuivoston
kanssa. Luonnon suhteen jakaupi maltatuuta kolmeen osaan:
Söndenfjeld, DoMresta eteläänpäin ja Langefjeldistä itään, ta-

saisin ja hedelmällisin osa koko maassa; Westenfjeld Langefjel-
distä länteenpäin ja Nordenfjeld, DoMresta pohjassenpäin, täyn-
nä wuoria sywälle pistäwien wuonoin »välissä, joita pitkin kul-
jetaan, kun ei käy maanteitä tekeminen. Hallituksen suhteen on
»valtakunta jaettu 19 amtiin, joita amtimiebet hallitsemat.
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— Kristiania, samannimisen muononrannalla, walwkunnan pää-
kaupunki ja hallituksen asuntopaikka, yliopisto, raudan ja laudan kaup-
pa, 40 t. — Trammen, Drammen-joen suulla Kristianiun »vuonoon,
iso puukalun kauppa, 10 t. — Kongsuerg, Louwen-joen warrella,
isoja hopiakaiwantoja, 4 t. — Kristiansand, merikulun suhteen sopi-
malla paikalla, 10 t. — Stawanger, Bukne-wuonon rannalla, iso sil-
lin kauppa, 12 t. — Bergen, meren-lahden rannalla, suurin kauppa-
kaupunki (kaloja), 26 t. — Trondhjem, tvuonon rannalla, kaupitsee
kaloja ja »vaskea (kaakkoa päin olewasw Röras-nimisestä tuuorikaupun-
gisw), 16 t. — Hammerfest, pohjaisin kaupunki toto maan päällä,
saarella Alten-tvuonossa, jonka etelä rannalla on maan pohjaisin pel-
lontviljelys. — Saaria: Lofoddin-saaret, joissa on parahimpia kalan-
saaliita maan päällä ja myös harjotewan metsästämistä. Moskönäs-
saaresta eteläänpäin on Mal-wirtll niminen, määrällinen merenwirw.
— Pohjaisimmallu Magerö-suurellu on Europan pohjaisin niemi,
Nordkap (Pohjan niemi).

Tanskan kuningaskunta.
696 n. pen.; 1,600,000 asuk., 2,300 n. pen. alalla.

Pikkutuningasten häwittcimisellä perusti wanha Gorm (843—936)
Tanskan yksiwallan, ja silloin jo rakennettiin Tanskan niemimaan
eteläisessä osassa Dannewirle warjelukseksi Saksalaisin (raju: Ei-
der-joki) ja kristillisyyttä ivastaan, joku kuitenki suuren Knuutin
aitana tuli yleiseen waltaan (noin tv. 1000). Jonkun aikaa oli
waltio wahwistumaisillaan, jolloin Tanskalaiset lewittiwät walwansa
Itämeren eteläranwmailla, mutta sitten taas häiviämistä päin.
Näiden tvaihetten perästä tahtoi kuningatar Margareta Kalmarin
yhdistyksellä yhdistää pohjais-maiden heimo-kansat. Ruotsin erottua
yhdistyksestä, seurasi kown kansallis-roihn Tanskalaisten ja Ruotsa-
laisten wälillä, josw nousi monet häwittäwäiset sodat. Tämä
wihn on wusw nyky-nikoinn lauhtunut. Tanskalaisia on toinenli
seikka huolettanut, nimittäin heidän tilansa Saksan herttuakuntaa
Holsteinin kohtaan, joka myös on ollut Tanskanmaan kanssa yhdis-
tettynä. Tämä kiista ratkaistiin nykyään (1864) siten, että ei ai-
noastansa Holsteini, ivaan myös osittain Saksalaisilta osittain Tans-
kalaisilta asuttu Slestvig eli etelä-puoli Taustan niemimaata meni
hukkaan Tanskalta Saksalle. Aiwun wähän on Tanska »vaikuttanut
suuriin mailman tapauksiin, muttn on kuitenkin kaswatwnut monta
mainio-miestä, joista mainittakoon tähteintutkia Tycho Brahe, ru-
noilin Oehlenschläger, kuwanweistäjä Thordwaldfen.

Pohjais wiikingit löysiwät w. 861 M. Krist. Islannin saaren,
joka sitten parhaasta päästä sai asukkaita Norjasta. Islanti oli
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pohjaislansain wanhin siwistys-maa. Täällä eleskeli SllUlUNd
Frode, joka on tirjotwnut wauhoja jumaluus-taruja, Snorre
Sturlenpoilll, jonka Heimskringla on alkulähteenä pohjais-kansain
wcmhimpaan historiaan, ja tuo oppinut mies Sllxo GramMllticus.

Nykyinen Tanskan kuningaskunta, jota ympäröitsee lännessä
Pohjanmeri, pohjaisessa Skager-Rack, idässä Kattegat, josta BIM-
WUONO Pistää sywälle maahan, Juutinrauma ja Itämeri, yhtyy
etelässä Saksanmaahan (KoNge-jM on lounais rajana). Tähän
kuuluu: Tanskan saaret: Seelanti, Fyen, Laalanti, Falster,
Langelanti, Arrö, Bornholm j. n. e., ja pohjais-puoli Tanskan
niemimaata eli luutlNMaaN hertuakunta. Maa on tasaista,
paitsi mataloita töyränneitci. Maanlaatu on enimmiten sangen
tviljalvaa; ilmanala lauhkea, ja pellot hywin kaswawia. Kar-
janhoito on hytvällä kannalla; kalansaalis (silli) runsas. Metal-
leista ja muista kitvikunnan aineista on ylipään puute. Teolli-
suus ja tehdasliike on huononlainen. Kaupalle on tämä maa
sopitva ja kauppaliike on myöskin melkoinen; erinomaisempia
ivientitaivaroita on elo, lvoi, juustot, liha, eläimet ja silli.
Uskonoppi on lutherilainen. ,Kansan-opetus ja tieteelliset oppi-
laitokset owat hywässä hoidossa. Hallitusmuoto on rajotettu
yksitvaltainen.

Tähän wllltakuntaan kuuluu myös: 1) Islannin (Jää-
maan) saari (1870 n. pen., 67,000 asuk.), täynnä korkeita muo-
ria, joissa on monta tulilvuortaki l^Hekla, Krabla), ja kuumia
lähteitä (esim. Geiser), ja 2) Mr-saaret, 25 metsätöntä saarta
(25 n. pen., 9,000 asuk.), kaakkoa päin Islannista. Ilmanala
on näissä saarissa kotva; pelloniviljellys waikea ja wähäinen;
lammasten hoito, kalastammen ja metsästäminen (haahka) on
pää-elatuskeinona, tvilla-kudelmat siihen lisäksi.

Seelanti. Köpenhamina, Juutinrauman rannalla, walwkun-
nan pääkaupunki ja hallituksen asunto, yliopisto, walwkunnan suurin
tehdas- ja tlluppll-tllupunki, 155 t. — Helsingör, Juutinrauman fou-
kimmallll paikalla (z penit.), 8 t. — Tässä piti ennen kaikkein ohitse
tultetvaiu laitvain, joita wuonna 1856 oli 20,532, maksan tullia. —

Juutin m aa. Aalborg, Limwuonon rannalla, tehtaita (nahka) ja
kauppa (eloa ja silliä), 10 t. — Randers, Kattegatista lähtewän »vuo-
non rannalla, hanskatehwiw, hywä kauppa, 9 t. — Fredericia, Wähä-
Beltin rannalla, linnotettu, 6 t.
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Maita ulkomailla (7 t. asuk.). Amerikassa: osu Grönlantia
ja muutamia Länsi-Indian pieniä saaria (Wirginia- eli Neitfy-faaret).

Tanskan niemimaan etelä-osa eli Sleswigin herttuakuuw (16?
n. pen., 410 t. asuk., osiksi Tanskalaista, osiksi Saksalaisia) Eider-jo-
keen asti ja Saksanmaahan kuuluivaiset herttuakunnat Holstein ju
Lauenburg (174 n. pen., 600 t. asuk.), jotka maat nykyään (1864)
Tansklln-maultu otettiin pois, eiwät wielä ole saaneet säännöllistä
hallitusta, waan hallinto on määrätty »väliaikaisille hoidon-pitäjille.
(Sleswigissii) Flendsburg, armoisa kauppakaupunki Itämeren lahden
rannalla, hallinnon asunto-paikka, 20 t. — (Holsteinisfa) Kiel,
Eider-joesw Itämereen kulkeman karmivan rannalla, yliopisto, »vireä
kauppa, Mlllln-hallituksen asunto-paikka, 18 t. — Altona, Elbe-wir-
ran rannalla, luivea kauppaliike, 46 t.

Suuren Britannian kuningaskunta.
5,697 n. pen., 29z milj. asuk., 5,180 n. pen. alalla.

Tämä tvaltakunta on yksi Europan iviidestä iso-tvaltiosta.
Maita on sillä jokaisessa maa-osassa (207,930 n. pen. ja 175
milj. asukasta), mutta tässä puhutaan ivaan itse emämaasta.
Siihen kuuluu: 1) Britannia, Europan suurin saari, jonka ete-
läinen osa on Englannin kuningaskunta ja pohjainen osa Skott-
lannin kuningaskunta, ja 2) Irlannin kuningaskunta, myöski
suuri saari. Näideu molempaiu saarten ympärillä on idässä
Pohjanmeri, pohjaisessa ja lännessä Atlantinmeri ja etelässä
Englannin Kanaali, ja niiden »välissä IrIaNMN-meri ja sen mo-
lemmat suut, Pohjan-kanaali pohjaisessa jaArjön kanaali etelässä.

Historian »vanhimmilla ajoilla, noin 2,500 iv. sitten, oliwat
Britannian saaret tunnetut tina-faartm nimellä, josta Fenicialai-
set käwiwät tinaa tuomassa. Tutummaksi tuliwat ue sitte, kun
Roomalaiset rupesiroat tänne Maltaansa leivittämään (w. 55 ennen
Kr. ja ivllllottimatki melkein koko Englannin (uoiu 100 jälk. Kr.).
Sitte kun Roomalaiset jättimät maan (410 j. Kr.) ja Piltit ja
Skottilaiset Skottlannisw rupesimat ahdistumaan Brittiläisiä, kut-
suiivut nämät »viimeksi mainitut aivukseusa Anglit ja Satsit luo-
teis Saksasta (449). Nämät lvallottimat sittemmin, koivin taistel-
tua Brittiläisten kanssa, melkein koko Englannin ja asettitvat seit-
semän lvaltioa (heptarkia) ja ottimat kristin-oftin. Nämät seitse-
män »valtioa yhdistettiin yhdeksi Maltakunnaksi (iv. 827), jolle ku-
ningas Alfred fnuri (M. 900) toimitti säädyllisyyttä, ivoimuu ja
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ariuoa. Englantiin oli pohjais-»viikingeillä häwittämisen halu ja
Tanskalaiset »vallottitvatki Englannin, mutta muutaman ajan kulut-
tua (m> 1066) taas »valloti sen eräs pohjais-Rautzkassa asuma
uormannilaiuen herttua Wilhelm Wllllottlljll. Tästä tuli suuri
muutos maan fisälliseeu tilaau, sillä nämät uudet moittajat anus-
tiivat itselleen suuret oikeudet ja suuren osan maata, mutta ivanhan
kansan tvopllus, taivat ja kieli uhattiin häwittää. Nämät hallitsi-
alw nyt suositut isoiset sumut uarkästyimät sittemmin kuningasten
omamaltllisistll yrityksistä, jonkutähden he uostimat kapinan ja
(»v. 1215) maateiivat itselleen magna charta niinisen ivapautzkir-
jan. Wähitellen'saiwat »nyös kaupuukein ja kreiivikuutain ivalitfe-
mat edusmiehet sian parlamentissa (maltiokokoutsesfa) (m. 1233)
ja hankkimat wähitellen itselleen laajemmat »vapaudet ja oikeudet.
Tähän vikaan syttyi sota Englannin ja Ranskan wälillä, joka kesti,
»vaikka aika ajoin lakannunna, päälle 100 wuoden. Sillä aikaa
uhattiin Ranskan mauw peräti wullotwu, mutta Orleansin-neitsyc»
ilmi tultua (m. 1428) kääntyi sota toiselle kannulle ju Englanti
häivisi »vielä »vanhat ivoitto-maansaki Ranskassa. Senjalleen oli
Englannissa sisällinen rauhattomuus, julmia ja »verisiä pahantekoja
ja loivat koetukset, jotka kaikki suattoimut suuret muutokset muun
sisälliselle tilalle, siten että loppupuolella 1400:naikakaudesta York-
ja Lunkaster-suivnt (eli ivaltoinen ju puullinen ruusu) riiteliivät
kenellä olisi parempi oikeus hallitukseen, ja 1500-luiuun alkupuo-
lella oli riitaa, joka on muinitwma katolilaisten julmuudesta pro-
testunttilaisia ivastaan. Proteswnttiluisnus säilyi kuitenki sillä Ma-
lin ja pääsi »voitolle kuningatar Elisabetin hallituksen aikana
(1558—1603), jolloin perustettiin Englannin tulemainen suuruus
siten että meri-sowwoima hankittiin, teollisuus »virkistyi, kauppa
laajeni ju sen ensimäiset ulkomaiset moitto-maat moitettiin. Myöski
päätettiin täydellisesti tuo jo iv. 1172 aljettu Irlannin ivallotus,
joka saari sitä ennen oli jaettu moneen maltakuntaan. — Tähän
aikaan eli suuri runoilin Shakespeare.

Wuonna 838 perustui Skottlannin »valtakunta. Tämän »val-
takunnan kanssa oli Englanti käynyt monta sotuu mutta nyt Eli-
sabetin kuoleman jälkeen tuli Skottlannissa hallitsema Stuartin-
suku myöskin Englannin ivalta-istuimelle, jonka tantta näiden mal-
iukuntain yhdistys ivalmistettiin. Stuartit whtoiwat riistää kuu-
sultu heidän »voitetut lvupuutensu ju oikeutensa ja itsellensä anastaa
rajattoman Mallan. Se nostatti tytymättömyyttä ja saattoi wih-
doin kuningas Kaarle I:sen mestuus-pölkylle (w. 1649), jolloin
»valtakunta julistettiin wsawallaksi. Tällä aikaa edisti wsawallan
protektori (suojelin) Oliwier Cromwell kauppaa ja meri-kulkua.
Kuningaswlllw tosin uudistettiin (M. 1660) ja Stuartit kutsuttiin
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takaisin, mutta heidän, kansan wapautw waswan wrlotwwaiset
Pyrintönsä saattoiwat heidät kartoitetuksi (tv. 1688). Oranian
prinssi Wilhelm tuli walw-istuimelle. Riidan-alaiset oikeudet
hallitsian ja kansan wälillä määrättiin nyt tyystemmin ja se wui-
kuttti sekä uskonnollista että »valtiollista wapautw, joku on tuotta-
nut ihmis-hengelle wapaan ju moni-puolisen wuurustumisen. Bri-
tannian waltllkunw on sittemmin saawutwnut senkaltaisen woiman
ja artvon, jota sille on tuottanut ratkaisewau mahwwaisuuden tär-
keimmissä mailman-tapauksissa. Rikkaan ja keltvollisen kirjallifuu-
tensaki kuutta on se waikutwnut ihmiskunnassa. Paljon on Bri-
tannian kansa edistänyt kristillisyyden ja Europalaisen sitvitztytsen
letvenemistä kaukaisillekin maille, ja missä waan Englannin siirto-
laisia on asettunut, owat he sielläki pysyneet suurenlaisisfa yrityksis-
sään. — Tosin kyllä Englanti häivisi suuren osan maata pohjais-
Amerikassa, jossa Ihdys-wulwkunnat (tv. 1783) päästivät ivapuiksi,
muttu maan häiviö palkittiin pian kyllä niillä alusmailla, joita sitte
»voitettiin Indian läntisellä niemimaalla, joka sittemmin wähitellen
on joutunut Englannin ivallan alle, ja Australiassa, jonka useim-
mat saaret löyttiin Englantilaisilta matkustajilta (Cookin matkus-
tus 1768—1779). Englanti on saawutwnut toisen wielä muhtu-
lvamman »voiton laajalla kaupallansa ja teollisuudellansa. Englan-
nissa ensin höyrykoneet asetettiin tehtaisiin (tv. 1760) ja sittekun
Amerikalllinen Fulton (w. 1807) rakensi ensimäisen höyry-laiivan,
on täällä paljon höyrylaiwoja ja höyrywaunuja rakennettu. Höy-
ryn käyttämisellä käytin-tvoimana on nyky-ajan teollisuus ja kauppa-
liike niin suurenlaisesti edistynyt.

Niihin sotiin, jotku 17-saw-lvuosiluwun lopulla, ja 18:nalussa
(1815:teen asti) ahditztilvat Europaa ja joita sanotaan Ranskan
»vallankumous-sodiksi , otti Englanti wahwan osan ja taisteli wu-
kewästi Napoleonin kaikkiwaltiaisuutw waswan. Niiden monien
mulkkausten alla, joita sitten tapahtui 1815 wuoden jälkeen, jota
aikaa syystä on kutsuttu walwkumousten aikakaudeksi, on rauhalli-
suus tvllllinnut Britannian »valtakunnassa, »vaikka sielläki suuria ja
mahwwia asioita ja muutoksia on ollut hankkeissa ju tullut toi-
meenki. Ainoastaan Irlannissa on aika ajoin letvottomuukfin
noussut, jonka köyhä, laiska ja widotou kansa ei juuri syyttömästi-
tuän kanua katkeraa mieltä Englantia ivastaan, toitvoen sen yhtey-
destä pääseiuänsä. — Lain «rivossa pitäminen on Englannin kan-
sassa silmiin-pistätvä ominaisuus, joka sen on monesta harhauksesta
ivarjcllut.

Paitsi läntistä Wales (lue Wehls) nimistä osaa, joka on
muorista, on Englanti kaunis tasamaa. Joet owat pieniä,
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mutta wälkeät purjehtimiselle ja sentähden tarkeä-arlvoiset. Ete-
läinen osa Skottlantia on aalvaa, mutta pohjainen osa on ylänkö-
maata (Skottlannin ylänkö-maat). Irlannissa on wuorotellen
matalaisia wuoria ja töyränneitä, soita, laitumia ja peltoja.
Ilmanala on lauha, ilma kostea ja sateet runsaat; Irlannissa
on maa koko wuoden wiheriäinen. Peltoa wiljellään suurella
taidolla, mutta elo (enimmiten nisu), tvaikka kyllä runsas, ei ulotu
paljolle tväestölle. Nälänhätä ei ole outo Irlannissa, warsinki
huonoina peruna-ivuosina. Karjanhoidosta ja eläin-lajin pa-
rantamisesta pidetään suurta huolta. Metalleista ja »unista ki-
lvikunnan aineista mainittakoon kiwihiilet, rauta ja tina. Tai-
dollisuuden, tehtaitten (warsinki pumpuliteht.) ja kaupan suhteen
lvoittaivat Britannialaiset kaikki muut kansakunnat. Wientitawa-
roita on enimmiten kiwihiilet ja tehdas-kalu; tuontitaivara enim-
miten raaka-aineet tehtaisiin. Liike maassa on tuiki tvilkas,
sillä kanatvia ja rautateitä on paljon, joita kuljetaan höyrylai-
tvoilla ja höyrylvaunuilla. Tieteet ja taiteet owat hywällä kan-
nalla, mutta kansan siivistyttäminen on huononpuolinen, ja mo-
ninpuolin on täällä »viheliäisin köyhyys ja suurin rikkaus rin-
nakkain; huonoin on tila Irlannissa. Dleinen uskonoppi on
reformerattu, Irlannissa katolinen. Hallitus on yksitvaltainen,
ynnä parlamentin (ylä- ja ala-huoneen) kanssa.

Englanti (20z milj. asuk.). Lontoo, Thames-wirran (Them-
sen) rannalla, walwkunnan pääkaupunki, ja hallituksen asumapaitta,
suurin ja artvoisin tehdas- ja kauppa-kaupunki koko maan päällä, 2 yli-
opistoa, 3 milj. asuk. Erinomaisista teoksista mainittakoon tunneli,
taiwettu tie Thames-wirran alitse. — Greenwich (Grinitsch), suuri
sairashuone ja suuri tähtitorni, 76 t. — Dower, Kanaalin soutimman
(7 pen.) kohdan rannalla, ylikulku Ranskan maalle. Meren-nlninen
sähkölennätin. — Brighton, (Breitn), Kanaalin rannalla. Englannin
kauniin kaupunki, 78 t. — Portsmouth, Kanaalin rannalla, laiwaston
pää-asento, 95 t. — Plymouth, Kanaalin rannalla, sowlaiwaston sa-
tama, lllwea kauppa, 63 t. — Bristol, lähellä Setvern-ivirran suuta
Bristol-kanaaliin, 3:mas kauppa-kaupunki, 154 t. — Liwerpool, Ir-
lanninmeren rannalla, 2:nen kauppakaupunki, 444 t. — Newtllstle
(Niukästl), Pohjanmeren rannalla, kiwihiili-riktaasfa seudussa, iso
kauppa, 110 t. — Hull, Humber (Ömber)-joen suulla, latvea kauppa,
99 t. — Leeds (Lids), isoja willatehwiw, 20? t. - Manchester,
suurimmat pumpulitehtuat, 340 t. — Sheffield, rauta- ja teräs-teh-
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wiw, 185 t. — Birmingham (Börmingäm), paraat metallitehtaat,
296 t. — Worcestcr, (Oärstr), Sewern-wirran rannalla, isoja pos-
liini-tehtuiw. — Oxford, Thames-wirran rannalla, yliopis^. —

Cambridge, (Kämbritsch), yli-opisto. — Saaria: Wight (Weit),
kannis saari Kanaalissa. — Scilly-sllllret, lounaisen nieinen kohdulla.
Anglesea (Ängelsi), Irlunninmeressä, johon mannermaasta menee
pylwäille rakettu rauwsilta, jota kulkemat höyrywaunut ja jonka alitse
laiwat purjehtimat. — Man, samassa meressä.

Skottlauti (3-1 milj. asuk.) Edinburgh, Forth-nimisen me-
renlahden rannalla, pääkaupunki, yli-opisto, monta tehdasta, laMeu
kauppu, 168 t. — New-Aberdeen (Nju Äberdin), Pohjanmeren ran-
nalla, werku- ja liinll-tehwiw, hymä kuuppa, yliopisto, 74 t. —

Glasgow, (Gläsgo), lähellä ihanan Clydc (Kleid)-joen suuta Poh-
jankanaaliin, yliopisto, isoja pumpulitehwiw, kauppa, 395 t. — In-
werness, ylänkömuiden pääpaikka. — Saaria: Hebridit, Orlney- ja
Shetlannin saaret, kylmät ja hedelmättömät, joiden ympärillä on myrs-
kyinen ja karinen meri; sillin ja ivefilintuin pyynti on pää-elatntzkeino.

Irlanti (5Z »nilj. asuk.). Tuulin, Irlauninmeren rannalla,
pääwllp., teht., kauppa, 250 t. — Belfast, Pohjankanaalin rannalla,
liinan kudonta, kauppa, 119. — Limerick, Shannon-(Schännen-)
»virran suulla, armoifa kuuppa, 45 t. — Cork, etelärannalla, 2:nen
kauppakaupunki (karja-kauppu, jonka lähden sitä kntsuwun »valtakuuuau
teurashuoneeksi), 79 t.

Britannian walwkunnan alus-maat ulko-mailla. Europassa
(165 t. as.) Helgolanti, pie»»i saari Pohjanmeressä. — Norrmannin-
saaret lähellä Ranslanmaan rantaa. — Gibraltar, kaupunki ja luja
linna, Wälimeren suun rannalla. — Malta, ja muutamia pienempiä
saaria mainitussa meressä, Siciliasta etelään päin. — Aasiassa (138
milj. asuk.): suurin osa Indian läntistä niemimaata, Ccilonin saari
ja Honglongin-saari, Kiinan etelä-rannan edustalla j. m. — Afri-
kassa (1 milj. asuk.): alus-maitu läntisellä rannalla ja Kllp-maa
(eteläinen osa) ja muutamia saaria Atlantin- ja ludiun-meressä. —

Amerikassa (4z mil. asuk.): suuria maita Pohjais-Amerikau pohjaisessa
osassa , enin osa Länsi-Indian saaria (Jamaika isoin), osa Guyauaa,
Etelä-Amerikllssu. — Austruliussu (iz milj. asuk.): alus-maitu Uu-
dessa Hollannissa ja monia muita pienimpiä suuria.

Alamaiden kuningaskunta.
641 n. pen.; 3,668,000 asuk., 5,727 n. pen. alalla.

Tätä ivaltakuntaa kutsutaan myöskin Hollanniksi, jonta maa
on yhdenmuotoista, metsätöntä ja alhaista tasamaata Pobjan-
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meren ja^en lahtien Dollariin ja Zlttder-Seen eteläpuolella.
Sen läpi juoksee Rheini-tvirta (suuhaarat: Assel, Wanha-
Rheini, Leck ja Waal) ja Maas, joka yhtyy Waaliin ja sitte
kutsutaan Merwe, sekä Schelde. Sen rajoilla on idässä Saksan-
maa (Preussi), etelässä Belgia. Ranta-maa on niin alhais-
ta, että nonsuivesi tulisi maahan, jos ei luonnon-tekemät
hieta-harjut ja sitä ivastaan tehdyt padot ja kanamat sitä estäisi.
Ilmanala on lanhkea, ilma sumuinen ja kostea; maa neivaista,
mutta on monella kanawalla kuiwattu ja saatu heinämiksi nii-
tuiksi (pohjaisessa) ja »Viljamiksi pelloiksi (etelässä). Eloa ei
kuitenkaan tule tarpeeksi. Karjauhoito on erinomainen ja sar-
wikarja oiwallinen. Pellawanwiljelys, sillin- (Shetlannin saa-
rissa) ja malaskalan-pyynti (Jäämeressä), samoin kukkien-kas-
matus oivat suuresta armosta. Teollisuus ja tehtaat omat erin-
omaisia. Kauppa on hyivin lalvea, ja kauppakalut owat karjan-
anti (»voi, juusto), tehdaskatu (pellatvn-, pumpuli- ja silkti-kaukaat,
paperi) ja undis-asuntojen (koloniain)-tuotteet (maulset, kahwe,
sokeri j. m.). Puhekielenä on ala-saksa. Pää-uskonto on re-
formerattu. Kansan-siwistyttäininen on hyivällä kannalla, sa-
nloin korkeampi oppi ja ihanne-taidot. Kuninkaan »valta on
rajotettn pääsäätykunnilla. Erillään pää-maasta, etelään päin,
on herttuakunta Luxemburg, joka kuuluu Saksanmaahan, lvuori-
maa, huouo pellonwiljelys, karjanhoito ja muoritaimanto (rauta)
melkoiuen.

— AmsterdlliN, Zuider-See-lahdeu raunalla, paras kaupunki,
Europan 3:mas tanftpakaupuuki , 2L7 t. — Hllllrlem, isoja liinan
walkaistuslaitoksia, kukka-kaupftu, 29 t. — Leyden, ivunhun-Rheinin
ruunalla, Millukuupan ja ioerkatehtuitten pääpaikka, yliopisto, 38 t.
Haag, kuninkaan asunto, 85 t. — Rotterdam, Mertven rannalla,
»valtakunnan 2:nen kauppakaupunki, 113 t. — Tordrecht, saarella Mer-
»vessä; täällä »valmistetaan Hollannin tukaatit. — Utrccht, Manhan-
Rheinin rannalla, yliopisto, silkki-, »villa- ja sokeri-tehwiw, 57 t. —

Saaria Merwen ja niiden muideu wirwiu suulla kutsutaan ZeelllN-
nilsi. — Mllllstricht, Maas-joen rannalla. Saksanmaahan kuulumassa
Limburg-uimisessu herttuakunnassa, luja linna, 28 t. — Lähellä ou
taivllttolnan suuria kimen-louhoksia, jossa on kummallisia kimettymiii
(liwiksi kowenueita kaluja).

Muita ulkomaalla (18 milj. asuk.). Aasiassa: IllWllU- saari,
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jossa on kaupunki Batawia, osia Sumatra-, Borneo , Celebes- ja
Kryyti-saarisw j. m. — Afrikassa: undis-asunnoita Mä-Guinean
rantu-maalla. — Amerikassa : muutamia »vähistä Antilleistu (S:t Mar-
tin, Eustache, Kurayao j. m.) ja Surinam (osa Guyanaa Etelä-
Amerikassa).

Belgian kuningaskunta.
537 n. pen. ; 4,840,000 asuk. 9,015 n. pen. alalla.

Tämän rajoilla on luoteessa Pohjanmeri, pohjaisessa Ala-
maat, idässä Preussin maakunnat ja lounassa Ranskanmaa.
Enin osa on alhaista tasamaata; Mlllls- ja Schelde-joet juok-
semat läpitse. Ilmanala on lauhkea; ilma sumuinen ja kostea;
syksy ihanin lvuodenaika. Maa ei ole ylipään niin wesiperäistä
kun Alamaissa ja, paitsi CllMpinen-nimistä kangasmaata koilli-
sessa osassa, on se tviljaivaa. Pelloniviljelys on parhaimmalla
karmalla. Lampaat owat erinomaista lajia. Eteläinen osa, jossa
rauta- ja kiwihiili-rikkaat Ardenni-wuoret owat, on matala-
wuorista; täällä on ilma puhtaampi mutta hedelmällisyys »vä-
häisempi. Tämän paikkakunnan asukkaat (Wallonit) owat taita-
wia wuorenkaiwajia. Teollisuus ja tehdasliike on erinomainen.
Liike maassa on wilkas, sillä rautateitä on monta. Ulkomaan
kauppa toimitetaan enimmiten wierailla laiwoilla, ja wientita-
warat owat tehdas-kalua (pellalva-, pumpuli- ja ivilla-kankaita,
pitsejä, rauta- ja teräskatuja). Pää-uskonto on katolinen.
Tieteellisyyden ja muun taidon edistyttämisen laitoksia on monta
ja itse kansan sitvistyttäminen on paremmalla kannalla kun
muissa katolilaisissa maissa. Pohjaisessa osassa puhutaan ala-
saksaa, etelässä pilattua ranskan-kieltä. Hallitus on rajotettu
ytsiiv altainen.

— Briissel, pääkaup., kaunis kaupunki, yliopisto, monenlaisia
tehtaita (kauneimpia pitsejä), 182t. — Antwerpen, Schelden rannalla,
suurin kauppakaupunki, linnotettu, 117 t. — Gent, hywiä tehtaita,
tukankaswatus, wllhwa kauppa, yliopisto, 121 t. — Brugge, ennen
suuri ja »vieläkin arlvoisa kauppa, 51 t. — Namur, Maas-joen ran-
nalla, mewllitehwiw, 26 t. — Liittich, Maas-joen rannalla, kitvääri-
tehtaita ja muun rauwkalun-tehwiw, 100 t. — Werwiers, suuria
»verkatehtaita, 29 t.
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Ne maat, jotka kuulumat Alamaiden ja Belgian kuningaskun-
tiin, eimät ole historiassa olleet mistään armosta ennen 1400 jälk.
Krist., josta asti erinomainen teollisuus ja kauppaliike täällä wir«
listyi. Ne monet pienet »valtakunnat, joita täällä ilmaantui, yh-
distettiin perinnön, oston ja sotain kautta mieraille hallitsioille ja
joutuiwat wihdoin (w. 1555) Spanialle. Kun protestanttinen oppi
oli päässyt letviämllän pohjaisessa osassa, toki Spanian senaikainen
katolisen opin liimailin sekä uskonnollista ja »valtiollista wapautw
wllstustllwll kuningas Filip 2:n ja hänen samanmielinen npu-
miehensä. Alban herttua, tulella ja miekalla karkottaa kaikkea wapa-
utw. Oranian Prinsin Wilhelmin johdolla, yhdistyi seitsemän
pohjais-puolistn maakuntaa liittoon Utrechtin kaupungissa lv. 1579
yhteiseksi puolustukseksi ja paäsiwät pitkällisellä ja kowalla sodalla
»vapaiksi Sftaniasw (m. 1609 ja 1648). Tämä Hollannin tafa-
wllltio oli silla malin tullut »voimakkaaksi kauppansa ja meritvoi-
mansa kautta. Tämä maa oli myös turtva-paikkana niille, joita
rohkeemman mapaamielisyytensu tähden tvainottiin. Se puolusti
itsensä menestyksellä mahtaman Ranskanki karkautsia waswan ja
oli «rivostansa Europan pää-walwtunwin joukossa 1750 w:teen
asti. — Etelä osa Alamaita, katolilaiset Alamaat, pysyimät Spa-
nian mallassa, jonka aita-ajoin täytyi antaa Ranskalle suuret nlat
maata ja »viimein (M. 1714) lopunkin Itämallalle. Tämän maan
samoin kun Hollannin wsawaltionki wallottiwat Ranskalaiset Rans-
kan wllltllkumous-fowin aikana, mutta waltakokouksetzsa Wienin
kaupungissa (w. 1815) yhdistettiin ne Ihdys-Alamaiden kunin-
gaskunnaksi. Tämä wlllwkunw pysyi koossa 1830 w:teen asti,
jolloin etelä-maat hojottiwat yhdistyksen pohjais-maiden kanssa.
Siitä asti owat Alamaat ja Belgia olleet eri »valtakuntana.

Saksanmaa.
11,457 n. pen.; 45 milj. asuk., 3929 n. pen. alulla.

Europan koskimainen osa. Rajoina on Itämeri, Eider-
joki ja Pohjanmeri pohjaisessa, Alamaat, Belgia ja Ranskan-
maa lännessä, Schtveitzi (Rheini-tvirta), Italia (Alppi-lvuoret)
ja Adrianmeri etelässä, Kroatia, Unkarinmaa, Galizia, Puola ja
Preussi idässä, a) Eteläinen osa on Alppi-tUNturein lvuori-
haaroja täynnä ja on korkeatvuorista. b) Keskimäinen osa, jossa
Fichtel-wuorestll lähtewien »vuorijonojen ja niiden haarain wä-
lillä on suuria ja aukeita tasamaita, on matalampi-wuorista.
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c) Pohjainen osa on alhaista tasamaata, paitsi »vähäisiä harjan-
teita, ja on ylipään hietamaata, paitsi jokiivarsia, jotka owat
tviljaivia ja hedelmällisiä. Täällä on ivuorottain kankaita, soita,
metsiä, heinawiä nuttuja (marsch-maita) ja hywin laslvawia
peltoja. — Itäisen osan läpi juoksee Oder-ivirta Itämereen,
Elbe, jonka lvirta-alalla on Saksanmaan rikkaimmat osat, juok-
see keskimäisen osan läpi Pohjanmereen, johonka myös RheilU-
(lähde Schweizissa, suu Alamaissa) ja Weser-wirrat juoksemat
läntisen osan läpi ja eteläisen osan läpi juoksee Donau-lvirran
alkupää. Ilmanala on ylipään lauhkea ja kostea; pohjaisessa
alauko-maassa ei paljo kylmempi kun eteläisessäkään ylänkö-
maassa, jossa ikuinen lumi ja jää peittää Alppi-ivuorten kukku-
lat. ,— Ihanimmat seudut owat Adrianmeren rantamaa, jossa
eteläiset kasivit (öljypuutki) menestyivät, ja Rheini-ivirran ja sen
Neckar» ja Main-nimisten siivujokien miinirikkaat alangot. Maan-
lviljelys, jota enempi puoli asukkaita toimittaa, on pää-elatus-
keino, waan ei ole kaikin paikoin ennättänyt oikeen edistyä.
Iytvälajista miljellääu ruista, kauraa, ohraa, nisua, myöskin
maisi-, hirssi- ja riisi-nimisiä jymälajia. Wuorikaiwannoista
on Saksanmaalla runsai>nmat tulot; kiwihiilet ja zinkki owat
arwoisempia wientitawaroita. Metsät eiwät ole laweat, mutta
niiden hymä hoitaminen on osottanut hyötynsä. Karjanhoito
on monin paikoin erinomaisella kalmalla; Nlpfti-mailla pää-ela-
tuskeinona. Pohjaisessa osassa pidetään paljon hanhia. Teolli-
suus, tehdas-liike ja kauppa on suuri, ei kuiteukaan joka pai-
kassa samassa määrässä. Rautateistä ia kanaivista ei ole puu-
tetta. Tieteillä ja taiteilla on täällä jo kauwan ollut kotonsa.
Kansanopetus, warsinki protestanttein seassa, on paremmassa
järjestyksessä kun muualla ja simistys yleisempi kun muissa
maissa. Enempi kun puoli on asukkaista katolilaisia (etelä osas-
sa), muut owat protestantteja (enimmiten lutherilaisia). Saksan-
maassa on monta eri »valtakuntaa. Pobjaiset ivaltakunnat owat

keskinäisessä liitossa, jota sanotaan Pohjais-Saksan liitoksi.
Pää-ivaltakunta siinä on Preussi.

Germanilaiset eli Saksalaiset kansat, jotka sittemmin omat mah-
wwasti toimittaneet ihmisyyden edistymistä ja siinä niin armoisiksi
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tulleet että Europan ja muiden maiden korkein simistys on sanottu
Germaniluis-simislykjeksi, nähdään alussa olleen raakaa milli-kunsaa.
He llsuimat Pohjanmeren, Itämeren, Rheinin, Donaun ju Weich-
selin Malisessa laajassa, Miljelemättömässä maassa. — Ensiksi il-
maantumat Cimbrit ja Teutonit. Nämät tulimat pohjaisesta päin
hämitytztll leivittämään-Galliaan (Ranskaan) ja Italiaan, mutta
siellä Roomalaiset ne woittiwut (101 enn. Kr.) Roomalaiset loki-
ivat sitte »nonin kerroin wallotwa Germanilaisia ja sailvatki maa-
seudun Rheinin itäisellä puolella; mutta keruskilainen Arminius
eli Herman moitti Teutoburgin metsässä (w. 9 jälk. Kr.) ja tämä
ivoitto mapuutti Germaniluiset Roomalaisten ikeestä. Sen siaan
rupeeiuat Germanilaiset wähän jälkeemmin ahdistamaan Roomalai-
sia, jotka häwiämäisillään eiwät enää ivoineet heitä karkottaa.
Wuonna 375 jalk. Kr. tunkiwat Hunnit Aasiasta Euroftaan ja
tästä nousi liikkeet, joiw kutsutaan suureksi tansanwaellulsetsi.
Germanilaiset kansat, joita ahdistettiin manhoistu asunto-paikois-
tuan, syöksimät Roomin walwkunnan piirikuntiin etsien uusia asun-
toja ja perustuvat Germanilaisia »valtakuntia etelä- ja länsi-Euro-
ftllssu, jow waswan Elbe-ivirran itäiselle puolelle Germaniaa Sla-
wilaisill kansoja asettui. Ne Roomin »valtakuntaan asettuneet Ger-
manilaiset ottiivat pian kristin-oftin ju sen korkeemman situistyksen,
joku Rooinin wlllwkunnassa wallitsi, ja wähitellen lewisi kristillisyys
ja simistys itse Germaniaanki.

Kaikista nyt perustetuista Germanilaisisw waltioista oli Fran-
kien »valtakunta »voimallisin. Alkufteräisesti kuului tähän pohjais
puoli Ranskanmuutu, mutta Klodwigin kautta (noin »v. 500) le-
wisi se yli koko maan. Sitte paniwnt Frankien hallitsiut länsi- ja
keski-Saks3n asukkaat »valtakuntaansa. Waikka kylläkin oli sisällisiä
rauhattomuuksia, le»visi Frankien wulwkunw kuitenki ju tuli suurim-
paan armoonsa ja woimaansa Kaarle Suuren aikana, joka (w. 800)
sai arivonimen: Roomin keisari. Hän edisti maaniviljelystä ja
kauppaa ja oli innokas leivittämään taitoa ja walistusw kansaansa;
itse opetteli hän lukemaan ja kirjottamaan, jota taitoa siihen aikaan
oli Harmoilla muilla kun papeilla. Sisälliset rauhattomuudet hänen
kuolemansa jälkeen tvaikuttiivat että wulwkunw suostumuksessa Wer-
dunin kaupungissa (iv. 843) jaettiin kolmeen osaan: Italia, Länsi-
Fränti eli Ranstanmaa ja Itä-Franki eli Saksanmaa.

Tästä alkaa Saksan »varsinainen historia. Saksa lelvittää kris-
tillisyyttä, simistystänsä ja tieltänsä Slawilais kansain seassa Elbe-
joen itll-puolella ja yhdistää Maltaansa pohjais puolen Italiaa,
jonka jälkeen sen kuningas Otto Suuri (m. 962) sai arwo-nimen:
Roomin keisari. Tama yhteys Italian kanssa kietoi Saksan kunin-
kaat Italian asioihin ja likempään yhteyteen Roomin paamien
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kanssa sekä esti heitä oikee» hoitamasta Saksan sisällisiä puolia.
Wuotten kuluessa oli Saksan iv alta-istuimella istunut monta oi-
wallisw ju ansiollista hallitsiaa , joista mainittakoon Fredrit 1
Barbarossa (1152—1190) ja Fredrik 2:nen l 1212—1250, Ho-
henstausiien sunkari-sumutzta, mutta pyrkiessänsä pitämään woi-
massa armoansa noissa Saksan yliwulwa wastaan nurisemissa I-
tulialnisissa, laiminlöimät he Saksan asiat. Siellä ne monet ma»
sallit eli lääniherrat oliwat itselleen anastaneet ainu suuremman
itsenäisyyden, niin että Saksa monin sadoin pilku-waltioineen löy-
hässä yhteydessään oli Roomin walwkunnan nimellisenä, jonka hal^
litsia wielä sitteti kun hänen yliwalwnsa Italiassa loppui w. 1250,
sai pitää arwo-nimen: Roomin keisari, ja asetettiin »virkaansa »vaa-
lin kautta, joka tv. 1356 annettiin seitsemälle niin kutsutulle »vaali-
ruhtinaalle. Ainoastaan etewammällä nerollansa kykeni keisari
koossa pitämään tätä walwkunwa, jota jo 1250 wuoden jälkeen
sopii pitää hätuinnynnä. Kun uuden ajan alussa Lutherin alkama
opinpuhdistus erotti Salsan kansan katolilaisiin ja protestanttilaisiin,
niin saattoi se matkaan myös »valtiollisen erkaumisen erittäinkin
30'wuotisen sodan kautta ja sen jälkeen. Waltakunnan paämiehellä
oli nyt waan tointa omain maidensa hallituksessa, joihinka kuului
lalveat Itätvallan maa-ulat. Nimeksi oli Saksan »valtakunta pysy-
nyt 1806 w:teen saakka, jolloin myös sen keisari luopui armostansa.
Useat Saksan ruhtinaat tekitvät sitten tuon Rheinin liiton, joka
asettui Ranskan keisarin Napoleonin turmiin. Knn Napoleoni oli
kukistettu, perustettiin walwkokouksessa Wien kaupungissa Saksan
tvllltioliitto 38:lla itsenäisellä jäsenellä, joiden yhteiset asiat työn-
nettiin liittokokoukselle, jossa Itätvallan keisarin asiamies piti ole-
man esimiehenä. Liittokunta piti kokouksiansa Frankfurt am Mai-
nissa. Mutta wiimes sodan kautta (iv. 1866) hajosi tämä liitto,
ja pohjais Saksassa perustettiin uusi liitto, nimellä Pohjllis-Sllt-
fan liitto, johon waan kuuluu pohjaifemmat Saksan maat, poh-
jais puolella Mainin wirwa. Preussi on pääwalwklinwna siinä.

1) Itllwallan keisarikunta (3588 n. pen., 13 milj. asuk.).
eteläinen Saksanmaa, ja

2) Preussin kuningaskunta (3390 n. pen., 14z milj. asuk.),
pohjaisessa ja läntisessä Saksanmaassa. Näistä »valtakunnista puhu-
taan edespäin samalla kun muistakin niihin kuulumista osista, jotka
eiwät kuulu Saksllnmahan.

3) Bllierin kuningaskunta (1385 n. pen., 4z milj. asuk.), on
enimmiten ylänkö-tasamaata. Donau-wirw ja sen silvujoet Iller,

Leck, Isar, ja Inu juoksewat eteläisen osan läpi; pohjaisessa osassa
juoksee MaiN-wirtll, wiinikukkulain wälisfä. Ludwiginlanawa yhdis-
tää Donnun ja Mainin siwujoet, joten siis päästään Pohjanmerestä
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Mustaan mereen. Hedelmällisyys on yleisesti suuri; Teollisuus on
huonompi luu monissa muissa Salsan muaknnnissa. Asukkaat owat
enimmätzti katolilaisia. — Miinchen, Isar joen rannalla, pääkaupunki,
komea, kalliita kuivaus- ja muita wito-wluja, yliopisto, 143 t. —

Augsburg, Lech-joen rannalla, läyfti wilkasw kauppaa Italiassa, 45 t.
— Niirnverg, kuuluisa taidollisuudestansa (lastenleikkikalujn ja muuta
Nurnbergiu-rihkamllll), 63 t. — Wiirzburg, Mainin rannalla, yliopisto,
wiinikauppa, 36 t. — Leuchtenberg, lähellä Böhmermald-nimistä
»vuorta, pääkaupunki entisessä omassa herttuakunnassaan.

4) Wiirtembergin kuningaskunta (354 n. pen., 1Z milj. asut.),
enimmin Muorista, ihanaa, hyivin wiljeltyä ja hedelmällistä maata,
Neckarin ja ylä-Donau-tvirran ympärillä. Teollisuus on arivoisa.
Asukkaat owat enimmiten protestantteja. - Stuttgart, Neckarin ran-
nalla, wiinamäkein keskellä, pääkaupunki, kaunis, 56 t. — Tiibingen,
Neckarin rannalla, yliopisto. — Heilbronn, Neckarin rannalla, arlvoi-
sin tehdas- ja kauppa-kaupunki, 15 t. — Mm, Iller-joen suulla Do-
nnuhun, hywä kauppa, 23 t.

5) Blldin suurihertullkuntll (278 n. pen., 1,370,000 asuk.),
ihana ja hedelmällinen laatso-maa Rheini-wirran warrella. Wiinin-
»viljelys, teollisuus ja tehdasliite on melkoinen. Enin osa asukkaita
oivat katolilaisia. -- Kllrlsruhe, pääkaupunki, kaunis, rakennettu leivi-
tetyn »viuhkaimen muotoiseksi, tehtaita, 27 t. — Manheim, Neckarin
suulla, »viinikauppa, 2? t.

6) Hessin suurihertuakunta (153 n. pen., 857,000 asuk.).
Saksanmaan ihanimpia maita, lehdikkö- ja wiini-kukkuloiw kauniisti
iviljeltyin alhoin ympärillä. Enin osa asukkaita owat lutherilaisia.
— DllNNstadt, pääkaupunki, 28 t. — Mllinz, Main-Mirran suulla,
luja linna, tehtaita, kauppa, 41 t.

7) Sachsin kuningaskunta (272 n. pen., 2z milj. asuk.);
Elbe juoksee läpi. Eteläinen osa, joka ulottuu hopiarikkansen Erzge-
virgen-muoreen, on Muorista (Sachsin Schmeizi); siellä on karjan-
hoito, liinan kudonta ja oljenpalmikoitseminen wwnllisin elatus-keinoja.
Pohjainen osa on tasaisempaa, hedelmällistä ja oiwallisesti wiljeltyä.
Saksan suuresta kirjallisuudesta painetaan neljäsosa Sachsissa. Lutheri-
lainen oppi on pää-uskonto. — Dresden, Elben rannalla, paäkaup.,
kaunis kaupunki, mainio kuivasta, 128 t. — Leipzig, hedelmällisellä
tasamaalla, jossa monet historialliset sowwftpelut owat tapahtuneet,
yliopisto. Saksan kirjakaupan pääpaikka, kolmet isot markkinat ivuo-
detzsa, 79 t. — Chemnitz, arwoisin tehdaskaupunki, 46 t.

8, 9) MectlenburgiN suurihertuakunnat, läntinen osa Itä-
meren rannan alankomaata. Saksanmaan »viljalvimpia »naitu. Suuri
hewoisen hoito. Kehnonen teollisuus. Lutherilainen uskonoppi. Kah^

Maatiede.
.
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dessa osassa: a) M. Schwerin ja b) M. Strclitz. Wismar,
26 t., ja Rostock, 13 t., kauppakaupungit Itämeren rannalla.

10, 11, 12) Kolme wapllllta waltalaupuntia: Liibesi Trawe-
joen suulla Itämereen, 32 t. Oli ennen suuren Hansaliiton pääkau-
punki. — Hampuri, Elben rannalla. Saksanmaan ja koto Europan
mannermaan suurin kauppakaupunki, suuria tehtaita (sokeri), 476 t.
— Bremen, Weserin rannalla, kuljettaa enimmiten liinukunkaitu Ame-
rikuun„67 t.

Suksunmauhan kuulumia »valtioita on »vielä : a) eteläisessä osassa
13) Ruhtinaskunta Lichtenstein Rheini-wirran rannalla; b) läntisessä
osassa, 14) Ruhtinaskunta Waldeck, 15) Suuriruhtinaskunta Luxem-
burg ja HertUlllunw Limvurg, kuulumia Alamaihin; c) leski osassa
16) Suuriherttuakunta Sachsin Weimari, 17—19) Sachsin Herttua-
kunnat: Koburg-Gotha, Meiningen-Hildburghauscn ja Altenburg,
20, 21) Rllhtinastunnut Rcusi: Greiz ja Schleiz, 22, 23)Ruhtinus-
lunnut Schwartzburg: Sondcrshausen ju Rudolstadt; d) pohjaisessa
osassa 24) Herttuakunw Braunschweig, 25) Herttuakunw Oldenburg,
26) Herttuakuuw Anhalt, 27, 28) Ruhtinaskunnat Lippe: Tetmold
ja Schaumburg.

Itäroallan keisarikunta.
11,305 n. pen., 32z milj. asuk., 2,839 n. pen. alalla.

Tämän rajoilla on koillisessa Venäjänmaa ja Preussi,
luoteessa Sachsi ja Vaieri, lounassa Schlveizi, etelässä Italia,
Adrianmeri ja Turkinmaa. Valtakuntaan, joka on yksi niistä
»viidestä iso-tvaltiosta, kuuluu monta, ei ainoastaan luonnon
laadun, waan myöskin asukasten tapain ja kielen suhteen toisis-
taan eroamaa osaa. Päätvirta on DvNÄU (sen keski-osa), suu-
resta arwosta matkakulun suhteen. Koolta on maassa wuoria.
Isommista tasamaista maiuittakoon Unkarin tasamaa eteläpuo-
lella ja GalizillN tasamaa pohjaispuolella metalli-rikkaita Kar-
pllthi-ivuoria. Ilmanala on yleiseen lanha, kesät kuumat, tal-
wet kotvat. Hedelmällisyys on suuri ja maanwiljelys pää-ela-
tuskeino. Teollisuus ja tehoastoimi owat jotenkin arwoisat wal-
takunnan läntisissä osissa. Merikauppaa käydään enimmiten
Leivantinmeren (itäisen Välimeren) rannoilla. Wientitawarat
oivat metalli, wnori-suola,. iviini, elo, karjau-anti ja ivaatekau-
kaat. Asukkaat owat Saksalaisia, Slawilaisia monessa sukuhaa-
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rassa, Magyareja eli Unkarilaisia (Suomalaista sukua), j. n. e.
Enemmällä osalla on katolinen uskon-oppi. Kansan simistämi-
sessä on wielä paljo tekemistä. Keisarilla on melkein raja-
ton ivalta.

1) Saksan maakunnat: Itiiwalta, jymä- ja tuiini-rikas
alankomaa Donau-ivirran ympärillä; Salzburg, wuorimau; —

Stejermarl, metsäinen wuorimau, oiwullisillu ruutu- kaiwunnoillu; —

Illyria, (s. o. Kiirnthi- ju Kraini-nimiset muorimaut ju Adrianme-
ren ihanat ja hedelmälliset rantamaat: Görz, Gradisla, Tricst ja
IstrillN niemimaa); — Tyroli, alppimaa, jonka kuumissa laaksoissa
miinapuut, silkkiäispuut, sitruunit ja muut hymiu menestymät; —

Böhmi, ympärillä olemain mewllirikkaitten wuorten (hopia, tina) sul-
kema, hymin hedelmällinen muorenkattila-laakso. Asukkaat oivat ahke-
roitu (kuuluisimmat lusi-teokset; pumpuli kudontuu); — Miihri ju osu
Schlesiaa, hedelmällinen alankomaa. -^ Wieni, Donaun-wirran ran-
nalla Itämallassll, maltakunnan pääkaup. ja hallituksen asunto, suu-
rimpia Europassa, yliopisto, kaupan ja tehdasten pää-paikka; 560 t.
Idrill Krainissa, runsaita elohopiakaimantoja. — Triest, lähellä
Adrianmertä, suurin merikauppakaupunki walwkunnassa, 66 t. — Prag,
Böhmissä, yliopisto, iso teollisuuden ja kaupanliike, 143 t.

2) Puolan maakunnat: Galizill ja KratllN, hedelmällinen
tasamaa, pohjaispuolella Karpathi-muoria. Läntisessä osassa on Euro-
pan runsahimmat suolukuitvunnot (Wielizka). Kaakkoisen »vuorimaan
nimi on Vutowinll. — Lemberg, yliopisto, tehtaita, 70 t. — Krakau,
Weichselin rannalla, hymä kalippa, yliopisto, 41 t.

4) Unkarin maakunnat: llntllriNMllll, etelä puolella Karpa-
thi-muoria, — Siebenbiirgi eli Transsilwania, kaakossa, — Temes-
war Banati, eteläinen osa Theisi-wirrutzta itäänpäin olewaa maata,
— Serwian-Woiwodilunta, eteläisin osu Theih- ju Tonun-wirwin
»välimaata. Siebenbiirgi ja pohjainen Unkarinmaa owat »vuorimaita,
joissa on Europan runsahimmat kulw-kaiwunnot ja runsaasti mui-
takin metalleja; mutta se osa, jonka läpi Donau-wirw ja sen kalainen
Theih-haara juoksee, on wsuisw ja kasmau riisiä, maisia, eteläkasmiu
ja miiniä, kuitenkin on täällä suuria metsättömiä kankaita (pustia) ja
soita. — Presiburg, Donaun rannalla, tehtaita, kauppa, 43 t. —

Komorn, Donaun rannalla, lujempia linnoja. — Ofen (Buda) ju
Pesth, Donaun rannalla, tumpiti puolellansa, tunlnwat yhteen (Buda-
Pesth), etemin kaupunki, yliopisto, suuri kauppa, 187 t. — Tokai,
Theitz-mirran rannalla, lähitienoilla kaswaa Europan kalliimmat »vii-
nilajit (Tokaja). — Debreczin, toinen kauppakaupunki, 36 t.

5) Etelä-Slamilaiset maakunnat: Slllwouia, soinen ja
»vähän wiljelty wsainua, Donan-ivirrasta eteläänpäin sen Tau-nimi-
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seen haaraan asti; — Kroatia, hedelmällinen maa Unkarin ja Adrian-
meren wälillä; — Dalmatia, etelä-kaswia runsaasti kaswawa wuori-
mau Adriun-merestä itään päin. — Fiume, Qwurnero lahden ran-
nalla, hylvä merikauppa Unkarin tarouroilla. — Pitkin Turkinmaan
rajaa olewaa Kroatian, Slawonian ja Vanutin osua kutsutaan Sotilais-
rajalsi, jossa asnu peltoa wiljelewiä sotamiehiä, joilla on omituinen
sota-hallituksensa.

Päämaa on Saksan arkki-herttuakunw Itäwalw, joka sai alkunsa
Kaarle suuren kautta (w. 796) ju jonka kanssa muut kruunu-maat
wähitellen owat yhdistetyt. Jo keski-ajalla yhdistettiin siihen monta
Saksan maakuntllll ja uuden ujun alussa (w. 1526) tuli Böhmin
kuningaskunta ynnä Mähri lisäksi, jossa Slulvilais-sukuperäiset
Tschechit noin 1000 wuotw ennen oliwat perustaneet itselleen wal-
wkunnan. Tässä maassa eleskeli ja »vaikutti, Pragin yliopistossa,
noin tv. 1400, Juha Huft; hän oli niitä miehiä, jotka roalmisti-
mat uskon-opin puhdistusta, jota tapahtui seuruatvallu wuosisadnlla.
Husi kyllä eläwältä poltettiin, mutta sen jälkeen syttyneessä kauhean
julmassa Hutzsilllis sodassa sotimat Böhmiläiset niin kotvin, että
heille myönnettiin nauttia Herran-ehtoolisessa sekä leipää että miinaa,
eikä ainoastansa leipää, niinkuin Roomin paawit oliwat wivuksi
tehneet. — Sumuun aikaan kun Böhmiki tvoitettiin myöskin Un-
kurinmua ja wähitellen etelä-Slnwilaiset maat. Unkarin eli ennen
niin kutsutun Pannonian tasamaalla oli kunsunwuellusten aikana
monta eri lausua oleskellut. Tähän oli myöskin Hunnien kunin-
gas Attila, asettunut ja täältä hän »vaelsi sota-joukkonensa senlaa-
tuisille häivitysretkille, joista tuli sananlasku: jossa Attilan helvo-
nen on tullannut, siinä ei heinä enää kaswa. Wihdoin asettui tä-
hän (w. 890) Suomalais-sukuiset Unkarilaiset eli Nlagyarit,
jotka wähitellen tuliivat wallitsewaisetsi kansaksi. Alussa käwiwät
Unkarilaisetki nopsalla ratsu-lväellään ryöstöretkillä länttä kohden,
siksi kun Saksan kaswawa »voima niille teki lopun. Kuningas Ste-
fani pyhllN kautta (iv. 1000) sai kristillisyys ja sen keralla sitvis-
tys ja sisällinen järjestys »vallan maassa. Wuosina 1230—1240
kärsi Unkari paljon Aasiasta tulwailewain Mongolilaisten hätvi-
tyksistä. Niiden pois menon jälkeen alkoi parempi wointi »virkis-
tyä, mutta että rikas ja mahwwa aatelisto piti yhteistä kansaa ko-
tvassa alamaisuuden tilassa, ei se tietysti ollut hytvä maalle. Kesti-
ajan loppupuolella Unkarinmaa oli »vaarassa Turkilaisten piiälle-
knrkauksistn, muttn Juha Hunnyadi ja Mathias Korwinus tor-
juitvllt heitä Unkarista ja siis koko kristillisestä Europasta. Tätä
torjumisen tilaa kesti wielä uuteen aikakauteen, johon tuli wielä
lisäksi nuriseminen ja kapina Ituwallan ylihallitusta waswan. Kun
Itäwalw 1740 wuoden jälkeen oli häwiämäisilläim, pelastiwat Un-
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karilaiset sen, sanoen whtowansa kuolla kuninkaansa Maria There-
stan puolesta. Rauhattomina tvuosina 1848 ja 1849 koki Magyari-
lainen kansa riistää Unkarin pois Itäwallalw, mutta se ei onnis-
tunut, sillä Itllwalwa auttoiwat Unkarin muut kansat ja Wenäja.

Puolan kuningaskunnan jaossa sai Itäwalw Puolan maita ja
walwkokouksessa Wienin kaupungissa w. 1815 suurimman osan
pohjais Italiaa, eli Lombardia-Wenetsian, josta kuitenkin Lom-
bardia taas meni hukkaan w. 1859, jolloin Ranska auttoi Italia-
laisia heidän pyrinnöissään karkottamaan wierasw yliwalwa Ita-
liasta. 1866 wuoden sodassa menetti Itäwalw wielä Wenetsianki.

Itätvallan hallitsiat »valittiin loppupuolelta keski-aikaa Saksa-
lais-Roomalaisen keisarin nimellisiksi, mutta kun Saksan walwkunw
hajosi (w. 1806), nimittiwät he itsensä Itäivallan keisariksi. Kun
hallitus, 1848 ja 1849 »vuosien suuren kapinan jälkeen, yhteisellä
asetuksella koki yhdistää ne erinäiset kansakunnat ja siten »varjella
ja wahwiswa walwkunnan yhteyttä ja »voimaa, nousi suuri »vas-
tustus eri kansain pyrkimisistä kansallis-itsenäisyyteen, jonka lautta
walwkunnan heikkous waan on ilmi tullut.

Preussin kuningaskunta.
6,406 n. pen., 22z milj. asuk., 3,540 n. pen. alulla.

Tämä waltio on muuwmain erinomaisten hallitsiain, niinkuin
"suuren »vaaliruhtinaan" Fredrik Wilhelmin (1640—1688) ja ku-
ningas Fredrik 2:sen (1740—1786) lautta, äkisti woitwnut sen
laajuuden ja woiman, että se on ylsi Europan isowaltioitzw. Itä-
tvallan wwlllla on Preussiki kaswanut, wähitellen saadessaan lisää
maita. Se osa, josta koko walwkunw on nimensä saanut, on
Preussi. Ristiretkien aikana perustettu Salsan ritarikunta, jonka
täytyi pnlntn Palestiinan maasta sittekun Muhammedilaiset fen oli-
wat takasin »voittaneet, rupesi nyt täällä Preussissa 53-ivuotiselln
(1230-1283) sodalla alkuperäistä kansaa masentamaan, kristillisyy-
teen kääntämään jn Germnnilniseksi muuttamaan. Mimestarin oli
kuitenki w. 1466 antaminen Länsi-Preussi Puolalle, ja saadakseen
pitää itäisen osan manw, täytyi hänen myöntää Puolalle yliwalta.
Wuonna 1525 otti hän Lutherin uskonopin ju nimitti itsensä hert-
tuaksi. Hänen sukunsa kuoltua w. 1618 tuli maa Branden-
burgin «vaaliruhtinaan osaksi; Brandenburgin ivaltion alku lue-
taan w:sw 900, jolloin Saksalaiset lewittiwät kristillisyyttä ja kiel-
tänsä Slatvilais- ja Wendiläis-kansoihin Elbe-wirran itäisellä puo-
lella. Suurimman armonsa sai tämä waltio Suuren Vaaliruhti-
naan kautta, joka sillä aikaa kun Puolan walwkunw heikkeni heil-
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kenemistänsä, »vapautti maansa Puolan mallasta ja muuten tartutti
sen ivoimuu ja »varallisuutta. Sepä saattoi hänen 'komeutta ratasta-
lvllisen poikania Fredrilin m. 1701 ottamaan kuninkaan nimen. Ar-
moiseksi wulwkunnaksi Europassa korotettiin Preussi Fredrik 2:sen
Sunren kautta, joka oli maltiowiisas ja wiwwa sotapäällikkö; en-
sin hän ivllllotuksilluun laajensi maltakuntaansu ja sitten seitsen-
Vuotisessa sodassa (1756—1763) mustusti usiain, Europan mah-
wwimpain ivalwkunlain yhdistettyjä päällelarkaukfia. Hän oli myös
älykäs taas entisiin »voimiinsa asettamaan monien sotain kautta
köyhtynyttä »valtakuntaansa. Waittll hän oli widetten ja tiedetten
ystätvll ja itseti niitä harjotteli, ei hän kuitenkaan pitänyt niissä-
kään armossa Saksalaisen isänmaansa kirjallisuutta ,

joka silloin
juuri alkoi »virkistyä ja sitten on niin suureksi katzwauut. Mertilli-
simmät miehet, jotka tässä suhteessa mainitaan Saksan kunniaksi,
niinkuin Klopstoct, Melllnd, Herder, Schlegel, Schiller, Göthe,
Kant, Hegel, Humbolt owat «stammat eleskelleet ja »vaikuttaneet
Preussissa. Täällä eleskeli myöski (noin w. 1500) Nikolaus
Copernicus, joka toteen näytti että maa kulkee auringon ympäri,
eikä aurinko maan ympäri, niinkuin siihen asti luultiin. — Rans-
kan walwkumons-sowin aikana oli Preussi häiviämäisillään (tv.
1807), mutta siitä lähin alkoi tvireämpi elämä sen sifällifissä koh-
dissa, ja tämä uusi mieli kansassa tuli ilmi niissä ponnistuksissa.
joitn he Napoleonin onnettomuuden jälkeen Wenäjällä (1812),
tekiwät itsenäisyytensä säilyttämiseksi. Tämä ylemämpi mieli osot-
tiihe wielä sittemminki yleisemmän simistyksen lewittämis-hankkeissa,
niin etta Preussi siinä asiassa yhteen aikaan oli toisille »valtioille
esikutvana. Preussin kansa on tosin saawutwnut peruslaillisen hal-
lituksen, mutta wllstuswMllisia pyrkimisiä on tuou-tuostakin ilmaan-
tunut ja synnyttänyt kansassa tytymättömyyttä.

Preussin nykyisen lvaltakunnan sopii jakaa kahteen osaau.
Itäinen osa, jonka rajana on pohjaisessa Itämeri, koillisessa
Venäjänmaa, etelässä Itätvalta ja monta Saksan pientä lval-
tioa, on itä-Europan alanko-maata, ja sen läpitse juokseivat
ala-Wcichsel, Oder ja kesti-Elbe. Ilmanala on kostea ja niin
lämmin, että pohjaiset jytvälajit ja hedelmät täydellisesti tu-
leentuivat. Viljalvista pelloista, järtvistä ja metsäisistä suo-
ia hieta-maista ei ole puutetta. Itämeren rannoilla on Euro-
pan runsahiu pihkakitven (bernsteinin) saalis. Länsi-osa, jonka
rajana pohjaisessa on Pohjanmeri, lännessä Alamaat, Belgia ja
Ranskanmaa, ja idässä yhtyy itä-osaan, on alhaista »vuori- ja
tangas-maata. Virtoja ou Rheilli, Ems ja Weser. Ilmanala
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ou lauha ja suloiuen; hedelmällisyys suuri. — Tässä malta-
kunnassa on teollisuus ja tehdasliike erinomaisella kannalla.
Kauppa samaten. Aluksilla kuljettamat mirrat, kanalvat ja rau-
tatiet edistämät kulkua. Wientitawaroita owat elo, metsän-
tuoteet, silkki-, pumpuli-, millä- ja liina-kankaat. Enimmältä
osalla asukkaista on Lutherilainen uskonoppi. Hallitusmuoto
on peruslaillinen.

Itäinen osa 1) Preussi. — Memel, Kurische-Hasi-lahdeu
suulla, käy kauppaa jymillä ja puukaluilla, 17 t. — Königsberg,
Pregel-joen juoksulla Frische-Haffiin, yliopisto, hymä tehdas- ja kauppa-
liike, 87 t. — Danzig, Weichselin suun lähellä, arwoisin merikauppa-
kaupunki, 72 t. — 2) Posen. — Posen, Marthan (Oderin haaran)
rannalla, suuret markkinat, 44 t. — 3) Se hl esi a. Saksanmaan
wiljawimpia maakuntia. — Breslau, Oderin rannalla, walwkunnan
toinen kaupunki, suuri ja monenlainen tehdas- ja tauppa-liite, ylio-
pisto, 139 t. — Görlitz, Lausitzissa, suuria (Milla- ja liina-)tangas-
laitoksill. — 4) Brandenburg. — Frankfurt an der Oder, tehtaita,
jokikulku-kauppa, 34 t. — Potsdam, Hawelin (Elbeu haaran) ran-
nalla, tehtaita, kauppa, 35 t. — Berlin, Spreen (Hawelin haaran)
rannalla, walwkunnan pääkaupunki ja hallituksen asuma-paitta, Euro-
pan kauneimpia kaupunkia, yliopisto, suuria tehtaita ja kauppa, 525 t.
— 5) Po m meri. — Stettin, Oder Mirrau suulla, tehtaita, arlvoisa
kauppa (sopii pitää Berlinin satamana), 58 t. — Strlllssund, Itämeren
rannalla, tehtaita, kauppa, 22 t. — Saaria : Niigen, Usedom, Wollin.
— 6) Sachsi. — Mllgdeburg, Elben rannalla, Preussin armoisim-
pia kaupunkia; Hampurin ja fisemmäm Saksanmaan kauppa kulkee sen
läpi, 79 t. — Hlllle, Sualen (Elben haaran) rannalla, yliopisto, suo-
lan malmistutz, 42 t. — Eisleben, muorikuupunki (maski), Lutherin
syntymä-kaupunki. — Wittenberg, Elben rannalla, uston-opin puh-
distuksen alkupaikka (^z 1517). — Erfurt, Thyringin maakunnasfa,
suuri teollisuus, 33 t.

Läntinen osa. 7)Westfuli, r^ Munster, katolinen papin oppi-
laitos. — 8) Rheini -maakunnat. Koblenz, Moselin (Rheinin
haaran) suulla, lujempia linnoja, 23 t. — Bonn, Rheinin rannalla,
yliopisto, 19 t. — Kölu, suurin kauppakaupunki Rheinin rannalla,
suuri tehdas-liike (silkkiä, samettia, euu de cologne), uljas tuomiokirkko,
114 t. — Tiisseldorf, Rheinin rannalla, kuuluisa malaus-akatemia,
monta tehdasta, 38 t. — Elberfeld, suuri tahdas-liike (silkki, pumpuli),
talvea kauppa, 56 t. — Barmen, kansakkaassa laaksossa, paljon silkki-
ja pumpuli-tehwiw, 50 t. — Solingen, kuuluisia rauta- ja teräs-
tehtaita (miekanteriä). — Aachen, kuuluisia termeysmesiä, suuri teolli-



152

suus ja kauppa, 59 t. — 9) Nasfau. — Wiesbaden, lämpimiä läh-
teitä, hymy termeysmesi-pllitta, 22 t. — 10) Hessi, entinen tvnali-
ruhtinaskunw. — Kassel, Fuldun ruunalla, hymät markkinat (Milloja),
39 t. — 11) Hessin-Homburg. — Homburg, kylpypaikka. —

12) Frankfurt am Main, entinen tvapakaupunki, fuuri tehdas- jn
kauppakaupunki, 2:det suuret markkinat, 67 t. — 13) Hnnnower,
entinen kuningaskunta. --- Hannower, hymä kauppa, 71 t. — Göttin-
gen, yliopisto, 13 t. - Liinebnrg, samannimisellä kankaalla, lähellä
Elbeä; suolnlaitos, 15 t. — 14—16) Holstein, Lauenbnrg ja
SlesMig (katso 134 situua).

(Preussi ju Posen owat ne osat, jotka eiwät ole Saksan maa-
kuntin.)

Schtveizin tasamaita.
740 n. pen., 2,510,000 nsul., 3344 n. pen. nlnlla.

Maa on täynnä Alppi-ivuoria; rajoina on Italia etelässä.
Ranska (lura-tvuori) lännessä ja Saksa (Rheini-ivirta) pohjassa
ja idässä. Laaksoissa juoksee wäkewiä wirtoja kauniine pudok-
keineen. Pää-wirrat owat Rheinin ja Rhonen yläosat, jotka
molemmat juoksewat S:t Gotthardin-ivuoresta, edellinen koillista
ja pohjaista kohden ja Boden-järlvestä lähdettyänsä länttä koh-
den, jälkimäinen lounaa kohden. Laaksoissa kaswaa jotensaki
tviinapuita, hedelmiä ja jywiä. Karjanhoito on pää-elatuskeino
ja lvuorten rinteet owat hywin ruohoiset. Metsästäminen ylem-
pänä Muorilla on tuloisaa, mutta lvaaran-alaista. Vuorten
kukkuloilta, joista jää ja lumi ei ikänä sula, lohtee »väliin hir-
muisen suuria jää- ja lumi-möhkäleitä, jotka tekemät kauheita
»vahinkoja, haudaten toisinaan koko kyläkunnat lumella ja jäillä
ja toisinaan sulkemalla pakottaen »virrat yli äyrästensä. Teolli-

suus ja tehdas-liike owat hywällä kannalla pohjaisessa osassa.
Asukkaat eteläisessä osassa owat enimmiten paatvin uskonoppia
ja puhuivat Italian kieltä; muut owat enimmiten reformerattua
uskonoppia ja puhumat Saksaa tahi (länsipuolessa) Ranskan
kieltä. Nämät jälkimäiset owat myös pitäneet huolta kansan
siwistämisestä. Schweizissä on 22 tantoni-nimistä maakun-
taa, jotka kaikki knulutvat yhteen liittokuntaan. Pää-hallitusta
pitää liittoneuwokunta, johon ivalitaan 7 henkeä kolmeksi tvuodeksi.



153

— Bern, Aarin (Rheinin haaran) rannalla, pää-hallitulfen olo-
paikka, yliopisto, tehtaita ja kauppa, 29 t. — Zurich, samannimisen
jiirwen rnnnnlln, yliopisto, hymä tehdas- ja kauppa-liike, 20 t. —

S:t Gallen, lähellä Boden-järweä, musliini-kudonta, 15 t. — Basel,
Rheinin rannalla, yliopisto, tehtaita, käypi kauppaa Saksassa jaRans-
kassa, 38 t. — Genewe eli Genf, Rhonen lähtöpaikassa Genfin-jär-
luetztä, ihanin Europassa, yliopisto, tehtaita (lakkarikelloja), käypi kaup-
paa Ranskassa, 42 t.

Schtveizin maan tultua Roomalaisten tietoon noin 60 wuotw
ennen Krist., oli sen asukkaat Helwetialaifet, Gallilais- eli Celti-
läis-sukua, kuuluisat urhollisuudestaan. Kansain »vaelluksen aikana
asettui tänne myös Germanilaisia. Ensin tämä kuului Frankien wal-
tukuntuun, mutta sitten se joutui Saksalle. Kun Saksan walwkunw
oli hajoomaisillaan keski ajan loppupuolella, pääsitvät täällä myösti
lääniherrat omaan maltaansa. Niiden joukossa oli Habsburgin
kreiwi, pohjaisessa osassa. Kreiwi Rudolf Habtzburgistn »valittiin
tv. 1272 Saksan kuninkaaksi ja on hän Itawallan hallitsin suwun
esiisii. Se itsewaltninen käytös, jolla hänen poikansa salli asetetut
moutinfa kohdella tätä muorikansaa, joka rakasti wapautwnsa ja
wanhoja oikeuksiansa, matkaansaattoi että kantonit Schwyz, Uri ja
Unterwalden (w. 130?) tekiwat liiton oikeuksiansa puolustaaksensa.
Sittelnn wouti Getzler oli kaatunut maanmiehen Wilhelm Tellitl
ampumasta nuolesta, nousi suurempi liike kansassa ja woudit kar-
kotettiin. Enemmän ja enemmän maakuntia yhtyi walaliittotun-
taan. Habsburgin eli Itawallan herrat kyllä kokiwat kukistaa ftois-
luopuneiw, mutta häwisiwät wppeluksissa. Wieläpä muutti yritti-
wät lannistaa Schweiziläisiä, esim. Burgundin herttua Kaarle roh-
lea, mutta ne yritykset meniwät mitättömiin, Schweiziläisten was-
wanponniswissa. Keski-ajan lopulla oli liittokunnassa jo 13 kan-
tonia, joihin wielä kuului muita liittolaisia ja alamaisia, joilla ei
ollut kantanein oikeuksia. Uskonopin puhdistuksessa uuden ajan
alussa ottitvat Schiveiziläiset osaa Ulrik Zwinglin ja luhll Clllwi-
nin kautta, jotka perustiwat reformeratun uskon-opin. Uuden ajan
kululla owat Schweiziläiset waan olleet Ranskan palkkasoturina.
Ranskan walwkumous tuotti täälläkin rauhattomuutta ja liittolai-
set saiwat kantonin oikeudet. Walwkokouksessn Wienissä määrättiin
Schweizi liittowallaksi, 22 kantonilla. Keskinäisten riiwin jälkeen
otettiin (w. 1847) uusi asetus, jonkn kautta hallituksessa parempi
yhteys saattiin toimeen.
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Ranskan keisarikunta.
9,880 n. pen., 3?z milj. asuk., 3785 n. pen. alalla.

Rajoina on luoteessa Kanaali (jonka Ranskalainen nimi
on la Manche), lännessä Atlantin meren lahti, jota kutsutaan
Ranskan-mutkaksi eli Viskaya-lahdeksi, etelässä Pyreneitten ivuo-

ret ja Välimeri Lyon-lahteneen ja idässä Italia (Alppi-ivuoret),
Schweizi (lura-wuori), Saksanmaa (kappale Rheiniwirtaa) jaBelgia.
Paitsi mainitutta raja-wuorici kulkee muutamia matalampia ivuori-
harjuja itäisen osan läpi, joista haaroja tulee läntisen osan ta-
samaahan. Maan läpi juoksee länttä kohden Seine, Loire ja
etelää kohden Rhone. Ilmanala on lauhaa ja suloista. Maan-
laatu on yleiseen tviljatvaa (nisua, ruista, maisia). Villatto-
mista seuduista mainittakoon les ländes kutsutut kaugasmaat
pitkin lounaista rantaa. Viiniä saadaan Ranskassa runsaasti,
paraita lajia koillisessa osassa (Vourgogne ja Champagne). He-
delmiä kaswaa myös jotensaki: pohjaisessa osassa tviikuuoita,
luumuja, omenoita ja puuperunoita (näistä »valmistetaan cider-
nimistä tviiniä): eteläisessä osassa kastanjoita (jotka owat sa-
massa arlvossa kun perunat meillä), öljypuita, mandeleita, sitruu-
neja, pomeranseja j. m. Silkin »valmistaminen on snuresta ar-
mosta. Kitvikunnan aineista owat rauta ja kiwihiilet arwoi-
simmat. Ranuoilla walmistetaau merisuolaa. Teollisuus sekä
perhekunnissa että tehtaissa on hywällä kannalla. Täällä owat
Europan erinomaisimmat tehtaat, silkki-waatteen ja kaikenlaisten
ylellisyys-kalujen walmistamiseksi. Luonnon antien ja taito-
kalujen kauppa on »vilkas. Tieteellisissä ja taidollisissa asioissa
owat Ranskalaiset etetvimpiä; yhteisen kansan siivistys on kui-
tenkin aiivan huonolla kannalla. Enin osa iväestöä tunnustaa
katolista uskonoppia. Hallitusmuoto on waan nimeksi perus-
laillinen ja keisarilla on melkein rajaton ivalta. Hallinnon täh-
den on »valtakunta jaettu 89:sään departementti-nimiseen osaan.

Celtien eli Gallien nimellä owat ne kansat tunnetut, jotka
manhimmillll ajoilla kansoittivat länsi Europan. Enimmän osan
heistä Roomalaiset »vallottiwat. Melkeen saman maan, joka ny-
kyään kuuluu Ranskan walwkunwan, wallotti Julius Ccrsar (58
—52 ennen Kr.) ja teki Roomalaiseksi maakunnaksi nimellä Gallia
Alppien toisella Puolella. Kunsaiu-»vaelluksen aikana menetti
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Roomi tämän maan ja monta Germanilais kansaa asettui tähän,
jotka noin »v. 500 joutuiwat pohjais puolella asuwaisten Frankien
»vallan alle. Frankien walwkunw jaettiin Verdunin suostumuksessa
(w. 843), ja siitä ajasta asti on Länsi-Franki eli Ranskanmaa
ollnt eri »valtiona. Täällä niinkuin muissaki Germanilaisissa wal-
tioissll oli lllänitys-laitos tapana, jonka mukaan walwkunw oli
jaettu monelle ruhtinaalle, jotka oliwat lcianitysmiehiä eli tvaselleja
lääniherran mallan alla, jota eiwät he kuitenkaan paljon totelleet.
Lääniherrat kokimat kukistaa mahwwia läänitysmiehiänsä, ju se on-
kin pääasia koko keski-ajan historiassa, samaten kun kiista hengelli-
sen ja maallisen Mallan wälillä on toinen pää-osa siinä. Saksassa
ei pääkuninkaan onnistunut säilyttää walwkunnan yhteyttä, mutta

Ranskassa perustettiin wähitellen »valtiojärjestys, joka myönsi ku-
ninkaalle yksinomaisen mallan. Siihen rumettiin pyrkimään silloin
kun Isle de Francen (Parisin) herttua Hugo Capet »valittiin ku-
ninkaaksi (M. 987). Wastuswaksensa wasallien ja aateliston wal-
wa, edistiwät kuninkaat uutten kaupunkien perustamista ja wapaan
porwarisäädyn nousemista, jotka ristiretkien kautta faawuttiwat suu-
remman urmon, jonkatähden heidän edusmieheusä wuonna 1302
kutsuttiin multiopäiiville. Mahwwin lääniherroisw oli Normandian
herttua, joka myös (m. 1066) pääsi Englannin kuninkaaksi. Pit-
källinen sota hänen kanssaan kääntyi Orleansin neitsyen esiin tul-
tua (M. 1428) sillen kannalle että Englanti menetti kaikki maansa
Ranskassa. Wihdoin kun Burgundiu herttua Kaarle rohkea (m.
147?) oli kaatunut sodassa Schmeitziläisiä waswan, woipi kuningas
Ludwig 11:stehdä kuningas-mallan rajattomaksi.

Uuden ajan alussa ja uskonpuhdistus-aikakautena sai puhdistet-
tu oppi täälläki monw uskolaisw. Tästä syttyi monta sisällistä
sotaa, jotka oliwat mainioita kauhean julmuutensa tähden. Huge-
notti-sotain aikana (1562—1594) laittoiwat katolilaiset Parisin
häät, joissa yhtenä yönä 30,000 protestanttia eli hugenottia mur-
hattiin (iv. 1572). Protestanttien päällysmies Henrit Bourboni-
lainen pääsi iviimein Ranskan kuninkaaksi, ivaikka hänen täytyi
ottaa katolinen oppi. Entisille uskolaisillensa hän kuitenki hankki
uskonivllpauden ja lansalais-oikeudet Nantes'in säännön kautta (w.
1598). Tämä jalo kuningas korotti nyt hätvinnyttä, tvaiNapa
luonnonrikasw Ranskanmaaw hywiin ivoimiin, mahtiin ja armoon.
Aivonaisellll kadulla Parisissa murhasi hänen (1610) eräs Rllwail-
lllt »»iminen munkki, joka sentähden luuli ijäisen autuuden ansai-
neensa. Hanen poikansa Ludwig 13:nen hallitessa (1610—1641)
korotti kardinaali Richelieu paljun walwkunnan kunniaa ja mah-
tia. Ensimäiseksi waltioksi Europassa nousi Ranska Ludwig I4:nen
kuutta, joka pitkällisen hallituksensa aikana (1643—1715) häiritsi
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Euroftlla monella sodalla, joihin hän »vääryydellä rupesi, ja joiden
kautta hän leivitti »valtakuntaansa naapuriensa lvahingoksi. Hän
ymmärsi etsiä ja käyttää älykkäitä miehiä; taitonirkkoja ja tiedemie-
hiä suosittiin, kauppaa ja teollisuutta edistettiin. Nämät kaikki tnot-
tiwat loistoa hänen hallitukselleen ja hän itse, hänen hotvinsn ja
Ranskan sitvistys tuli esikuwaksi muille maille, joissa myöski Rans-
kan kieltä rumettiin käyttämään homi-tielenä. Monien sotainsn
kuutta oli hän kuitenki maansa köyhdyttänyt; Nantes'in säännön
peruuttamalla saattoi hän monta maakunnan uutterimmistn asuk-
kaista pakenemaan pois maasta, säädyttömällä elämällänsä ja ma-
kaamisillansa hän turmeli alamaisissaan taiten säädyllisyyden jn
keskinäisen luottamuksen. Wielä sywemmälle Ranska wajosi hänen
poikansa pojanpojan ja jälkeisensä Ludwig 15:nen aikana (1715—
1774), joka oli huolimaton, kewiämielinen ja säädytön ruhtinas,
joka yhdessä lemmikkiensä kanssa nylki kansaansa ja keltvottomalla
elämällänsä teki kuningns-nrwon mitättömäksi kansan silmissä.
Rangaistus kohtasi kuitenkin wasw hänen jälkeistänsä Ludwig
16.ta, joka kyllä oli jalomielinen ihminen mutta heikko hallitsin,
joka tuomittiin metzwus-pölkyllä henkensä heittämään (tn. 1793).

Ne weronwapaudet ja muut etuoikeudet, joita aatelistolle ja
papistolle oli suotu, lisäsiwät muun kansan rasituksia ja tnottiwat
svuren nurisemisen näitä suositulta säätyjä waswan, samalla tun
lisääntywä ivalistus kansalle ilmi saattoi ne wallitsewnt »väärinkäy-
tökset ja tuotti uusia mielipiteitä. Kun siis Ludwig 16:nen täytyi
kokoon kutsua walwkunnan säädyt järjestämään waltion raha-asioiw
(w. 1789), julistiwat nämät, etteiwät ennen erkane kun owat uu-
distaneet Ranskan sisällisen hallituksen uutten mielipidetten mukaan,
jottn waatiwat yhteistä wupnutw jn yhdenwerwisuutw kansalaisten
kesken. Siitä alkoi Rllnstan Vallankumous. Ia kansa pian kyllä
hurjaantui suureen wapausliihkoon, ja Ranska julistettiin tnsnwnl-
lakst (tv. 1792). Monta Europan muuta »valtakuntaa toti miekan
»voimalla saattaa jälleen »vanhaa järjestystä Ranskassa, muttn sen
ryysyissä werhotetut soturit saiwat loiswwia »voittoja ja »vihollisten
oli pakeneminen ja rauha tekeminen, joka laajensi Ranskan alaa.
Se julma hirmuwalw, joka nyt Ranskassa oli, tuotti keskinäisen
rauhattomuuden ja siitäpä nuori Napoleon Bonaparte, joka Rans-
kan sowjoutkoin päällikkönä oli suuria urotöitä tehnyt, sai tilan
itselleen »valmistaa tietä hallitusohjiin ja hän pääsiti wihdoin Rans-
kan keisariksi (»v. 1804). Nyt hän koki tehdä koto Europan »val-
tansa alaiseksi ja sitte tun hän (w. 1805) oli musertanut Itawallan
ja (iv. 1807) Preussin tvoimat jn Wenäja oli tehnyt liiton hänen
kanssaan, oltiinki hänelle kuuliaiset ylikantensa paitsi Englannissa,
joka »voitolla soti merillä, ja jolle Napoleonin mansoturit eiwät
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»voineet mitään tehdä. Sekä »vihollisille että ystäwille tuli nyt
Napoleonin walw rastaaksi, ja Ranskassaki hänen fowwäellinen
yliwalwnsa ja ne siteet, joilla hän ahdisti ajatusten wapautw, syn-
nyttiivät nurinaa, ehkä salassa. Wuonna 1812 ivalmisti hän it-
sensä rutkaisewnnn sotaan Wenäjän kanssa ja tunkeutuiki Mosko-
waan saakka, mutta hänen oli nyt palajaminen, kun »varhainen
talwiftulkunen ja »vihollisen miekka häwitti hänen sotajoukkonsa.
Preussi ju muita tvultukuntin nousi nyt häntä wnstnnn. Hän
woitettiin ruttaisewassn Leipzigin tappelussa (w. 1813), jonka jäl-
keen liittolaiset tunkiwat Ranskaan. Napoleon luopui hallituksesta
ja »vietiin Elben saareen (w. 1814). Seuraawanu wuonna palasi
hän Ranskaan jn pääsi taas keisariksi, muttn Europan muut hallit-
siat puniwut sowwoimansa häntä waswan ja hän woitettiin Wa«
terloossa Belgiassa (m. 1815). Toisen, kerran hän nyt luopui
hallituksesta ja mieliin pois S:t Helenan saareen, jossa hän kuoli
(M. 1821). Kaikki maat, jotka Ranska »vallankumous-aikana oli
moittanut, otettiin pois rauhanteossa Parisissa ja Wienin wnlw-
kokouksessa järjestettiin Europan yhteiset asiat.

Senjälkeistä aikakautta on kutsuttu wallanlumous-aikakaudeksi,
koska sillä ajalla Europan useimmissa maissa »vallankumouksia ta-
pahtui. Kansat owat pyrkineet sanoaksensa suurempia »vapauksia
ja oikeuksia ja tahtoneet poistaa erityisten säätyjen etu-oikeudet,
mutta eiwät ole fotvinnolla saaneet toiweiwnsa täytetyiksi. — Kun
Napoleon oli kukistettu, tuli Bourbonin kuningntz-suku taas halli-
tusistuimelle, muttn rauhallisuus ei tullutkaan. Kun wihdoin
Kaarle 10:stoki wähentää kansan oikeuksin, tapahtui (w. 1830)
niinkutsuttu Heinätuun-Vllllllntumous, jossa häneltä otettiin halli-
tus ja Ludwig Filip Orleantz'isw pantiin walw-istuimelle. Muttn
hanki koki saada rajatonta walwa, mutta kapinan tähden Parisissa
(w. 1848) täytyi hänen paeta Ranskasta, jokn julistettiin wsawal-
tioksi, jonka esimieheksi määrättiin 4:ksi »vuodeksi walittu presidentti.
Waalin lautta pääsi siksi Ludwig Napoleon, entisen Napoleonin
»veljenpoika. Wnkisin anasti hän pian kyllä (w. 1851) itselleen
melkeen yksiwalwisen hallituksen 10:ksi wuodeksi ja wnntei »valitse-
maan itsensä perintö-keisariksi (w. 1852). Hnllitsinna on hän osot-
tnnut suurta älyä jn »voimaa ja suuresti »vaikuttanut Europan
yhteisiin asioihin.

Koillinen osa. Parisi, Seinen rannalla, hallituksen asuma-
paikka, yliopisto, paljon tehtaita, suuri kauppa, Lontoon jälteen wiiki-
rikkahiN kaupunki Europatzsa ja wwnllnnn siwistyneen maailman pää-
kaupunki, 1Z milj. nsul. — Versailles, kauniimpia loko »valtakunnassa,
suuri kansallinen wideknlu-warnsto (nntional-museum). — Calais
(Kala', Kanaalin foukimmalla kohdalla, josta kuljetaan Englantiin. —
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Lille, luja linna, kauppa, 132 t. — StrafMrg, Rheinin rannalla,
arwoisia tehtaita, kauppa Saksanmaan kanssa, uljas tuomiokirkko, 82 t.

Luoteinen osa. Rouen, Seinen rannalla, »vilkas kauppa,
juurituin Parisin satama, 103 t. — Cherbourg (Scherburg), Kanaalin
rannalla, sowlaiwaston satama. — Brest, walwkunnan suurin sota-
satama, 68 t. — Nantes, lähellä Loiren suutn, walwkunnan etewim-
piä tehdas- (kartuuni) ja kauppa-kaupunkia, 108 t. — Tours, Loiren
rannalla, hedelmällisellä seudulla (Runskunmuan puutarha); lähellä on
suuria pii-wuoria. — Newers, Loiren rannalla, »valtakunnan suurim-
pia wajanssitehwiw. — Lll Nochelle, meren rannalla, »vilkas kauppa-
liike kaukllismaideu kanssa.

Lounainen osa. Bourdcaux (Bordo), lähellä Garonnen
suuta, suuri kauppakaupunki (tviinejä ja hedelmiä), 163 t. — Bayon-
ne, tviinin, sianlihan ja Pyreneitten ivuorimailta ja "les ländes" kan-
gasmailta saatujen metsän-tuotetten kauppa. — Toulouse (Tulos),
Garonnen ja Etelä-kanaivan yhdyspaikalla, jota kanawa wiepi Wäli-
mereen, tehtaita ja kauppa, 113 t. — Montpellier, Wälimeren rnn-
ualla, terweellisellä paikalla, jonkatähden siellä paljon sairaita oleskelee,
52 t. — Cette, suolakaupfta.

Kaakkoinen osa. Marseille, walwkunnan suurin kauppa-
kaupunki (enimmiten Leiuautiin), monenmoisia tehtaita, 260 t. —

Toulon, suuri fowsawma Wälimereu sowlaiwastolle, 85 t. — Aix
(As), täällä walmistetaan parusta öljypuun öljyä Europatzsu. — Niz-
za, kukkulalla sitruuna- ja pomeransi-metsikössä, kuuluisa teitveellifen
ja lauhkean ilmanalansa suhteen, hymä öljyn ja silkin kauppa, 36 t. —

Lyon, Rhonen rannalla, suuruutensa puolesta Maltukunnun toinen kau-
punki, kaikkein etuisimpia silttitehwiw, suuri kauppa, 319 t. — Cham-
very, Samojassa, silkitehdas. — KorsilllN saari, Wuorinen ja Metsä-
nen. — Ajaccio, wiinin ja hirsien kauppa. Napoleonin syntymäpaikka.

Maita ulkomaalla (6 milj. asuk.). Afrikassa: Algier, poh-
jaisella rannalla; asutus-maita läutisellä rannalla (Senegambiassa),
Bourbonin saari Indianmeressä. -- Aasiassa: Pondicheri ja muuta-
mia muita kauppapaikkoja Indian läntisellä niemimaalla Bengali-lahden
rannalla. — Australiassa: Mllrqueslls saaret. — Amerikassa: muuta-
mia Länsi-Indian saaria (esim. Gulldeloupe, Martinique, kaswaa
runsaasti oiwallisw kahwetw) ja Cayenne (osa Guyanasta) Etelä-
Amerikassa.

Pyreneitten niemimaa.
Sen rajana on pohjaisessa Niskahan lahti, lännessä ja

lounassa Atlantin (Spanian) meri, etelässä jn kaakossa Gibral-
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tarin-salmi ja Välimeri, koillisessa Ranskanmaa. Siinä on
kaksi erinäistä ivaltakuntaa: Portugali ja Spllllia.

Pyreneitten niemimaata kutsuttiin muinais aikoina Iberiakst.
Sen asukkaat owat monista eri kansoista yhtyneet. Kun tätä maata
ensin mainitaan, käivi siellä Fenicialaisia, jotta tutsuiivat tätä maata
Tarschisch; heillä oli Gadeessu (Cadizissa) armoisa kauppapaikka.
Maa sanottiin hopiasw olleen niin rikkaan, että Fenicialaiset oli-
wat tehneet laitvan ankkurinsa hopiasw. Fenicialaisten uudiskau-
punki Karthago, Afrikan pohjaisella rannalla, sulki pian kyllä emä-
maansa kaupau Wälimeren läntisestä osasta ja asetti melkeen koko
Pyreneitten niemimaan allensa (230 enn. Kr.) Wähää sen jälkeen
saiwat Roomalaiset jalan siaa täällä ja rupesitvat tätä wallottamaan,
joka teki woimallisw waswrinwa 200 wuotw, ennenkuin se joutui
täydellisesti Roomalaisten haltuun. Kansain ivaelluksen aikana n-
settui tähän usioita Germanilaisia kansoja , joista Länsi-Göötit oli-
wat woimallisimmut. Wuonna 711 tuli Afrikasta tulwana Mu-
hammedilaisia Maureja ja wallottiwat melkeen koko niemimaan
(Kordoivan »valtio). Täältä he myöskin kokitvat tunkea Ranskaan,
mutta Kaarle Martell woitti heidät (w. 732) Tours'issa ja niin esti
Islamin leivenemistä länsi Europassa. Kordowan waltakunnassa
wirkitztyi ftellonwiljeleminen, taiteet ja tieteet, mutw jo noin iv.
1000 hajosi se moneen pieneen ivaltioon. Asturian wuori-seuduilla
oliwat kristityt säilyneet kukistamattomina, ja sieltä he letvisiivät
wähitellen ja perustiivat monta,»valtioa. Sota tristittyin ja Mau-
rien wälillä kesti yhä ja noin »v. 1250 tuittaan sanoa kristityt ole-
ivan »voiton puolella, waikka Maurit täällä wielä oleskeliwat 1492
w:teen saakka, jolloin heidän »viimeinen maansa, Granadan »valta-
kunta, ivallotettiin. Kristittyin ivaltiot yhdistettiin wähitellen ja
»viimein Arragonian Ferdinandin ja Kastilian Isabella» naimisen
kautta ilmaautui SpanillN walwkunw (w. 1479). — Portugali,
joka perustettiin tv. 1090, pysyi eri »valtakuntana. Tässä maassa
oli noin »v. 1400 noussut erinomainen halu merimatkoille, joka ei
enää ollutkaan mahdotonta, sillä wähää ennen oli kompassi keksitty.
Prinsi Henrik, NllViglltoritsi nimitetty, »varusteli laiwoja, jotka
Atlantin merellä löysiivät usioita saaria. Kun nyt kerran oliwat
onnistuneet turhaksi tekemään sen luvlon ettei muka päiwänwsaajan
ylitse widetwisi purjehtia, ei paljon aitaa kulunut ennen kun Bar-
tholomeus Diaz (w. 1486) pääsi Afrikan eteläisimpään niemeen,
joka nimitettiin hywiin toiwon niemeksi. Se arwelo, joka siinä
nimityksessä lausuttiin, käivi toteen Vasco di Gaman kautta, joka
(w. 1498) ennätti tuohon tuotteistaan kiitettyyn ja halulla pyrit-
tyyn Indian läntiseen niemimaahan. — Samaan aikaan kun Por-
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tugalilaiset pyrkiwät päästä Indiaan, johtui Kristofer Kolumbuk-
sen mieleen, että koska maa on ympyriäinen, myöski länttä kohden
purjehtimalla witwisiin sinne tulla. Kolmella »vähäisellä Spanian
aluksella purjehti hän tuntematonta Atlantin merta ja tuliki siihen
saaristoon, jota kutsutaan Länsi-Indiaksi. Näin löyttiin Amerikan
maa-osa (tv. 1492). Tämän maan kulta- ja hopia-rikkaat maa-
kunnat tvllllottiwat wähitellen Spanialaiset.

Nämät kaksi löytöä saattoiivat suuret muutokset Europassa.
Indian wwaral, joita ennen kuljetettiin Arabian ja Punasenmeren
kautta Aleksandriaan, josw Venedigiläiset ne noutiwat, jotka koko-
naan tämän kautta pysyitvät tummissa, tuotiin nyt Lissaboniin,
josw Alamaiden kaupungit niitä luljettiivat pohjais Euroftann.
Paljon kultaa ja hopiaa tuotiin Amerikasta Spaniaan. Portugalin
ja Spanian woinw ja warallisuus eneni sentähden yhtä-äkkiä, mutta
oli nitvan lyhyen ajan pysywainen. Kuningas Kaarle I:fen aitana
(1516—1556), joka myöskin oli Saksan keisari Kaarle s:nen ni-
mellä, oli Spania Europan etewin walwkunw; mutta hänen poi-
kansa Filip 2:sen aikana (1556-1598), jonka hallitus oli lakkaa-
maton taistelus kaikkea, sekä waltiollisw että uskonnollista, ajatus-
wapuutw waswan, jossa syökäystuomioistuin (inqwisitioni) hänelle
oli nwullisenn, kuoletettiin se woimakas mielen-laatu, joka silloin
elähytti tätä uljasta Spanian kansaa. Samaten kun hän pani al-
kuun Spanian hätviämisen, jota siitä asti on kestänyt, kukisti hän
myöskin Portugalin, »valloitettuaan sen (w. 1580), sen nykyisin
alkamasta loisteellifesw woimitztumisesw. Portugali tosin (iv. 1640)
pääsi ivupuaksi Spanian yliwallasw, mutta ei ole kuitenkaan enää
sllllwutwnut kadotettua arwoansu. 17:ntvuosisudan lopulla kotiwat
kyllä muutamat »voimakkaat miehet herättää Spanialaisia ja Portu-
galilaisia pitkällisestä wiunokseswan, johon kokonaan heidän sekä
hengelliset että ruumiilliset woimansa oliwat waipuneet. lesuitit
ja inqwisitioni karkotettiin, teollisuutta ja kansan opetusta edistet-
tiin; mutta siitä ei tullut mitään suurta hedelmää. Ranskan tval-
wkumons-sodllt ulotluiivllt tännektin ja Napoleon lvallotti koko nie-
mimaan, mutta kiewantui senkautta kotvakiskoiseen sotuun kansan
kanssa. Sittemmin on usein ollut keskinäiset rauhattomuudet siitä,
pitäisikö hallituswalw olla rajotettu taikka rajaton. Tällä ajalla
owat melkeen kaikki ulkomaiset maat menneet hukkaan ja Spania
sekä Portugali owat kyllä huonossa tilassa.
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a) Portugalin kuningaskunta.
1,716 n. pen.; 3z milj. asuk., 2185 n. ften. alalla.

On läntinen ja pienempi osa niemimaata ja sen rajana
lännessä ja etelässä on Atlantin meri (Spanian meri), mutta
muilla puolin Spania. On enimmiten muorista. Sen läpi
juoksee Duero-, Tajo- ja Guadiana-mirrat, alimmaisissa juok-
suissansa. Ilman-ala on lauha, suloinen ja tertveellinen. Maa
on miljalvaa, mutta maanlviljelys on huonolla kannalla, sama-
ten kuin tvuorityöki ja tehtaat. Viinin ja snolan malmistami-
nen on pää-elatuskeinona. Kauppa on enimmiten Englannin
käsissä. Uskonoppi on katolinen ja kansan siivistys huonolla
kannalla. Hallitusmuoto on rajotettu yksitvaltainen.

— Oporto eli Porto, Dueron suulla, miinikauppa (purt-tvii-
niä), 80 t. — Coimbra, »valtakunnan ainoa yliopisto. — Lissabon,
ihanalla paikalla Tajon suulla, pää-kuupunki ja hallituksen asumapaikta,
suurin kauppakaupunki, 275 t. — Setuwal eli S:t Übes, suolakauppa.

Maita ulkomaalla (4 milj. asuk.). Afrikassa: Azorinsaa-
ret, wiinirikas Madeira ja Wiheriän-niemen-faaret Atlantin meressä;
maita Etelu-Afrikan läntisellä ja itäisellä rannalla. — Aasiassa: Goa,
Indian läntisen niemimaan länsi-rannalla , Matao, saari Kiinan ete-
läisen rannan edustalla, Timor ja muutamia muita saaria Itä-In-
dian saaristossa.

b) Spanian kuningaskunta.
9,064 n. pen.; 16Z milj. asuk., 1683 n. pen. alalla.

Viskayan-lahden, Atlantin-meren, Portugalin, Välimeren
ja Ranskanmaan (Pyreneitten muorten) tvälissä. On enimmi-
ten lvuorimaata, ja niiden monien, enimmiten idästä länteen
kulketvain »vuorijonojen (Sieras) »välissä on yläiviä laaksoja,
joissa jnoksee maan mähämesisiä ja haaksikululle sopimattomia jo-
kia. Sisempi osa on enimmästi tuimaa, aukeata ja ylätvää ta-
sa-maata, jossa ilmanala ei ole juuri lauhaa eikä maakaan tvil-
jatvaa. Eteläinen ja itäinen rantamaa on sitä ihanampi sekä
ilmanalan että maanlaadun puolesta, ja siellä kaswaa ei maan
etelä Europassa tumallisia armoista hedelmiä (pomeranseja, sit-
ruunoja, mandeleita, öljypuita j. n. e.) mutta myöskin sokeri-
ruokoja, daadelipalmuja, safframia, pisangeja j. n. e. Asukkaat
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owat weltto-luoutoisia ja huolettomat maanwiljelyksessä, wuori-
työssä ja teollisuudessa, eiwätta wiihti hankkia sellaisia etuja,
jotka waatiwat työtä ja tointa. Enimmästi 'he työskentelewät
karjanhoidossa ja mainioita owat heidän hienotvillaiset lampaat
(merinos), hewois-aasit ja hewoiset (Andalusiassa). Kauppa on
enimmiten ulkomaalaisten käsissä ja wientitawarat owat wiiniä,
silkkiä, hedelmiä, »villoja ja merisuolaa. Uskonoppi on katolinen
ja kansan siivistys huonolla kannalla. Kuninkaan ivalta on
jaettu kuninkaan ja cvrtes-nimisten säätyjen kesken.

Pohjaisella rannalla. SllNtander, arivoisa tauftftatau-
punki, 25 t. — Corunna, etewin sotasatama, kauppa Amerikan kanssa,
2? t. — Etelä ranualla. Cadiz, etewä kauppa, 63 t. — Malaga,
iviinin ja hedelmäin kauppa, 93 t. — Granada, sillkitehwiw, komeita
muinais-ajlln jäännöksiä, 63 t. — Itäisellä rannalla. Murcia,
ihanassa Segura-joen laaksossa, silkin ja meri-ruokoin (spanska rör)
kauppa, 2? t. — Alicante, silkin ja iviinin ivalmitztus, suuri kauppa
20 t. — Walencill, ihanalla seudulla (Spanian puutarha), rikas lvii-
nistä, silkistä, suowsw (soda), silkkitehwiw, oppilaisten suhteen suurin
yliopisto, 106 t. — Barcelona, suurin tehdas- (esim. nuutzku) ja
kauppakaupunki, 179 t. — Kastilian yläwällä tasamaalla.
Vurgos ja Segowia, »verkatehtaita, millakuuppa; näiden seutuin lam-
pailla on kaikkein Heinoin Milla. — Madrid, walwkunnan pääkaupunki
ja hallituksen asumaftaikka, wähäinen liike, 281 t. — Andalusian i-
hanasfll alangossa Guadalqwiwir-wirran ympäristöllä. Cordowa,
hewoiskauftpa, 37 t. — Setoilla, suuria silkki- ja tupakkitehtaiw, ivii-
ni- ja willnklluppa, yliopisto, 112 t. — Aragonian alangossa
Ebro-ivirran ympärillä. Zaragoza, yliopisto, 59 t. — Saaria Wuli-
meretzsä: Balearit ja Pithyusit.

Maita ulkomaalla (5 milj. asuk.) Afrikassa: Ceutan kau-
punki, Gibraltari-salmen rannalla, eteläiset Kanariansaaret Atlantin
meressä. — Amerikassa: ei ole enää kun Kuban ja Portorilon saaret
ja muutamia wähciisista Antilli saarista. — Aasiassa: Filippinit
Isossa »valtameressä. — Australiassa: Marianit, Karolinit ja mun-
tamiu muita saaristoja.

Italia.
5,120 n. peu., 22z milj. asuk., 4395 n. pen. alalla.

Italian niemimaan lounaisella puolella on Genuan lahti
ja Tyrrhenian meri, kaakkoisella lonian meri Taranto-lcchteneen
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ja koillisella Adrian meri; pohjaisessa ja luoteessa on seit raja-
na Saksanmaa, Schiveizi ja Ranskanmaan, jotka maat Alppi-
wuoret erottawat Italiasta. Luoteisella kulmalla on Europan
korkein, Montblanc niminen ivuorenkukkula. Keskeltä läpi tämän
historiassa mainion niemimaan kulkemat aukeat Apenniltt-ivuoret.
Rantamailla on paljo wetelöitä, terweydelle wahingollisia seutuja,
Mllremmat nimeltänsä. Ilmanalan ja luonnon tuotetten suhteen
on suuri erotus. AlppMUvrten kukkuloilla on ikuinen lumi.
Laskiessa sieltä alas tapaa ennen pitkää Europan kaiket ilman-
alat. Vihdoin tullaan ihanalle Lombardian tasangolle eli Po-
ivirran laaksoon, jossa kaswaa runsaasti jywiä (nisua, maisia,
riisiä), »viiniä ja silkkiä. Niemimaan testipaikka on eteläisten
hedelmäin kotomaa (öljypuun hedelmiä, sitruunia, mandelia j.
m.) Arno-ivirran laakso on yhtämittainen romutarha, jota ivas-
taan »vähän etelämpänä juokseivan Ombront-lvirran ympäristö
on erämaan kaltaista ja terweydelle »vahingollista. Etelä osassa
on ilma »välistä tukahuttalvan lämmin, warsinki kun Sirocco-
tuuli (kuuma etelä-tuuli) tuulee. Maan-alainen tuli (Vesuivin
lvuori, ihanalla kampllgna-tasangolla, on kuin uunin Piippu)
tekee maan-pinnan tuiki tviljaivaksi, mutta Italian laiska kansa
ei tviihti sitä tviljellä, knn se ilmanki kasivattaa heille runsaan
raivinnon. Apulian-tasanko kaakkoisessa osassa on kuiiva lai-
dun-maa. — Europassa harivemmin tawattawista kaswuista
mainittakoon daadeli-puu, lohanneksen-leipäpuu, sokeriruoko ja
pumpulipensas. Vakeman tulista miiniä saadaan runsaasti;
mutta kun sitä ci oikein lvalmisteta, ci se ole juuri mieluista;
samaten on tuon runsaan öljynki laita. Eipä juuri maata tvil-
jellä Siciliassakaan , Wälimeren suurimmassa saaressa, jouka
yläwät tasamaat ja soukat rantamaat owat lviljaivimpia maita
maan päällä, jossa kaswaa nisua, tviiniä, appelsiinia ja muita
etelämaisia hedelmiä, silkkiä ja pumpulia; myöskin menestyy

sinne istutettn tee-pensas. Itäisellä rannalla on Europan kor-
kein tuliivuori Etna eli Monte-Ghibello. Sardinian suuri ja
»vuorinen saari on myös huonossa ruokossa ja metsäinen, mutta
kaswaa kuitenki runsaasti jywiä, tviiniä ja öljypuita. — Teol-
lisuus ja tehdasliike on huonomaisella kannalla; pohjaisessa osassa



164

kuitenki paremmalla kun eteläisessä. Maan runsaat tuotteet te-
kemät kauppaliikkeen milkkaaksi, mutta se on enimmiten ulkomaa-
laisten mallassa. Uskonoppi on katolinen ja kansan simistys on
huonolla kannalla.

Italian »vanhin historia on tuntematon. Aitaisimmin maini-
taan Etruskit, Arnon ja Tiberin wälillä, järjestystä harraswwana
kansana. Niiltä Roomalaiset ensimäisen siivistyksensä saiwat. Nä-
mät taas sanoitvat alkuperää oletvansa Trojalaisia, jotka Tröjan
kaupungin häwitettyä oliwat ivähästä Aasiasta paenneet ja tulleet
Tiberin suulle Latinalaisten maahan, jossa rakensiwat Alba-
Longan kaupungin. Tämä oli emäkaupunki Roomille, jonka Ro-
mutus perusti 753 wuotw ennen Kr. Hän oli myös sen ensimäi-
nen kuningas. Hän ja kuusi hänen jälkeistänsä kuningasta maini-
taan wllllotuksilla leivittäneen walwansa sekä iviisaillu laeilla ja
asetuksilla tehneen hytviiä ja lisänneen sen urtvoa ju tvoimia niin
että Röomi ennen pitkää oli mahwwin kaikista kaupungeista Lati-
nalaisten liitossa. Kun Roomin seitsemäs kuningas alkoi hallita
itsewalwisemmasti kun suurisukuiset ja patricit olisitvat sietäneet,
pantiin hän pois hallituksesta. Sitten tuli wsawalwinen hallitus
(»v. 509 enn. Kr.) ja sen esimiehiksi pantiin kaksi lonfulill, jotka
»vuodeksi »valittiin patriceisw; mutw tämä hallitus oli jonkun ajan
patricien itsewalwisuutw. Kuningas-ivallan poistamisen kautta
tuli sota Roomin ja rajakansain »välille ju sillä ajalla halivin kansa
eli ftlebejit welkauntuiwat ja köyhtyiivät huonoon tilaan, jossa
patricit waan enemmän koettitvut heitä rasittaa. Wiimein plebejit
uhkailivat jättää Roomin ja rakentaa pyhälle »vuorelle uuden kau-
pungin, jonkatähden patricien oli (iv. 493) heille myönnyttäminen
waliw »vuosittain tansan-tribunia, joilla oli »valta kumota senaatin
päätös, jos he katsoiwat sen olewan kansan etua waswan. Nämät
hankkimat kansalle wähitellen aina suurempia oikeuksia, niinkuin
fääntönäisen lain (w. 450) ja oikeuden tulla »valituksi konsuliksi ja
muihin sittemmin asetettuihin walwkunnan »virkoihin (lv. 350).
Asetus tuli, näet, aina enemmin kansawalwiseksi. Kestätvä »vaikka
turha tässä oli patricien »vastustus. Tällä ajalla oli Roomi sotinut ja
»voittanut naapureitansll , niin että wuonna 340 se jo oli wallotw-
nut koko keski Italian. 53-lvuotisen watztutztuksen perästä lannistui-
wat myöski SllMNitit ja wuonna 272 oli koko etelä Italia wallo-
tettu. Nyt Sicilian saaren wallotus oli heidän silmähalunansa,
mutta täällä sattuiwat yhteen Karthagolaisten kanssa, jotka osan
saaresta oliwat wallotwneet. Niin syttyiwät (w. 264) niin kutsu-
tut Punilais-fodat, joita oli kolme. Karthagon suuri sotapäällikkö
Hannibal saattoi kyllä Roomin ahtaalle, mutta lopulta Karthago



165

hälvitettiin (w. 146) ju Roomi oli »vakuutettu herruudestaan siihen
aikaan tunnetun maan yli, josw myös suurin osa »vähitellen tuli
Roomin »vallan alle. Roomissa syttyi nyt uudestaan sisälliset rau-
hattomuudet. Alhaisemmat perheet oliwat anastaneet kaikki sodissa
fullwutetut rikkaudet ju alhainen kansa oli puutteen-alaisessa ja kur-
jassa tilassa. Gracchus-tueljekset kokiivat auttaa tätä epäsuhtaa,
mutta suuri'sukuisten »vastustus teki heidän yrityksensä tyhjäksi
(133—121). Tapain turmio oli yleiseksi tullut; himo oli syttynyt
kaikissa elämän nautinnoihin , mutta millä keinoin niihin waroju
hankkittllisiiu, ei suurin »väliä pidetty ja rahan tähden pantiin isän-
maan edut altiiksi. Tästäpä erityiset mainiommut miehet ottilvut
tilan, koottujen puoluswjittensa llwulla, pyrkiä saawntwaksensll ra-
jatonta walwa. Siitä syttyiwät kansalliset sodat ja trimnwiri-
(kolmi-miehistö-) liitot. Elämänsä ajaksi tuli ensin Sulla (w«
81) ja sitten Caesar (m. 48) Roomin walwkunnan rajattomaksi
hllllitsiatsi, ja »viimein Angustns (w. 31) ikuisesti lopetti wsuwul-
taisen hallituksen.

Roomin walwkunw sisälti silloin länsi- ja etelä-Europan, länsi-
Aasian ja pohjllis-Afritan. Tähän aikaan oli myöski Roomalaisten
pyrinnöt tieteellisyydessä ja taidossa ehtineet suurimpaan korkeuteen-
sa. Musta jälkeen 250 w. enn. Krist., jolloin Roomalaiset tuli-
ivat likemftään yhteyteen Greekalaisten kanssa, ulkoiivat he taidolli-
suudessa ja tieteellisyydessä askaroida ja sitten ilmestyi myös heissä
kirjllilioita ja taito-niekkoja, mutta näissä asioissa eiwät ylehensä ole
suurta mainetta saaneet. Ainoastaan lakitieteessä otvut Roomalaiset
jälkeensä jättäneet artvollisemftia teoksia ja Roomalaisten laki on
mahwwasti »vaikuttanut Europan nykyisen lain säädäntöön. Roo-
malaisten taito oli, näet, waan sotiminen ja wallotus. Moni yk-
sinäinen Roomalainen kyllä hankki itselleen joukon kirjoja ja taito-
kaluja, mutta usealta se waan oli tyhjää komeutta, ja enimmän
kansan suurin ilo oli nuot Meriset leikit, joissa harjotetut mielkai-
lillt elämän ja kuoleman kaupalla wisteliwat toistensa ja metsän-
eläinten kanssa.

Roomin walwkunw keisari-aikakautena osottaa meille enimmiten
surullisen näköalan, sillä toisaalta usiammut keisareista oliwat mai-
niot raakllmielisistä julmuutWwau ja häpiän-alaisisw riettauksis-
taan ja toisaalta oliwat alamaiset halwentunutta kansaa, jotka wä-
hitellen oliwat »vaipuneet säädyttömään turmelukseen ja sen ohessa
oli heidän sisälliset ja ulkonaiset Moimansu niin uupuneet, että ai-
noastaan rahalla woiwat ostaa wapuutensa »vihollistensa päällekar-
klluksiltll ja ulkomailta palkattujen soturieu nojalla pystyssä Pysyä.
Oltuaan näiu sisällisesti häwiönsä partaalla, kohtasi heitä Myös nuot
liikkeet, joita on sanottu suureksi Germanilais-kansan waellulseksi.
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Wuonna 395 jaettiin Noomiu »valtakunta lahteen osaan: Länsi-
Roomin ju Itä Roomin eli Grectan keisarikuntaan. Länsi-walw-
kunwan knuluivut maat ivallotettiin toinen toisensa perästä Ger-
lnunilaisiltll kansoilta ju wihdoin kukistui iviimeiuen osa eli Italia
Roomin kaupungin kanssa (m. 476 jälk. Kr.) Germanilais-kuusut
jn kristinoppi tuottamat nyt simistykselle uuden kehityksen.

Samaten kun Nooini »vanhalla aikakaudella oli hallinnut mie-
kallaan koko tunnetun mailman, niin se keski-ajallaki paaivinsa kautta
pani koko kristillisen mailman »valtansa ulle. Sillä aikaa kun usiat
kansat toinen toisensa perästä hallitsimat Italiassa, niinkuin: He-
rulit (476-493), Itiigöötit (493—553), Itä-Noomalaiset (553
—570), Longobardit (570—774),, ja Fräntit, perusti Rooman
paawi hengellisin ivaltansa ja onnistuiki (w. 756) itselleen hankkia
maallisia alus-maita, jotka oliwat alkuna sittemmin nimitettyyn
Kirkkowalwkunwlln. Kaarle Sunren suwun kuoltua (875), tuli
erityisiä ftikkuruhtinoita , jotka rauw-kruunulla ja keisari-truunulla
itsensä kruunattiwat Italian hallitsioiksi, siksi kun Otto Suuri (tv.
962) yhdisti Italian Saksanmaan kanssa. Tämä yhteys hajosi ui-
ka-ajoin Italialaisten nurkumisistu, mutta yhdistettiin aina waan
Saksalaisten miekalla, siksi kvin se kokonaan loppui (w. 1250).
Tällä aikaa ja eritoten ristiretkien »vaikutuksista woimistuiwat Ita-
lian kaupungit suuresti teollisuutensa, kauppansa ju merikulkunsu
kuutta. Etelä-Aasian kulleitu wwuroiw knljettiivat he Egyptin A-
leksandrillsw tänne, josta ne letvisiwät muihin Europan maihin.
Niiupä Venedig, Genua, Pisa ja Majland tuliwat hywiin woimiin.
Wastustus Saksan yli-hallitsioiw wutztuun tästä yhä tuli ivoimul-
lisemmuksi ja koivun wisteluksen perästä Hohenswuffi-keisarien
kanssa pääsiiuät he mapaiksi ulkomaisista hallitsioisw ja saiwat tu-
satvaltaiseu hallituksen. Se toti pian kyllä meni hukkaan, sillä kes-
kinäisissä riidoissa anasti joku itselleen yksiwallan. Nämät uudet
hullitsiat taisteliwat ja lannistiivat toinen toistaan, ja niin syntyi
herttuakunnat Majland, Toslana ja monta mnutu. Tähän aikaan
heräsi heissä halu Mauhain Greekuluisten ja Roomalaisten kirjalli-
suuteen ja taideteoksiin. Sitä edistettiin sen kuutta, että ruhtiuaat
Medici-suwusw Floreus'issa ivastaan uttiivat ja suosimat oppineita,
jotka pakeniivllt sitä häivitystä, jota Turkkilaiset silloin leivittiivät
Greekan keisarikunnassa. Uusi elämä mirtistyi nyt kaikissa tieteelli-
sissä pyrinnöissä, ja leivisi täältä Europan maihin. Sillä
wwoin on Italia Europan nykyisen siiuistykfen emämaa, maikkapa
paawi ja lesuitit sittemmin ahdistiwat mielen-wapautw ja niin
owat estäneet Italian edistymistä muiden Europan maiden rinnalla
niin että se ennä ainoastaan ihanne-tuiteisfa on muita maitu
etewämpi.
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Kun meritie Itä-Indiaan oli ilmi suutu, menettimät Italian
kaupungit mahtllmuutensll, josta myöski seurasi »valtiollinen heikkous
Italiassa, sittekuu wielä uskonopin puhdistus oli anastanut paa-
nun hengellisiltä aseilta kaiken ivoiman. Eri osia Italiasta joutui
ulkomaalaisten mallan alle. Ranskan wullunkumous ja Napoleon
mutkaan saattoi muutoksia Italian kcskuulsissa, mutta waan lyhyeksi
ajaksi, sillä Wienin wulwkokouksen jälkeen tuli wanha järjestys jäl-'
leen, ja ue tuallankumous-kokeet, joilla kansaa koetettiin saada uu-
teen mieleen, tukahutti Itäwalw niin kutsutun pyhän liiton pää-
töksen mukaan, sillä Itäwalw piti melkein rajatonta »valtaa niissä
monissa wulwkunnissa, joihin maa oli jaettu. Sen kautta kartutti
se itselleen myöski yleisen wihan, joka aika-ajoin nosti wallanku-
mous-liikkeitä. Ne kyllä tukahutettiin , mutta nurjamielisyys jäi
Mille, kun ei hallitsiat mitään tehneet poistaaksensa tytymättömyy-
den syitä. Wähitellen heräsi kuitenki tässä orjuutetussa kansassa
aina enemmin tunto ja tieto paremmasta kansalaisesta ja »valtiolli-
sesta elämästä. Sardinian, jossa hallitus kansan toiweiw noudatti
ja koki tehdä ajan mukaisin muutoksin, ja Itawallan »välille syttyi
sota (tv. 1859), jossa Itäwalw menetti osan maitaan Italiassa ja
myös yliwalwnsll siellä. Muiden pienten »valtakuntain hallitsiain
oli pakeneminen ja kansat yhtyiivät Sardinialaisten kanssa. Näin
Italian kuningaskunta perustui, joka jo sisältää enemmän osan nie-
mimaata ja jonka kansa osotwa olemansa mahdollinen tähän nuteen
kutsumukseensa.

Italjan niemimaa on nyt jaettu seurawiin omawalwisiin »val-
takuntiin:

1) Italian kuningaskunta (5,362 n. pen.; 24z milj. asuk.),
jossa on peruslaillinen hallitus. — (Entinen Sardinian kuningas-
kunta, luoteinen osa Ticino-jokeen asti, joka on Po-joen haara).
Turin, Po-joen rannalla, Piemontin maakunnassa, yliopisto, silkkiteh-
taita, 205 t. — Alessandria, Tanaron (Po-haaran) rannalla, luja
linna, 27 t. — Genua, Genull-lahden rannalla, täynnä komeita mar-
morista rakennettuja kartanoita, pulskea mereltä katsellen, ennen suuri
ja »vieläkin armoisa kauppa, 128 t. — Cagliari, etemin kaupunki Sar-
dinian saarella, 28 t. — (Lombardia-Wenetsian kuningaskunta,
Ticinon ja Adrian meren wälillä). Milano, ihanalla tasangolla, silk-
kitehtaitn, suuri kauppa, ennen Italian arwoisimpia kaupungeitn, 196
t. — Pawill, Ticinon juoksussa Po-jokeen, yliopisto, juutzton-teto,
29 t. — Cremona, Pon rannalla, kuuluisimpien »viuluin telo, 31 t.
— Mantua , saarella Mincio -joessa , lujimpia linnoja , tehtaita , 30 t.
— Werona, Etschin «li Adigen rannalla, Mitehtaita, 59 t. - Wc-
nedig, muinan meren mainio kuningatar, 136:lla luodolla Brenta joen
suulla, kalliita muinais-ajan jätteitä; tehtaita; kunuivat owat katuin
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werosw, juiw kuljetaan »veuheillä, 118 t. — (Herttuakuunat Pärm a
ja Moden a, Pon eteläisellä puolella). Panna, yliopisto, juustolaup-
pu, 4? t. — Modena, yliopisto, 32 t. — Carrara, sen seuduilla on
kaunistu marmoria. — (Toskanan suurherttuakunta, Arno-ja Om-
brone-joen ympärillä). Florens, Arnon rannalla, »valtakunnan nykyi-
nen pääkaupunki, hallituksen asumapaikka, kalliita maalatuiw kumia ja
muita taitokaluja, silkki- ja willlltehwiw, olkihattujen teosto, 114 t. —

Liworno, Italian tvilktahin kauppakaupunki, 84 t. — Elban saari. —

(Itäinen osa Kirkkowaltakuntaa Po-joesw Tronto-jokeen). Bo-
logna, Europan wunhin yliopisto, suuri silkinkutominen, 90 t. —

Rawenna, »vetelällä puikullu Adrian meren rannalla, 19 t. — Anco-
na, wilws kauppaliike, 31 t. — Loreto, pyhä-retkipaitta. (Kuningas-
kunta Molemmat Siciliat eli Neapeli, Italian etelä osa ja Sici-
lian saari). Neapeli, Wesuwin juurella, Italian suurin kaupunki, yli-
opisto, hywä kauppa; tuskinpa kauniimpaa muilmassa näkee kun se on,
mereltä katsoen, 447 t. Sitä lähellä owat ne Wesuwin tulelta, wuon-
na 79 Krist. synt. jälkeen maahan haudatut kaupungit Herculanum ja
Pompeji, joita meidän aikoina on kaitvamalla osittain ilmi-saatu. —

Taranto, Apuliun tasangolla, Taranto-lahden rannalla, hywä kauppa.
— Palermo, Siciliassa, yliopisto, tvilkas kauppa, 168 t. — Trapani,
läntisellä niemellä, suolakauppa, torallin-pyyntö , 26 t. — Siragossa,
(muiuan mainio Syracusa), kuulusaa wiiniä, silkkitehwiw, muiuaisen
komeuden jäännöksiä. — Catana, Etnan juurella, yliopisto, 65 t. —

Messinä, salmen partaalla, hywä kauppa, 62 t. — Saaria: Egatill
saaret lännessä, ja Ltparin saaret pohjaisessa.

2. Kirktomaltalunta, paawin wallcm alla wielä oletua osu
(214 n. pen.; 700 t. usuk.), keskinen osa Tyrrhenian meren ranta-
maata. Tiberi-joki juoksee läpi. Maremman eteläisessä osassa owat
ne laajat Pöntiset rutto-järiuet. Roomi, Tiberin rannalla, maan-
mainio, paawin asunto (Matikani), kalliita muinais-ajan jäännöksiä,
tutvia j. m., wielätin ihanne-taitoin pääkaupunki, 201 t. — Ciwita
Vecchill (Tschiwitu Vettja), ainoa satama, wähäinen liike, 10 t.

3. San Marinon tasawalwkunw (1 n. pen., 8 t. asuk.),
»vuorella koillisessa osassa keski-Iwliaa.

KorstkllN-saari kuuluu Ranskanmaahan.
Sicilian etelä puolella olelvat saaret Malta, Gozzo ja Comino

(6 v. pen., 148 t. asuk.) kuulumat Englantiin. Ne omat paljaita
kalkkikimi-saaria, jotka niiden uutterat asukkaat omat peittäneet sinne
»vedetyllä mnllalla ja jotka nyt, hyivästi »viljeltyinä, kasivaivat run-
saasti jywiä, wiiniä ja etelämaisia hedelmiä. — Waletta, luja linna.
Englannin laiiva-osaston 010-paikka, wilkas kauppa, 60 t.
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Greekan kuningaskunta.
948 n. pen., 1,300,000 asuk., 1371 n. pen. ulalla.

Greekanmaa on Europan ivanhin sitvistysmaa. Sen lvanhin
historia on hämäläinen ja täynnä tarinoita. Ensimäisistä asuk-
kaista oliwat Pelllsgit siwistyneimmät; wiljeliwät peltoa ja hoiti-
lvllt karjau. Raakoja ja simistymättömiä oliwat silloin wielä Hel-
lenit eli Greeklllaiset, jotka jakautuiwat neljään sukukuntaan: Go-
lit, Dorit, Aleit ja Jonit, ja lewisiwät wähitellen yli koko maan.
Aasiasta ja Afrikasta tuli muukalaisia, jotka tänne letvittiivät kor-
teempaa siwistystä. Hellenit perustitvat monta erinäistä yhteiskun-
taa, joita yhdisti yhteinen tieli, wwat ja uskonoppi ja yhteiset kan-
san juhlat, esim. Olympin leikit eli taistelut. Muutosta metsäs-
tys- ju paimentolais-elämästä maanwiljelykseen ja kiinteisiin asun-
to-paikkoihin sekä järjestettyyn kansallis-elämään edistimät monet
erityiset miehet, joista mainittakoon Herlules, Theseus, Jason,
Orfeus, joiden aikakausi, lauluilla ja tarinoilla kaunistetulta, oli
Greekalaisten fantari-aita (1400—1100 enn. Kr.) Nytpä masta
moitiiu yhteistä kansallis-hankkeita toimeen panna, esim. Argonau-
tuin meriretki (m. 1250) Mustanmeren itäiselle rannalle, sieltä ot-
tamaan tuota kulw-wljlla eli nahkaa (s. o. kaupalla koottuja suuria
rikkauksia) ja TrojM sota (1194—1184). Wiime mainitun sodan
jälkeen tapahtui suuria liikkeitä ja kanfain-lvaelluksia Greekanmaassa,
jolloin myöski joukoittain Greekalaisia matkusti muukulais-maihin
ja perustitvat siellä uudis-afunnoita, joihin siwistyksensä lewittiwät.

Greekanmaan monista yhteis-kunnista, jotka yleensä hankkimat
itselleen wsawalwisen hallituksen, tuli Sparta ja Athena wähitellen
etewimmiksi. Luturgus (880 enn. Kr.) järjesti Spartan kesluus-
asiat ja perusti sen mahwmuuden. Spartalaiset oliwat kowuuteen
totutettlill, jalomielistä uroskanfaa, mutta oudot lempeämmille w-
tvoille, taiteelle ja tieteelle. Athenan lain-säätäja oli wiisas Solon
(594 enn. Kr.) Erinomainen oli Athenan kansa elätvän, ivapaan,
hengellisen waurastumisensa ju edistymisensä puolesta. Heistä tuli
»vastedes monta taitoniekkaa ja tiedemiestä, jotka owat paljon »vai-
kuttaneet ihmiskunnan nykyiseen sitvistykseen.

Mikä suuri ja jalo ivoima eli tässä kansassa, sai se pian osot-
wa. Atyenallliset oliwat auttaneet wähän Aasian läntisellä runtu-
maalla afuwia Greekalaisia heidän kokeessaan »vapaaksi päästä Per-
sialaisten ylimallasta. Persian kuningas Darius ryntäsi sen »vuoksi
heitä waswan summattomalla sotajoukollaan, mutta Marathonin
aukealla kentällä lähellä Athenan woitti heidät wähäinen Greeknlnis
joukko, joita Athenalainen Miltiades sodassa johdatti (490 enn.
Kr.). Persian kuningas Xerxes karkasi uudestaan heidän päällensä.
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mutta meriwppelussll Salamis-suaren äärellä Athenan edustalla
(480 enn. Kr.) pelasti Athenalainen Themistotles isänmaansa ja
koko Greelanmaan ivapauden. Nyt oli Greekanmaa pelastettu tästä
waarasw ja wapaaw edistymistä kuolettamasta Aasian yliwallastn;
sodittiin kyllä wielä monta »vuotta urhoollisesti tvoitolla, erittäinkin
Athenaluisten Aristidecn ju Cimonin johdolla. Mahtinsa ja kun-
niansa kukkulalle nosti Perikles Athenan (5 429 enn. Kr.) Tällä
ajalla eliwät ja waikuttiwat myöski ne miehet, joiden jälkeenjääneet
kirjat ja taideteokset owat suuresti »vaikuttaneet Europan fiivistyk-
seen. Näistä mainittakoon Sokrates, Plato, Sofokles, Fidias ja
monta muuta.

Spartalaiset, jotka oliwat kadottaneet Manhan armonsa, pitimät
nyt Mihaa ja kateutta Athenau waswan. Tästäpä seurasi sota, joka
erotti Greekalaiset kahteen puoluskuntaan ja kesti 27 wuotw (431
—404), jossa heidän paruni woimnnsa meniwät turmioon. Tässä
niin kutsutussa Peloponnesilais-sodassll Athenalainen Alcibiades
tuli suureen maineesen. Sparta tuli ivoitolle sodassa. Sen ruakn
röyhkeys synnytti kuitenkin yleisen nurkumifen ja kun sen kuningas
Agesilaus oli sodassa Aasiassa Persialaisia wntzwan, yhtyi monta
Greekalaisia multiou tekemään loppua sen yliwallusw. Sparta ei
häpiänllkälln pitänyt tehdä Persialaisten kanssa tuota Greelanmaalle
häpiällistä Antaicidcen rauhaa (m. 387), mutta kuitenkin heidän
mahtinsa murrettiin siinä tappelussa , jonka jalo Thebalainen Epa-
minondas woitti lähellä Leultraa (w. 371) ja sitten lähellä Man-
tineaa (w. 362), jossa hän itse kuitenki kaatui. Ihteineu heikkous
oli nyt Greekunmaussa ja wiimeiset woimansu menettiwät he keski-
näisessä 10-ivuotisessll sodassa, joka kutsuttiin Pyhäksi (356—346).
Kahdeksan wuotw sen jälteen wallotti Mucedonian kuningas Filippi
Greelanmaan tappeluksetzsa lähellä Keroneaa (338).

Filipin poika Aletsllnder Suuri, jonka mainio tiedemies Aris-
toteles kasivatti, alkoi nyt käydä sotaa Persian kanssa ja »voitet-
tuansa Granikus-joen , Issus-kaupungin ja Gaugamelan lähellä,
teki hän lopun siitä »valtakunnasta (w. 330). Aikoen tunkea "maun
ääriin ja auringon nousuun asti," tuli hän kuuluisan Indian luo-
teiseen ääreen, jossa hänen wäsynyt sotajoukkonsa pakotti hänen ta-
kaisin palaamaan. Hän oli päättänyt yhdistää Europalaiset ja
Aasialaiset, mutta se jäi sikseen, sillä hän kuoli wuonna 323. Hä-
nen suuri »valtakuntansa hajosi, mutta Greelan kieli ja Greeklllainen
siwistys jlliwat kuitenki »valtaansa Aasiassa jn Afrikassa. Kaikki ne
waltiot, jotka perustettiin Aleksanderin hajonneesta »valtakunnasta,
wullottiwat Roomalaiset wähitellen noin 100 »vuotta enn. Krist.,
jotka myös ottiwat Greekalaisen siwistyksen. Kun Roomin walw-
kunw noin 500 »vuotta seujälkeeu eli 400 »vuotta jälkeen Kr. jaet-
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tiin kahteen osaan, nimitettiin toinen osu Greetan keisarikunnaksi,
jonka maat Turkkilaiset wähitellen anastiwut ju (w. 1453 jälk. Kr.^
tekiwät peräti lopun tästä lvultakuunasw. Turkkilaisten raa'an,
ja kurjan wallan ullu huokuiliwut Greekalaiset monta wuosisawa.
Ileinen tytymättömyys nosti kapinan (w. 1821) ja urhollisen wa-
paus-sodan jälkeen täytyi Turkkilaisten tunnustaa Greekanmaa
itsenäiseksi (w. 1829).

Nykyinen Greekan kuningaskunta on etelä osa Turkin-Gree-
kan niemimaata lonian- ja Egean-merien »välissä; siihen kuuluu
myös moniaita saaria nimitetyissä merissä. Enin osa manner-
maata on muorista «Mndus ja sen haarat). Laaksot owat kai-
taiset ja wiljawat. Maa oli muinan paremmin lviljelty; jywiä
(nisua, ohraa, maisia, hirssiä) ci tule tarpeeksi; pää-tuloja oivat
hunaja, lviini, öljy, hedelmat (iviikunat, rusmat, korintit, sitruu-
nat), silkki ja marmori. Teollisuus on alkamaisillaan. Maa on
sopilva kaupalle ja kauppaliike on lvilkas. Kansan siwistämi-
sestä on . rumettu huolta pitämään. Uskonoppi on greekalais-
katolinen. Hallitusmuoto on rajotettu yksiwaltainen.

1) Liwadia eli Hellas. — Atheni, pääkaupunki, Egina-
lahden rannalla, mann-mninio, paljo muinuis-ajsn jäännöksiä,
yliopisto, 48 t. — Missolonghi, linna, Lepanto-lahden rannalla.
— 2) Morea eliPeloponnesns. — Korinth, maankannaksella,
wiininwiljelys (korinteja), paljo muinais-ajan jäännöksiä. — Påt-
räs, Lepanto-lahden rannalla, korintein, öljyn ja silkin kauppa,
20 t. — Nawarino, lonian-meren rannalla, hywä satama; meri-
tappelus 1827. — Misttra, muinan Sparta, Eurotas-joen ran-
nalla. — Nanplia, Argolis-lahden rannallu, hywä kauppa, 10 t.
3) lonian-saaret: seitsemän suurempaa ja monta pienempää,
muorista, mutta hedelmällistä saarta lonian meressä: Korfu, Paxo,
S:ta Maura, Thiati, Kefalouia (suurin), Zante ("idän kukkai-
nen") ja Kerigo (Morean eteläpuolella). — Korfu, yliopisto,
hywä kauppa, 25 t. — Zllnte, lviinikauppa, hyivä teollisuus,
20 t. — 4) Suuria Egeun-meressä : a) Negroponte, muinan Eu-
bea, jota mannermaasta erottaa Euripus-salmi. — b) Cytladit:
Syra, jutzfa kaupunki Hermopolis, wilkas kauppaliike, 20 t.;
Naxos, suurin saarista, runsaasti wiiniä; — Paros, waltoisw
marmoria. — c) Sporadit: Egina, lahden rannalla, — Hydra
ja Spezzia, melkoinen kauppa.
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Turkin sultaanikunta,
9,878 n. pen., 15Z »nilj. asut., 169? v. pen. alalla,

eli Osmanin WllltakllNta. Siihen kuuluu Välimeren itäisen osan
ympärillä olewat maakunnat Europassa, Aasiassa ja Afrikassa
(86,300 n. pen., 37z milj. asuk.), mutta tässä katsellaan nyt

waan sen Europassa olewia maakuntia, joiden koillisena rajana
on Venäjänmaa (Pruth-joki), pohjaisena ja luoteisena Itäival-
takunta (Sibenburgin Karpathi-wuoret, Donau ja Sau), länti-
senä Adrian- ja lonian-meret, eteläisenä Greekanmaa, kaakkoi-
sena ja itäisenä Egean-meri ja Musta-meri. Enin osa on
wuorimaata (»vuorijonot Egrisudagh ja Balkan), jossa on iha-
nia ja iviljaivia laaksoja. Suurin tasamaa on DoNllU-wirran
alisen juoksun ja suuhaarain ympärillä. Ilmanala on lauha
ja ihana; nisua, maisia, riisiä, paraanlaista tupakkia (Macedo-
niassa), pumpulia ja wiiniä saadaan runsaasti; etelämaiset he-
delmät eiwät menesty niin hyivästi kun lounaisessa Enropassa.
Kiwikunta on rikas, mutta ei sitä paljon »viljellä. Turkkilaiset
itse pitälvät maaniviljelystä orjain työnä, jonka wuoksi se sa-
maten kun teollisuuski ja kauppa owat kristittyin ja Juutalais-
ten käsissä. Erinomaisia owat fafiani- ja metalli-tehtaat ja war-
sinki langan paino- tahi wäri-laitokset. Muhammedin uskon-
oppi on wlllta-uskonto ja Turkkilaiset owat wallitsewa kansa,
mutta enin osa (10 milj.) asukkaita (rajahs) tunnustaa Gree-
kalaisia kristinoppia ja on Siamilaista kansakuntaa. Europa-
lainen simistys pyrkii yhä enemmän juurtumaan, masten Muham-
medilaisten mimma-intoa. Sultaanilla on rajaton malta tähst-
hattuisissa maakunnissa, mutta puolihaltuisilla maakunnilla on
oma hallituksensa ja ne maksamat maan weroa.

A) Täysihllltuiset maakunnat, jotka owat jaetut ejalet-
nimisiin osakuntiin, jossa pascha-nimelliset päämiehet hallitsemat, omat :

1) Rumilia eli Thracia, Ballan-Muoren ja Egean-meren wälillä.
— Konstantinopeli (turkkilais. Stambul), Bosporin rannalla, pää-
kaupunki ja sultaanin asumapaiktn (Serai eli Seralja), suuri-arwoisia
silkki- ja pumpuli-tehwiw, sopiwalla paikalla kaupan suhteen, 715 t. —

Adrianopeli, Maritsa-joen rannalla, hywä maakauppa, 140 t. —

Gallipoli, Hellespontin rannalla, fotasatarna, safianin walmistus, 50
t. — 2) Bulgaria, Balkun-tvuoren ju Donaun wälisfä. — Warna,
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sawma Muswn-meren rannalla, linnotettu. — Schumla, wuhwu linna
Balkan-wuoren solassa. — 3) Macedonia. — Saloniti, samanni-
misen lahden rannalla, kuupan suhteen ensimäistä lähin kaupunki, 70
t. — Seres, pumpulikauppu, 30 t. — 4) T Hessulta. — Larissa,
lähellä Slllllmbria-jokea, langan painatuslaitotsia, 25 t. — 5) Alba-
nia. — Jänninä, miltäs maakauppa, 30 t. — 6) Bosnia. —

BosNll Semi, suuri-arwoisia rauta- ju teräs-tehwiw, 70 t. — 7)
Saaria: Kandia, Wuorinen, runsaasti öljyä ja hedelmiä; moniaita
pienempiä saaria Arkipelagissa.

B) Puolihaltuisia maakuntia:
1) Serwia (1000 n. pen., iz milj. asuk.), wuorimaa Mora-

wan (Donaun haaran) ympärillä. — Belgrad, Sann ja Donaun yh-
dyspaikalla, linnotettu, kauppa Unkarin kanssa, 30 t.

2) Rumenia (2,288 n. pen., 4z milj. asuk.), johon kuuluu
Walatia, wiljawn tasamaa Donaun pohjoispuolella ja Moldau, tasa-
maa itäpuolella Karpathia Pruth-jokeen, Donaun suuhaaroihin ja Mus-
taan mereen asti. — Bukarest, hospodarin asunto-puitku, Walakiassu,
wahwa kauppa, 130 t. — lassy, Moldaussa, 60 t.

3) Montenegro (90 n. pen., 130 t. asuk.), synkässä »vuori-
maassa Albaniassa. — Cetinje, Wladilanin asuntopaikka.

Keski-ajlllla, altain wuodesw 900 jälk. Kr., ilmestyi Aasiassa
monta Turkkilllis-kansaa. He oliwat ottaneet Muhammedin uskon
ja perustaneet monta »valtakuntaa, jotka kuitenki wann wähän ni-
laa oliwat pysytväiset. Nykyisen Turkin walwkunnan perusti (tv.
1300) Osman ivähässä Aasiassa. Pian oliwat he wallotwneet
koko wäha-Allsian ja wähitellen tuli wielä monta Islamilaista
Mllltllkuntnn länsi Aasiassa ja koillisessa Afrikassa tähän lisäksi.
Samaten he myöski (w. 1357) tulitvat Europaan ja hätyyttiwät
kristillistä Curopaa. Itä-Roomin eli Greeknn keisarikunta, joka
oli heikkowoimainen, menetti pian kyllä kaikki maansa jn ainoastaan

Konstantinoftelin pääkaupunki säilyi aina 1453 tvtteen saakka, jol-
loin sultaani siihen muutti asuntonsa. Se »voitollinen menestys,
jokn näillä Osmnni-Turlkilnisillll uuden ajan alussa oli, ei kuiten-
kaan kauwan kestänyt. Sultaanit kaswatettiin hekumallisuuteen ja
joutilaisuuteen, ja joutuiwat lemmikkiensä ja itsewalwisten sotamies-
ten, niin kutsuttuin janitscharein leikkikaluksi. Islamin usko opettaa
tunnustajansa ylönkatsomaan taiten korkeamman tiedon ja taidon;
maaherrain pyrinnöt päästä omawalwisiksi synnyttiwät monta ka-
pinaa, jotka tnottiwat sisällistä heikkoutta ja hajoowaisuutw. We-
näjän kaswawa walw on tätä heikkoutta lisännyt; tapain turmio
on »valtakunnalta häivittänyt pysytvän perustuksen; — nyt se wielä
pystyssä pysyy ainoastaan muiden Europalais-walwkunwin keski-
näisen kateuden nojalla. Nykyiset hallitsiat owat koettaneet täällä
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leivittää Europaluisw siwistystä ja wpoju, »uutta se uv synnyttä-
nyt suurw »uastamielisyyttä yhteisessä kansassa.

Aasia.
Aasia ou luontonsa suhteeu- kaikin puoliu summattoman

suuri. Sen runsaat ja monenlaiset luonnon anteet tekemät
kaupan laajaksi ja milkkaaksi, mutta se ou enimmiten Europalais-
ten käsissä. Karaivaani- (matkajoulko-)kauppa, enimmin Venä-
jälle ja Leivantiin on myös suuresta arwosta. Aasia on ih-
miskuunan siwistyksen syntymäpaikka ja niillä ajoin, jolloin Eu-
ropa wielä oli tietämättömissä, oli Aasiassa »valtakuntia, joissa
sekä hengenivoimat että teollisuus oliwat erinomaisen hyivin ivil-
jellyt; mutta kowa orjuus, joka kaikin puolin oli sinne tunkeu-

nut, on pysähyttänyt kaiken hengellisen edistymisen. Suuri osa
Aasiaa kuuluu nyt Europalaisten ivallau alle. Muut maakun-
nat oivat enemmin eli tvähemmin silvistyneita ivaltakuntia, joissa
hallitusmuoto on ehdon-waltainen taikka isäntä-ivaltainen.

Wenäjän walta Aasiassa.
270,000 n. pen., ?z milj. asuk.

1) Trans-Kaukasia, Mustanmeren ja Kaspianmeren wä-
lisfä. Maa kaswaa runsaita ja monenlaisia kasweja, alkaen
Kaukaslls-ivuoren lumisilta kukkuloilta alaisiin laaksoihin asti,
joissa saadaan runsaasti pumpulia, silkkiä, wiiniä ja hedelmiä.
Persian rajalla on ivedenpaisumisesta asti (w. 2328) tunnettu
Araratin-tvuori. Karjanhoito on pää-elatnskeino. Enin osa
asukkaita (3^ milj.) tunnustaa Muhammedin uskonoppia. Kauka-
sian wuorikansat, niinkuu Ossetit, Lesgit, Tschetschensit ja
Tscherkessit, jotka asuwat ivuoren korkeimmassa osassa ja pide-
tään mailman kauniimpina ihmisinä, owat monenivuotisen was-
tuksen perästä joutuneet Venäjän »vallan alle. — 2) Siperia,
Aasian pohjainen osa, mahdottoman aivara maakuuta, on kylmä
ja, paitsi lounaista osaa, wähän wiljeltyä. Sen läntinen, ete-
läinen ja kaakkoinen osa on »vuorista (Ural, Altai ja Dauria);
mutta Jäämeren puoliainen osa on alankomaata. Äärettömiä
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metsiä kaswaa wiljawammilla paikoilla. Siinä maassa löytyy
kultaa ja muita metalleja ja kallisnahkaisia eläimiä (soopelia
j. m.). Pohjaisin osa on melkeen ivaan lumen »vallassa ja sen
asukkaat asuwat tuohikodissa ja elämät peuran, »valaskalan ja
hylkeen lihalla ja kalan (lohen) pyynnillä. Kiinalaisille ivaihe-
tetaan paljon nahkoja teehen ja pumpuliin. Asukkaat (31 milj.)
kuulumat eriuäisiitt kansakuntiin, joiden joukossa Suomalaisiakin
(esim. Samojedit, Ostiakit); ne owat osaksi kristityitä, osaksi
muhammedilaisia ja pakanoita. Siperiassa on 3 gymnaasia ja
21 yli- eli piirikunta-koulua. — 3) Kirgtsien aromaa (Arali-
järiven pohjaisftuolella), jonka asukkaat (I milj.) eiälvät karjan
hoidolla (hyiviä Heinosia) ja owat kukin sukukuntansa ruhtinaan
hallituksen alla.

Kautasutz-maat owat jaetut s:teen tuwernementtiin: 1) Ku-
tais, johon kuuluu läntiset wierumaat: Abchasill, Mingrelia ja Ime-
retia; — 2) Tiflis, johon kuuluu Georgian eli Grusian porras-
maa; — 3) Nerbend, koillinen wieru-maa (Dagheswn); — 4)
Schenmchi, kaakkoinen wierumaa; — s)Griwan, Grusian eteläpuolella.
— Tiflis, Kur-joen rannalla, hywä kuuppa, 38 t. — Eriwan, lä-
hellä Aras-jokea Armeniassa, jossa on Etschmiadzin-niminen luostari,
jossa Armenian kristittyin patriarkka asuu. — Baku, Schirwan maa-
kunnassa oletvan Kaspiun meren satama, jossa on joltinenki lailvnn-
liike; silkin ja saframin wiljelys. Lähellä löytyy "ikuinen tuli" johon
tulenpaliveliat matkustelemat.

Siperia on jaettu seuraamiin kuiuernementteihin : Tobolsl,
Semiplllatinsl, Tomsl, leniseisl, Irtutsl, Trans-Bailalin alue,
latutsl, TsOulotsl (koillinen kulma), Kamtschattan niemimaa ynnä itäi-
nen rantamaa (pitkin Ochotstan lahtea ja lapanin-mertu) ja Amur-
maakunta. — Tobolsl, Irtischin rannalla, armoisn kauppaliike, 20 t.
— Kolywan, Obin rannalla, metallirittaassn wnorimnatzsn. — Ir-
tutsl, Angarn-joen lähtöpaikalla Baikal-järwestä, arwoisa kauppa,
16 t. — Killchta, Kiinan rajalla, kauppa Kiinan kanssa. — Nertfchinst,
hopiarikkaassll wuorimnnssa. — Ochotsl, kaupan-kulku Amerikann. —

Petropawlofsl, satama Kamtschatkassa. — Nilolajefsl, Amur-wirran
suulla. — Saarin: Uusi Siperia, Jäämeressä, asumattomat; siellä on
löydetty summattoman suurten, elehivantin kaltaisten, mammuth-eläin-
ten luurankoja; — pohjaiset Kuritit, Ochotstan lahden edustalla; —

Sachalin eli Taralai, suuri saari Japanin meren ja Ochotstan lahden
tvälissä.

Kirgisien aromaa on jaettu lahteen alueesen : Siperian- ja Oren-
burgin-Kirgisien muu.
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Turkin walta Aasiassa.
22,000 n. pen.; 16 milj. asuk.

Siihen kuuluu: 1) Länsi-Aasian niemimaa eli Wähä Aasia,
Turkkilainen nimi on Anadoli, Wuorinen (Taurus-ivuori), tviljatvaa
mutta wähän wiljeltyä; 2) Syria, ylälvä (»vuoret Libanon ja
Antilibanon) rantamaa Välimeren itäpuolella Eufrat-lvirtaan
asti; sisemmät puolet owat metsätöntä erämaata; rantamaa on
iviljaivaa, mutta maata ei paljon »viljellä; 3) Eufrat- ja Tlg-
riZ-wirtllin ympäristö, muinan siwistynyttä maakuntaa, nyt
enimmiten erämaata; Kurdilaiset owat enimmästi paimentolaisia
ja rosmoja; 4) Armenia, aukea yläntömaa mainittuin mirtllin
lähdetien seuduilla; ilmanala on kylmää. — Kaikki nämät maa-
kunnat owat Turkin mallan alla nääntyneet entisestä »varalli-
suudestaan. Teollisuus (sasiani, silkki-, pumpuli- ja kamelitvilla-
»vaatetta, langan-paine) on kuitenkin melkoinen. Juutalaiset,
Armenialaiset ja Greekalaiset käyivät joltistakin kauppaa sekä
luonnon että keinollisuuden tuotteilla. Rutto rasittaa usein
maata. Väestö on seka-kansaista; enin osa on Turkkilaisia.
Asukkaat owat enemmäksi osaksi Muhammedin uskolaisia; paljo
on kuitenki greekalais-kristittyjäti.

— (Wähä Aasia) Traperzunt, Mustanmeren rannalla, silkki-
ja waski-kuuppu 50 t. — Brussa, meriwaha- (sjöskummi-)piippuja,
suuria silkkitehwiw, 80 t. — Lähellä oli muinan Tröjan kaupunki.
— Smyrnll, Egean-meren rannalla, parahin kauppakaupunki Letvan-
tissa, tehtaita, 160 t., joiden joukossa Europalaisia (Frankeiksi nimi-
tettyjä) melkeen kaikista kansoista. — Angora, kuuluisa kameliivuohis-
tansa, joiden hienoista karwoisw kudotaan kamlottia, huiwia j. n. e.,
40 t. — Totat, arwoisill tehtaita, 90 t. — (Syria) Haleb eli
Aleppo, iviinin tvulmitztus, silkki- ju pnmpuli-tehwitu, wilkus matka-
joukko- (karawaani-)kauppll, 100 t. — Damaskus, hedelmällisellä
paikkakunnalla, suuria tehtaita, oiwallisw miekanteriä, mntkajouttoin
kokous-paikkll, 150 t. — Acre, linna. — lerusalemi, Palestinassa,
kristittyin pyhä-waelluspllikkll (Kristuksen huutu), 24 t. — Kylät
Betlehem ja Nazareth, jossa Kristus syntyi ja oleskeli nuoruutensa
ajan. — Tadmor, Syrian erämaassa, muinan komean Palmyran
jäännöksiä. — (Eufrat- ja Tigris-wirtain ympäristö) Vasra,
Persian-luhden runnalla, kauppa Indialaitzten ju Persialaisten kanssa,
80 t. — Bagdad, Tigris-wirran rannalla, tehtaita, ja kauppa, 100 t.
Mosul, Tigris-wirran rannalla, musliini-tehwiw, 60 t. — Muinan
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mainioin ja suurten taupunkein Niniwen (Tigris-wirran rannalla)
ja Babylonin (Eufratin warrella) jäännöksiä. — (Armenia) Erze-
rum, metulli-tehtaitn. Turkkilaisten ja Persialaisten kauppapaikka,
40 t. — Saaria: Cypri, runsaasti wiiniä, pumpulia ja hedelmiä;
— Rhodus, suurin laiwan-rakenwminen Turkin »valtakunnassa; —

Slio, runsaasti tärpättiä ja mastikkia (mastix).
Ne maat Aasiassa, jotka kuuluivat Turkin wallan alle, owat

mailman ensimäistä siwistysmaiw. Eufrat- ja Tigris-wirran ym-
pärillä olemalle hedelmälliselle tasamaalle perustettiin ensimäiset »val-
takunnat maan päällä (noin 2000 ennen Kr.). — Pitkin Tigris-
»virran itä-rantua oli Assyrian maa. Tälle »valtakunnalle tnotti-
wat kuningas Ninus ja kuningatar Semiramis suurimman lois-
teen sowinsa kautta (1200 enn. Kr.). Muinais jäännökset,
joita nyky aikaan on löytty rnnnioistn niillä paikoin, jossa
suuri pääkaupunki Niniwe on ollut, osottawat suurta taidollisuutta.
Noin iv. 600 hätvisi tämä walwkunw. — Eufrat- ja Tigris-
wirwin »välisessä maakunnassa, jonka pohjainen puoli kutsuttiin
Mesopotamia ja etelä Babylonia ja Kaldea, saawutti "jalo met-
sästäjä" Nimrod itsellensä laajan wallan. Kaldea-Babylonian
walwkunw tuli suurimpaan armoonsa kuningas Nevutadnezarin
aikana (noin m. 600), mutta 40 wuotw sen jälkeen häivisi se.
Babylonian pääkaupunki luettiin komeain rakennustensa puolesta
mailman seitsemän ihmeteokfen joukkoon. Nämät rakennukset oli-
wat tehdyt auringossa kuiwatuisw tiilistä, maapih'alla yhteenlii-
tetyt; nyt owat ne wuun sorarannioina. Kaupan suhteen oli Ba-
byloni teskupaikkunll länsi- ja sisemmän Aasian wälillä. Taidolli-
suus oli suuri; täällä tvalmistettiin kalliita kankaita pumpulista ja
Milloista, hyivän hujullisiu woiteiw j. n. e. Näiden kansain uskon-
oppi oli luonnon »voimain paliveleminen; jumalanpalmeluksen kanssa
oli yhdistettynä raaat irswisuudet, jotka yhä lisäsimat tupain tur-
melusta. Sitä kirjotus-wpaa, joku täällä silloin oli tumallinen,
on sanotin naula- ja maaja-kirjotukseksi, sillä kirjaimet oliwat nau-
lan näköisiä. — Wähän Aasian kansat oliwat muinais-uikoina
myös fuuri-arrooiset. Kuuluisimmaksi ivunhimmillu ajoilla tuli
Tröjan kaupunki Hellespontin rannalla, niiden Greekalaisten lan-
lujen kautta, jotka kertoivat Greekalaisteu 10-wuotisesw sodasta
Trojaa »vastaan ja sen lopullisesta häwitytsestä (w. 1184 eun. Kr.).
Sitteinmiu wasw LydillN waltakunta tuli tutuksi, erittäinli sen »vii-
meisen Kresus-nimisen kuninkaan kautta (noin w. 600), jonka rik-
kaus on sananlaskuksi tullut. Siitä lähiu tulitvat läntiselle ranta-

maalle perustetut Greekalais uudis-asuunot urtvoisiksi suuren kuup-
pansa ja nerokasten miestensä kautta, jotka täällä eliwät ja joista
tuli Greekalaisen simistyksen isät.

Maaticde. 12
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Kesti-osntzsn Syrinn rnntnmaaw eliwät Fenicialaiset, jotka
oliwut mninaisajan kuuluisimmat merimatkailiat ja kauppiaat.
Heidän kauppansa oli laaja; se ulottui kaikkiin silloin tunnettuihin
maihin sekä maitse kurawanneilla (suurilla joukoilla matknstawaisin
tauppioiw), että meritse (he matkutztiwut Indian-merellä, Välime-
rellä, Atlantin-merellä ja Itämerellä, josta heidän sanottiin tuo-
neen pihkakiiveä). Kuuluisat owat he myöski taidollisuudestaan ja
keksinnöistään, joista mainittakoon hienot kudelmat, laiivanrakennus,
kirjotuswito, luwuulatzkuwito, lyöty raha, lasi- ja purftura-paine
eli painaminen meri-simpukun nesteellä. Arwoisin kaupungeistaan
oli Sidon (2000 enn. Kr.) ja sitten Tyrus, jotka nyt owat waan
kehnoja kyliä. Tyrus oli maailman kaupan pääpaikka, siksi kun
Macedonian kuningas Aleksander Suuri sen hiiivitti (332 enn. Kr.),
jolloin kauppa siirtyi Aleksandriaan Egyptissä, joka perustettiin wähä
sen jälkeen.

Etelä puolella Fenicialaisia asui tuo merkillinen Israelin kansa
eli Juutalaiset, joita Raamatun historiasta olemme oppineet tun-
temaan.

Koiva onni on sittemmin ollut näiden maakuntain ja kansain
osana. Noin w. 550 enn. Kr. joutuiwat nämät maat suuren Per-
sian »valtakuntaan. Sen wallottiwat Greekalaiset wuonna 330 enn.
Kr., jolloin siihen Geekalainen siivistys kyllä leivisi, mutta korkeem-
pnlln »vaikutukseen eiwät nämät orjuutetut kansat enää »voineet
nousta. Noin 100 w. enn. Kr. joutuiwat he Roomin wallan
alle. Kristillisyys jn sen hywät »vaikutukset täällä kyllä lewisi,
mutta ne häwitettiin, kun Muhammedilaiset tänne tunkeutumat ja
anatztiwat hallinnon noin 650 jälk. Kr. Nämät ownt sittemmin
hallinneet, sillä wnnn wähälsi aikaa perustettiin risti-retkien aikana
kristillinen walwkunw Jerusalemissa (1099—1187).

Arabia.
48,000 n. pen., 12 milj. asuk.

Tämä niemimaa, jota ympäröitsee lännessä Punanenmeri,
etelässä Arabian meri ja idässä Persian-lahti, yhtyy pohjaisessa
Egyptiin, Syriaan ja Mesopotamiaan. Enin osa on ylälviä,
kuiwia erämaita, jotka jyrkästi alenelvat mataloille ja kuumille
rannoille. Vuorista mainittakoon maan-mainio Sinai eli Mo-
seksen-wuori (7,400 jalk. kork.) Arabian-lahden pohjais-puo-
limmaisella niemimaalla. Sen pohjais-puolella on erämaa, jossa
Israelilaiset waelsiwat 40 wuotta. Arwoisin eläin on kameli.
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Arabian hewoset owat mainioita. Kaswuista mainittakoon kahivi
ja daadeli-palmu, joka antaa tatvallisimman elatus-aineen. Kar-
janhoito on pää-elatuskeino. Beduini-nimelliset asukkaat owat
paimentolaisia, muuttelemat sinne tänne kamelinensa, lampainensa
ja wuohinensa ja roswoawat, Hadhesi- ja Fellah-nimelliset wil-
jelelvät maata ja teollisuutta; kauppa on enimmiten Indian
Banjanein käsissä. Lounainen rantamaa eli Jemen (entinen
"onnellinen Arabia") on sopiwaa wiljellä ja kaswaa oiwallista
kahwetta (joka on aina wihottawan puun hedelmä). Maa on
jaettu moniin pieniin hallituskuntiin, joiden hallitsioita kutsntaan
maneiksi, emireiksi ja scheikeiksi; läntisen rantamaan asukkaat
owat Turkin sultaanin hallituksen alla (9,100 n. pen., 1 milj.
asuk.). Arabia on Muhammedin uskonopin kotomaa.

— Metlll, 60 t. ja Medina, Pyhiä pyhä-wnelluspllikkoja, edelli-
nen Muhammedin syntymäpaikka, jälkimäinen hänen tuolemapaikkansa.
— Dschidda, Mekkan satama, balsami-kaupfta, 40 t. — Moltll, paraan
kahween kauppa. — Aden, wapaa satama ja linna Punasen-meren
suulla, on Englannin. — Mastat, itäisellä rannalla, hywä kauppa,
60 t. — Baharein-faaret, Persian lahdessa, suuri helmisimpukan
Pyyntö.

Arabiasta, joka ennen oli ollut tuntemattomissa, lähti ?:nen
wuosisadun alussa jälk. Kr. liike, joku paljon on waikutwnut maa-
ilmassa. Mekkan kaupungissa tuli (w. 610) ilmi nuori kauppias,
Muhammed Jumalan profeewna. Hän asetti uuden uskonopin,
islam, joka tvaati uskoa että yksi ainoa on Jumala ja Muhammedi
hänen suurin profeetansa. Alussa »vastustettiin häntä suuresti,
niin että hänen täytyi Mekkasta paeta (iv. 622). Tästä tapauk-
sesta hänen uskon-tunnutztujansll lukeivat ajanlaskunsa, Hedschra
nimeltä. Hän sai kuitenki aina enemmän uskolaisiu, niin että hä-
nen kuollessaan (w. 633) hänen oppinsa oli otettu koko Arabiassa.
Häneu oppinsa lupaa korkeimman autuudet» paratiisissa sille, joka
lewittäisfään islamin-oppia kaatuu sodassa; tulella ja miekalla le-
wittiwät Muhammedin oppia hänen jälkeisensä kalifit, jotka ennen
pitkää ivnllottimat Persian, Syrian, Pnlestinan, Wähä-Aasian,
Egyptin ja Afrikassa koko pohjais-rantamaan. He menimät myös
(m. 711) Gibraltarin salmen yli Europaan ja mullottitvut Spanian
ja kotimat wielä tunkea Ranskaan, jossa Frankit Kaarle Martellin
johdolla kuitenki »voittiivat heidät (iv. 732). Aasiasta kokiivat he
myöskin tunkea Europaan ja piirittiwät Konswntinopelia, jonka
Greekalais-tuli pelasti ja joka sitten oli kristillisyyden esitukenu.
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Kalifien walw oli korkeimmallnan 750 jn 830 wnosien »välillä.
Arabialaiset, jotka ennen oliwat siwistymättömät, alkoiwat siiurella
menestyksellä harjotwa kaikenlaisia taiteita ja tieteitä. 830 wuoden
jälkeen alkaa kalifikunnan häivitys, kun Turkkilaisia otettiin sow-

palwelukseen ja niiden päälliköt anastiwat itselleen kalifin koko maal-
lisen wallan. Useampia maakuntia erkani ja perustiiuat uusia »val-
takuntia, jotka sotiwat ju hätvittälvät toinen toisiansa. Ristiivael-
tajat, wähän Aasian läpi mutkuswissaan, saiwat taistella Seld-
fchukein kanssa ja Fatimalaisesta waltakunnatzta he anastiwat
Jerusalemin (tv. 1099), mutta (w. 1187) »voitti sen heiltä takasin
Saladin, joka perusti AjubidiZn walwkunnan. Wiimein oli
Kalifilla ainoastaan pääkauftunkinsa Bagdad jälillä, jonka (w. 1258)
Mongolit wallottitvat. Enin osa kalifikunnan maita on wihdoin
jontnnut Osmllnilais-Turkkein wallan alle.

Iran.
Rajana lounassa ja etelässä on Persian-lahti ja Arabian-

meri, lännessä ja luoteessa Turkin ja Wenäjän maat ja Kas-
pian-meri, pohjaisessa Turkestan ja idässä Indian läntinen nie-
mimaa. Tässä porras-maassa lHindukhll- ja Albvrs-ivuoret
pohjaisessa, Zagrosch lännessä, SuleiMllN idässä) on sekä sateen
että muun meden puute. Sisempi maa on enimmiten hietaista
erämaata ja suola-aroja (joiden joukossa se 120 peniknlmaa
pitkä ja 30 pen. leweä iso suola-aawtkko). Luonnostansa wil-
jawia owat ainoastaan tvuorten rinteet hietaista, kaitaista ja
kuumaa meren rantaa kohden (jossa ei juuri muuta kastva knn
daadeleja), ja tuo wetelä ja terweydelle wahingollinen Kaspian-
meren rantamaa. Muhammedin uskonoppi on pää-uskonoppi.
Siihen kuuluu 3 osaa: Persia lännessä, Afghanistan, koillisessa
ja Bellldschistan, kaakossa.

1. Persia (26,450 n. peu., 10 milj. asuk.). Enin osa asuk-
kaita owat TlldschUejll eli Uusi-Persialaista, setalansa Persialaisista,
Arabialaisista ja Turkkilaisista. Ne oivat siivistyneimpiii kaikista Aa-
sian kansoista, mutta heidän tieteellinen oppinsa on kuitenki wähä-
ftätöinen. Teollisuus (sasiani, fametti, silkkikankaat, huitvit j. n. e.)
on nrwoisn; snmnte kauppa, mutta se on Banjanein, Europalaisten ja
Amerikalaisten Mallassa. — Teheran, pääkaupunki jn Schnhin (hallit-
sian) nsuma-ftuitka, metallitehtaita, 130 t. — Ispllhan, komeita mui-
nais-jäännöksiä, kulta- ja hopia-waatteen »valmistus, 100 t. — Tau-
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ris eli Tebris, Europan kaupan pääpaikka, 140 t. — Schiraz, iha-
nassa laaksossa ("Persian puutarha"), ruusu-nestettä wnlmitztewnn,
muminn- (balsami, jota käytetään lääkityksenä) kuuppa, 40 t. Lähellä
on muinan komean Persepolis-nimisen kaupungin jäännöksiä. — Avu-
schiir, arwoisin kauppapaikka Persian-lahden rannalla. — Balfrusch,
kauppakaupunki Kaspian-meren rannalla.

2. Afghanistan (12,000 n. pen., 10 milj. usul.). Siihen
kuuluu monta isäntätvallllllll hallittua sukukuntaa. - Kabul, suuresta
arwosta kaupan suhteen Indian kanssa, woimallisimman schahin asuma-
paikka, 70 t. — Kandahar, Aasian kauneimpia kaupunkeja, kauppa-
tiellä Indinan, 100 t. — Herat, silkinhoito, siltli-tehwiw, kauppa, 50 t.

3. Beludschistan (6,700 n. pen., 2 milj. asuk.). Sen pai-
mentolais sukutuunllt owat erinäisten hallitsiain alla (sirdurien), jotka
pitämät päähallitsianansu Kelat-kaupungin kaania (hallitsiaa).

Iranin ylänkö-tasamaan kansat. Arjalaiset, Balttialaiset, Me-
dialaiset ja Persialaiset mainitaan aikaisin historiassa. Simis-
tykfensä alkajana pitäwät T>fchemschid'in, joka kultaisella tikarillaan
riisti maata (alkoi pellon-tviljelystä). Heidän uskon-oppinsu oli
ikuisen tulen ja loiswwain tähtein palmelutz. Tämän opin järjesti
Zoroastcr (600 enn. Kr.), ja se on säilytettynä Zend Awesta-
kirjassa. Hän opetti etta »valkeuden- ja pimeyden-ruhtinatz, Ormuzd
ja AhriNtllN keskenänsä taistelemat mallasta maailman yli, siksi
kun Ormuzd wiimein woitwa ju maa tulee kaiken onnen ja autuu-
den kodiksi. Iran, alati selkeellä wiwaalwan ja siivistyneemmillä
asukkaillaan, oliki walkenden maa pohjais puolella oleman Turanin
alankomaan rinnalla, jokn aina oli sumuinen ja asukkaat paimento-
laisin jn roswojn.

Etelä puolella Kaspian-merw asuitvat Medilllaiset, jotka olitvat
parhaissa Moimissaan 700 ja 560 wuosien wälillä enn. Kr. Sit-
ten ilmaantumat Persialaiset, joiden emämaa oli Wuorinen ranta-
man Persian-lahden pohjais puolella. Cyrus johdatti heitä ensin
wnllotusretkille (w. 560) jn perusti walwkunnan, joka ulottui In-
dus-tvirrastll Egean-mereen asti. Parhaissa Moimissaan oli tämä
walwkunw noin w. 500, jolloin kuningas Tarius Greekalaisia
waswan rupesi sotaan, jota kesti 50:nen wuoden paikoille ja jossa
Persialaiset häwisiwät. Persian sisällinen tila huononi sen ohessn
ylellisestä jn wetkallisesw elämästä sekä kowan hirmuivallau kautta,
jokn kansan wapautw ahdisti. Häwiö oli siis odotetwwana ja
Aleksander Suuri häwittiki sen w. 330 enn. Kr. — Aleksanderin
kuoleman jälteen jatoiwat hänen etewimmät kenraalinsa walwkun-
nan keskenänsä, jn enin osa Aasian maista kuului sitten Syriau
»valtakuntaan, joka ennen pitkää huolimattomain ja heikkoin hallit-
siain aikana hajaantui moneen osaan. Sotaiset Parthilaiset pe-
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rustiwut Iranissa walwkunuau, jota Roomalaiset eiwät woineet
wallotwa, mutta joka häwisi kun ahdistetut Persialaiset (226 jält.
Kr.) notztiwat kapinan ja fterustiwat Sassanidien eli Uust-Persian
waltakunnan. Tämän walwkunnan taas kalifit kukistiwat (m. 650
jälk. Kr.). Kalifikunnan hätviön jälkeen oli täällä eri »valtakuntia ja
hallitsioita toisensa perästä. Wiimein Turkomanit tnliwat walwan
ja w. 1502 perustettiin nykyinen Persian walwkunw, joka wielä
w. 1740 oli kyllä hywissä woimisfu, mutta on sitten rumennut
hätviämään. Afghunit ju Beludschit owat sillä aikaa irrottaneet
itsensä Schahin wallasw.

Turkestan.
38,000 n. pen., 7 milj. asuk.

Sen nimi on myös wapaa Tataria, suuri Bukharia jaDscha-
glltai, Kaspian-meren ja Arali-järwen itäpuolella. Itäinen puoli
Velur-lvuorta kohden on ihanaa porras-maata. Toinen puoli, Tn-
ran, on alankomaa, jossa on ivaan aroja ja pöly-hietaa. Puita
kaswaa waan Amu Darian eli Dschihonin ja Sir Darian jokien
rannoilla, jotka juoksetvat Arali-järween. Eteläinen osa on pa-
rahin iviljelty seutu keski-Aasiassa. Asukkaat owat monesta eri
sukukunnasta, joista Bukharit wiljelewät maata, teollisuutta (pum-
puli-kudontaa) ja kauppaa; toiset (Kirgisit, Turkomanit, Usbekit)
owat paimentolaisia ja roswoja. Tähän kuuluu monta »valta-
kuntaa ja kansalais-piirikuntaa (esim. Khilva, Bokhara, Kllllduz,
Khokand). Usbekein sukukunta on woimallisin. Uskonoppi on
muhammedilainen.

— Bolhara, wilkas tarnwannikauppa Indian kanssa, 150 t. —

Samarkand, kuuluisa ylikoulu, 50 t. — Khiwa, kosteikolla lä-
hellä Amua.

Tässä maussa tuli, wuonna 1370 Mk. Kr., ilmi suuri wallot-
tajll Timur Lenl eli Tamerlan, joka huudatti itsensä maailman
hllllitsialsi ja monella häwittäwällä sodalla pani wultansa alle lou-
naisen Aasian. Samartand-nimisessä pääkaupungissaan kokosi hän
ympärilleen oppineita ja taitoniekkoja ja teki sen "tieteellisyyden ja
hyween torniksi." Hän kuoli w. 1405. Hänen hälvinneestä tval-
takuunastansa perustui wähitellen monta wulwkunwn, niinkuin
Persian walwkunta, Usbelein walwkunw Bokharatzsa (w. 1497) ja
Suuri-Mogulin waltakunta Indiassa (w. 1525).
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Indian läntinen niemimaa.
67,000 n. pen., 180 milj. asuk.

Rajana owat Himalaja pohjaisessa, Persia ja Arabian-meri
lännessä, Bengalin-lahti ja Indian itäinen niemimaa idässä;
etelää kohden kapenee maa KvMorin-niemeen. Ilmanalan ja
maan luonnon suhteen on suuri erilaisuus, a) Pohjaisissa por-
rasmaisia on puhdas ja wilpoinen ilma; niitä kehutaan kau-
niiksi kun paratiisi, b) Niiden ala-puolella aikaa awara ja wil-
jawa HindostllNin alankomaa, Ganges-wirran ympärillä. Tämän
alankomaan itäinen puoli on tuo erinomaisen wiljawa Bengali.
Eteivimpiä luonnon tuotteita owat sokeriruoko, indigo (sinipaine),
pumpuli, silkkiäis-puu ja riisi, jota on arwoisin elatus-aine
etelä Aasiassa ja koko Afrikassa. Ganges- ja Buramputer-
wirtain suuhaarain wetelöillä ympäristöillä asuu elehwantteja,
tiikerejä, suuria karmeita ja maa on siellä hyivin kaswawainen,
mutta sen ruttoisen luonnon touoksi (koleran kotimaa) ei siellä
ole asukkaita, c) Alankomaan läntinen osa Silld» eli Indlls»
roirran ympärillä ei ole niin tviljatvaa, ja paikoin, johon »vir-
ran tulwawesi ei ulotu, erämaan kaltainen. Mutta Pendschab
(wiiswirtamaa, Sind-tvirrcm s:den haaran ympärillä) on wiljawaa.
d) Kolmikulmainen Dekan on eteläinen osa, jonka läpitse monta
wirtaa juoksee. Sen sisemmiltä ylänkömailla, molempain ranta-
tvuorijonoin, itäisen ja läntisen Ghatin wälillä on ilmanala
ivilpoisempi ja maa paljon wiljawampi; mutta ne kapeat ran-
tamaat Malabar lännessä, ja Koromandel idässä, owat kuuma-
ilmaiset ja kaswattawat runsaasti pippuria, inkiwääriä (putken
juurta), kardemummaa. — Indian kaikkina aikoina kehutuista
luonnontuotteista mainittakoon wielä kalliita metalleja, timant-
teja, helmiä, paraanlaatuisia palmupuita, se hyödyllinen bambu-
ruoko, josta useimmat talonkalut tehdään ja huoneitakin raken-
netaan, sandelipuu ja teekipuu, joka laiivan rakennukseen on tver-
ratonta. Walmu on suurimmasta arwosta ja siitä walmis-
tettu opiumi on arwoisimpaa kauppakalua; opiumista juowutaan
Aasiassa niinkun meillä miinasta. Erinomaisia silkki- ja pum-
pulikankaita ja huimia kudotaan. Tämän maan suuri kauppa-
liike on Europalaisten käsissä. Onpa höyrylaitvoja ja rauta-
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teitäki. Hindulaiset owat alku-asukkaita; muutoin siellä asuu
monensukuista kansaa. Enin osa maata (64,000 n. pen. ja
175 milj. asuk.) kuuluu Englannin wallan alle, osittain täysi-
haltuisesti, osittain pnolihaltuisesti, omamaisilla ruhtinoilla (Rad-
schah). Enin osa alku-asukkaita owat pakanoita (Vrcchman oppi).
Kristillinen simistys letvenee kuitenkin yhä enemmän.

1. Englannin inant, jotka owat jaetut 3:meen presidentti-
kuntaan: Bengali, Madras ja Bombay. — Kalkutta, pääkaupunki
Brittiläisessä Indiasfa ja kenraalkuivernöörin asumapaikta, Ganges-wir-
ran rannalla, Aasian suurin kauppakaupunki, 500 t. — Benares,
Gllnges-lvirran rannalla, brahminein pyhä waelluspaikku, huiwitehwiw,
200 t. — Nelhi, komeu, Suuri-Mogulin entinen asuntopaikka, wahwa
kauppa, 150 t. — Kaschmir, »verrattoman ihanassa laaksossa luotei-
sessa kulmassa, kudotaan iverrattomia huitvia, 40 t. — Bombay, Pa-
ras kauppakaupunki läntisellä rannalla, Englannin laiivaston olopaitka,
600 t. Lähellä owat Elefante- ja Salsette-nimiset saaret mainioine
temppeliluolineen. — Gollonda,runsaasti timantteja. — Madras, Ben-
galin-lahden rannalla, suuri tehdas- ja kauppakaupunki, 560 t.

2. Muut Europlllaisten maat. a) Ranskalaisten owat
Mahs läntisellä ja Pondicheri itäisellä rannalla ja muutamia muita
paikkoja. — b) Portugalilaisten Goa, läntisellä rannalla, ja Tiu.

3. Omuwalwisisw »valtakunnista mainittakoon Nepal (2,500
n. pen., 2z milj. asuk.), Himalajan porras-maata.

Saaria: Ceilon, Wuorinen, runsaasti kauneimpia lalliita-kiivia,
paruhinta kanelia (puun sisäinen kuori) ja kalleimpia helmiä (helmi-
simpukan pyyntö Manaar-salmessa, Ceilonin ja mannermaan ivälissä);
Englantilaisten. — Lateoiwit, runsaasti kokoöpuita, kolospählinöitä ja

kauris-nimisiä simpukoita, (joita käytetään pienen rahan asemesta).
Aikaisin alkoi Indian läntinen niemimaa, tawallisesti Indiaksi

kutsuttu, kaupankäyntiin länsi-maiden ja Wälimeren rantamaan
kansain kanssa, wuitka eiwät nämät ollenkaan tunteneet itse Indian
maata. Silloin kun Aleksander Suuri sotaretkellään tuli tänne
»v. 327 ennen Kr., tultiin wähän tuntemaan luoteista osaa, mutta
wasw nyky-llikoina on paremmin ja »varmemmin tultu tuntemaan

setä tätä maata että kansaa. Täällä on hawaittu iki-lvanha simis-
tys, jota oli pysähtynyt kehiintymästä ja lewiämästä. Ihmetellä-
ivat muinais-jäännökset todistamat suurta taidollisuutta. Nyt luo-
leella sanslrit-kielellä löytyy koto joukko kirjoja taikellaisesta sisällöstä.
Heidän uskonsa, bruhmuismi, opetti oleman kolme ylijumalaa, ja
paitsi niitä toto joukon muita jumaloitu. Noin 600 enn. Kr. koki
Buddha puhdistaa uskonoppia ja sen ohessa hämittää kastilai-
toksen (sääty-erotuksen) , joka oli koko yhteis-järjestön perus-
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teenn, muttn Buddhan uskolaisten täytyi paeta maasta pois.
Buddhan oppi on sittemmin kyllä leivinnyt itäisessä jn keski Aa-
siassa. — Silloin kun Aleksanderi tuli Indiaan, oli se jaettu mo-
neen pikku-walwkunwlln omain ruhtinainsa (radfchah) wallan alln.
— Kun Arabian kalifikunta oli »voimissaan, lewisi sen ivalta ja
uskonoppi tännekin. Noin 1400 jält. Kr. tuli suuri wallotwja
Tllmerlan tänne. Babur» Tamerlanin futna, perusti täällä w.
1525 Suuren Mogulin waltalunnan, joku häwisi maaherrain eli
Nabobien kapinasta. Wuonna 1498 löysiwät Portugalilaiset meri-
tien Afrikan ympäri Indiaan ja siitä asti owat Europalaiset täällä
perustaneet uudis-asunnoita ja kauppapaikkoja. Kotvan sodan pe-
rästä Ranskalaisten jn Englantilaisten wälillä, joka 1763 päättyi
»viime mllinittuin eduksi, owat Englantilaiset, useinkin towilla so-
dilla niitä monia ruhtinaita waswan, pääsneet melkein koto niemi-
maan hallitsioitsi.

Indian itäinen niemimaa,
41,000 n. pen., 36 milj. asut.

Vengalin-lahden, Malakka-salmen ja Kiinan etelä-meren
(Siam- ja Tonkin-lahtineen) wälillä, on wielä sangen tunte-
maton. Pohjaisesta etelään kulkee monta wuorihaaraa, joiden
wälisfä on pitkänsoikeita laaksoja, jotka niillä seuduin, joihin
läpijuoksewain »virtain tulwawesi ulottuu, owat tuiki tviljaivia
mutta terweydelle »vahingollisia. Siellä on lalliita-kitviä, paljon
hytvänhajusia puulajia, mauksia, teetä (erään pensaan lehtiä),
riisiä j. n. e. Teollisuus on wähä-arwoinen; silkin »viljelys ja
laimain rakentaminen on kuitenki hymällä kannalla. Uskon»
oppi on pakanallinen (Buddhan oppi) ja muhammedilainen.
Hallitusmuoto on komin ehdon-maltainen.

1. Englannin alusmaita omat muutamat maanpaitat län-
tisellä rannalla (Assam, Arratan, Pegu, Tenasserim), Wales-Prins-
sin saari Malakkan salmessa, runsaasti tinaa, Malllllan kaupunki,
Sintaporen saari, Malakkan etelä puolella. — RllNguhn, Iramaddi-
wirran Kuumaalla, rakennettu bamburuoko-pylwäille, wilkas kauppa
(teekipuun aineita). — Sinlapore, samannimisellä saarella, kaupan
pääpaikka kaakkois Aasiassa.'

2. Virman eli Aivan walwkunw, länsi-osassa Irawaddin
ylisen juoksun ympärillä. — Awa, rakennettu bamburuowosw, Boan
(hallitsian) asumapaikka.
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3. Siam-walwtunw, testi-osa. Banlot, rakennettu osin
pylwäille, osin wedessä uiwille bamburnoko-lautoille, 400 t.

4. Annm-wlllwlunw, itäinen rantamaa. Saigon, arwoisin
kauppapaikka.

5. Malakka-niemimaa, Wuorinen, runsaasti tinan ju parasta
pippuria; siinä on usioita pikkuwalwkuntin. Asukkaat owat meri-
rosivoja.

Saaria: Andaman-saaret, runsaasti teekipuuta ja pumpulin. —

Nitobar saaret, kaswawat tokospuitn jn leipäpuita, jotka asukkaille tällä
paikoin anwwat pää-elatuksen. — Mergui-saaristo.

Itä-Indian saaristo.
Nämät saaret owat wuorisia ja metsäsiä, mutta rannoilla

on kaltainen »vetelä alamaa. Maanjäristyksiä on usein. Siellä
on hyivin paljo eläiviä ja kaslvuja. Kaslvuista mainittakoon
kampeche, teeki, ebenholzi (musta puu), gummi (gutta-percha,
kamfertti), saago-, kokos- ja muita palmuja, riisiä, pumpulia,
tahwetta, sokeriruokoa, pippuria, neilikoita (puhkeemattomia puun
kukosteita), muskottia j. n. e. Enin osa näitä saaria on Hol-
lannin.

1. Suuret Sun da-saaret: Sumatra, ja tinaritas Banla.
— lawa, wiljawinta maata mnnn päällä (knhwetw, pumpulia, maul-
sin, riisiä ja sokeria. Palmuwiinistä ja sokerista tehdään aarakkia);
Batawian kaupunki, jonkun aikaa erinomaisin kauppapaikka; siinä asuu
Hollantilaisten täällä olewain maiden hallitus, 60 t. ja Surabaja,
wilkas liike, 110 t. — Borneo, Aasian suurin saari, wähäwäkinen,
runsaasti timantteja, kultaa ja mautsia; täällä asuu orangutang, jota
kaikista elätvistä on enin ihmisen näköinen. — Celebes, jossa on mo-
nia Hollantilaisten asutuspaikkoja.

2. Pienet Sundll-faaret. Suurin on Timor (Portugalin).
3. Molutki- eli Kryyti-faaret. (Hollannin): Banda-

saaret owat muskotti-puun ja Amboina-faari mnusneilitkain kotimaa.
4. Filippinit owat Spanian. Arwoisin saari on Manilla;

suuria sikuritehwiw.

Kiinan waltakunta.
275,000 n. pen., 400 milj. asut.

Väkirikkain waltakunta maan päällä. Uskon-oppi on pa-
kanallinen (Buddhalainen). Keisarin ivalta on rajaton.
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1. Varsinainen Kiina, Kiinan-meren ja Keltaisen-
meren wieressä. Korkea ja jyrkkä »vuori lHuilling) länsipuolella
erottaa sen ja sisemmäisen Korkea-Aasian toisistansa, ja pohjais
rajana on se eriskummainen, 300: npenikulman pituinen, Kii-
nan muuri, joka mninan oli suojeluksena urhollisia kansoja ivastaan,
jotka nyt oivat kukistetut, mutta nyt rappiolla. Enin osin on tä-
män maan laatu »vuorista. Itäinen osa, Hoangho» (keltaisen)
ja lantsekiang- (sinisen) »virtain suupuolien ympärillä on alvara,
aukea ja yksimuotoinen, mutta wiljawa ja ylen kansakas tasa-
maa. Paljo ihmisiä asuu huoneissa, jotka viivat lveden päällä.
Nisua, riisiä, silkkiä, pumpulia, sokeriruokoa ja teetä (sen koti-
maa) on yltä kyllin. Väestö on taidollista ja uutteraa; maan-
lviljelys on hytvällä kannalla; silkki- ja pumpuli-»vaatetta, pos-
liineja, lakeerattuja ja elehwantin-luisia teoksia tvalmistetacm.
Sisämainen kauppa on »vilkas; merkillinen on se suuri keisarin-
kanawa, jota käy kulkeminen maan läpitse pohjaisesta osasta
(Peking) eteläiseen (Kanton) osaan. Tee on erinomaisin ivien-
titawara; arivoisia tuontitaivaroita on opiumi Indiasta ja turk-
tinahat Venäjältä. — Omanlaatuinen kirjotus-tapa ja kirjapai-
notaito, rupulin-istutus, kompassin käyttäminen, merisuolan ival-
mistus, ruuti, paperi ja posliini owat olleet täällä tutut ili-
tvanhoista ajoista. Rikas on myöskin heidän kirjallisuutensa.
Koko tämä ikilvanha sitvistys ei kuitenkaan ole siitään edistynyt
tuhansiin »vuosiin, sillä orjallinen kuuliaisuus on perus-aate

kaikissa ja kaslvatuski ei muuta tarkota, kun ivanhain tapain
oppimista eikä sielun-lvoimain kehittämistä itsenäiseen hengelli-
seen elämään. Noin 500 w. enn. Kr. eli täällä iviisas KvN-
fucius, joka koki puhdistaa uskonoppia ja säädyllisyyttä. Ulko-
maalaisilta owat Kiinalaiset sulkeneet maansa.ja siinäpä syy
etteilvät ole edistyneet. Nyky aikoina on heidän täytynyt aivata
usiampia satamoita ulkomaalaiselle kaupalle.

— Peking, pää- jn hnllitus-tuupunki, 2 milj. asuk. — Nanling,
suuria pumpuli- ja silkkitehwiw; merkillinen on se 200-n jalan kor-
kuinen posliinitorni, 1 milj. — Schanghai, — Ningpo, — Futscheu,
— Amoy, — ja Kanton owat sawmoiw, joissa ulkomaan kauppaa
parhaiten käydään; mutta wuonna 1858 awattiin 8 muuta sataman
Enropalaiselle kaupalle. — Saaria: Formosa eli Taiwan, runsaasti
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etelämllisill hedelmiä, — Hainan, — Matao (Kantonin edustalla), on
Portugalin, Hongkong, Englannin.

2. Puolihaltuiset maat: a) Mandschuria, Kiinan
pohjaispuolella, metsäistä ja hytvä-laitumista ylämaata, jonka
läpitse lohirikas Amur-wirta juoksee; ilmanala on kotvaa. A-
mur-wirran pohjaispuolinen maa ja lapanin-meren rantamaa
kuuluu näillä ajoin Venäjään.

b) Mongolia, enimmäksi osaksensa tuntematon, kylmä ylä-
wä tasamaa, josta suuri osa on Gobi- eli Schamo-nimistä ki-
wistä ja hietaista erämaata. Asukkaat, Mongoleja ja Kalmuk-
keja, owat paimentolaisia, metsästäjiä ja rosivoja; he asumat
satvuisissa, riettaissa huopateltoissa ja omat monen kaanin (hal-
litsian) mallan alla.

c) Wahä-Bukharill (eli Korkea Tataria, Itä Tataria, Itä
Dschllgatai, ,Turfan), kolmin puolin korkiain wuorten malissa
(Mussart pohjaisessa, Belur lännessä, Kultun etelässä) olema ylä-
maa, jonka eteläinen osa on erämaata (Schaschill). 3op-jär-
tveen juokseman TIINM-joen ympäristöllä miljellään peltoa. Ka-
rawaani-kauppa on joltinenki.

d) Dsungarill, Mussart-muoren pohjaispuolinen lvierumaa.
— MllimatschiN, Mongoliassa Siperian rajalla; Wenäjän kaup-

pamiehet käymät siellä kauppaa. — Mrtand, Bukhariassa, 100 t. ja
Ili eli Guldja, Dsungariassa, owat arwoisia kauppapaikkoja.

Mongoliasta lähtimät nuot raaat Hunnit, jotka wuonna 375
jälk. Kr. tunkeutuilvat Europaan ja niin paniwnt suuren kansain
waelluksen alkuun. — Wuonna 1206 jälk. Kr. kotosi Dfchingis
Kaani Mongoli-joutot häwitys-rettille, joita tetitvät ensin Kiinaan
ja sitten ulottiwat tauwas länttä kohden, Europan keskustaan saakka.
Tuhansittain ihmis-päitä kokkoihin koottuna osotti heidän tiensä,
mitä oliwat kulkeneet. Tämä suuri walwkunw hajosi jo lv. 1297
ja tvoitetut kansat päästivät jällen ivapaiksi. Se osn siitä, jokn si-
fälti Wenäjän mnata, kutsuttiin Kaptschal; se rupesi 1400 m. jäl-
keen hämiämään ja jakautui muniin pienempiin laanikuntiin, jotka
Venäläiset wähitellen wnllottiwnt.

3) Suojelus-maita: a) Tibet, korkein maakunta maan
päällä, Kulkunin (pohj.) ja Himalajan (etel.) wälisfä; sen läpi
juoksee laru-tsang-bo-tslU-wirta, joka on Vuramputerin alku-
puoli. Ilmanala on kylmää. Erinomattain owat mainittawat
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sen röhkiwät härät (joiden hännät owat hienoja kuin silkki),
hienoivillaiset lampaat ja »vuohet (joiden kartvat wiedäcin Kasch-
miriin walmistettawiksi), rhabarberi ja puraksi (borar). Kaksi
hengellistä ruhtinasta (paawia) hallitsewat tässä lvaltakuunassa;
temppeliä ja luostaria on monta.

--- Lassa, pääpaawin (Dalai Laman) asuntopaikka; tunppa In-
dian ja Kiinan kanssa.

b) Korean-niemimaa, Keltaisen-meren itäpuolella, Wuorinen.
— c) Lieu-Kieu eli Likeo-saaret Isossa lvaltameressä.

Japanin waltakunta.
12,000 n. pen., 30 milj. asuk.

On waan saaria Isossa lvaltameressä. Japanin meri erot-
taa ne mannermaasta. Saaret oivat kalliollisia ja tulilvuorisia
ja usein tapahtuu maanjäristyksiä. Asukkaat owat uutteruudel-
laan muokanneet sen kiwisen maan oitvallisiksi tviljamaiksi, jotka
kaslvaivat runsaasti riisiä, nisua, sojaa (papuja, joista mehua
muserretaan), teetä j. n. e. Vaski on erinomaista. Posliini ja
lakeeratut kalut sekä hienot silkki- ja pumpuli-kankaat owat täällä
yhtä hyiviä kuu Kiinassa. Sisämainen kauppa on »vilkas; ul-
komaan kaupalla on ollut »vielä suuremmat »vastukset kun Kii-
nassa, mutta lviime aikoina on ulkomaalaisille annettu lupa
tulla usiampiin salamoihin. Koululaitoksia ja luostaria on
monta. Japanilaiset pidetään Aasian kansoista silvistyneimpinä.
Uskonoppi on pakanallinen (Buddhan oppi). Valtakuntaa hal-
litsemassa on yksi hengellinen (pappissäätyinen) ja yksi maalli-
nen hallitsia, joilla on rajaton »valta.

— Millto, Nifon-saarelln, Dairin (hengellisen hallitsian) asunto-
paikka, 500 t. — leddo, samalla saarella, Kubon (maallisen hallitsian)
asuntopaikka, iz milj. — Nangasali, Kiusun-saarella, suuri kauppa-
liike; on »viime aikoihin asti ollut ainoa satama, johon ulkomaalaisilla,
mutta ei niistäkään muilla kun Hollantilaisilla ja Kiinalaisilla on ollut
lupa tulla.
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Afrika.
Valtakunnallinen jako on täällä tuntematon ja sekaiva.

Rantamaissa on muutamilla Europan »valtakunnilla asutus-maita.
Pellonwiljelys ja teollisuus owat tuntemattomia paitsi Välime-
ren rannoilla. Maan sisemmissa osissa käydään karaivaani-
kauppaa (kameleilla) ja merikauppa on enimmiten Europalaisten
ja pohjais-Amerikalaisten mallassa. Wientitawaroita owat kulta,
elehtvantinluu, pumpuli, öljy, gummi, orjat (kielletty kauppa).
Tieteellinen simistys on tuntematon asia. Uskonoppi on paka-
nallinen (pun-jumalan paltvelus); pohjaisella rantamaalla tun-
nustamat asukkaat Muhammedin oppia ja Europalaisten asutus-
maissa kristin-oppia, johon ne raaat Neegeri-kansatkin paikoin
owat ruivenneet antaumaan.

Waikkll Afrikan kanfa jo tuhansin ivuosin ou ollut tunnettu, ei
se kuitenkaan ole paljon ivaikuttanut ihmiskunnan edistymiseen.
Muutoin on fe waan Wälimeren rantamaa, jolla on ollut ja »vielä
on jokin arwo historiassa. Muinais aikoina oli Egypti ja Karthago
näistä etewimpiä. — Niilin »virran laaksossa heräsi jo aikaisin kor-
teempi siwistys. Nykyisessä Nuotassa perustui pappiswultio Mcroe,
uudis-usutus Indiusw. Siitä leivisi siwistys pitkin wirran ran-
toja, jonkatähden ensin mainitaankin etelä Egyptissä tuo muinais-
jäännöksistään komea Thebe, sitten Memfis keski-osassa ju iviimein
Sais suuhuara-maassll. Egyptissä oli suuri taidollisuus, jota ne
monet muinais-jäännökset osotwwat, ja omituiset wwat, mutta
se oli suljettu ulkomalaisilta, jotka wasw jälkeen wuotw 650 enn.
Kr. saiivut sinne tulla. Wuonna 525 enn. Kr. ivallotiivat Persia-
laiset Egyptin. Sittekun Aleksanderi Suuri oli Persian »valtakun-
nan kukistanut, pääsi Greeklllainen siwistys Egyptiin ja Aleksande-
rin perustama Aleksandrian kaupunki tuli senaikaisen tieteellisyyden
ja mailman-kaupan pääpaikaksi. Se omawalwisuus, jota Egyptillä
oli Aleksauderin kuoleman jälkeen, kesti aina »vuoteen 30 enn. Kr.,
jolloin se joutui Roomin alusmaaksi. Sillä aikaa kristinoppi täällä
lewisi. Wähä jälkeen kun Muhammedi oli ruwennut oppiansa
lewittämään, joutui Egypti Arabialaisten käsiin ja islamin oppi pääsi
maltaansa. Monta wultiollisw waihetw tapahtui täällä keskiajan
lopulla ja sitten wuodesw 1517 on Egypti kuulunut Osmani-
Turkin maltaan ja nina enemmin uupunut lvoimuttomuuteen ja
häiviöön. Tällä ivuosislldalla on Egypti jonkunlaisen lvapauden
woitwnut Turkin sultaanilta jn on Europalmnen simistys wähän
fcmnut sian.
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Karthago oli Fenicialaisten uudisasunto, jota mainitaan jo jäl-
teen iv. 880 enn. Kr. Se nousi kauppansa kautta arivoon, mutta
laajensi myös wnlwansn, wnllottnmalln pohjais Afrikan, läntisen
Välimeren saaret ja Pyreneitten niemimaan. Enimmin on Karthago
tullut tunnetuksi puunilllis-sotainsa kautta, joita se käwi Rooma-
laisten kanssa. Karthago hälvitettiin w. 146 enn. Kr. ja Rooma-
laiset ottiwnt pohjais Afrikan. Kansain tvaellukfen aikana tuli tänne
Wandalit, Germanilais-kansa. Kun islamin uskolaiset tänne oli-
wat tungenneet (700 jälk. Kr.), hälvitettiin täällä kristillisyys ja
Greekaluis-Roomalainen siwistys. Arabian kalifikunnan härviön
aikana perustui toinen islamin waltakunta toisensa perään. Uuden
ajan alussa täällä ilmaantui merirosivo-lvaltiot Algier, Tunis ja
Tripolis, jotka asettuiwat Turkin sultaanin suojaan. Wuonna
1830 wallottiwat Ranskalaiset Algierin ja siitä tie aukeni Europa-
laiselle siwistykselle pohjais Afrikani,, jonka tulewaisuudelle tämä
tapaus on pidettiiwä suuriarwoisena.

Berberiä.
Rantamaa pitkin Välimeren rantaa Atlantin-merestä Egyp-

tiin asti. Atlas-lvuoren haarat kulkelvat kautta maan. Poh-
jainen rantamaa on werrattoman wiljawaa. Sen asukkaat oli-
wat ennen meriroslvoja. Tämän »vuorimaan eteläisen »vieru-
maan nimi on Biled-ul-gerid (palmumaa): runsaasti daadeli-
palmuja ja nopsa-kulkuisia kameleja; hietaista, mutta kuitenki on
monta kosteikkoa.

1. Marokkon sultaanikunta ynnä Fez, luoteinen kulma.
Tehtaista saadaan sasiania (maroqtvin), silkkiä ja lverkaa. Mel-
koinen kauppa mandeleilla, muodilla ja Milloilla.

— Marokko, sultaanin asuntopaikka, rapistunut, 80 t. — Fez,
armoista tehtaita ja milläs kauppa, 90 t. — Moglldor, lvaltameren
rannalla, etewin kauppakaupunki. — Tanger, Gibralwr-salmen ruu-
nalla, Europalaisten kauppukonsulein asuntopaikka.

2. Tätä ennen peljättäivin Algier-niminen roswowalta-
kunta on nyt Ranskan mallan alla; siellä asun paljo siirtolaisia
Europasta; Europan siwistys on letvenemässä (3 milj. asuk.).

— Algier, pääkaupunki, teollisuus jn kauppa, 49 t. — Konstan-
tine, linnotettu, 30 t.
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3. Tunis. Sen hallitsia, Beji, on Turkin ylitvallan alla.
— Tunis, Bejin asuntopaikka, suuri kauppa, 100 t. Muinaisen

Karthagon jäännöksiä.
4. Tripolis. Deji (hallitsia) on Turkin ylitvallan alla.

Tähän kuulumat Barkll-ylämaa, Sidra-lahden itäpuolella ja
Fezzan-kosteikko , jossa on lvilkas kaupan kulku sisempään Af-
rikaan.

Niili-maakunnat.
1. Egypti (8,400 n. pen., 5^ milj. asuk.), hietaista maata

Niilitvirran ala-seuduilla. Molemmin puolin Niililaaksoa län-
nessä ja idässä, joka Niili-wirran ivuotisesta tulwawedestä höys-
tyy iviljatvaksi, on metsättömiä ja kolkkoja »vuorimaita. Rutto
ja silmätaudit rasittamat usein. Pellonmiljelys, joka ennen oli
marallisuuden juurena, on nyt huonolla kannalla. Pumpulia
walmistetaau runsaasti. Tehtaista owat salmiakki-tehtaat suu-
rimmasta arwosta. Enin osa asukkaita on Muhammedin uskoa.
Maata hallitsee tvarakuningas, jonka »valta kulkee perintönä
tvuotista »veroa »vastaan Turkin sultaanille. Täällä on paljo
ihmeellisiä muiuais-ajan jäännöksiä.

— (Ala-Egyftti, weteläfteräinen, hywin wiljawa Niiliwirran
suuhaarus-maa) Aleksandria, suurin merikauppa-kaupuuki , 170 t. —

DllMiettt, itäisen Niili-haaran rannalla, kahtueen ja riisin kauppa,
37 t. - (Keski Egypti), Kairo eli Kahiro, suurin kaupunki Afri-
kassa, Aasian kaupan sydanpaitta, 300 t. Lähellä on MtMfis, Farao-
nein asuntopaikka. — Suez, Punasen meren satama, 5 t. Kauwan
llitvottu kunuiva Suezin kunnaksen poikki on nykyisin saatu toimeen.
— (Iii -Egypti, etelä osa) Kosseir, Punasen meren rannalla,
kauppa Arabiaan, Mekkaan kulkeivain pyhä-tvueltujuin (pilgrimein)
merimatkan lähto-paikka. — Muinaisen Theben jäännöksiä.

2. Nubia, porrasmaa keski-Niilin ympärillä. Itäpuoli-
sena rajana on Punanen-meri. Enin osa on kuuma-ilmaista,
kuiwaa ja hietaista erämaata, mutta ivirtain rannat owat lvil-
jawia. Siinä on monta lvaltakuntaa, jotka ynnä lähellä ole-
ivan Kordofan kosteikon kanssa, owat Egyptin yliivallan alla.

Pohjainen osa on warsinainen Nubia; eteläisen ylämaan nimi
on Sennaar, jossa Niilin molemmat alkuhaarut yhtymät toisiinsa.
Wanhan Meroen ja mninais-aikuisen sitvistyksen jäännöksiä.
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3. Habesch eliAbyssinia, tunturi-maata, josta Niili-
wirran itäinen haara Bahr-el-Azrek (sininen wirta) lähtee juok-
semaan. Asukkaat owat ainoat Afrikan alku-asukkaita, jotka
wanhoista ajoista asti tunnustaivat kristinoppia; muutoin he
owat puolittain metsäläisiä. Valtakunta on nyt hajonnunna
moniin osiin.

— Gondar, maakunnan muinan tvoimallisen paähallitsian (Ne-
gus) asuntopaikka. Axum, elehwantinluun-kauppa.

Sahara.
Suurin erämaa maan päällä, Atlantin-merestä Egyptiin

asti (600 penik. pitkä ja 200 telviä), piikiiveä ja pölyhietaa,
jota alinomainen itätuuli ajaa itäisestä osasta eli Libyan erä-
maasta länttä kohden, jossa se tvarsinainen hieta-meri, Sllhel
nimeltä, on ja jossa ei ole Mettä, ei puuta eikä muuta kastvua.
Kamelikurjet ja antilopit owat ainoat eläimet, jotka siellä asus-
telemat. Itäpuolessa on useampia kosteikkoja kun läntisessä.
Asukkaat owat Arabialaisia ja raakoja Neegerisukuisia. Kauppa-
karalvaaneja kulkee sen läpi, waikka owat hengen »vaarassa ros-
woilta ja tuulen ajama pölyhieta saattaa piankin haudata hei-
dät näkymättömiin. Vaarallisin on tukahuttatva SamUM-tuuli,
jonka nimi myös on HarMllttllN.

— Portendik, Englantilaisten kauppapaikka walwmeren rannalla,
gummi-kaupfta.

Nigritia eli Sudan,
Saharan eteläpuolella. Pohjainen osa, aawa Sudan, on hieta-
kankaita. Eteläisessä osassa, jonka niini on korkea SudllN, on
paljo wuoria, metsää ja »vettä, ja se outin wiljawaa ja kansa-
lasta, täynnä kaupunkeja ja kyliä. Vesistä owat mainittawim-
mat Tsthad-järwi ja Niger- eli Dsjollba-tvirta. Erinomaisimmat
tuotteet owat kultamulta, elehwantinluu, kamelikurjen kynät,
gummi; schi-Puusta walmistetaan omalaatuista ivoita. Kauppa
on wilkas; orja-kauppa yleinen. Siihen kuuluu monta ivalta-
kuntaa, joissa enimmiten tunnustetaan Muhammedin uskonoppia.

Maatiede. 13
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— Timbittu, tärkeä taraivaauikaupalle. — Kano, pumpuli-ta-
»varoita ja muutu teollisuutta.

Läntinen rantamaa.
1. Seuegambia, Senegal- ja Gambia-ivirtain ympä-

ristö. Eisempi osa on ylämaata (Kong-wuoret). Täällä on
monta neegeri-lvaltakuntaa; muhammedilainen uskon-oppi ylei-
nen. Rantamaissa on Englantilaisilla, Ranskalaisilla ja Portu-
galilaisilla asutus-maita, jotka sisämaisen kaupau tähden oivat
suuresta arwosta.

2. Dlä-Guinea, Kong-ivuorten eteläinen wieru»naa
Guiuea-lahtea kohden. Rantamaalla on haittana maan lvetelyys
ja erämaan ruttoiset tuulet (Harmatta»:), mutta se kaswattaa
runsaasti riisiä, jams-juuria (asukasten pää-ruoka), pippuria, in-
kimääriä, sokeriruokoa, pumpulia ja indigoa. Artvoisin tvienti-
tawara saadaan kuitenkin öljypalmusta, jonka öljyä käytetään
saipuan ja soopan asemesta. Orja-kauppa on myös hyötyisä,
mutta kieletty. Sisemmissa osissa on monta neegeri-lvaltakun-
taa ja rannoilla on Europalcusteu (Englantilaisten j. m.) asu-
tusmaita.

Rantamaa jaetaan Sierra Leona-, Ohra- eli Pippuri-, Eleh-
wantinluu- eli Hammas-, Kulta-, Orja- ja Venin-rnntamaihin. —

Freetown, Sierra Leonan rantamaalla. Englannin perustama »vapau-
tetuille neegeri-orjille. — Liberia, Pippuri-rantamaalla, Pohjais-Ame-
rikan asutusmaa ivapautetuille neegeri-orjille, nyt itsewalwinen tasa-
wlllw, 300 t. asukasta.

3. Ala-Guinea, porrasmaata (Ambosl-Muoret), on
kuuma-ilmaista, wetelää ja metsäistä rantamaata, Zaire- eli
Kongo- ja Kuenza-tvirtain ympärillä. Portugalilaisilla on täällä
monta kauppa- ja lähetyssaarna-pcukkaa ja neegeri-waltakunnat
oivat jotenkuten heidän wallan alla.

Rantamaa etelään päin Oranje-ivirtaan asti on hietainen
ja kolkko.

Kap-maa.
Eteläisin osa, porrasmaata, joka etelää kohden päättyy Hy-

Wän toilvon ja Agulhas-niemiin. Sisemmät osat omat tuimia
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ja huonokasivuisia, mutta sade-ajan tultua rupeaa maa kasiva-
maan wäkewää ruohoa. Karjanhoito, pellon ja iviinin lviljelys
owat pää-elatuskeinoja. Maan omat asukkaat oivat Hottentot-
teja, lvilpitöutä paimenkansaa, jotka enimmiten paimenina paltve-
lewat siirtolaisia, ja Buschmaneja, kamalimpaa kansaa Afrikassa.
Tämä maa on Englannin.

— Kap-tauftunti, Itä-Indiaan matkuswwain laymä-paikka ;

monta lähetyssaarna-lllitosw, 25 t. Näillä seuduin walmistewan mai-
niota wiiniä (Konstantia).

Kaakkoinen rantamaa.
On wielä kyllä tuutematou, ivailla Portugalilaisilla jo kau-

wan on siellä ollut asutusmaita ja kauppapaikkoja. Rantaseutu
on kuuma-ilmaista, lvetelää ja hietaista ja ylenee sisempiä ylä-
maita kohden. Mainittalvimpia luonnontuotteita owat riisi, so-
keriruoko, kalliit puulajit, ambra, myrrha ja hywänhajuisia suit-
sutus-aineita, pumpuli, elehwantinluu, kulta j. n. e. Ranta-
maan eri osia owat Kassrarill eli Kassrein-maa, eteläisimpänä,
Zofala, Lupata-wuoren alapuolella Zambesi-wirtaan asti, —

Mozambik, pitkin Mozambikin salmea, — Zanguebar eli Zanzi-
bar, — Ajan, joka itäisimmän, Guardafui-niemen seuduilla yh-
tyy — Abeliin, pitkin Punasen-meren suun rantaa.

— Mozambik, saarella, Portugalin kaupan ja sen feutuisten
ranw-maakunwin pääpaikka. — Zanzibar, melkoinen kauppa, on Mas-
katissa llsuivan Arabialaisen ruhtinaan. — Natal-rllNtllMNll, Englan-
nin maakunta Kaffrariassa.

Sisempi Korkea-Afrika
eli Ethiopia on wielä melkein tuiki tuntematon. Kassan ylä-
maa, Habeschin eteläpuolella, arwellaan vlewan kahwepensaan
kotimaa. Päiwän-tasaajan kohdalla on Nyanza-järtvi, josta
walkoinen Niili juoksee.

Saaria.
Atlantin-meressä : Azorit, runsaasti sokeria, wiiniä ja he-

delmiä, owat Portugalin. — Pohjaiset Kanarian saaret, joista
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runsas wiininen Madeira on arwoisin, owat Portugalin. —

Eteläiset Kanarian saaret (joiden joukossa runsas-wiininen
Teneriffa, jossa on jo sammunut Pico-niminen tulilvuori), —

Ferro, (josta ensimäinen puolipäilvän piiri on saanut nimensä),
owat Spanian. -^ Viheriän niemen (Kaplverdin) saaret, tni-
wia ja hedelmättömiä, owat samaten kun Bissagos-saaretkin
Portugalin. — Guinea-saaret, Guinean-lllhdessa, taswawat so-
keria ja kalliita hedelmiä; ne kuulumat osittain Englannin,
Spanian ja Portugalin alle. — Ascension on Englannin sa-
maten kuin S:t HeleNll-saarikin, Itä-Indiaan kulkewain käymä-
paikka, jossa Napoleoni kuoli. — Tristan-da-Cunha eli Wirwo-
tus-saaret, Kap-maasta länttä päin, Englannin suojeluksen alla.

Indian meressä: Madagaskar, Afrikan suurin saari, täynnä
korkeita wuoria, runsaasti pumpulia, kahtvetta, sokeriruokoa, kar-
demummaa, kalliita kiiviä. Siihen kuuluu monta »valtakuntaa.
Ranskalaisilla on asutusmaita itäisellä rannalla. — Maskarenat,
Madagaskarin itäpuolella, runsaasti sokeriruokoa ja neilikoita;
Mauritius on Englannin ja Bourbon Ranskan. — Komoro-
saaret, Mozambikin salmessa. — Amirantit ja Sechellit, kilpi-
konnan pyynti; owat Englannin. — Sokotora, Guardafuin e-
dustalla. — Perim Vabel Mandebissa, Englannin.

Amerika.
Amerikan luonnontuotteet owat runsaat, warsinki kaslvuin

ja kallisten metallein suhteen. Sen eläimet owat ylehensä pie-
nempiä ja heikompia kun ivanhan mantereen; kaswit sitä »vas-
taan owat isompia. Kastveista, joiden kotimaa Amerika on,
mainittakoon perunat, tupakki, maisi, kakao ja lvanilli. Alku-
asukkaat owat Indianeja ja Neegeriä, mutta sinne siirtcitväiset
Europlllaiset ,

joita siellä jo onkin enin asukkaina, ahdistaivat
yhä pois Indianeja, ja Neegerit owat enimmiten orjina. Eu-
ropalaisista lvanhemmista syntyneen Amerikalaisen nimi on
Kreoli, Europalaisesta ja Neegeristä syntyneen Mulatti, Euro-
palaisesta ja Indianista syntyneen Mestizi, Neegeristä tahi
Mulatista ja Indianista syntyneen ZllMbo. Kaikki, jotka eiwät
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ole »valkoisia (Europalaisia) , mustia (Neegereitä) tahi punaisia
(Indianeja), sanotaan Värillisiksi. Vapaat Indianit owat epä-

jumalan paltvelioita ja elciivät enimmiten metsästämisellä, kalas-
tamisella ja raa'oilla maan hedelmillä. Europalaisten asumissa
maissa wiljellään maata (sokeria, kahlvetta, pumpulia), teolli-
suutta ja kauppaa; niissä on kristinoppi ja Europalaisia ope-
tuslaitoksia.

Wanhut tarut kertomat, että Europalaisia jo Muonnn 986 jälk.
Kr. oli käynyt Pohjais-Amerikassa , mutta tämä löytö eli löytty
maa joutui unhotuksiin. Keski-ajan loppupuolella, jolloin Portu-
galilaiset innollisesti etseiivät Afrikan eteläpuolelta meritietä In-
diaan, johtui Genualaisen Kristofer Kolumbuksen mieleen se aja-
tus, että länttä kohden purjehtimalla tultaisiin Indiaan, jos maan
maa on ympyriäinen ja sen ympäri sopii purjehtia. Saatuaan »vii-
mein Spanian hallitukselta apua, kykeni hän ivarustamaan kolme
laiivaa, joilla hän purjehti tuntematonta Atlantin »valtamerta ja
wihdoin 69 päiwän »vaarallisen matkan perästä lokakuun 12 p. 1492
tuli Guanllhllni-saarelle Länsi-Indian saaristossa. Tällä ja wielä
sittemmin kahdella matkallaan löysi Kolumbus usioita muitati saarin
jn wielä Etelä-Amerikan pohjaisen rantamaan. Tätä nyt löyttyä
tietä matkusti monta muuta, enimmiten himosta kultaa kokoomaan,
ja niin laajeni tieto tästä nyt löylystä maa-osasta, joka nimitettiin
Amerikaksi Italialaisen Amerigo Vespnccin nimen jälkeen, joka
kirjotti ensimäisen kertomuksen näistä nyt löylyistä muista. Niistä
miehistä, jotka siihen aikaan löysitvät eri osia Amerikasta, mainit-
takoon Englantilainen Cabot, joka lv. 1496 tuli Newfoundlunnin
saareen, Portugalilainen Cabral, joka w. 1500 löysi Brasilian ja
Spanialainen Valvoa, jokn w. 1513 meni yli Pannma-kannaksen
ja ensin näki Tytvenen meren. Spanialaiset, joiden johdattajista
mainittakoon Ferd. Cortez, Fr. Pizarro ja T. Almagru, tuliwat
tänne ja harjottain kauheaa julmuutta alku-asukkaita kohtaan, ival-
lottituat etelä osan Pohjais-Amerikaa ja länsi osan Etela-A-
-merikaa, joiden maiden asukkailla jo oli järjestetty hallitus ja
jonkinmoinen siwistys. Näiden kansain tila tuli aituan surkiaksi
ulkomaalaisten yliwallan alla. Kukistetut Indianit tehtiin orjiksi
ja samalllliseen onnettomuuteen joutuiwat ne Afrikan Neegerit, joita
orjina tänne kuljetettiin joukottani Afrikasta, jotn orja-kauppaa
mieläkin kestää, maikka sitä on koetettu estää ja erittäinkin Eng-
lantilaiset owat paljon puuhanneet tehdäksensä siitä loppua.
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Pohjais-Amerika
Wenäjän alusmaat

Luoteinen osa (24,000 n. pen., 60 t. asuk.), paljo tuli-
muoria. Eteläisellä rantamaalla, joka on täynnä meren-lahtia,
on se korkia Elias-muori. Kallisnahkaisia eläimiä on paljo.

Unsi-Arlangeli, Sitka-faarella , kuuppa, 800 asukasta.

Englannin alusmaat.
Ne omat: 1) Osa luoteista rantamaata Fukas-lcchteen asti

ja se suuri Quadra Wancouwer-saari. 2) Kanada, pitkin M-
järwi-, Huron-, Eric- ja Ontario-nimisiä järwiä ja Ontariosta
juoksemaa Lorenzo-tvirtaa, jonka rannoilla maaniviljelys on
päässyt edistymään. 3) Uusi-BnlNZwig ja 4) Uuden Skott-
lannin niemimaa, metsäsiä lnaita, itäpuolella Lorenzon suuta.
5) Nuortuen New-Foundlannill saari, jonka likiseuduilla (iso ma-
tala) on tuiki suuri-armoinen kalan (turskan) pyyntipaikka. 6)
Bermudas- eli Kesä-saaret, koko joukko pieniä, metsättömiä ka-
reja Atlantin-meressä.

— Montreal, 90 t. ju Quebeck, 51 t., molemmat Kanadassa
Loreuzo-ivirran rannalla, arivoisia kauppapaikkoja (turkkinahkoju). —

Halifax, Uudessa Skottlcmnissa, suuri kauppa ja merikulku, sotului-
ivaston usentopaikku, 26 t.

Maannapa-maat.
Laajaa, sangen tuntematonta maata, johon kuuluu tämän

maa-osan koto pohjainen puoli. Siellä on ylehensä suuria jär-
wiä ja nelvoja, jotka enimmän aikaa »vuodesta owat jään ja
lumen alla. Kaslvullisuus on huono. Metsäu-eläivät, joilla
monella on kallis nahka, owat näiden maiden talvara. Asukkai-
ta on Harmassa. Pohjaisiinmassa asuwat Eskimot, jotka eiwät
juuri muusta tiedä kun hylkeen pyynnistä; närnät asuwat lu-
mi-tojuissa, omat peräti siilvottomia, syömät mädännyttä kalaa
ja juomat hylteeu-raswaa. Etelämpänä asuu monikansaisia ja
monikielisiä Indianeja. Ne myyslentelemät nahkoja Venäläisille
ja Englantilaisille, jotta tviimeksi mainitut muka omistamat enim-
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män osan näitä erä-maita omaksensa. Näitä on: 1) Huippu-
Vuoret, pohjaisin maa maan päällä, asumattomat, jossa joskus,
lyhyen kesän aikana. Pyssy- ja kala-miehiä käypi. 2) Grön-
lanti, suuri saari, jonka eteläisellä ja läntisellä rannalla on
Tanskan asutusmaita. Noin 76" pohjais-leweydellä on pohjai-
sin ihmis-asunto. 3) Baffin-maat, saman nimisen lahden länsi-
puolella, joihin monta saarta kuuluu. 4) HudsolNN lahti-maat,
joissa on monta Englannin linnotusta ja kauppapaikkaa. Nii-
hin kuuluu a) Labrador, suuri niemimaa, b) Uusi Wales, Hud-
sonin-lahden läntinen rantamaa, ja c) Wapaittcn Indianein
Maa, laaja sydänmaa. Baffin- ja Hndsonin-lahtimaat kuulumat
Englantilaiseen Amerikaan.

Mdys-waltakunnat.
133,000 n. pen., 31 milj. asuk.

On se suuri maakunta, jonka itäisenä rajana on Atlantin
meri, eteläisenä Meksiton-lahti, lonnaisena Meksiko (rajajoet Rio
del Norte ja Gila), läntisenä Iso Maltameri, pohjaisena Eng-
lannin maakunnat ja Hudsonin lahti-maat (49" pohj. lelv.). a)
Atlantin rantamaa on paras ja kansakkain osa, hymästi miljelty,
jossa saadaan runsaasti maisia, riisiä, tupakkia (Virginia), pum-
pulia, indigoa, sokeriruokoa j. n. e. b) Keski-osa on se^ suuri
tasamaa, jonka läpitse Meksiko-lahteen laskema Mississippi-Mirta,
Ohio- ja Missouri-haaroineen, juoksee. Tasamaau itäinen pno-
li, jossa on wiljawia kukkuloita, on hywästi wiljeltyä; läntisessä
puolessa (länsipuolella Mississippiä) on laajoja ikitvanhoja met-

siä ja Slllvanneja (ruohoketoja), ja etelämpänä (Arkansas-ivir-
ran eteläpuolella) wiljaton, kiwinen ja hietainen erämaa. Mek-
sikon-lahden rantamaa on alhaista, wetelää ja terweydelle wa-
hingollista (kelta-rutto). c) KalliowUvrten länsipuolinen maa
on wiljawia, yläiviä tasamaita ja laaksoja ja siellä on sano-
mattoman paljo kultaa. — Tehtaat owat yhä karttumassa ja
niissä »valmistetaan erinomattain »villa-, pumpuli- ja lima»
»vaatetta. Kauppa on ylätvällä kannalla ja kauppalaiwasto on,
lähin Englannin kauppalaiwastoa, suurin maan päällä. Monet
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kanawat ja rautatiet yhdistäwät maan sisemmät osat. Eric- ja
Ontario-järwien wälillä on mailman korkein wedenpudoke, Nia-
gara, jonka yli mokoman komea silta on rakennettu. Oppilai-
tokset yhteiselle kansalle owat hyivällä kannalla; niitä on paljon
ja niissä käydään tvireästi. Ei myöskään ole korkeampaa oppia
haluaivaisilla oppilaitosten puutetta, ei kirjastoin, eikä ihanne-
taide-teosten puutetta, mutta kansan mieli pyrkii erinomattain
teollisen hyödyn ja warallisuuden edistymisen perään. Enin osa
asukkaita owat Europalaisia monista kansoista (enin Englanti-
laisia eli Anglo-Amerikalaisia ja Irlantilaisia) ja uskonopista
(enimmiten protestantteja). Pääkieli on Englannin kieli. Val-
tio-uskontoa ja etutvaltaisia säätyjä ei ole; kaikilla kansakunta-
laisilla on yhtäläiset oikeudet. Tähän Ihdyslvaltaan kuuluu 35
omatvaltaista »valtakuntaa ja 10 piirikuntaa, jotka tväestön li-
sääntyessä päcisetvät waltakunniksi; ja waltakokous, johon ne eri
»valtakunnat lähettälvät edusmiehiä, yhdistää nämät kaikki yh-
deksi mallaksi. Hallituksen esimiehenä on neljäksi wuodeksi walit-
tu presidentti.

— Boston, Atlantin-meren rannalla, suuri tehdas- ja kauppa-
kaupunki, 176t. — Nero-lort, saman meren rannalla, suurin kauppa-
kaupunki, yliopisto, 806 t. — Filadelfia, suuri kauppa, ensimäistä
lähin kaupunki, 563 t. — Baltimore, suuri-arwoinen kauppakaupunki,
212 t. — Washington, pääkaupunki ja hallituksen asuma paikka, 61 t.
— Charleston»», kaupitsee paljon pumpulia, tupakkia ja riisin, 40 t.
— New-Orleans, terweydelle wahingollisella paikalla, Mississippin suu-
huurus maulla, suuri kauppa (pumpulia ja läntisten »valtakuntain tuot-
teita), 169 t. — Cincinati, Ohion rannalla, sisemmän maan erino-
maisin kauppakaupunki, 161 t. — San Francisco, läntisellä rannalla,
lähellä kulwrikkaiw ylhäisiä tasamaita, Sacramento-joen rannalla,
57 t.

Wuonna 1585 asettuiwat ensimäiset Englannin siirtolaiset At-
lantin rantamaalle (Virginian wultioon). Muutaman ajan perästä
tuli samoille seuduille Hollantilaisia ja Ruotsalaisia. Uskon »vai-
noamiset Englannissa ja muissa Europan maissa fuattoiwat wielä
useampia toimikkaita ihmisiä pakenemaan tänne, etsiäksensä täällä
omllntuunon rauhaa ja uusia asuntoja. Maanlviljelys, teollisuus ja
kauppa edistyiwät yhtä-äkkiä. Asutusmaat oliwat jotenkuten Eng-
lannin emämaan mallan alla, mutta kun hallitus koki täällä »vä-
hentää heidän »vapauksia ja oikeuksia setä itsewaltaisesti laskea heitä
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»veronalaisiksi, julisti 13 afutusmaaw itsensä itsenäisiksi lv. 1774
ja käytyänsä yhdeksän wuotw sotaa, joka oli merkillinen, ei niin
suurin »verisistä wisteluksiswan ja suurista urotöistään, kuin kestä-
wäisyydetztään ja jalon johdattajansa Washingtonin wiwwaisuu-
desw, pääsiwätti »vapaiksi w. 1783. Sittemmin on yhdysivullan
ala oston, tawllluuden ja wäkiwallan kautta laajentunut aina Mek-
silo-lahteen ja Tyweneen mereen saakka. Wäestö on enentynyt
enimmiten Europalaisisw tänne muuttajista. Maanwiljelyksen,
kaupan ja keinollisuuden kautta on kansallitz-warallisuus ihmeellisesti
karttunut ja joka »vuosi lisääntyy uudis-asunnolta läntisissä metsä-
maissa. Eri »valtakuntain tila on kuitenki suuresti erinkaltainen.
Atlantin rantamaan pohjais- ja etelä-tvaltioilln on erinkalwiset py-
rinnöt. Pohjaisilla on maantuiljelys , teollisuus ja kauppa tvarsin
hyivällä kannalla, ja he waatiwat orjuuden poistamista, jota ete-
läisissä »valtioissa näihin asti on ollut, jossa orjilla on toimitettu
muaniviljelystä, enimmiten pumpulin. Länst-wnltakunwin asukkaat
owat enimmiten onnensa tawottelioiw ja seikkailioiw, jotka tottu-
neina rajuun "elämään nykysin raiwatuissn metsämaissaan, eiwät
tahdo totella laillista järjestystä, waan omin päin pitää puoltansa.
Nämät erinkalwiset pyrinnöt uhkasiwat hajottaa liiton ja nostutti-
wat werisen sisällisen sodan, jokn raiwosi neljä wuotw pohjais- ja
etelä-»valtakuntain wälillä, muttn pohjaisit wnlwknnnat woittiwat
wiimein.

Meksiko.
40,000 n. pen., 8i milj. afuk,

Ulälnaa waltameren ja Meksikon-lahden wälillä. Pohjai-
nen puoli on erämaata. Porrasmailla ja kuuma-ilmaisilla, we-
telöillä ja terweydelle »vahingollisilla rantamailla kaswaa run-
saasti maisia, palmuja, sokeriruokoa, kakaon, wanillia, pumpulia,
mahonki- ja kampeche-puita. Kochenilli-hyönteisten ja hopian
ja kullan puutetta ei ole. Pelloniviljelys, teollisuus ja kansan
»varallisuus owat rappiolla alinomaisten sisällisten kapinain täh-
den. Spanian kieli ja katolinen uskon-oppi owat enimmiten
wallan päällä. Hallituksen esimiehenä on presidentti.

— Meksiko, Pääkaupunki, tehtaita jn kauppa, Amerikan kaunein
kaupunki, 200 t. — Zacatecas, rikkaimpia hopialaiwannoita, 25 t. —

Vera Cruz, etewin kauppapaikka itäisellä rannalla. — Meridll, Jutu-
tan niemimaalla, jossa kuswaa runsaasti kampeche-puuta, 20 t. —

Acapulco, pää-satama läntisellä rannalla. Monin paikoin tapan mui-
nnis-ujan jäännöksiä, jotka todistamat iki-wanhan siwistystä.
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Entiseen Spanialmseen Ameritaun kuului Meksiko, Ketzki-Ame->
rika, Kolumbia-wllltiot, Peru, Boliwia, Chili, Paraguay, La Plata
waltiot ja Uruguay. — Kun Napoleon wallotti Spanian w. 1808,
eiwät Amerikan uudis-asukkaat otaksuneet Napoleonin asettamaa
kuningasta, waan hallitsiwat itse entisen kuninkaan nimessä. Kun
entinen kuningas sittemmin taas sai »valtansa takasin, pyysitvät siir-
tolaiset »vapaita asetuksia ja samanlaisia oikeuksia kuin emämaallaki
oli. Kun se heiltä kiellettiin, julistiwat he itsensä omawaltaisiksi
ja kauwan käytyänsä sotaa, jossa erittäinki Voliwar tuli kuuluisaksi,
tunnustettiinki he itsewalwifiksi noin w. 1820. Nämät nyt »vapau-
tetut kansat aikoitvat ottaa Pohjais-Amerikan yhdyswallat esikuwak-
fenfa, mutta kanfan luonto, tawat, uskonto ja kaikki muut suhteet
oliwat peräti toisenlaiset Spanian kun Englannin Amerikassa.
Laillista järjestystä ei saada pysytuaiseksi ja wähä-pätöisiä wallan-
kumouksia ilmaantuu tuon tuotztaki, joten toinen ja taas toinen
puolue pääsee ivaltaan. Muin on wfnwalwinen ja muin yksiival-
tainen hallitusmuoto ollut wallan päällä.

Brasilia oli Portugalin alusmaa ja teki itsensä »vapaaksi samaan
aikaan kun Spanian maat Amerikassa. Brasilian keisari on Por-
tugalin kuningas-suivusta lähtenyt. Waltion »voimat owat heikot
ja sisälliset puolue-riidat owat wwallisia.

Keski-Amerika.
10,000 n. pen., 2 milj. asuk.

Wuorinen maankannas, kuuma-ilmaisilla, terweydelle tvahin-
gollisilla rantamailla pitkin Karaibin-merta ja Isoa lvaltamerta.
Erinomaisimpia luonnon-tuotteita owat kakao (chokoladin wal-
mistus), kochenilli ja indigo. Honduras-niemimaa on mahon-
ki-puun kotimaa. Enimmiten tunnustetaan katolista uskonoppia
ja puhutaan Spaniankieltä. Kanawan kaiwaminen Atlantin ja
Ison »valtameren tvälille on ollut aikeessa, waan ei ole wielä
tullut toimeen. Tähän kuuluu 5 omaivaltaista »valtakuntaa:
Guatemala, San Salwador, Nikaragua, Costa Rica ja Hondu-
ras. — Honduras-lahden länsipuolinen maa on Englannin,
jonka suojeluksen alla myös Mosqwito-ranta on.
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Länsi-India.
4,500 n. pen., 3z milj. asuk.

Saarijono Pohjais- ja Etelä-Amerikan wälillä. Saaret
owat enimmiten muorista ja jyrkkä-rantaisia ja niissä on oiival-
lisia satamoita. Ilman-ala on kuumaa ja kosteaa. Kelta-rutto,
maanjäristyksiä ja sade-aikana hirmuisia "tornados" owat maan
rasituksia. Kasweja on hytvin runsaasti: sokeria, kahwetta,
pumpulia, indigoa. Alku-asukkaat owat jo melkeen suku-puu-
tossa. Enin osa lväestöä on Neegerejä ja Mulatteja, joista
monet owat orjina (mutta ei enää Englannin saarilla). Enin
osa näistä saarista owat Europalaisten.

1) Suuret Antillit: Kuba, Spanian; Jamaika, Eng-
lannin; Haiti eli Domingo, jonka läntinen osa on Haitin itse-
näinen neegeri- ja mulatti-tasatvalta, ja itäinen osa kuuluu
Spanian wallan alle; Portonko, Spanian.

— Hawanna, Kubasfa, tupatti-tehtaita (sikareja), melkoinen kaup-
pa, 170 t. — Kingston, kauftpa-paikkll Jamaikassa, 32 t.

2) Vähät Antillit eli Karaibit: Trinidad, suurin,
Tabago, Grenada, Dominique j. m. owat Englannin; Guade-
loupe, Martinique, Ranskanmaan j. n. e.

3) Bahama- eli Lukayi-saaret owat Englannin. Näis-
tä mainittakoon Guanahani, ensimäinen Amerikan maa, jonka
Kolumbus löysi (tv. 1492).

Etelä-Amerika.
Kolumbia.

Luoteinen osa, jonka pohjaisena rajana Karaibin-meri ja
läntisenä Iso lvaltameri on. Maanjäristykset rajualvat usein
tässä lvuorimaassa, jossa paitsi muita on Kotopari, hirmuisin
kaikista tulitvuorista. Itää kohden alenee tämä lvuorimaa tvil-
jatvana mutta terweydelle wahingollisena porrasmaana eli para-
mos a) Orinoko-ivirtaa kohden laajoihin llanvs-tasamaihin asti,
jotka poudan aikana owat erämaan kaltaisia, mutta sade-ajan
tultua kaswawat erinomaisesti, ja b) Marannon-lvirtaa kohden
Selwas-tasamaihin asti, joiden läpi on tuiki lvaikea pääseminen,
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kun niissä on niin mahdottoman wäkewci kaslvn. — Entinen
liittokunta on nyt hajaunut 3:meen omatvaltaiseeu tasalvaltioon:
1) Uusi-Granada (2K milj. asuk.), Magdalena- ja Kauka-jokien
ympäristö ja taitaisin osa kannaksesta, jossa rautatie yhdistää
molemmat waltameret; 2) Venezuela (1^ milj.), Orinoko-wir-
ran ympärillä ja pitkin Karaibin-meren rantaa; 3) Ecuador
(1 milj.), pohjaispuolella Marannon-wirtaa. — Näissä ja
6:dessa seuraawassa waltakunnassa puhutaan Spaniankieltä, tun-
nustetaan katolista uskonoppia ja on walittu presidentti tasa-
waltaisen hallituksen esimiehenä.

— Panama, kannaksella. Ison walwmeren lahden rannalla,
wilkaö kauppa. — Bogota, ihanalla yläwällä tasangolla, hywä kauppa,
50 t. — Karalas, Karmoin meren rannalla, 42 t. — Quito, Ylä-
wällä tasangolla päiwän-wsanjnn alla, 78 t. — Gnayllquil, suuri-ar-
woinen merikaupunki, 26 t. — Gallopagos- eli Kilpitonnan-sanret.

Peru.
Vuori-maa, jossa Marannon-wirran lähteet owat; länti-

senä rajana on Iso »valtameri. Runsaasti kultaa ja hopiata.
21 milj. asuk.

— 3ima, meren rannalla, pääkaupunki, wahwa kauppa, 100 t.

Boliwia.
Isommaksi osaksensa wiljatonta ja erämaan kaltaista »vuori-

maata eteläpuolella Perua; läntisenä rajana on Iso waltameri.
Täällä owat Andes-wuoret korkeimmallaan (24,000 jalkaa). Run-
saasti kalliita metalleja (Potosin mainiot hopiakaitvannot). 2
milj. asuk.

— Chuquisaca (Tschukisaka), pääkaupunki, 26 t.

Chili (Tschili).
Pitkä ja kaltainen, sateen puutetta nuuruwa rautainen por-

rasmaa pitkin Ison waltameren rantaa; 1^ milj. asut. Vuor-
ten kyljillä kaswaa komeita metsiä. Maanjäristykset rajuatvat
iväliin kauheasti. Chili on perunain kotimaa. Vuoritienoilla
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asuskelee chinchilla-eläimiä, joiden nahka on hyivin pehmeä-kar-
wainen.

— San lago, pääkaupunki, 80 t. — Walparaiso, paras kauppa-
kaupunki Etelä-Amerikan läntis-rannalla, 60 t. — Chiloe ja lähellä ole-
mat saaret owat suuresta arwosta, kun niissä on sanomattoman paljo
linnun-lanwn (guano), jota pellon höystöksi tuodaan Europaanki. —

Juan Fernandez-saari, mainio Robinson Crusoen tähden.

8a Plata-waltakunnat,
eli Argentinin liittokunta (1^ milj. asuk.), johon kuuluu 14
maakuntaa itäpuolella Chiliä ja eteläpuolella Volilviaa Atlantin-
mereen ja Paraguay- ja Nruguay-tvirtoihin asti. Läntinen
puoli on Andes-lvuorten metsäisiä wierumaita; toinen osa on
laajoja PllMplls-tasamaita, jotka owat puuttomia ja pensaattomia,
mntta kaswawat wäkewästi ruohoa. Lukemattomat laumat (milli-)
helvoisia, sarmi-eläimiä ja lampaita, jotka omin malloin juoksen-
telemat näillä laitumilla, owat tämän maan erinomaisin rikkaus.
Wientitawaroita owat wuodat, willat, tali, Paraguay-tee,
chinchilla-nahat.

— Buenos Ayres, Plaw-wnran rannalla, liittohallituksen nsu-
mapailku, ivahiva kauppa karjan-antimilla, 120 t. — Mendoza, rikkaita
hopinkniwnnnoiw, runsaasti wiiniä.

Paraguay.
Vähän tuttu maa (1^ milj. asuk.), Parana- (idässä ja etel.)

ja Paraguay- (länn.) wirtain wälillä. Snnri-arwoinen kauppa-
kalu on omalaatuinen tee (mate!). On alku-peräisin Spaniasta
lähteneitten lesuitain asutus-maa.

— Assumpcion, pääkaupunki, 20 t.

Uruguay.
Pohjoispuolella Plata-wirran suuta. Karjalaumoissa on

sen maan rikkaus. Samaten kun edellisissä waltakunnissa on
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kansa (i milj.) täälläki parhaasta päästä Europasta sukuperää
(Spanialaisia ja Portugalilaisia).

— Montewideo, Plaw-wirran suulla, nahkatehtaita, lvilkas
kauppaliike, 38 t.

Guyana.
Vuorimaa koillisella rannalla (200 t. asuk.). Sisemmät

osat owat erämaita, metsäisiä ja rankain Indianein asumia.
Rantamaalla kaswaa hytvin runsaasti kahwetta, sokeria, indigoa,
lvanillia, pumpulia, pippuria j. n. e. Sade-aikana muuttuu se
terweydelle wahingollifeksi järlveksi, jossa wilisee karmeita ja si-
siliskoja. Pohjainen osa on Englannin, koskimainen (Surinam)
Hollannin ja eteläinen (Cayenne) Ranskanmaan.

Brasilia.
148,000 n. pen., 7Z milj. asut.

Itäänpäin wetäywä puoli tätä maa-osaa; kaikin puolin
rikasta ja wiljawaa maata. Pohjainen osa on tasamaata, jonka
läpi Marannon- eli Amazon-ivirta juoksee, jonka matalat ran-
nat owat osin tiheitä, melkein läpipääsemättömiä ikilvanhoja
metsiä (Sellvas), osin metsättömiä ruohoisia lakeuksia niinkuin
meriä. Eteläinen osa on »vuorimaata, jossa, »vuorijonoin wä-
lisfä, on atvaroita ylälviä tasamaita. Atlantin-meren rantamaa
on hytvin wiljawaa ja kaswaa maisia, riisiä, kahwetta, sokeria,
kakaoa, tupakkia j. m. Kultaa, platinaa ja kalliita kitviä on
runsaasti. Väestö tunnustaa enimmiten katolista uskonoppia
ja puhuu Portugalin kieltä. Hallitsiana on määrä-lvaltainen
keisari.

— Rio Janeiro, pääkaupunki ja hallituksen asmnapaikka, suuri
kuuppa, suuria tehtaita, 296 t. — Bllhia, toinen kauppakaupunki, sa-
tama parhaita, 130 t.

Magelhaenin maa eli Patagonia.
Etelä-Amerikan eteläisin osa, kolkko, someroinen erämaa,

jossa asun snurta Indiani-kansaa.
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Saaria.
Tulimaa, jonka Magelhaenin-salmi erottaa mannermaasta.

On tuntematonta, mutta näyttää oleivan täynnä korkeita wuoria.
Täällä asuu Pescherä-kansa, joka on raainta kansaa maan
päällä. — Falklannin-saaret eli Malouinit, joiden ympärillä on
paljo hylkeitä, lvalaskaloja ja muita rastva-elälviä; owat Eng-
lannin wallan alla.

Australia.
Tähän kuuluivat saaret owat köyhät eläimistä ja käs-

ineistä ja tämä köyhyys yhä enenee itäänpäin. Uudessa Hol-
lannissa owat ne myöskin omanlaatuisen muotonsa puolesta
erinomaisia. Metsät owat yksimuotoisia, joissa kaswaa enimmi-
ten gummi-puita. Arwoisimmat kaswit owat kokos- ja leipäpuu,
pisangi, jams-juuret, batatit, jotka kaikki kelpaawat syödä. Iytvä-
lajia, hedelmäpuita ja koti-eläimiä owat Europalaiset tänne tuo-
neet. Muutamat kansakunnat käymät alasti, toiset asumat puu-
ja maa-kuopissa, muutamilla on myös mäkinaiset asumasiat ja
maantviljelystä. Koristusten piirteleminen ihoon (tatueeraus)
on yhteinen tapa. Muutamin paikoin on jonkunlainen tvalta-
kunnan tapainen (ylimys-)hallitus ja järjestys. Muutamilla
kansakunnilla ei näytä oleivan hiukkaakaan uskonoppia; toiset
paltveleivat epäjumalia ja uhraamat ihmisiäki. Kristinoppi ja
Europan siwistys owat kuitenki paikoin päässeet alkuun ja le-
wenewät yhä enemmän erinomattain Englantilaisten toimella.
Uudessa Guineassa on islamin tunnustajoita.

Uusi Hollanti.
Täällä owat alku-asukkaat raakoja Australi-Neegerejä. Jäl-

keen tv. 1789 on Europalaisia siirtolaisia tänne tullut, jonka
tähden tätä maata sopii pitää Britannialaisena asutusmaana.
Ensimäiset siirtolaiset oliwat pahantekiöitä (kontvikts). Asutus-
maissa on noin 1H miljonaa asukkaita. Jywiä saadaan joksiti
ja lammasten hoito on suurimmasta armosta, ja niiden Milloja
wiedään paljo Englantiinkin. On rautaakin, ivaskea ja kilvihii-
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liä. Runsaasti kultaa on talvattu kaakkoisessa osassa ja ahke-
rasti ollaan sen saannin ja »valmistamisen puuhassa.

Asutus-maat jakaumat seuraamiin osiin: Uusi Etelii-Wales ja
Biltoria, itäinen ranta, Etelä Australia, kaakossa, Limsi-Australia,
lounassa ju Pohiais-Australia Karpenwria-lahden ympärillä. —

Sidney, itä-rannalla, Australian simistyksen alkupaikka, yliopisto, mil-
läs kauppaliike, 90 t. — Bathurst, sisemmäsfä maassa, kulwkaiwan-
noiw. — Melbourne, Viktoria- eli Australia felix-maassa, 90 t.
— Adelaide, etelä-Australiassa, 40 t., armoista kauppapaikkoja.

Muut saaret.
WllN Diemenin maa, lammasten hoito; Englannin asutus-

maita. — Uusi ZeelllNti, kaksi saarta, kaswaa mainiota pella-
waa; Englannin asutusmaita. — Uusi Guinea, Uusi Britannia,
Uudet Hebridit Y. m. kaswawat muskottia, neilikoita, lokospäh-
kinöitä ja muita kalliita hedelmiä. — Purjehtia-, Mälvyys- ja
Seura-saaret. — Karolinit ja Ladronit owat Spauian. —

Sandwichin saarilla, walaskalanpyytäjäin tawallinen käymä-
paikka, on kristillisyys ja siwistys päässyt joksikin edistymään.
Asukkaat rakentamat laitvoja, Europalaisten laiivain mukaan,
ja purjehtiivat Aasiaan ja Amerikaan.

Maat eteläisen maannawan ympärillä.
Eteläisen napapiirin paikoilla ja sen toisellaki puolella on

talvattu saaria ja maita, jäällä ja lumella peitetyttä, ilman las-
weja ja asukkaita. Valaskalat ja »vesilinnut owat ainoat elä-
wät näissä alati paksu-sumuisissa maissa. Tulewa aika näyt-
tänee, josko nämät maat, niinkuin armeliaan, kuulumat wielä
tuntemattomaan Australi-mannermaahan.

Oitastawia:
14 fiiv. 7 ritv. on Mantblanc, lue Montblanc.
32 " 19 " " syys-ftlliwänseisaus " syys-päiwänwsaus.
55 " 19 " " Simbrit " Simbirsk.
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Apenninit 14
Apinnkosli 112
Apulinn tasanko 163
Arabin 16, 178

Arabian meri 10
Arabian lahti 10
Arngonin 162
Arnl-järwi 1?
Araratin wuori 174
Arns 175
Arkangeli 52
Ardenniwuoret 140
Arentzburg 51
Argentinin liitto-

kunta 205
Argolis-lnhti 171
Arkipelagi 13
Armenia 176
Armenian »vuo-

riman 17
Arno 163
Arrnkan 185
Arrakotzli 63
Arrö 133
Ascension 18, 196
Asowan meri 9
Assam 185
Assumpcion 205
Astrakhan 54
Atheni 171
Atlantin meri 6
Atlantin rnnta-

maa 21
Atlas-tvuorimaa 19
Augtzburg 145
Augustotvo 56
Aunuksenselänne 102
Aunutsenman 57
Aurajoki 62, 92
Australi-mnnner 208
Australia 207

l4
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Awa 185
Axum 193
Azorin saaret 18,195

Nnbn 16
Babel-Mandeb-

salmi 10
Babylon 177
Baden 145
Bllffin-maat 199
Baffin-lahti 9
Bagdad 176
Baggböle 91
Bahllma-saaret

29, 203
Bllharein-snaret 179
Bahia 205
Bahr el Azrek 193
Baieri 144
Baikal 175
Bulu 175
Balearit 162
Balfrufch , 181
Balkan-wuoret 172
Baltimore 200
Bundll-saaret 186
Vanka 186
Bankok 186
Barcelona 162
Barka 192
Barmen 151
Barrow-niemi 19
Barrowinkannali 9
Barthelemi 131
Basel 153
Bnsra 176
Bawwin 186
Bnthurtzt 208
Bnyonne 158
Behringin meri 10
Behringin-falmi 8
Belgrad 173
Belfast 138
Beludfchiswn 181
Belurtllgh 17
Venaretz 184
Bengali 183, 184
Bengalin lahti 10
Benin ranta 194
Benivik 90
Berberin 191
Berestnn 47
Berefinan knnnwn 47
Bergn 90

Bergen 132
Berlin 151
Bermudas-saaret

20, 198
Bern 153
Betzarabia 53
Betlehem 176
Bjelaja 54
Vjeloje osero 47
Biledulgerid 191
Billnäs 98
Virma 185
Birmingham 138
Biskajan-lahti 9
Bisfagos-faaret 196
Björkboda 96
Boden-järlvi 152
Bog -joki 47
Bogota 204
Bokhara 182
Boliwill 204
Bologna 168
Bomarsund 96
Bombay 184
Bonn 151
Borga 99
Borneo 17
Bornholm 13
Boras 130
Vosna Serai 173
Bosnia 173
Bospori 9
Boston 200
Bourdeaux 158
Bourbon 196
Bourgogne 154
Braahenlinna 110
Brandenburg 151
Brasilia 206
Braunschweig 146
Bremen 146
Brenta 16?
Bresllln 151
Brest 158
Brighton 137
Bristol 137
Britannia 134
Briigge 140
Brussa 176
Briitzsel 140
Brälahti 130
Brändö 90, 93
Bucharia 182, 188
Buda 14?

Buenos Ayres 205
Bug 56
Bukarest 173
Buknewuono 132
Bukowina 147
Bulgaria 172
Buramputer 183
Burgos 162
Bärneste 94
Böhmi 147

Vadiz 162
Cugliari 167
Calais 157
Cambridge 138
Campinen 140
Carrara 168
Cawna 168
Cuyenne 206
Ceilon 17, 138, 184
Celebes 17, 186
Cetinje 173
Cette 156
Ceuw 162
Chambery 158
Champagne 154
Charkow 53
Charlestown 200
Charlotta kunin-

gattaren saari 20
Charlotteberg 91
Chemnitz 145
Cherbourg 158
Cherson 54
Chili 204
Chiloe 205
Chuquisuca 204
Cincinllti 200
Cis-Kllukasia 54
Ciwiw Wecchia 168
Clyde 138
Cockburn 20
Coimbra 161
Comino 168
Cordowll 162
Cork 138
Corunnn 162
Costa Rica 202
Cote d'Or 14
Cremona 167
Cumberlllnti-saari 20
Cykladit 171
Cypri 17, 177
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Dagheswn 175
Dllgö 51
Dahli 96
Daljoki 15
Dalmatia 148
Damaskus 176
Dnmiette 192
Dannetvirke 132
Danzig 151
Dardanellien salmi 9
Darmstadt 145
Dauria 174
Dalvalaghiri 17
Dllwidsswd 104
Dawisin salmi 9
Debreczin 147
Degerby 96, 99
Dekan 183
Delet 94
Delhi 184
Derbend 175
Desnn 4?
Detmold 146
Die rauhe Alp 14
Div 184
Dniepr 15
Dniester 4?
Dollart 139
Domingo 20, 203
Dominique 203
Don 15, 47
Donau 15
Donets 4?
Donin Kasakkain

maa 54
Dordrecht 139
Dorpat 51
Doroer 137
Doivrefjeld 131
Drammen 132
Dresden 145
Dschugatai 182, 188
Dschidda 179
Dschihon 182
Dsjoliba 19, 193
Dsungaria 188
Dublin 138
Duero 15
Duna 15, 47
Diisseldorf 151

Gbro 15
Ecuador 204
Edinburgh 138

Euatin saaret 168
Egeun meri 9
Egina 171
Egrisudagh 172
Egypti 192
Cider 132
Eisleben 151
ENerö 96
Clbll 168
Glbe 15
Elberfeld 151
Elefante 184
Elewantinluu-

ranta 194
Eliastvuori 198
Elton järmi 55
Ems 150
Englannin ka-

naali 9
Englanti 134
Enonkoski 109
Enotetiäinen 85
Enonwesi 64
Erfurt 151
Eric 21
Eriman 175
Erkkilä 95
Erzerum 177
Erzgebirge 14
Eskilstuna 130
Estland 51
Estniiäsinniemi 99
Etelä Australia 208
Etelä meri 10
Etelä Wenäja 53
Etelä Jäämeri 8
Etelä-kanatvll 158
Ethiopiu 195
Ethiopian meri 9
Etnn 163
Etsch 167
Elschmiadzin 175
Eubea 13
Eufrat 18
Eurajoki 62
Euripus-salmi 171
Eurows-joki 171
Euswche 140
Erijärwi 61
Ewo 113

Fagermik 98
Falklannin saaret

20, 20?

Falster 133
Fulnn 130
Ferro 196
Fez 191
Fezzun 192
Fichtelgebirge 14
Filadelfia 200
Filipftinit 16, 186
Fistari 98
Fiume 148
Flendsburg 134
Florens 168
Florida 19
Formosa 187
Forsby-ä 98
Forsby 100
Forssa 113
Forth 138
Fortuna 96
Forward 19
Frankfurt am

Main 152
Frankfurt an der

Oder 151
Fredericia 133
Fredriksberg 94
Fredriksfors 94
Fredrikshamn 102
Freetown 194
Frische Haff 151
Fukas-lahti 20
Fuldll 152
Fundylahti 19
Futscheu 18?
Fyen 133
Fyris-joli 130
Fär-suuret 133
Föglö 93

Gades 159
Gnlizin 14?
Galizian tasamaa 146
Gallia 154
Gullipoli 172
Gallopugos-suuret

20, 204
Gumbiu 194
Ganges 1?
Garonne 15
Gefle 130
Geiser 133
Geneme eli Gens 153
Gent 140
Genua 167
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Georgia 175
Gethllberg 94
Ghat 183
Gibraltar 138
Gibralwrin-salmi 9
Glasgow 138
Goa 184
Gobi 17, 188
Godby 96
Golkonda 184
Gondar 193
Goschop-joki 19
Gotha 146
Gottwnti 130
Gozzo 168
Gradiskn 147
Granada 162
Granfors 90
Greelllnmaa 169
Greenwich 137
Greitz 146
Grenada 203
Grislehamn 94
Grodno 53
Grusia 175
Grönlanti 20, 199
Grönwik 90
Guadalquiwir 15
Gundeloupe 203
Gundinnll 15
Guanahllni 203
Guardllfui 18
Guatemala 202
Gunyaquil 204
Guinea 194
Guinean-lllhti 9
Guinenn-fnnret

18, 196
Guldja 188
Gnswfsswärd 99
Gnswftzwärn 98
Guyana 206
Görlitz 151
Görz 14?
Göttingen 152
Göötin joki 15, 129
Göötin kanawa 129
Göötinmaa 130
Göötepori 130

Hnng 139
Haapakoski 63, 110
Haapaniemi 109
Haapasalmi 109

Haapawesi 109
Haarlem 139
Habesch 193
Habeschin wuori-

Mlln 19
Habsburg 153
Hagnäs 99
Hailuoto 87
Hainan 188
Haiti 20, 203
Haleb

"

176
Halifax 198
Halikko 92
Halle 151
Halinen 96
Hamburg 146
Hamina 102
Hammasrauta 194
Hamnholma 91
Hammerfest 132
Hankoniemi 57, 97
Hannower 152
Harjunharju 92
Harjus 103
Hawnpää 113
Hllwra-selänne 60
Hattelmaan har-

ju 112
Hauhon hanrn 62
Haukiniemi 10?
Haukiwesi 64
Hawanna 203
Hawel 151
Haweri 92
Hebridit 138
Heilbronn 145
Heinola 110
Heinäwesi 106
Hekla 133
Helgolanti 138
Hellas 171
Hellesponti 9
Helsinqinjoki 62
Helsinki 98
Helsinglanti 129
Helsingör 133
Herajoki 107
Herat 181
Herculanum 168
Hermopolis 171
Hernösand 131
Herttuala 103
Hiidenmaan-saari 51
Hessi 145, 152

Hietaniemi 102
Hildburghllusen 146
Himalaja 17
Hindustan 17, 183
Hindukhu 17
Hinnerjoti 92
Hirwntzkotzki 87
Hjelmari 130
Honng-Hui 10
Hoangho 17
Högland 103
Hollanti 138
Holstein 134
Homburg 152
Honduras 20, 202
Honkamäki 106
Hongkong 188
Hornin niemi 19
Hndsonin salmi 9
Hndsonin lahti 9
Hndsonin lahti-

maat 199
Huippuwuoret

20, 199
Hull 137
Humber 137
Hummelfuud 99
Huron 21, 198
Huntotosli 110
Hwäsbyy 91
Hydra 171
Hyrynjärwi 86
Hywinki 97
Hywäntoi»von

niemi 18
Häme 23, 89
Hämeen lääni 110
Hämeenkangas 60
Hameenlinna 113
Hämeenfelänne 60
Högfors 98
Höytiäinen 64

Jaakon joki 43
lakutsk 175
Jalasjoki 89
lalo-kotzki 86
lamaikkn 20, 203
lantsekillng 17
Jänninä 173
Japan 189
Japanin meri 10
Japanin saaret 16
laroslaw 52
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laru-tsang-bo-
tsiu 188

lassy 173
lawll 17, 186
Iberia 159
Idria 147
leddo 189
leknterinoslam 54
letllterinenburg 55
Jemen 179
Jenisei 17
leniseisk 175
leristunturi 59
leritzjärwi 85
Jerusalems 176
Iharinkoski 112
lijoki 86
lijärwi 86
lisalmi 106, 10?
liswesi 106
liwaura 86
Ikaalisten kaup-

pala 95
Ili 188
Iller 144
Illyria 14?
Ilmajoki 61
Ilma-järwi 47
Ilmolanfelkä 112
Iloniemi 96
Imandrn 46
Imatra 64
Imeretia 175
Inarinjoki 61
Inarinjärwi 61
Inarin Lappi 85
Indianein maa 199
Indian itäinen

niemimaa 16, 185
Indian läntinen

niemimaa 16, 183
Indian meri 9
Indus 183
Inkeri 96
Inha 91
Inkerin maa 51
Inn 144
Inwerness 138
loenjoti 84
Joensuu 90, 107
lohannisluud 96
Jokisaari 87
Jokioinen 113
lonian saaret 13

lonian meri 9
lonkerinjänvi 106
lordani 16
Joroisten selkä 109
louhkoln 107
loutsenwesi 64
Iran 180
Irkutsk 175
Irlannin meri 13
Irlanti 134
Irtisch 175
Ifur 144
Islanti 133
Isle de France 155
Iso Belti 9
Iso itä-Sivurtö 99
Isojoki 8?
Isojärivi 93
Isolumujarwi 87
Iso »valtameri 10
Iso Wenäja 51
Iso Sawo 109
Ispllhan 180
Istria 147
Itulia 167
Italian niemimaa 13
Itä-Indian meri 10
Itämeri 9
Itäniemi 16
Itä-Indian saa-

risto 17, 18
Itämeren - maa-

kunnat 51
Itägöötin tasanko 129
Itämaita 147
Juan Fernandez 205
Inga 46
luhdinmiiki 92
lutkllskosti 106
lukkasten pruuki 107
lukajoki 107
lumlllisfärlkä 86
Jungfrusund 96
luojarmi 106
luolawesi 109
lura-wuori 152
lussaari 97
Inutinmaa 133
luttila 113
luurustvesi 106
luustilnnjoki 102
luustilllnjärtvi 102
Juutas 90
Juutin rnumu 8

luwllkaisenmaa 86
luwankosti 96
luwan pruuti 107
Iwalojoki 61
Jyrkkäkoski 107
Iyrängönkosli 63
Iywästyla 91
lämsänjärwi 113
länisjoti 64
länisjätwi 64
läunewirta 64
lääsjärwi 63
Jönköping 130
ckanwin wesi 106
Kabul 181
Kaffa 195
Kaffraria 195
Kajaani 87
Kajaanin alue 86
Kajaaninlaakso 86
Klljaamnj... 86
Kajaanin linna 8?
Kainunselänne 60
Kairo eli Kahiro 192
Kaiwannon kana-

wa 64
Kalamajoki 86
Kalajoki 8?
Kllldea 17?
Kalifornia 29
Kalifornian lahti 10
Kalisch 56
Kallisten koski 63
Kalkutta 184
Kallawesi 63
Kallinkangas 86
Kallioivuoret 20
Kalmar 130
Kaluga 52
Kama 47
Kampagna 163
Knmpeche-lnhti 19
Knmtschutku 16, 175
Kllmtschatlan meri 10
Kanada 198
Kannrin saaret

18, 195
Kanawa 64
Kandahar 181
Kandia (Kreta)

13, 173
Kangas 94
Kangasalan harju 112
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Kangassllur, 109
Kantanen 96
Kuno 194
Kanwlahti 46
Kanton 187
Kapmaa 194
Kapkaupunki 195
Kaptschuk 188
Kaplverdiu saaret 196
Knrajoki 13
Karaibiu lneri 9
Karuibit 20, 203
Karalas 204
Karjulu 23
Kurjallluselänne 60
Karjanjoki 98
Karkkila 98
Karlskrona 130
Karlsruhe 145
Karlstad 130
Karlsten 130
Karlö 87
Karolinit 208
Karputhit 14
Karftentarian luhti 19
Karstula 91
Karthago 192
Karwian lvuoret' 60
Knrwianjoki 64, 92
Kasani 55
Knsewaara 84
Kaschmir 184
Kaskinen 90
Kasfel 152
Kastelholma 96
Kastilian yläivä

tasamaa 162
Kattegat 8
Kattilunkotzki 107
Kauhajoki 61
Kaukasia 54
Kaukasus 174
Kaukllsus-maat 175
Kauttua 94
Kefalonia 171
Keisurinknnuwu 187
Keitele 63
Kelat 181
Kellokoski 99
Keltanen meri 10
Keltistenkotzki 63
Kemijoki 61
Kemijärtvi 61
Kemin Lappi 85

Kemiön saari 91
Kempele 87
Kempinmäki 108
Ken berg 94
Keppo 90
Kerigo 171
KermLkosti 109
Kertsch 54
Kertschiu salmi 9
Keski Amcrika 202
Kesä.saaret 20, 198
Keiunulnki 98
KeurmiseN 89
Keurun-hllara 62
Khiivll 182
Khokand 182
Kiachw 175
Kiulu 99
Kianto 8?
Kiunto-laakso 86
KiantojllNvi 86
Kiew 53
Kiel 134
Kiettareen koski 62
Kihlosalmi 106
Kitkerä 113
Kilpikonnan-faaret

20, 204
Kiminki 91
Kimo 90
Kiina 186
Kiinan alppimaa 17
Kiinan meri 10
Kiinan muuri 187
Kiinan tasanko 17
Kingston 203
Kinteri 103
Kintschin-lunga 1?
Kirgisien erämaa 175
Kirjakallio 108
Kirjakkaln 96
Kirjola ' 103
Kirkkowlllwkunw 168
Kischineiv 53
Kislär 54
Kisfankoski 109
Kitkajoki 87
Kitknjärtvi 87
Kittilän Lappi 85
Kittinen joki 61
Kinfu 189
Kilvalonpenitllt 86
Kiivalonselänne 86
Kiives 8?

Kitvijärivi 89
Kiwiniemi 102
Kiwiniemen ta-

natva 65
Klarjoki 130
Kläsma 52
Koblentz 151
Koburg 146
Kodjak 20
Koirinoja 101
Koirusmesi 64
Koitajoki 106
Koiterijärwi 106
Koiwikko 87
Kokemäenjoki 15, 61
Kokemäen weststö 61
Kokkola 89
Kolari 86
Koli 106
Kolimajärwi 89
Koljonwirw 106
Koltti 90
Koltnjaur 61
Kolumbia 203
Kolywan 175
Komperoujoki 107
Kom orin 183
Komorn 147
Komoro-snnret

18, 196
Kong-wuoret 19
Kongejoki 133
Kongo 194
Kongsberg 132
Konnetvesi 106
Konnetvits 104
Konnutzkosti 64
Konnukfen kanawa 64
Kononsaari 104
Konstnntine 191
Kontztnntinopeli 172
Konstantinopelin

salmi 9
Kordilleras de los

Andes 20
Kordofan 192
Korea 16, 189
Korean fulmi 10
Korean lahti 10
Korfu 171
Korinth 171
Korkea Aasia 17
Korkea Afrika 18
Korkea-toski 63, 107
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Koromandel 183
Korpisaari 69
Korsholma 90
Korsika 158
Koskenkylä 100
Koskenkylllnjoki 98
Koskensaari 91, 113
Koskipää 109
Koski 96, 98, 113
Kosseir 192
Kostionwirw 62
Kostroma 52
Kotka 103
Kotlin 51
Kotopuxi 203
Koivno 59
Krabln 133
Kraini 147
Krnkau 147
Krimi 54
Kristiania 132
Kristiansand 132
Kroatia 148
Kruununlinua 113
Kronswdt 51
Kryytisaaret 17, 186
Kuba 20, 203
Kuban 47
Kubinan kanawa 4?
Kubina-järwi 46
Kuenza 194
Kuhankoski 63
Kuhnamo 89
Kukonwipllle 110
Kultun 1?
Kuloivesi 62
Kultaranta 194
Kulmenmäki 106
Kuma 54
Kumliuge 94
Kunduz 182
Kuninkaanlähde 93
Kuokkalan kosti 62
Kuokkalan kanawa 64
Kuolajärwen Lappi 85
Kuolonsuomäki 97
Kuopio 107
Kuopion lääni 104
Kuorehivefi 112
Kuortaneen järwet 61
Kupittaa 95
Kur 175
Kurnyao 140
Kurensaari 51

Kurilit 16
Kurimuskoski 87
Kurische Haff 151
Kurkijoki 104
Kursk 52
Kuru 95
Kuwis 175
Kutwelenwiftale 110
Kuurinmaa 51
Kuusamo 86
Kuufamo-järMi 87
Kuusankoski 89
Kuusto 96
Kuusluoto 96
Kuuwuoret 19
Kuwaskangas 94
Kyllinkotzki 112
Kylmäkangas 112
Kymijoki 15, 62
Kymi 103
Kynsiwesi 106
Kyrönjoki 15, 61
Kyröskoski 62, 95
Kyrösjärwi 62
Kyrönhauru 62
Kyykoski 109
Kyyrölä 103
Kyyrönwirw 109
Kyywesi - 63
Käenkoski 107
Käkisalmi 103
Kalakoski 109
Kärkelä 98
Kärkölän »vuoret 60
Kurnthi 14?
Karnäkoski 104
Karnälän koski 86
Kärsämäki 96
Käyhka 110
Köli-ivuori 14, 129
Köln 151
Königsberg 151
Köntömäjoki 61
Köpenhamina 133
Köyliöjärwi 93, 94

Kaajuwuori 89
Laalanti 133
Laatokan kanama 47
Laatokka 15, 46
Labrador 19, 199
Lndronit 208
Lllihianjoki 89
Lllimanlinna 110

Lakediwit 184
La Manche 154
Lamminjoki 93
Lancasterin falmi 9
Lange fjeld 131
Langelanti 133
Lankkoski 94
Lapinmaa 83
Lapin niemi 46
Lllpintunturit 59
La Plaw 21
Ln Plaw ivalta-

kunnat 205
Lappajärwi 61
Lappeenranta 104
Lappwest 64, 94
Lappiviiki 99
Lapuanjoki 61
Lapuan Isokylä 90
Larissa 173
La Nochelle 158
Lausitz 151
Lassa 189
Latokartano 96
Lauenburg 134
Laukaivuori 88
Laukko 95
Lauritsala 104
Lawoln 104
Luwolunsalmi 102
Lech 144
Leck 139
Leeds 137
Leineperi 94
Leipzig 145
Leistilä 103
Lemberg 147
Lemun niemi 96
Lena 17
Lentiirn 86
Lentun 86
Lepanto-lahti 171
Lepas 112
Lepftäwest 63
Leskelänjoki 64
Les ländes 154
Lestijarwi 89
Letwfeno 85
Leuchtenberg 145
Lewantti 146
Leivantin meri 9
Lewäis 107
Leyden 139
Libanon 176
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Libnu 51
Liberia 194
Libyan erämaa 193
Lichtenstein 146
Lietolvesi 62
Lieksa 59
Lieksanjoki 106
Lieu-Kieu-saaret 189
Liitvinmaa 51
Like o 189
Lille 158
Lima 204
Limburg 139
Limerick 138
Liminka 88
Limwuono 133
Lindesnäs 131
Linnawuori 108
Lintulahti 91
Lintuselänne 84
Lipnrin saaret 168
Lippe 146
Lissabon 161
Litoinen 96
Litwn 52
Liuksiala 113
Liwndin 171
Liwerpool 13?
Litvonlnhde 61, 62
Liworno 168
Lofoddin faaret 132
Lohjanselänne 60
Loimalanjarwi 102
Loimijoki 62
Loire 15
Lombardia-Ve-

netsin 167
Lombardian w-

fnnko 163
Lontoo 137
Lopenjärwi 62
Lop-järwi 188
Lorenzo-joki 21
Loreto 168
Louhisaari 96
Louwen 132
Lowisn 99
Liibeck 146
Lublin 56
Ludwiginlanawa 144
Luirojoki 85
Lutajin saaret 20,203
Lummene 62
Lumparen 94

Lund 130
Luneburg 152
Luonteriroesi 109
Luostlltunturi 84
Lupatll 195
Luttich 140
Luxemburg 139
Lydia 177
Lyon 158
Lyonlahti 154
Längörn 99
Lllngelmll-haara 62
Längelmäwesi 62
Länsi Aasian nie-

mimaa 16, 176
Länsi Australia 208
Länsi India 20,203
Länsipohjllnmaa 85
Länsi Sivarto 99
Länsi Wenäja 52
Löwen 99

Mtaalahdenjoli 89
Maaninknwesi 106
Maanselkä 59
Manrinhnminll 96
Maas 139
Mnllskoln 103
Maastricht 139
Macedonia 173
Madagaskar 18, 196
Madeira 196
Madras 184
Madrid 162
Mngdeburg 151
Mngelhaeninman 206
Mllgelhaeninslllmi 19
Mageröe 132
Maho 184
Maimatschin 188
Main 142
Mainz 145
Mllkao 188
Malabar 183
Malaga 162
Malatta 16, 186
Mallltta-slllmi 9
Mallastvesi 62
Mallouinit 20, 20?
Malta 168
Malwirw 132
Man 138
Manllllrsalmi 184
Manamansalo 87

Manchester 13?
Mandschurill 188
Manheim 145
Manilla 186186
Mnnkans 97
Mnntschurinn ylä-

maa 17
Mantua 167
Marnnnon 21
Mnremmnt 163
Marian kanawa 47
Marianit 162162
Mariefors 90, 99
Marmorameri 9
Marokko 191191
Marquefas-faaret 168
Marseille 158
Marstrand 130
Martinique 203
Martowaara 106
Matzkarenit 18, 196
Maskat 179
Mathildedal 96
Mauritius 196
Mecklenburg 145
Mediun 179
Metrijärwi 107
Meiningen 146
Mettn 172
Melanen 112112
Melasella 106
Melbourne 208
Mendoza 205205
Memel 151
Memfis 192
Meren kurkku 59
Meri-alpit 21
Mergui-saaristo 186
Meridn 201
Merikoski 8787
Meroe 192
Merwe 139
Mesen 46
Mesopotamia 177
Messinä 168
Metelinä 17
Mexiko 201
Mexikon lahti 9
Miako 189
Michigan 21
Mierolan-snlmi 112
Miinnllln lvuoret 59
Milano 167167
Mitteli 110
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Mikkelit, lääni 107
Mincio 167
Mingrelia 175
Minsk 53
Misitra 171
Mississippijoki 21
Missolonsshi 171
Missourijoli 21
Miwu 51
Modena 168
Modlin 57
Mogador 191
Mohilew 53
Motta 179
Moldau 173
Mologa 47
Moluktit 17
Mongolia 188
Monrepos 103
Montblanc 14
Monte Ghibello 163
Montenegro 173
Monteivideo 206
Montpellier 158
Montreal 198
Morawll 173
Moren 171
Mosel 151
Moseksen wuori 178
Moskowa 52
Motzqwito 202
Mosul 176
Motnlnjoti 15
Mount Ewerest 17
Mozambik 195
Mozambikin falmi 10
Msw 4?
Muddusjärwi 85
Miinchen 145
Munksnäs 97
Mitnster 151
Muojärwi 87
Muonionjoki 61
Muonionniska 85
Murcia 162
MuroleentllNllwa 64
Muroleenkoski 62
Mussart 17
Muswgh 1?
Mustameri 9, 54
Mustasaari 90
Mustiala 113
Mustio 98
Mutkawaara 84

Muuruewesi 106
Myllykoski 90
Myllyoja 113
Myllyranta 87
Mynäjoki 92
Mähri 147
Mäkelä 113
Mäkiöisten wuoret 60
Matipällllys 103
Mälarijärwi 130
Mälttilä 113
Mäntsälänjoki 98
Mänttä 112
Mäntyharjun

haara 63
Mäntylahti 102
Mantywaara 105
Möhtö 107

Naumas-joki 65
Naantali 95
Naaratosli 89
Namur 140
Nllngllsati 189
Nan-Hai 10
Nanking 187
Nantes 158
Napuenkylä 90
Narowll 47
Nnssllu 152
Natal-ranta 195
Nauplill 171
Nnwnrino 171
Naksos 171
Naznreth 176
Neapeli 168
Neckar 142
Negroponte 13
Neitfyniemi 103
Neitsysllllret 134
Nepal 184
Nerlkoslllmi 106
Nertschinsk 175
Newll 15, 46
New-Aberdeen 138
Newers 158
New-Foundlanti

20, 198
Newkastle 137
New-Orleans 200
New-3)ork 200
Ngannjarwi 19
Niagara 200
Niemi 4?

Nifon 189
Niger 193
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PllNllMll-kannlls 6
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Ronninmäki 89
Roolni 168
Rostock 146
Rotterdam 139
Rouen 158
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Slätbaken 129
Smolensk 52
Smyrna 176
Sodankylä 85
Sodö 93
Soinin wuoret 60
Soisalo 109
Soiwerswaarll 84
Sokotora 18, 196
Sola 94
Solingen 151
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S:t Ybes 161
Stllmbul 172
Swnswit 97
Stawnnger 132
Stejermnrk 147
Stersche 47
Stettin 151
Stjernsundin

falmi 112
Stralsund 151
Strahburg 158
Strelitz 146
Strömfors 100
Strömma 91
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